
 

UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE – UNIARP  
ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 

CLARICE RUDA ARIATTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCEPÇÃO DOS CONSUMIDORES DE SALGADOS CONGELADOS 
ADQUIRIDOS EM SUPERMERCADOS EM CAÇADOR/SC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAÇADOR  
2022 

 
 



 

CLARICE RUDA ARIATTI 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCEPÇÃO DOS CONSUMIDORES DE SALGADOS CONGELADOS 
ADQUIRIDOS EM SUPERMERCADOS EM CAÇADOR/SC 

 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado como exigência para 
obtenção do título de Bacharel, do Curso 
de Administração, da Universidade Alto 
Vale do Rio do Peixe – UNIARP 
Orientadora: Me. Andrea Simone 
Machiavelli Pontes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAÇADOR 

2022 



 

TERMO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE  
 
 
 
Declaro, para todos os fins de direito, que assumo total responsabilidade pelo 

aporte ideológico conferido ao presente trabalho, isentando a Universidade Alto Vale 

do Rio do Peixe – UNIARP, a coordenação do Curso de Bacharel, a Banca 

Examinadora e minha Orientadora de toda e qualquer responsabilidade acerca do 

mesmo. 

 

 

Caçador, 06 /12 /2022 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 

Clarice Ruda Ariatti 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AGRADECIMENTOS 

Primeiramente agradecer a Deus por nos conceder a vida, Nossa Senhora 

aparecida onde me fortaleço com minha fé todos os dias. A minha família, em especial 

os meus filhos Lucas e Leandro que sempre me ajudaram e incentivaram nessa 

caminhada. 

A todos os professores que contribuíram transmitindo seus conhecimentos 

durante o período do curso para que pudéssemos chegar a está etapa. Hoje em 

especial agradeço a Professora Me. Sandra Mara Bragagnolo Coordenadora do Curso 

de Administração e Professora Me. Andrea Simone Machiavelii Pontes orientadora do 

trabalho de conclusão do Curso. 

Enfim, a todas as pessoas que de alguma forma trouxeram algo para 

acrescentar em nossa formação. Colegas de sala de aula que tivemos mais afinidade 

e apoio na hora das dificuldades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ser competente é acertar um alvo que 

ninguém acertou, ser administrador é acertar 

um alvo que ninguém viu" - Erlandson 

F.Andrade. 



 

RESUMO 

O tema deste trabalho é a percepção dos consumidores de salgados congelados 
ofertados nos supermercados e estabelecimentos no munícipio de Caçador SC. Tem 
como objetivo analisar as percepções dos consumidores de salgados congelados 
adquiridos em supermercados. Para o alcance do objetivo geral, desdobram-se nos 
seguintes objetivos específicos: a) apresentar o perfil dos respondentes da pesquisa; 
b) analisar o nível de satisfação dos consumidores com relação aos produtos 
(salgados congelados) ofertados atualmente no mercado; c) diagnosticar lacunas que 
podem proporcionar oportunidade de empreendimento no ramo de salgados 
congelados. O método utilizado é quantitativo, amostragem não probabilística por 
conveniência, assim utilizou-se a pesquisa descritiva para o alcance do primeiro 
objetivo e pesquisa exploratória para o alcance do segundo e terceiro objetivos. 
Através de pesquisa aplicada de 3 a 15 de outubro de 2022, com o questionário que 
contou com 15 perguntas, essas foram aplicadas através do Google forms distribuído 
em grupos de WhatsApp, os respondentes foram apenas pessoas que residem em 
Caçador, S/C, teve uma abrangência diversificada de bairros, formando um efeito bola 
de neve. No total foram 262 respondentes, o público predominantemente foi o 
feminino (78,6%), o masculino apresenta apenas (21,4%) na participação da 
pesquisa, ambos possuem idade predominante entre 26 e 59 anos, com uma média 
de renda mensal de um a quatro salários mínimos. O segundo objetivo que teve como 
finalidade a análise de satisfação dos salgados congelados ofertados atualmente nos 
estabelecimentos do próprio munícipio, os critérios propostos na pesquisa, foram 
analisados por indicadores correlacionados a percepção negativa, neutra ou positiva. 
Porem a pesquisa demonstrou   que os respondentes se posicionarão deforma neutra, 
qualificando uma insatisfação nos quesitos analisados, sendo esses armazenagem e 
exposição, embalagem, diversificação, qualidade, sabor e preço. Para o alcance do 
último objetivo, a pesquisa demonstrou um índice considerável de insatisfação dos 
consumidores pela falta de salgados congelados vegetarianos e do tipo assados que 
são ofertados atualmente nos estabelecimentos. A partir dos dados coletados é 
possível identificar que existe oportunidade de empreendimento no ramo de salgados 
congelados, considerando inovação incremental do produto, é possível rever e aplicar 
melhorias seja na embalagem, exposição, marketing, diversificação e qualidade, bem 
como avaliar a possibilidade de fabricar e comercializar salgados vegetarianos 
congelados e salgados assados congelados. 
 
Palavras-chave: Alimentos congelados; Pesquisa de percepção; Comportamento do 
consumidor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ABSTRACT 

The theme of this work is the perception of consumers of frozen snacks offered in 
supermarkets and establishments in the municipality of Caçador SC. It aims to analyze 
the perceptions of consumers of frozen snacks purchased in supermarkets. In order to 
reach the general objective, they unfold in the following specific objectives: a) to 
present the profile of the survey respondents; b) analyze the level of consumer 
satisfaction in relation to products (frozen snacks) currently offered on the market; c) 
diagnosing gaps that may provide an opportunity for business in the frozen snacks 
sector. The method used is quantitative, non-probabilistic sampling for convenience, 
so descriptive research was used to reach the first objective and exploratory research 
to reach the second and third objectives. Through applied research from October 3 to 
15, 2022, with the questionnaire that had 15 questions, these were applied through 
Google forms distributed in WhatsApp groups, the respondents were only people who 
reside in Caçador, S/C, had a diverse range of neighborhoods, forming a snowball 
effect. In total, there were 262 respondents, the public was predominantly female 
(78.6%), male only (21.4%) participated in the research, both are predominantly aged 
between 26 and 59 years, with an average monthly income from one to four minimum 
wages. The second objective, which aimed to analyze the satisfaction of frozen snacks 
currently offered in establishments in the municipality itself, the criteria proposed in the 
research, were analyzed by indicators correlated to negative, neutral or positive 
perception. However, the research showed that the respondents will position 
themselves in a neutral way, qualifying dissatisfaction in the analyzed items, such as 
storage and exhibition, packaging, diversification, quality, flavor and price. In order to 
reach the last objective, the research showed a considerable level of consumer 
dissatisfaction due to the lack of frozen vegetarian and baked snacks that are currently 
offered in establishments. From the data collected, it is possible to identify that there 
is an opportunity for an enterprise in the frozen snacks sector, considering incremental 
innovation of the product, it is possible to review and apply improvements in packaging, 
display, marketing, diversification and quality, as well as to evaluate the possibility of 
manufacturing and market frozen vegetarian snacks and frozen baked snacks 

 

Keywords: Frozen foods; Perception research; Consumer behavior. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo Dornelas (2021), o empreendedorismo passou por várias 

transformações em curtos períodos, principalmente no século XX, quando foi criada a 

maioria das invenções, tendo como objetivo suprir cada vez mais a necessidade dos 

consumidores. Sendo assim, existem pessoas e equipes com características 

especiais e visionárias, que querem fazer algo diferente e inovador, essas pessoas 

são motivadas e apaixonadas pelo que fazem, são capazes de correr diversos riscos 

a fim de obter reconhecimento. 

As ideias inovadoras podem surgir de um amplo conjunto de fontes e situações: 

de inspiração, transferência de outro ambiente, ouvindo as necessidades do cliente, 

pesquisa de ponta ou associadas às ideias já existentes em algo novo. Elas podem 

surgir construindo modelos alternativos para o futuro e explorando opções abertas no 

amplo mundo de alternativas (BESSANT; TIDD, 2019). 

A competitividade entre as organizações de qualquer tamanho ou setor faz com 

que o processo de adaptação às novas tendências seja um processo contínuo, cujo 

maior desafio é a gestão eficaz da organização. É nessas circunstâncias que a palavra 

estratégia se torna tão importante nas organizações, pois garante sua continuidade e 

longevidade. (SANTOS; ALVES; ALMEIDA, 2007). 

A relação entre competitividade e inovação ajuda as organizações de varejo a 

aprimorar seus modelos de negócios ou orientá-las a criar novos segmentos que as 

tornem mais rentáveis, prósperas e criem valor para os stakeholders mesmo em 

tempos mais difíceis (BOTELHO, 2016). 

 Uma oportunidade de mercado está relacionada a uma área de necessidades 

e interesses do consumidor, tendo a empresa uma grande probabilidade lucrativa ao 

desempenhar uma atividade que satisfaça essas necessidades. Por outro lado, é 

preciso estar atento às principais situações que dão origem a novas oportunidades de 

mercado: primeiramente, oferecer algo que está em falta; segundo, oferecer um 

produto ou serviço existente de forma diferente ou melhor; e, por último, oferecer um 

novo produto ou serviço (KOTLER, 2021). 

 O Brasil é um país considerável no ramo alimentício de comidas congeladas, 

abrange o maior número de consumidores na América Latina. Atualmente, cerca de 

61% dos brasileiros preferem a comodidade dos pratos prontos congelados. As 

preferências nacionais incluem lanches congeladas e menus prontos (SEBRAE, 
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2020). 

 A segmentação de mercado refere-se à seleção de um grupo de consumidores 

com as mesmas necessidades e/ou os mesmos desejos, e a empresa que os escolhe 

focará na criação, desenvolvimento ou adaptação de produtos e comunicações para 

o grupo selecionado (BANOV, 2017). 

O mercado de alimentos congelados é caracterizado por produtos muitas vezes 

artesanais, voltadas para diversos segmentos e para pessoas que moram sozinhas 

ou que se preocupam uma alimentação saudável, fitness ou gourmet. Assim, os 

alimentos congelados tornam-se uma opção para quem não quer ou não tem tempo 

de preparar a própria comida (SEBRAE, 2020). 

A saúde, o crescimento e o desenvolvimento humano estão relacionados 

diretamente com hábitos alimentares. Esse processo é influenciado por fatores 

biológicos, sociais, culturais e econômicos. Na alimentação, a alteração de maior 

destaque, quando se diz respeito ao comprometimento da qualidade de vida, é a 

diversidade da oferta de alimentos industrializados com alta densidade energética, a 

custas de gorduras saturadas e carboidratos simples (SARTI; TORRES, 2017). 

Dessa forma, diante da importância do tema, pergunta-se: quais as percepções 

dos consumidores de salgados congelados adquiridos em supermercados da cidade 

de Caçador/SC? 

Para justificar o tema, sabe-se que as pessoas tornaram seus hábitos de 

consumo mais conscientes ao longo do tempo. O aumento considerável de doenças 

ligadas aos processos químicos e industrialização de alimentos fez com que esse 

público passasse a procurar alimentos caseiros e com menos conservante ao 

identificar as características do mercado do ramo de salgadinhos congelados será 

possível conhecer o perfil e a necessidade do consumidor, permitindo, a quem deseje 

empreender nesse setor, atender melhor as expectativas do público-alvo. 

Um dos desafios que envolvem a mudança dos hábitos alimentares é estimular 

as pessoas e as agroindústrias processadoras a preparar alimentos que sejam ao 

mesmo tempo saudáveis agradáveis, gerando satisfação e respeitando as variedades 

culturais dos indivíduos (MORATOYA et al., 2013).  

O mercado competitivo que atua no Brasil é muito fragmentado e diversificado, 

desde grandes fabricantes de alimentos congelados que atuam em todo o país até 

pequenos produtores de pães e salgadinhos congelados que atendem o mercado 

local com produção quase artesanal (SEBRAE, 2020). 
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Portanto, pode-se observar que diversas variáveis são levadas em 

consideração na hora de tomar a decisão de segmentar o mercado da empresa. 

Análises e pesquisas criteriosas apoiam não só a tomada de decisões, mas também 

ações de acompanhamento para que as empresas tenham maior probabilidade de 

sucesso em um mercado cada vez mais competitivo (SANTOS, 2018). 

A referida pesquisa justifica-se por identificar o perfil e conhecer os hábitos 

alimentares no ramo de salgados congelados dos consumidores, bem como a 

satisfação dos produtos ofertados atualmente nos estabelecimentos no munícipio de 

Caçador SC. Através dessas variáveis é possível fazer uma análise de mercado, 

identificar possíveis lacunas ou encontrar nichos de mercado, que podem ser 

explorados como oportunidades de empreendimento. 

Assim, o objetivo geral deste trabalho é analisar as percepções dos 

consumidores de salgados congelados adquiridos em supermercados na cidade de 

Caçador/SC. Para o alcance do objetivo geral , desdobram-se nos seguintes objetivos 

específicos: a) apresentar o perfil dos respondentes da pesquisa; b) analisar o nível 

de satisfação dos consumidores com relação aos produtos (salgados congelados) 

ofertados atualmente no mercado; c) diagnosticar lacunas que podem proporcionar 

oportunidade de empreendimento no ramo de salgados congelados. 

A pesquisa foi aplicada no munícipio de Caçador S/C, e obteve um total de 262 

respondentes residentes no próprio munícipio, abrangendo diversos bairros. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1.1 INOVAÇÃO 

A inovação é essencial para o crescimento de uma empresa, pode indicar o 

caminho que uma empresa pode seguir, como explorar novas ideias e investimento 

em novos mercados. Consequentemente, inovação não é invenção, é saber 

transformar um produto em algo novo (OLIVEIRA; FREITAS, 2021). 

A inovação é importante, porém não acontece automaticamente, ela deve ser 

impulsionada por uma mistura potente de empreendedorismo, visão, paixão, energia, 

insight, bom senso e esforço para transformar ideias em realidade. O poder por trás 

da transformação de produtos, processos e serviços vem das pessoas seja agindo 

sozinhas ou dentro das organizações (BESSANT; TIDD, 2019). 

Segundo Akabane e Pozo (2020), a inovação pode ser interna ou externa, a 

inovação interna é quando há uma mudança dentro da organização, seja uma 

pequena ou grande transformação, uma coisa estrutural dentro de uma equipe, um 

aumento de eficiência no processo produtivo, ou algo relacionado ao orçamento. A 

inovação externa é a melhoria de um produto ou serviço que afeta diretamente os 

clientes para melhor atender a demanda (Figura 1). 

Figura 1 - Fatores que envolvem as inovações internas e externas. 

Fonte: Akabane e Pozo (2020). 

 Os processos de inovação precisam ser adaptados às iniciativas de inovação. 

Eles podem ser flexíveis e adaptáveis, e podem ser configurados de forma diferente 

dependendo do tipo de inovação e da situação da organização, formando uma via 

rápida para processos selecionados em sequências não lineares relacionadas a 

outros processos da empresa, tais como: pesquisa, desenvolvimento de produtos, 

marketing, vendas, parcerias, fusões e aquisições, colaboração e propriedade 
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intelectual (SILVA, 2020). 

 O processo de inovação descreve uma série de atividades destinadas a facilitar 

o desenvolvimento de ideias e projetos que tenham impacto nos processos, produtos 

ou mercados de uma organização. O processo de inovação, de acordo com Rocha 

(2018) consiste em quatro fases distintas: 

 1. Pesquisa: Nessa fase, as empresas buscam informações e ideias que 

possam ser transformadas em oportunidades para conquistar novos clientes, lançar 

novos produtos, implantar novos processos e atender novos mercados (ROCHA, 

2018); 

 2. Avaliação:  A organização examina as oportunidades e considera seu 

potencial de sucesso (ROCHA, 2018);  

3. Implementação: O processo de desenvolvimento, onde a empresa pesquisa 

e lista as condições que facilitam o sucesso ou o fracasso (ROCHA, 2018); 

 4. Acompanhamento: Durante esta fase, a organização desenvolverá e 

implementará um plano estratégico para criar as condições de aceitação, crescimento 

e retorno financeiro da inovação proposta (ROCHA, 2018). 

A inovação pode assumir muitas formas, mas podemos reduzi-las a quatro 
dimensões: Produto, mudanças em coisas (produtos/serviços) que uma 
organização oferece. Processo, mudança nas formas como 
produtos/serviços são criados e disponibilizados. Posição, mudança no 
contexto em que produtos/serviços são introduzidos. Paradigma, mudança 
em modelos mentais subjacentes que orientam o que a empresa faz 
(BESSANT; TIDD, 2019, p. 10). 

 As inovações de produtos, serviços e processos são essencialmente inovações 

tecnológicas, pois fazem parte de uma série de etapas tecnológicas, industriais e 

comerciais que suportam a introdução bem-sucedida de novos produtos e serviços ou 

o uso comercial de novos processos tecnológicos em mercados comerciais (ROCHA; 

OLAVE; ORDONEZ, 2019). 

A maneira de criar oportunidades de mercado e produzir novos bens e 
serviços é, na verdade, criar e implementar inovação. No entanto, para atingir 
esse objetivo, o processo de inovação urgente para colocar em prática uma 
ideia comercializável precisa ser gerenciada de forma correta e eficiente. As 
estratégias devem ser implementadas com base em um plano, que precisa 
ser atualizado de acordo com as circunstâncias (AKABANE; POZO, 2020, p. 
51). 

 “A inovação está fortemente associada ao crescimento. Novos negócios são 

criados a partir de novas ideias, pela geração de vantagem competitiva naquilo que 



16 
 

uma empresa pode ofertar” (BESSANT; TIDD, 2019, p. 5). 

A inovação continua sendo um dos principais atributos para a sobrevivência e 

melhor desempenho dos negócios. Os startups estão atentas a essa realidade e 

tentam inserir no mercado inovações disruptivas e incrementais para alcançar mais 

clientes e obter maior sucesso no mercado comercial (ROCHA; OLAVE; ORDONEZ, 

2019). 

 

1.2 EMPREENDEDORISMO 

Para Dornelas (2021, p. 19), “a palavra “empreendedor” (entrepreneur) tem 

origem francesa e quer dizer aquele que assume riscos e começa algo novo”. 

O empreendedorismo é a arte de fazer acontecer com criatividade e motivação. 

Consiste no prazer de realizar com cooperação e inovação qualquer projeto pessoal 

ou organizacional, em desafios constantes às oportunidades e riscos. É assumir um 

comportamento proativo diante de problemas que precisam ser resolvidos (BAGGIO, 

2015). 

Segundo Dornelas (2021), o empreendedorismo no Brasil começou a ter mais 

ênfase na década de 1990, quando entidades como Sebrae e Sociedade Brasileira 

para Exportação de Software (Softex) foram criadas. Antes disso, era muito relativo    

falar em empreendedorismo e em criação de pequenas empresas. 

Embora o empreendedorismo seja tema de discussão há séculos, foi somente 

na década de 1980 que ele se tornou objeto de estudo em quase todas as áreas do 

conhecimento na maioria dos países. O empreendedorismo, em todas as suas 

vertentes, sempre teve destaque nas políticas econômicas de países desenvolvidos e 

em desenvolvimento (BAGGIO, 2015). 

O empreendedor precisa ampliar sua visão operacional ou tática para uma 
visão estratégica a fim de ter sempre em mente o negócio frente ao mercado 
e ao futuro. Além disso, precisa pensar, imaginar, criar, inovar para oferecer 
novos e diferentes meios para oferecer produtos e serviços diferenciados, de 
melhor qualidade e uso, mais baratos e mais adequados às necessidades, 
aspirações e desejos dos clientes (CHIAVENATO, 2021, p. 223). 

Os empreendedores em estágio inicial podem ser motivados por necessidade 

ou por oportunidade. Sem melhores opções de emprego, os empreendedores 

decidem iniciar um negócio por necessidade, com a finalidade de gerar renda, 

principalmente para sustentar a si e sua família. Os empreendedores oportunistas 

identificam uma oportunidade de negócio ou nicho de mercado e decidem aproveitá-
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la, mesmo que tenham opções atuais de emprego e renda (MONITOR, 2016). 

O processo empreendedor exige mapeamento de oportunidades e união de 

recursos, de modo a conjecturar planos que quando executados possibilitam 

inovações. A empresa inovadora caracteriza-se por inovar sempre, de modo a obter 

dinamismo e perenidade no capitalismo por meio de negócios que nascem a partir de 

oportunidades identificadas (MILIAN, 2020). 

Após a identificação de determinada oportunidade comercial são definidas as 
tipologias de inovação que favorecem a inserção da inovação projetada.  
Essas inovações podem ter aspectos relacionados a introdução ou melhorias 
de produtos, processos, práticas de marketing e/ou técnicas de gestão. É 
importante frisar que as tipologias de inovação carregam aspectos distintos e 
que uma determinada novidade pode desencadear diferentes tipologias de 
inovação (ROCHA; OLAVE; ORDONEZ, 2019, p. 9). 

Na indústria de alimentos congelados, os empresários precisam estar atentos 

à evolução dos hábitos culturais das pessoas. Novidades e tendências alimentares 

que surgem a todo momento, estabelecendo novos conceitos e padrões nutricionais. 

O empresário deve reconhecer esses movimentos do mercado e adaptá-los à sua 

oferta, identificar as preferências dos clientes, diversificando e atualizando 

constantemente o cardápio (SEBRAE, 2020). 

 Para obter o sucesso, é necessário construir maneiras ricas e variadas de 

capturar ideias iniciais que oferecem oportunidades interessantes de mudança. O que 

evidência os empreendedores individuais de sucesso, muitas vezes, é a capacidade 

de ver as principais oportunidades em meio as enumeras possibilidades (BESSANT; 

TIDD, 2019). 

O empreendedor deve atuar de forma estratégica, sempre com o objetivo de 

aprimorar seus processos, que realmente agreguem valor ao produto ou serviço, 

buscando sempre trabalhar com eficácia e eficiência; identificando novas maneiras de 

fazer as coisas, com mais qualidade, agilidade tornando o produto acessível ao 

consumidor (SALVIANO, 2019). 

 “São quatro as fases do processo de empreender: identificar e avaliar a 

oportunidade; desenvolver o plano de negócios; determinar e captar os recursos 

necessários; gerenciar a organização criada” (BAGGIO, 2015, n.p). De acordo com o 

Quadro 1, descrevem-se os tipos de empreendedores.  
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adro 1 – Comparação entre os tipos de empreendedores. 

Tipo de 

empreendedor 
Ganhar$ 

Nível de 

autonomia 
Nível de risco 

Dedicação ao 

trabalho 

Trabalho em 

equipe 

Recursos para 

inciativa 
Objetivo 

Informal 
Precisa para 
sobreviver e 
almejar ganhar 

Alto, mas sem 
garantia de 
resultado 

Baixo, já está 
em situação 
limítrofe 

Parcial, trabalha 
o suficiente para 
garantir o 
sustento do dia 

Geralmente 
envolve a 
família, mas 
também pode 
ser solitário 

Não possui, usa 
apenas o 
conhecimento 
tácito 

Não possui, crê 
que em algum 
momento sua 
“sorte” pode 
mudar 

Cooperado 
Precisa para 
seu sustento e 
almejar ganhar 

Médio, suas 
atividades 
devem estar em 
consonância 
com as dos 
demais 
cooperados  

Baixo, a 
cooperativa 
ajuda a manter 
uma renda 
média devido ao 
esforço coletivo 

Parcial, trabalha 
o necessário 
para cumprir as 
metas de 
produção 

É fator-chave do 
sucesso, pois 
sozinho não se 
atinge 
resultados 
nesse caso 

Pouco, 
geralmente a 
própria 
dedicação ao 
trabalho e 
pouco capital 
financeiro 

Crescer e um 
dia se tornar 
independente 
ou continuar na 
cooperativa em 
um ambiente 
protegido 

Individual 
Precisa para 
seu sustento e 
almeja ganhar 

Alto, pois decide 
sozinho os 
rumos do 
negócio 

Baixo, tem 
pouco a perder 

Parcial, trabalha 
o necessário; ou 
alto, caso sonhe 
em mudar de 
patamar 

Parcial, tem 
geralmente um 
funcionário, mas 
não é solitário 

Pouco, resume-
se às suas 
reservas 
financeiras ou 
às da família 

Crescer e 
mudar de 
patamar de 
empresa ou 
ficar como está 

Franquia 

Vislumbra uma 
renda média 
mensal de 
acordo com o 
estimado pelo 
franqueador 

Médio, pois 
precisa sempre 
seguir as regras 
do franqueador 

Baixo, se a 
franquia for 
conceituada; 
médio ou alto se 
a franquia ainda 
não tiver 
resultado 
expressivos 

Alto, apesar de 
ser franqueado, 
precisa gerir 
uma empresa 
completa (a 
exceção o são 
as micro 
franquias) 

Importante para 
conseguir 
cumprir metas: 
no caso da 
micro franquia, 
é menos critico 

Na maioria dos 
casos, recursos 
próprios: há 
casos de 
financiamento 
em bancos em 
bancos ou junto 
ao franqueador 

Conseguir o 
retorno do 
investimento 
inicial; há os 
que querem 
ainda criar outra 
franquia da 
mesma marca 
ou diversificar o 
setor 

Fonte: Dornelas (2020, p. 43)
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Em virtude desse ambiente dinâmico e mutável, o empreendedor precisa 
estar constantemente aberto e atento ao que acontece ao seu redor, para 
poder perceber e interpretar as mudanças que ocorrem em seu ambiente, 
particularmente no seu ambiente de tarefa. Como essas mudanças são 
intensas, rápidas, dinâmicas e complexas, o empreendedor experimenta uma 
sensação de incerteza e ambiguidade com relação a elas. Lidar com essa 
complexidade e volatilidade parece ser hoje o grande desafio da gestão dos 
negócios. E esse é o mundo onde o empreendedor busca alcançar os seus 
objetivos (CHIAVENATO, 2021, p. 33). 

 É preciso ver o negócio com uma perspectiva diferente da sua rotina diária, 

toda empresa precisa mudar e inovar para sobreviver. Novas descobertas e inovações 

estão substituindo rapidamente a forma padrão de fazer negócios (SALVIANO, 2019). 

1.3  COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

O comportamento do consumidor abrange o estudo das pessoas, grupos ou 

organizações e o processo que elas usam para selecionar, adquirir, usar e 

comercializar produtos, serviços, experiências ou ideias para atender às necessidades 

e ao impacto desses processos no consumidor e na sociedade (HAWKINS, 2018). 

“Toda decisão tomada no papel de consumidor conduz as pessoas de alguma 

forma a um processo de decisão. Com tudo, assim como a vida, esse processo não 

existe no vazio” (GREWAL, 2017, p. 131). Na figura 2, são apresentados os fatores 

que influenciam esses processos.  

Figura 2 - Fatores que influenciam o processo de decisão de compra do consumidor. 

 
Fonte: Grewal (2017, p. 131). 
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Através da pesquisa do comportamento do consumidor, é possível estudar os 

fatores intrínsecos do consumidor, como percepção, motivação consciente e 

inconsciente, aprendizado de consumo, memória e atitudes; e fatores externos, como 

demografia, ciclo de vida, estilo de vida e os fatores sociais e culturais que o 

influenciam. Esses fatores apontarão o tipo de pessoa ou grupo e as características 

comuns identificam os consumidores a consumir o mesmo produto (BANOV, 2017). 

O consumo é um ato rotineiro. Na maioria das vezes, nós, consumidores, não 
problematizamos ou pensamos sistematicamente sobre o que estamos 
fazendo. Porém, o ato de consumir é uma atividade que faz parte do nosso 
dia a dia e pode envolver necessidades, desejos, impulsos e posicionamento 
político ou ideológico (LIMA et al., 2020, p. 24). 

A pesquisa do comportamento do consumidor envolve a escolha de um 

método, coleta de dados e técnicas adequadas conforme o problema e os objetivos 

da pesquisa. As empresas bem-sucedidas são aquelas que investem em pesquisas 

para lançar e manter seus produtos de acordo com a satisfação das necessidades de 

seus consumidores (BANOV, 2017). 

A empresa só pode ser bem-sucedida se os consumidores virem uma 
necessidade que pode ser suprida por seu produto, tomarem conhecimento 
do produto e suas habilidades, decidirem que ele é a melhor solução 
disponível, comprarem-no e ficarem satisfeitos com os resultados da compra 
(HAWKINS, 2018, p.18). 

A preferência do consumidor decorre de sua avaliação de qual produto lhe 

proporciona mais benefícios, maior satisfação e bem-estar. Por outro lado, o 

consumidor tem uma renda limitada e, portanto, não pode comprar todos os produtos 

que deseja. Outra suposição é que o consumidor é livre para fazer escolhas e, dadas 

suas preferências e restrições de renda, opta por comprar o produto que mais o 

satisfaça (LIMEIRA, 2017). 

De acordo com Grewal (2017), as etapas pelas quais os consumidores passam 

antes, durante e depois de uma compra representam o processo de decisão de 

compra. As empresas muitas vezes têm dificuldade em determinar como os 

consumidores tomam decisões de compra, mas é importante examinar cada uma 

dessas etapas, a saber: identificação de necessidades, busca de informações, 

avaliação de alternativas, compra, pós-compra. 

Os novos consumidores têm diferentes opções de compra, assim como 

diferentes perfis e hábitos. Este novo comportamento tem influenciado o setor 

varejista a implementar mudanças estratégicas em seu estabelecimento e nos 
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produtos e/ou serviços que oferece. Desta forma é preciso adaptar e melhorar as 

novas exigências apresentadas pelos consumidores, aproximando-se dos mesmos e 

ganhando assim maior competitividade no mercado (SANTOS, 2020). 

Embora uma parte das compras no varejo seja apenas para uso pessoal, o 

processo de tomada de decisão sobre o que comprar e quando comprar é baseado 

na família. Portanto, é importante entender os mecanismos psicológicos que 

fundamentam os valores e o comportamento do consumidor. Quais necessidades e/ou 

expectativas impulsionam um consumidor típico quando ele pretende comprar uma 

determinada mercadoria ou produto (NOVAES, 2021). 

 

1.4  PESQUISA DE MERCADO 

A pesquisa de mercado busca entender o comportamento do consumidor, 

dessa forma ela envolve o estudo de compreender como as decisões são tomadas, 

para usar os recursos disponíveis, incluindo tempo, dinheiro e esforço e assim atender 

às necessidades e desejos de consumo individual e doméstico (MATTAR, 2019). 

Todas as decisões relacionadas a novos negócios contêm algum grau de 

incerteza, tanto nas informações em que se baseiam quanto em suas consequências. 

A pesquisa de mercado é uma ferramenta desenvolvida especificamente para reduzir 

dúvidas e esclarecer cenários. Existem cinco motivos para fazer uma pesquisa de 

mercado, entre elas, conhecer o perfil do cliente, perceber a estratégia dos 

concorrentes e observar seus pontos fortes e fracos, analisar os fornecedores de 

produtos e serviços, dimensionar o mercado e definir o público-alvo (SEBRAE, 2022). 

A pesquisa de mercado é realizada para prover informações para 
organizações, ajudando a orientar as decisões e políticas. Regularmente 
usada nos negócios comerciais, também é empregada pelo setor público e 
organizações não lucrativas. A pesquisa de mercado frequentemente envolve 
a coleta de informações sobre como, por que e o que as pessoas compram, 
mas algumas vezes é usada como um termo abrangente, cobrindo a pesquisa 
de opinião e alguns tipos de pesquisa social (AQR, 2011, apud YASUDA; 
OLIVEIRA, 2016, p. 4). 

Os mercados consumidores (B2C) são formados por pessoas que compram 

produtos para uso próprio ou de outros em seu círculo de relacionamento, portanto 

estudar seu comportamento é estudar os processos que os indivíduos envolvem na 

escolha, uso e descarte de produtos, serviços, marcas, ideias e experiência projetada 

para atender às suas necessidades e desejos (LIMA, 2020). 
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No que diz respeito aos produtos, a investigação contribui para o 

desenvolvimento e experimentação de produtos/serviços, adaptação/melhoria de 

produtos/serviços existentes, testes de conceito, pré-testes e testes de mercado, 

desenvolvimento e validação de embalagens, mapeamento da imagem de marca 

(KUAZAQUI, 2019). 

O mercado consumidor de alimentos congelados no Brasil é forte e crescente, 

baseado na disponibilidade desses produtos, que já são cortados, limpos e pré-

cozidos, podendo ser consumidos simplesmente por fritura ou aquecimento 

(SEBRAE, 2020). 

Para atender o mercado, todo empreendedor deve saber reconhecer a 

importância da demografia. Se uma empresa define seu público-alvo, segmenta seu 

escopo e desenvolve produtos e serviços para atender a um nicho específico, 

certamente terá sucesso (LIMA, 2020). 

A segmentação de mercado refere-se à seleção de um grupo de consumidores 

com as mesmas necessidades e/ou os mesmos desejos, e a empresa que os escolhe 

focará na criação, desenvolvimento ou adaptação de produtos e comunicações para 

o grupo selecionado. A segmentação pode ser feita de várias maneiras: por idade, 

gênero, localização, Estilo de vida, classes sociais de baixo, médio e alto poder 

aquisitivo etc. (BANOV, 2017). 

Um segmento de mercado é uma parte de um mercado maior cujas 
necessidades diferem um tanto do mercado maior. Uma vez que um 
segmento de mercado tem necessidades únicas, uma empresa que 
desenvolve um produto total concentrado apenas nas necessidades desse 
segmento será capaz de atender melhor aos desejos do segmento que uma 
empresa cujo produto ou serviço tenta atender às necessidades de vários 
segmentos (HAWKINS, 2018, p. 12). 

A pesquisa de mercado visa informar os gestores para tomar decisões mais 

confiantes e mais próximas do mercado. Integra consumidores, clientes e público com 

profissionais de marketing por meio de informações usadas para identificar e definir 

oportunidades e problemas de marketing, busca avaliar a necessidade e satisfação 

para poder proporcionar melhorias e facilitar o marketing como um processo 

(ZANOTTA, 2018). 

1.5 HÁBITOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS CONGELADOS  

“Os consumidores comportam-se de maneira diferente de acordo com sua 
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personalidade, situação, ambientes que frequentam, produtos e fabricantes” (ROCHA, 

2009, p. 95). 

O consumo motivado significa mais do que apenas comprar produtos e 

serviços. Quando se adquire algo, escolhe-se com base no contexto de oportunidade, 

projetado para atender a determinadas necessidades. Nesse sentido, além de ser 

entendido como correto, bom ou suficiente para atender às expectativas, há variáveis 

que devem ser debatidas, como: acesso, aderência aos padrões de ciclo de vida e 

prioridade (LIMA, 2020). 

Com o amadurecimento do mercado de alimentos e a necessidade de 

diferenciação de produtos, as empresas passaram a utilizar estratégias de marketing 

mais específicas, o marketing de alimentos, devido à aplicação de valores como por 

exemplo: saudável, prático, familiar, influencia as escolhas alimentares sobre o 

comportamento do consumidor (SARTI; TORRES, 2017). 

Assim, além de cobrir expectativas em relação ao meio social, o consumo é um 

reflexo constante entre a imagem que tem e a imagem que se quer produzir. Através 

do consumo se manipula signos, valores e princípios e dando visibilidade às crenças 

sobre o comportamento empreendedor (LIMA, 2020). 

O mercado de alimentos congelados é caracterizado por produtos muitas vezes 

artesanais, voltada para diversos segmentos e para pessoas que moram sozinhas ou 

que se preocupam uma alimentação saudável, fitness ou gourmet. Assim, os 

alimentos congelados tornam-se uma opção para quem não quer ou não tem tempo 

de preparar a própria comida (SEBRAE, 2020). 

Os produtos pré-fritos congelados trouxeram inúmeras vantagens ao 
consumidor atual: a confecção exige apenas um processo de regeneração 
rápido e de fácil execução, não implicando grande dispêndio quer de tempo 
ou de trabalho na sua preparação; existe grande diversidade de produtos no 
mercado; o público infantil e juvenil prefere essa tipologia de produtos mais 
apelativos e prontos para o consumo (FERNANDES, 2020, p. 11). 

Pratos prontos e congelados ganham cada vez mais espaço na mesa do 

brasileiro. Em tempos de crise, o crescimento do setor é resultado de uma combinação 

de necessidades de economia de dinheiro e tempo. Refeições prontas e congeladas 

são formas rápidas e econômicas de consumir. Atualmente é visto que mais mulheres 

trabalham fora de casa, menos famílias têm empregadas domésticas e maior 

necessidade de praticidade no preparo das refeições (SEBRAE, 2020). 

As pessoas que moram sozinhas têm demandas próprias e formas próprias de 
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consumir bens e serviços, em muitos casos, bem diferentes daquelas que moram com 

a família ou mesmo com apenas mais uma pessoa. Há a necessidade de algumas 

dessas pessoas otimizarem seu tempo para conseguir conciliar as atividades 

profissionais e pessoais com as demandas de sua moradia, a chamada gestão da 

casa. Portanto, todos os produtos ou serviços que possam facilitar as tarefas 

domésticas dessas pessoas têm grandes chances de aceitação (VENTURA, 2010). 

Apesar dos consumidores terem uma preocupação com a relação entre 

alimentação e saúde, os alimentos fritos passaram a fazer parte das dietas individuais 

em todo o mundo, especialmente no Ocidente (FERNANDES, 2020). 

O Brasil é o país com o maior número de consumidores de alimentos 
congelados da América Latina. Atualmente, cerca de 61% dos brasileiros 
preferem a praticidade das refeições prontas congeladas. Entre a preferência 
nacional estão as marmitas congeladas e os menus já preparados. Além 
disso, muitas marcas passaram a reduzir o sódio e a gordura dos seus 
produtos, para atraírem mais clientes e potenciais consumidores (SEBRAE, 
2020, n.p). 

 Os produtos alimentícios de segmentos congelados passaram a ter uma nova 

importância no carrinho de compras dos consumidores. Visto que a pandemia da 

Covid-19 teve influência na mudança desses hábitos de consumo. Considerando que 

parte da população começou a fazer suas refeições em casa, dessa forma os pratos 

prontos e lanches rápidos, movimentando significante o setor de congelados 

(VITRINE E VAREJO, 2022). 

1.6 RAMO SUPERMERCADISTA 

A entrada de grandes redes internacionais de supermercados no Brasil na 

década de 1990 estimulou diversas reestruturações no setor varejista, tais como: 

investimento em tecnologia, melhoria na eficiência do atendimento, melhoria dos 

recursos humanos e financeiros, qualidade dos produtos, etc. Essas e outras 

reestruturações fazem com que as pequenas e médias empresas busquem fazer 

esses ajustes para que possam se manter competitivas no mercado (SANTOS, 2020). 

 “Varejo consiste nas atividades de negócios envolvidas na venda de qualquer 

produto ou prestação de qualquer serviço a consumidores finais, para utilização ou 

consumo pessoal, familiar ou residencial” (MATTAR, 2019, p. 3). 

 No Brasil, o mercado varejista teve ênfase na década de 1950, devido a 

motorização acentuada da população e implantações da indústria automobilística. O 
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uso crescente de geladeiras no ambiente doméstico também contribui para o 

surgimento dos supermercados. O supermercado tem como finalidade proporcionar o 

cliente, um autoatendimento nas escolhas de marcas e produtos de sua preferência, 

finalizando o processo com o pagamento ao sair do estabelecimento (NOVAES, 

2021). 

Os supermercados são estabelecimentos que possuem uma grande variedade 

de linhas de alimentação, além de produtos de higiene e limpeza; apresentam os 

produtos em seções de maneira fácil e organizada; trabalham com preços 

competitivos e adotam a estratégia de rentabilidade de alta rotatividade. Eles vão 

desde pequenas empresas independentes até grandes redes (MATTAR, 2019). O 

Quadro 2 representa as tipificações e características do setor supermercadista. 

Quadro 2 – Tipificações e características dos formatos de lojas no setor supermercadista. 

Denominação 
Área média de 

vendas 
(m²/loja) 

Média de     
checkoust/loja 

Nº médio de 
itens 

Nº total de      
lojas 

Conveniência 58 2 3.348 2.187 

Loja vizinhança 428 3 8.742 614 

Supermercado 1.464 10 18.137 2.843 

Hiper/Supercenter 5.336 12 28.745 230 

Atacarejo/Clubes 3.173 10 - 311 

Fonte: Matar (2019, n.p). 

 Os hipermercados caracterizam-se por grandes áreas (entre 1.000 e 5.000 

metros quadrados), que permitem uma grande variedade de produtos e preços num 

espaço organizado e atrativo. Eles também apresentam uma série de ofertas 

promocionais e outros serviços, como estacionamento e cartões de fidelidade, e são 

frequentemente associados a compras quinzenais ou mensais. Esta variedade e 

ofertas promocionais estão frequentemente associadas à capacidade de criar uma 

procura que não existe (GFK Group, 2004 apud RUA, 2021).  

 O setor de varejo é extremamente importante, pois emprega milhares de 

pessoas e vende produtos para o consumidor final. De todos os tipos de negócios o 

varejo é o tipo mais comum. Os varejistas compram mercadorias de fabricantes ou 

atacadistas e as oferecem no mercado. Uma pequena empresa de varejo precisa de 

uma boa localização, espaço adequado, rótulos e um estoque inicial de mercadorias 

(CHIAVENATO, 2021). 

 Logística é o processo de planejar, implementar e controlar efetivamente o fluxo 
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e armazenamento de produtos, serviços e informações relacionadas, desde o local de 

origem até o local de consumo, para atender às necessidades dos consumidores 

(NOVAES, 2021). 

A Logística tem um papel muito importante no processo de disseminação da 
informação, podendo ajudar positivamente caso seja bem equacionado, ou 
prejudicar seriamente os esforços mercadológicos, quando for mal formulado. 
Isso porque a Logística é, na empresa, o setor que fornece condições práticas 
de realização das metas definidas pelo setor de Marketing. Sem ela, tais 
metas não têm condições de se concretizar adequadamente (NOVAES, 2021, 
p. 11). 

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2021), 

quanto ao transporte e armazenagem de salgados congelados, a distribuição e 

entrega devem ser monitorados para que não seja comprometida a qualidade do 

produto e se mantenha o bom estado de conservação e higiene. Dessa forma existem 

regras a serem cumpridas, a qual   determina que os produtos congelados devem 

permanecer em uma temperatura de 18 graus negativos durante os processos. 

Os produtos são armazenados em frízeres expositores (ilhas), e o primeiro 

alimento a sair deve estar próximo à porta para que não fique muito tempo aberto, o 

que ajuda a economizar energia. Deve possuir embalagens resistentes e adequadas 

para o processo de congelamento, favorecendo o meio de autopromoção do produto 

e sua aparência também influencia a compra do consumidor (SEBRAE, 2021). 

Para se adequar a essa realidade, é necessário que se desenvolvam planos 

para promover sistemas de gestão que garantam a qualidade dos estoques, 

integridade dos itens armazenados e políticas permanentes de controle, criar rotinas 

que facilitem a movimentação dos produtos estocados, utilizar sistemas de gestão de 

estoques e investir em treinamento para melhorar a eficiência do armazenamento 

(RYCHLICZEK, 2021). 

Existem também requisitos específicos referente a rotulagem de salgados 

congelados, devem constar a informação “congelado” próximo ao nome, designação 

do produto, as datas de preparo e prazo de validade. Considerando essas algumas 

regras básicas para esse segmento, é sempre importante consultar e conferir as 

regulamentações exigidas pelos órgãos responsáveis (ANVISA, 2021). 

Todo o processo de controle de qualidade em supermercados deve ser 

acompanhado por profissionais técnicos qualificados na região, pois qualquer 

alteração na logística, armazenamento, manipulação dos alimentos, exposição e 

comercialização desses alimentos pode comprometer a identidade do fabricante e os 
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padrões de qualidade. Alimentos devem estar aptos para o consumo garantindo a 

saúde dos consumidores (BOTELHO, 2010). 

Quando o termo qualidade se refere ao alimento, pode ser definido como boas 

condições de consumo ou a capacidade de atender às necessidades e expectativas 

do consumidor. Nesse contexto, os aspectos relacionados à qualidade incluem: 

Segurança, que se refere à ausência de fatores de risco que possam afetar a saúde 

dos consumidores. Mercadoria, relacionadas às conformidades e suas definições 

instituídas por lei. Nutricionais, considerado aspecto importante, uma vez que um dos 

grandes objetivos da alimentação é de suprir as necessidades nutricionais do 

consumidor. Sensoriais, possui interação com o público por serem notados com 

facilidade, diferentes sensações são ativadas no cérebro, formando percepções sobre 

o produto (SARTI; TORRES, 2017). 

 “Tal como os produtos, as embalagens podem ser desenvolvidas de forma a 

atender determinadas demandas sociais, como a necessidade de serem recicláveis 

ou de não prejudicarem a natureza” (KUAZAQUI, 2015, p. 60). 

  Ressalta-se que o consumidor tem autonomia para analisar o que compra e 

verificar o impacto do desperdício a partir de suas escolhas de consumo. Essa ação 

consciente e crítica envolve escolher, comprar e entender o destino do consumo. 

Também sobre minimizar o impacto ambiental de embalagens e resíduos (LIMA, 

2020). 
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

2.1 NATUREZA DA PESQUISA 

A natureza do presente trabalho de conclusão de curso é quantitativa, que, de 

acordo com Baptista e Campos (2016), na pesquisa quantitativa, os dados são 

relatados diretamente pelas próprias pessoas, que respondem às solicitações do 

pesquisador, geralmente por meio de uma ferramenta de pesquisa conhecida como 

questionário. 

A pesquisa quantitativa é positivista porque procura confirmar as relações 

existentes entre os fatos por meio de métodos científicos e empíricos, usando 

investigações de campo, experimentos e observações. Seu raciocínio é uma dedução 

hipotética porque ele tenta tirar conclusões válidas de suposições gerais (KUAZAQUI, 

2019). 

Embora alguns dados sejam claramente representados em números, outros 

dados que parecem muito distantes de medições quantitativas também podem ser 

convertidos em números, haja vista que é difícil quantificar opiniões. No entanto, se 

um conjunto de respostas aceitáveis for fornecido no questionário, as várias respostas 

podem ser contadas e, assim, os dados podem ser processados quantitativamente, 

até mesmo qualitativamente (WALLIMAN, 2015). 

A principal característica dos métodos quantitativos é o uso da quantificação, 

tanto na forma como a informação é coletada quanto na forma como ela é processada. 

Isso é feito por meio de técnicas estatísticas, que vão desde as mais simples como, 

porcentagem, média, desvio padrão, até as mais complexas, sendo coeficiente de 

correlação, análise de regressão, análise multivariada, etc. (MATIAS-PEREIRA, 

2016). 

 

2.2 TIPO DE PESQUISA  

Na elaboração deste trabalho, foram utilizadas: pesquisa descritiva para o 

alcance do primeiro objetivo específico, que descreve e apresenta o perfil dos 

respondentes da pesquisa.  

 Pesquisa exploratória para o alcance do segundo e terceiro objetivos 

específicos que buscam: analisar o nível de satisfação dos consumidores com relação 

aos produtos (salgados congelados) ofertados atualmente no mercado; e diagnosticar 
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lacunas, que podem proporcionar oportunidade de empreendimento no ramo de 

salgados congelados.  

Através da pesquisa de levantamento, busca-se atingir o objetivo de alcançar 

a descrição, explicação e exploração do fenômeno proposto. Ao realizar uma 

pesquisa, é comum descrever como aquele comportamento ou atitude é representado 

naquela amostra. Explicações para a existência desse fenômeno também podem ser 

feitas, e tópicos pouco claros para os pesquisadores podem ser explorados. 

(BAPTISTA; CAMPOS, 2016). 

A pesquisa descritiva busca examinar situações para estabelecer padrões que 

podem acontecer com outras pessoas na mesma situação. Os dados observacionais 

podem vir de várias formas: dependendo do tipo de pergunta, pode-se entrevistar 

pessoas, distribuir questionários, fazer gravações visuais e até mesmo registrar sons 

e cheiros. É importante que as observações sejam registradas, anotadas ou 

registradas de alguma forma para que possam ser analisadas posteriormente. Podem 

também visar identificar relações entre variáveis como idade, local de nascimento, 

sexo e escolaridade de pessoa (WALLIMAN, 2015).  

Pesquisa descritiva visa descrever as características de uma determinada 

população ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o 

uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: questionários e observações 

sistemáticas (MATIAS-PEREIRA, 2016). 

Para estudos de menor escala, pode ser utilizada uma natureza exploratória. O 

tópico e o escopo da exploração podem ser expressos em uma carta de intenção. 

Novamente, esta afirmação deve ser derivada da questão de pesquisa, implicar 

métodos e procedimentos e indicar resultados (WALLIMAN, 2015). 

Pesquisa exploratória destina-se proporcionar maior familiaridade com o 

problema para esclarecê-lo ou estabelecer uma hipótese. Envolve a investigação 

bibliográfica; entrevistar pessoas com experiência prática com a questão de pesquisa; 

e analisar exemplos que inspiram a compreensão. Geralmente toma a forma de 

estudos bibliográficos e estudos de caso (MATIAS-PEREIRA,2016). 

 

2.3 DELIMITAÇÃO DO UNIVERSO E AMOSTRA DA PESQUISA 

Quando se deseja coletar informações sobre um ou mais aspectos de um ou 

mais grupos, muitas vezes se descobre que é praticamente impossível fazer um 
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levantamento de todo o grupo. Portanto, apenas uma parcela dessa população ou 

universo precisa ser investigada. Apenas uma amostra é escolhida de maneira que 

seja a mais representativa possível do todo e, a partir dos resultados obtidos, relativos 

a essa amostra, os resultados para a população geral podem ser inferidos da forma 

mais razoável possível (LAKATOS, 2021).  

 O presente trabalho constitui de uma amostragem não probabilística que, para 

Kuazaqui (2019), a probabilidade de seleção de cada amostra na população alvo é 

desconhecida para algumas ou todas as unidades da população alvo, e algumas 

unidades podem ter probabilidade de seleção zero. Os principais critérios não 

probabilísticos de seleção de amostras são classificados como: amostragem por 

conveniência, quando são selecionados elementos da população que sejam mais 

informativos. A conveniência do pesquisador determina a composição da amostra. 

Qualquer elemento que atenda às propriedades desejadas pode fazer parte da 

amostra. 

́ A amostragem não probabilística é baseada na seleção de maneira não 

aleatória. Pode ser útil para alguns estudos, como levantamentos rápidos onde o 

acesso a populações inteiras é difícil, mas fornece uma base superficial para 

generalização. Várias técnicas podem ser usadas, como amostragem casual, 

amostragem por cota e amostragem por bola de neve (WALLIMAN, 2015). 

A pesquisa foi realizada no município de Caçador, SC, no mês de outubro entre 

os dias 03 até 15 do mês. Foram distribuídos aos consumidores de supermercados, 

hipermercados e minimercados, em diversos bairros e centro. O questionário contará 

com 15 perguntas, lançado aos respondentes através do Google forms e distribuído 

em grupos de WhatsApp, com o objetivo de alcançar respostas para os objetivos 

específicos desse trabalho. 

Considerando uma população estimada de 80.017,000 habitantes, para a 

delimitação do tamanho da amostragem, utilizou-se a fórmula de Barbetta (2012 p.58), 

adotando o erro amostral de até 6% para uma representatividade de 94%.  
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A partir dos resultados da aplicação fórmula, determinou-se o tamanho da 

amostragem necessária para a realização da pesquisa, totalizando 277 pessoas de 

ambos os sexos.  

“Um levantamento de dados bem-sucedido começa com a correta definição das 

unidades elementares que compõem uma população-alvo, ou seja, o conjunto dos 

elementos de interesse de uma pesquisa” (KUAZAQUI, 2019, p. 42). 

 

2.4 TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE COLETA E DE ANÁLISE DOS DADOS 

Para a coleta de dados primários, será utilizada a aplicação de questionário, 

através Google forms, enviados para os respondentes via WhatsApp.  

Segundo Dias e Bussab (2012), questionários são ferramentas para coletar 

informações ou dados, consistindo em um conjunto de perguntas, aplicadas a um 

grupo de pessoas, para obter informações ou dados específicos. Em outras palavras, 

um questionário é uma ferramenta por meio da qual um pesquisador coleta as 

informações ou dados necessários para atingir seus objetivos de pesquisa e testar 

suas hipóteses (DIAS; BUSSAB, 2012). 

A pesquisa foi estruturada de acordo com os objetivos específicos desse 

trabalho. Primeiramente tem como finalidade identificar o perfil dos respondentes, em 

seguida a analisar o nível de satisfação dos consumidores com relação aos produtos 

(salgados congelados) ofertados atualmente no mercado; para finalizar busca-se 

diagnosticar lacunas, que podem proporcionar oportunidade de empreendimento no 

ramo de salgados congelados. 

Como essa pesquisa é de natureza quantitativa, serão utilizados   gráficos para 

a análise dos dados. 

Dados coletados adequadamente fornecem insights que não podem ser 

obtidos apenas por especulação. Nos mais diversos campos de trabalho, as pessoas 

coletam dados e os analisam para tirar conclusões. Mas os dados precisam ser 

apresentados da melhor forma possível, organizados em tabelas, estruturados de 

acordo com as normas técnicas. Os gráficos apresentam informações em forma de 

ilustrações, que auxiliam na compreensão, sendo importante entender como os 

gráficos são construídos e o tipo de informação que podem fornecer (VIEIRA, 2018). 

Os gráficos são caracterizados por figuras usados para representar dados. O 

termo é usado para todos os tipos de ilustrações: diagramas, mapas, desenhos, etc. 



32 
 

Gráficos, usados de forma inteligente, podem destacar os aspectos visuais dos dados 

de forma clara e compreensível. Eles são frequentemente usados para destacar 

certos relacionamentos importantes, representar resultados estatísticos em elementos 

geométricos pode descrever fenômenos imediatamente (LAKATOS, 2021). 

A parametrização utilizada foi a Escala de Likert, para os autores Baptista e 

Campos (2016), as escalas são ferramentas para medir questões de pesquisa em 

ciências sociais da maneira mais objetiva possível. As escalas preenchem a lacuna 

entre dados qualitativos e quantitativos: são a possibilidade de quantificar as atitudes, 

opiniões e comportamentos dos participantes. A pesquisa desse trabalho foi utilizada 

uma escala de 5 pontos, sendo assim caracterizada: (1) péssimo; (2) ruim; (3) regular; 

(4) bom; (5) ótimo. Para cada variável de indicadores os respondentes escolheram um 

número qualificando seu nível de satisfação em relação aos salgados congelados 

oferecidos atualmente nos estabelecimentos de Caçador: 1 e 2 percepções negativa; 

3 percepções neutra; 4 e 5 percepções positiva. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Nesta etapa do trabalho serão apresentados os resultados da pesquisa. Estas 

estão subdividas nas seguintes subseções: apresentação do perfil dos respondentes 

da pesquisa; análise do nível de satisfação dos consumidores com relação aos 

salgados congelados ofertados em supermercados; e diagnóstico de lacunas 

proporcionando oportunidades ao empreendimento, ou sugestões para 

empreendedores que já possuem suas marcas ou produtos comercializados em 

estabelecimentos. 

 

3.1 APRESENTAÇÃO DO PERFIL DOS RESPONDENTES DA PESQUISA 

A primeira subseção tem por objetivo apresentar o perfil dos respondentes, 

dessa forma é possível identificar o hábito de consumo dos salgados congelados, qual 

frequência são adquiridos, saber qual marca é mais adquirida pelos consumidores.  

A pesquisa obteve um total de 262 pessoas respondentes (n=262), 

considerando estas a amostra para análise deste estudo. A pesquisa foi realizada no 

município de Caçador SC, atingido mais o público feminino sendo bem diversificada 

com relação à idade e renda familiar.  

 Na figura 1 o gráfico demonstra a porcentagem dos respondentes em relação 

ao gênero, percebe-se que a grande maioria é feminino 78,6%, e os homens 

representam apenas 21,4% na participação da pesquisa.  

Figura 3 - Gênero dos respondentes n=262. 

 

Fonte: A autora (2022). 

 Na figura 2 o gráfico classifica a faixa etária dos respondentes, verifica-se que 

32,1% possui idade entre 36 anos a 45 anos. Em seguida observa-se que, os 

respondentes entre 26 a 35 anos 23,7%, e 46 a 59 anos 25,2%, tem percentuais 
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parecidos. Uma porcentagem apenas de 2% estão acima de 60anos. Relacionadas 

as demais idades, considera-se que o maior público de respondentes está constituído 

na faixa etária de 26 anos 59 anos. 

Figura 4 - Faixa etária dos respondentes. 

. 

 

Fonte: A autora (2022). 

 Na figura 3 o gráfico evidencia a faixa de renda familiar possuída pelos 

respondentes mensalmente. Verifica-se que a renda de três a quatro salários mínimos 

soma um percentual de 35,1%. Em seguida observa-se 28,6%, que obtêm renda de 

um a dois salários mínimos. O menor público de respondentes está na faixa de renda 

de um salário mínimo e acima de quatro salários mínimos. 

Figura 5 - Faixa de renda familiar. 

 

Fonte: A autora (2022). 

 Na figura 4 o gráfico demonstra o percentual dos respondentes, referente ao 

hábito de consumo de salgados congelados oferecidos em supermercados e 

estabelecimentos de Caçador, (pastel, coxinha, rissoles, croquete, etc.) verifica-se 

que 58,8% dos respondentes têm o hábito de adquirir os produtos congelados 41,2 % 
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não têm o hábito de adquirir. 

Figura 6 - Hábito de aquisição de salgados congelados nos supermercados e estabelecimentos de 

Caçador. 

 

Fonte: A autora (2022). 

 Na figura 5 o gráfico mostra qual a frequência que os respondentes adquirem 

salgados congelados. Observa-se que 31,3% raramente compram salgados 

congelados e 27,9 % compram uma vez por mês. Há um público que prefere adquirir 

os salgados já fritos 24% e o menor público compra uma vez por semana ou nunca 

compra 7,6% e 9,2 %. 

Figura 7 - Frequência de compra de salgados congelados. 

 

Fonte: A autora (2022). 

 Na figura 6 o gráfico demonstra as marcas de salgados congelados mais 

conhecidas e que são adquiridas atualmente pelos consumidores. Pessoas que não 

souberam responder ocuparam o maior índice, sendo 153 respondentes. A marca que 

teve maior número de respondentes é Pinheiro Preto (58 pessoas). Algumas pessoas 

adquirem os produtos levando em consideração o preço, outras citaram marcas 

menos conhecidas e até de fabricantes autônomos, de fabricação caseira. 
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Figura 8 - Tipos de marcas de salgados congelados adquiridos pelos consumidores. 

 

Fonte: A autora (2022). 

 A pesquisa mostra que a metade dos respondentes não souberam responder 

qual a marca de salgados congelados adquire. A marca Pinheiro Preto foi mais citada, 

outras marcas tiveram uma preferência muito baixa, vale ainda destacar pessoas que 

responderam a opção “outros”, estão relacionadas a fabricantes de salgados outonos 

que não possuem marca.  Alguns respondentes também citaram o melhor preço 

ofertado pelos produtos e não pela marca. Nesse ponto também vale ressaltar a falta 

da posição de marca, um Marketing adequado a ser aplicado para que o produto torne 

visível ao consumidor, ao ponto de ele se consagrar a essa marca. 

3.2 ANÁLISE DO NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS CONSUMIDORES SOBRE 

PRODUTOS CONGELADOS OFERTADOS EM SUPERMERCADOS 

A segunda subseção da pesquisa realizada em Caçador SC, onde obteve-se 

um total de 262 respondentes, busca analisar o nível de satisfação dos consumidores 

em relação aos salgados congelados ofertados atualmente nos estabelecimentos 

foram analisados alguns quesitos considerados importantes na hora de comercializar 

os produtos como, a armazenagem dos salgados congelados bem como a exposição 

dos mesmo nos estabelecimentos, quantidade e diversificação dos salgados conforme 

preços ofertados.   

Na figura 7 o gráfico mostra a avaliação dos respondentes com relação aos 

expositores de salgados congelados existentes nos mercados e estabelecimentos na 
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cidade de Caçador. Verifica-se que o maior público tem opinião regular ou neutra, com 

43,1%. Observa-se que 29% considera bom e 15,6% ótimo, com percentual total de 

44,6% com percepção positiva. O menor público avaliou como péssimo 3,8% e ruim 

8,4% considerando um percentual negativo de 12,2% no total. 

Figura 9 - Avaliação da armazenagem e dos expositores dos salgados congelados nos 

estabelecimentos. 

 

Fonte: A autora (2022). 

 Em relação aos expositores dos salgados congelados, nota-se que existe uma 

posição relevante de pessoas neutras, (43, %) em relação a satisfação. Dessa forma 

seria possível que através de uma melhoria nos expositores, como freezer, ilhas 

personalizadas com a marca, poderia chamar mais atenção para o produto. 

Na figura 8 o gráfico demonstra a satisfação dos respondentes com relação à 

quantidade de variedades de salgados oferecidos nos estabelecimentos. O maior 

público, com 37%, considera regular, sendo percepção neutra. Se considerar a 

percepção positiva predominou (37,4%), entre os que avaliaram como bom, 25,6% e 

ótimo 11,8%; e o menor percentual foi a percepção negativa, que totalizou 25,6% dos 

respondentes. 
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Figura 10 - Quantidade e variedade de produtos atualmente nos estabelecimentos. 

 

Fonte: A autora (2022). 

 Com relação a quantidade de salgados ofertados atualmente nos 

estabelecimentos, é considerável a porcentagem de respondentes em posição neutra 

37%, e bom 25,6% sendo que a posição do ótimo está num nível baixo 11,8%. É 

possível que haja possibilidades de satisfazer melhor o consumidor com produtos 

mais diversificados. 

Na figura 9 o gráfico representa a avaliação dos respondentes referente a 

embalagens dos salgados congelados, incluindo praticidade, garantia de 

conservação. Verifica-se que 37% dos respondentes avaliam como regular, a 

percepção positiva que teve um percentual de avaliação considerado bom 31,7% e 

ótimo 16%. O menor número de percentual da avaliação para péssimo 2,7% e ruim 

12,6% na percepção negativa. 

Figura 11 - Avaliação das embalagens utilizadas nos salgados congelados.  

 

Fonte: A autora (2022). 

 Dentre os fatores que também estão relacionados ao grau de satisfação do 

consumidor são as embalagens que devem ser práticas e que possam manter o sabor 

e a conservação do produto, conter especificações necessárias no rótulo sendo bem 
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visíveis e de fácil entendimento. Observa-se que que existem um público que tem uma 

percepção neutra 37%, é possível que   que as pessoas não parem para analisar as 

embalagens na hora de adquirir os produtos, seria importante pesquisar e analisar o 

que poderia ser feito para que as próprias embalagens trouxessem um melhor 

entendimento e atratividade ao consumidor. 

 Na figura 10 o gráfico demonstra a avaliação dos respondentes em relação ao 

sabor dos salgados congelados ofertados atualmente nos estabelecimentos. Nota-se 

que 38,9 % dos respondentes tem uma percepção neutra e 25,6% consideram bom, 

14,1 % ótimo. A percepção negativa, que considerou péssimo 3,8% e 17,6% ruim. 

Figura 12 - Avaliação do sabor dos salgados congelados oferecidos atualmente nos estabelecimentos. 

 

Fonte: A autora (2022). 

 Considerando que existe um percentual de 38,9% de pessoas que se 

posicionaram de forma neutra em relação a satisfação do sabor dos salgados 

congelados, o consumidor não está satisfeito, para isso é necessário pensar sempre 

em algo inovador e diferenciado do concorrente, nesse sentido é possível buscar 

formas de criar sabor único para o produto. 

Na figura 11 o gráfico mostra a avaliação dos respondentes referente aos 

preços aplicados nos salgados congelados sobre a quantidade que se dispõe. A 

maioria dos respondentes 43,1% consideram regular ficando numa percepção neutra. 

Em segundo considerou-se como péssimo 11,1% e ruim 4,8%. A percepção positiva 

teve o menor percentual, avaliado como bom 15,6% e ótimo 5,3%. 
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Figura 13 - Relação entre preço e quantidade de salgados nas embalagens 

 

Fonte: A autora (2022). 

 Em relação ao preço ofertado e quantidade de salgados incluídos na 

embalagem, também teve um grau significativo de insatisfação ao preço. Um 

percentual de 79% dos respondentes está na percepção negativa a neutra. Teria que 

fazer um estudo mais aprofundado relacionado aos custos de fabricação dos 

produtos, avaliar a possibilidade de melhorar o preço, mantendo a qualidade. 

Na figura 12 o gráfico apresenta a avaliação dos respondentes referente a 

especificações contidas nas embalagens dos salgados congelados, incluindo tabela 

nutricional, prazos de validade e informações que se faz necessário conter. Observa-

se que 40,1% consideram regular tendo como uma percepção neutra, da mesma 

forma somando as duas percepções positiva, que consideram bom 28,2% e ótimo 

12,2%, o menor índice de percentual está na percepção negativa, o péssimo com 

3,1% e ruim 16,4% dos respondentes. 

Figura 14 - Especificações contidas nas embalagens de salgados congelados. 

 

Fonte: A autora (2022). 

 Considerando as especificações e informações contidas nas embalagens, não 

grau significativo de insatisfação. Acredito que isto não faça tanta diferença para 
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consumidor, porém e algo importante e que deveria ter mais atenção ao incentivo do 

consumidor analisar o produto que está adquirindo. 

3.3 DIAGNÓSTICO DE LACUNAS PROPORCIONANDO OPORTUNIDADES DE 

EMPREENDIMENTO 

A terceira subseção é destinada a fazer um breve diagnóstico para identificar 

uma possível lacuna que pode se tornar uma nova oportunidade de empreendimento, 

ou sugestões de melhorias e inserção de novos produtos ao mercado aos 

empreendedores já existentes nesse ramo. Dessa forma esse trabalho buscou 

identificar o perfil dos consumidores, grau de satisfação dos produtos ofertados 

atualmente, após análise dos dados diagnosticar pontos de oportunidades e melhorias 

para o empreendimento. Para fazer estas análises foi realizada uma pesquisa em 

Caçador SC, que obteve um total de 262 respondente 

 Na figura 13 o gráfico mostra como o consumidor considera o acesso aos 

estabelecimentos que fornecem salgados congelados. Observa-se que a maioria tem 

uma percepção positiva, sendo bom 27,5% e ótimo 25,6%, consideram regular apenas 

25,6%; e, com menor índice, a percepção negativa: péssimo 9,2% e ruim 12,2% dos 

consumidores. 

Figura 15 - Acesso aos estabelecimentos que oferecem salgados congelados. 

 

Fonte: A autora (2022). 

 O acesso aos estabelecimentos tem um percentual positivo de satisfação, 

considerando o bom e ótimo, 53,0% ficando 47% a percepção de neutra para negativa. 

Seria necessário expandir um pouco mais a pesquisa buscando identificar os bairros 

e localidades que os respondentes residem. Assim também seria possível identificar 

o déficit de estabelecimentos em localidades que tornaria propicio para abertura de 

um empreendimento.  
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Na figura 14 o gráfico mostra a percepção dos consumidores em relação à 

oferta de salgados congelados nos estabelecimentos para pessoas vegetarianas. 

Observa-se que a maioria dos respondentes está entre a percepção negativa e neutra, 

consideram como péssimo 30,5%, ruim 27,5% e regular 26%. Apenas 11,5% 

consideram bom e 4,6% ótimo. 

Figura 16 - Oferta de salgados congelados vegetarianos atualmente nos estabelecimentos. 

 

Fonte: A autora (2022). 

 Na avaliação dessa pergunta ficou bem visível o percentual de respondentes 

que tem percepção negativa pelo fato de não ser ofertados salgados congelados do 

tipo vegetarianos, pode-se considerar uma oportunidade de inserção desse produto 

nos estabelecimentos, para isso seria necessário fazer uma pesquisa para verificar se 

existem consumidores com esse habito de consumo, para ter certeza da demanda do 

produto e possivelmente considerar se seria viável ou não.   

Na figura 15 o gráfico representa a avaliação dos respondentes em relação a 

oferta de salgados congelados assados ofertados atualmente nos estabelecimentos. 

Verifica-se que há um percentual de 23,7% de consumidores que consideram ruim a 

oferta de salgados congelados assados e 33,6% tem uma percepção negativa e 7,6% 

ruim. Avaliando a percepção positiva, bom 22,5% e ótimo 9,9%, observa-se que o 

menor índice é dos consumidores satisfeitos. 
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Figura 17 - Salgados congelados do tipo assado ofertados atualmente nos estabelecimentos. 

  

Fonte: A autora (2022). 

 Através desta análise é possível verificar que os respondentes estão em maior 

índice na percepção de neutra para negativa, totalizando 67,6% dos respondentes, da 

avaliação referente aos salgados congelados assados ofertados atualmente. 

Considerando que os salgados assados são mais saudáveis, e os estabelecimentos 

não oferecem atualmente uma variedade satisfatória aos consumidores, existe uma 

possibilidade de inovar nesse segmento de mercado.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo geral desta pesquisa foi analisar as percepções dos consumidores 

de salgados congelados adquiridos em supermercados na cidade de Caçador/SC. A 

pesquisa teve um número satisfatório de respondentes, tornando possível, após 

análises de respostas atingir os objetivos específicos da pesquisa. 

 Foi analisado o perfil dos respondentes, constatando o maior público feminino, 

pode-se sugerir uma pesquisa futura para entender melhor a posição de gênero na 

hora de adquirir produtos nos supermercados.   

Através da análise na pesquisa, foi possível diagnosticar algumas lacunas, 

constatando que os respondentes se posicionaram de forma neutra na maioria das 

perguntas de satisfação, em relação aos salgados congelados ofertados atualmente 

nos estabelecimentos. 

Uma proposta de empreendedorismo, pode partir no processo de inovação do 

produto, podendo ser uma melhoria de embalagens dos salgados, melhorar a 

exposição e o marketing da marca. Existem a oportunidades de produzir salgados 

diversificados aos atuais, transformando o sabor mais caseiro, dessa forma buscar 

uma melhoria na qualidade aos industrializado e com conservantes.  

Outro ponto em destaque foi em relação a falta de oferta salgados congelados 

vegetarianos, também seria uma sugestão de pesquisa futura, para identificar se teria 

público para o consumo, e assim pensar numa hipótese de fabricação desses 

produtos para serem comercializados. Os salgados congelados assados também 

obtiveram um índice considerável de insatisfação em relação a variedade ofertada 

atualmente nos estabelecimentos, dessa forma podem ser considerados como uma 

nova oportunidade de negócio, pois são mais saudáveis. 

Novos estudos podem ser sugeridos em relação ao hábito de consumo de 

salgados congelados, para entender melhor a preferência em adquirir os salgados 

congelados ou já fritos, compreender melhor o perfil de consumidores que queiram 

adquirir salgados vegetarianos ou assados. 

 O trabalho atingiu os objetivos específicos, através da pesquisa realizada 

referente a percepção dos consumidores de salgados congelados foi possível 

diagnosticar e identificar possíveis lacunas, sendo essas através melhorias nos 

produtos já ofertados ou nicho de mercado considerando a possibilidade de salgados 

vegetarianos ou salgados assados, existem possibilidades de empreendimento. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO APLICADO NA PESQUISA 

1 - Você reside na cidade de Caçador? 

Sim 

Não 

2 - Qual é o seu gênero? 

Masculino 

Feminino 

Prefiro não declarar 

3 - Qual a sua idade? 

18 anos a 25 anos  

26 anos a 35 anos 

 36 anos a 45 anos 

 46 anos a 59 anos 

 Acima de 60 anos 

4 - Qual a sua renda familiar? 

Um salário mínimo 

Um a dois salários mínimos 

Três a quatro salários mínimos 

Acima de quatro salários mínimos  

5 - Você tem o hábito de adquirir salgados congelados (pastel, coxinha, rissoles, 

croquete...) nos supermercados ou em outros estabelecimentos de Caçador? 

Sim 

Não 

6 - Com que frequência você compra salgados congelados em supermercados? 

Uma vez por semana 

Uma vez por mês 

Raramente 

Nunca compra 

Prefere adquirir o produto já frito 

7 - Qual marca de salgados congelados você costuma comprar?  

8 - Como você avalia a armazenagem e os expositores com relação a melhor 

visibilidade e acesso aos produtos, salgados congelados nos estabelecimentos 

de Caçador? 
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(1) péssimo (2) ruim (3) regular (4) bom (5) ótimo 

9 - Em relação a quantidade de variedades de salgados congelados oferecidos 

atualmente no mercado, você considera? 

(1) péssimo (2) ruim (3) regular (4) bom (5) ótimo   

10 - Como você avalia as embalagens dos salgados congelados, em praticidade, 

garantia de conservação e de qualidade do produto?   

(1) péssimo (2) ruim (3) regular (4) bom (5) ótimo 

11 - Considerando a localização onde você mora, existem estabelecimentos 

próximos para adquirir salgados congelados, como você considera o acesso? 

(1) péssimo (2) ruim (3) regular (4) bom (5) ótimo 

12 - Como você avalia o sabor dos salgados congelados oferecido atualmente 

nos estabelecimentos de Caçador? 

(1) péssimo (2) ruim (3) regular (4) bom (5) ótimo  

13 - Qual a sua percepção considerando que os estabelecimentos não oferecem 

salgados congelados para pessoas vegetarianas?  

(1) péssimo (2) ruim (3) regular (4) bom (5) ótimo 

14 - Em relação a salgados congelados assados, como você avalia as 

variedades que os estabelecimentos oferecem atualmente? 

(1) péssimo (2) ruim (3) regular (4) bom (5) ótimo 

15 - Com relação aos preços de salgados congelados, como você avalia esse 

valor cobrado sobre a quantidade de salgados que se adquire? 

(1) péssimo (2) ruim (3) regular (4) bom (5) ótimo 

16 - Como você considera as especificações contidas nas embalagens dos 

salgados congelados, como tabela nutricional, prazos de validade, informações 

necessárias que devem conter? 

(1) péssimo (2) ruim (3) regular (4) bom (5) ótimo 

      
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  


