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RESUMO 

 

A rotulagem de alimentos oferece aos consumidores informações que eles desejam e precisam 

para realizar escolhas. Várias pesquisas têm sido realizadas para verificar a conformidade da 

rotulagem alimentos embalados no Brasil e, em geral, os resultados são majoritariamente 

insatisfatórios. Os sucos e néctares são bebidas importantes devido a seu crescente consumo 

no Brasil. O sabor de suco e néctar industrializado mais consumido no Brasil é o de uva com 

31% do mercado. O objetivo do trabalho foi verificar a influência de atributos sensoriais e não 

sensoriais na intenção de compra de suco de uva. Para atingir esse objetivo foi realizada 

avaliação físico-química e sensorial de três diferentes sucos de uva comercializados no Brasil 

utilizando-se testes de aceitação, CATA e RATA; foi realizado um estudo qualitativo e 

quantitativo quanto à conformidade da rotulagem de bebidas de uva comercializados no Brasil; 

foi realizada avaliação da análise conjunta de fatores considerando os seguintes atributos de 

rotulagem: conservante, açúcar e quantidade de suco. Complementarmente foi realizada uma 

pesquisa de mercado sobre o consumo de sucos no Brasil. Através da pesquisa mercadológica 

podemos verificar que 93,6% dos avaliados costumam beber suco e que o suco de uva é um 

dos mais consumidos no país. O preço do suco de uva integral é um dos impeditivos para seu 

maior consumo. Na avaliação sensorial o Suco A (suco integral, embalagem de vidro) foi 

considerado menos brilhante, mais opaco, com maior intensidade de cor marrom e menor 

intensidade de cor vinho, atributos que justificam sua menor intenção de compra. Os 

resultados da análise conjunta de fatores mostraram que a ausência das informações “100% 

uva”, “sem adição de açúcar” e “sem conservantes” reduz a intenção de compra. Na avaliação 

de preferência foi verificado que o consumidor prefere comprar a embalagem que tem o maior 

número de informações no painel principal, mostrando que essas informações influenciam 

diretamente a intenção de compra.  

 

Palavras-chave: Rotulagem. CATA. Suco de uva. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Food labeling provides consumers information they want and need to make choices. Several 

researches have been conducted to verify the conformity labeled packaged foods in Brazil and, 

in general, the results are mostly unsatisfactory. Juices and nectars are important beverages 

due to their increasing consumption in Brazil. The most consumed flavor of industrialized 

juice and nectar in Brazil is the grape juice with 31% of the market. The objective of this 

work was to verify the influence of sensorial and non-sensorial attributes on the purchase 

intention of grape juice. To achieve this objective, a physical-chemical and sensorial 

evaluation of three different grape juice marketed in Brazil was performed using acceptance 

tests, CATA and RATA; a qualitative and quantitative study was carried out on the conformity 

of labels of grape drinks marketed in Brazil; a conjoint analysis was carried out considering 

the following labeling attributes: preservatives, sugar and juice amount. In addition, a market 

survey was conducted on the consumption of juices in Brazil. Through the market research we 

can verify that 93.6% of the evaluated ones usually drink juice and that grape juice is one of 

the most consumed in the country. The price of whole grape juice is one of the impediments 

to its higher consumption. In the sensory evaluation Juice A (whole juice, glass bottle) was 

considered less bright, more opaque, with greater intensity of brown color and less intensity 

of color wine, attributes that justify its lesser intention of purchase. Conjoint analysis results 

showed that the absece of “100% grape”, “without added sugar” and “without preservatives” 

information reduces purchase intention. In preference analysis it was found that consumer 

prefers to buy the package that has most information on the main panel, showing that these 

information directly influences the purchase intention. 

 

Keywords: Labeling. CATA. Grape juice. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A rotulagem de alimentos é uma das melhores maneiras do consumidor 

compreender o que está comprando. A legislação brasileira sobre o assunto é ampla e cobre 

diversos pontos como, por exemplo, o tamanho de letra necessário para os algarismos de 

designação de conteúdo/peso, informações sobre a presença de glúten, rotulagem nutricional, 

ingredientes e aditivos, informação nutricional complementar (claims) e, mais recentemente, 

informações sobre presença de alérgenos. 

Várias pesquisas têm sido realizadas para verificar a conformidade da rotulagem 

de diversos alimentos embalados no Brasil e, em geral, os resultados são majoritariamente 

insatisfatórios, comprovando um grande número de não conformidade (SILVA FILHO et al., 

2016; PORTO et al, 2015; CARNEIRO et al., 2013; SMITH; ALMEIDA-MURADIAN, 2011; 

GRANDI; ROSSI, 2010; INMETRO, 2007; FELIPE et al., 2006).  

Os sucos e néctares são bebidas importantes devido a seu crescente consumo no 

Brasil (ABRIR, 2017; PARRA, 2016; TROCCOLI, 2016; REGO, 2014). Na legislação 

brasileira existem diversas definições de sucos, sendo o suco integral aquele em sua 

concentração natural sem adição de açúcares (BRASIL, 2009; BRASIL, 1994). 

O sabor de suco e néctar industrializado mais consumido no Brasil é o de uva, 

com 31% do mercado (PARRA, 2016). O consumo desse suco também tem sido relacionado a 

saudabilidade devido à presença de compostos fenólicos (TOSCANO et al., 2017; TOALDO 

et al., 2016; VIALTA, 2014). Diante do elevado consumo desses produtos e do elevado valor 

nutricional as bebidas produzidas com uva têm sido alvo de muitas pesquisas. Uma nova 

perspectiva é estudar não somente a sua importância nutricional mas compreender as 

motivações e perspectivas dos consumidores ao comprar e consumir esses produtos. 

As decisões sobre que alimentos comprar, comer e servir para a família e os 

amigos são complexas e influenciadas por vários fatores além da qualidade sensorial. É 

amplamente aceito que, embora o sabor e outras qualidades sensoriais sejam muito 

importantes, eles apenas respondem parcialmente aos comportamentos dos consumidores. 

Vários outros fatores como conveniência, preço, tecnologia de produção, saúde pessoal, 

marca e questões sociais são importantes nessa decisão (JAEGER, 2006) e serão, portanto, 

avaliados nessa pesquisa.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

Este trabalho tem como objetivo verificar a influência de atributos sensoriais e 

não sensoriais (preço e informações de rotulagem) na intenção de compra de suco de uva. 

 

2.2 Específicos 

 

 Realizar pesquisa de mercado sobre o consumo de suco de uva no Brasil; 

 Realizar estudo qualitativo e quantitativo quanto à conformidade da rotulagem 

de bebidas de uva comercializados no Brasil através da comparação com a 

legislação vigente; 

 Apresentar um panorama geral das conformidades e não conformidades 

encontradas na rotulagem de bebidas de uva comercializados no Brasil; 

 Verificar quais são os maiores pontos de irregularidades nos rótulos; 

identificando os pontos da legislação que requerem maior aprimoramento; 

 Determinar parâmetros físico-químicos de diferentes sucos integrais de uva 

comercializados no Brasil; 

 Realizar avaliação sensorial de diferentes sucos de uva comercializados no 

Brasil utilizando testes de aceitação, CATA (check-all-that-apply) e RATA 

(rate-all-that-apply); 

 Avaliar a influência de informações de rotulagem na intenção de compra de 

suco de uva empregando a análise conjunta de fatores e teste de preferência. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Rotulagem de alimentos  

 

Para atrair e conquistar o consumidor o produto deve atender uma demanda que 

envolve criatividade, beleza, funcionalidade e diferencial, o que inclui o rótulo, que torna o 

produto diferente dos demais e o promove através de uma apresentação gráfica atraente 

(SCATOLIM, 2008; DATRINO, 2012).  

Segundo o Codex Alimentarius (1985), a rotulagem inclui qualquer material 

escrito, impresso ou gráfico que esteja presente no rótulo que acompanha o alimento ou que é 

exibido próximo ao alimento, incluindo aquele utilizado para o propósito de promover sua 

venda ou descarte. 

A rotulagem de alimentos oferece aos consumidores informações que eles 

desejam e precisam para fazer escolhas em relação aos alimentos. Os rótulos de alimentos 

informam aos consumidores sobre as qualidades, benefícios, riscos, uso apropriado e local de 

produção de um alimento. Em sua aplicação mais ampla a rotulagem possui um objetivo 

duplo: proteger os consumidores e assegurar a comercialização e marketing justos. 

Independente de um rótulo de alimento ser obrigatório ou voluntário existem guias e 

princípios que devem ser seguidos (FAO, 2016; ALBERT, 2010). 

A primeira norma internacional a ser aprovada pela Comissão do Codex 

Alimentarius foi a Normal Geral do Codex para a Rotulagem de Alimentos Embalados, em 

1969, o que reflete a importância desse assunto para a proteção do consumidor e para garantia 

de práticas justas na comercialização de alimentos. A norma foi revisada e ampliada e chegou 

a sua última versão em 1985. A versão de 1985 recebeu emendas entre 1991 e 2010 

(RANDELL, 2010; CODEX ALIMENTARIUS, 1985). 

O Conselho Econômico e Social da ONU fez um relatório sobre rótulos de 

alimentos enganosos e concluiu que os consumidores podem ser enganados por declarações, 

símbolos ou imagens que literalmente são verdadeiras, mas levam os consumidores a fazerem 

falsas inferências. A interpretação de alegações enganosas pode ser afetada por fatores como 

cultura, conhecimento, educação e características do rótulo (UNITED NATIONS, 2005). 

A rotulagem dos alimentos embalados é obrigatória e está regulamentada pela 

legislação brasileira através dos órgãos competentes. Com o objetivo de informar, o rótulo se 

constitui em um poderoso instrumento de comunicação entre a indústria e seus consumidores 

(MACHADO, 2015; FAO; WHO, 2006). 
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De acordo com a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, a rotulagem 

nutricional dos alimentos constitui instrumento central no aperfeiçoamento do direito à 

informação. Segundo essa política, o acesso à informação fortalece a capacidade de análise e 

decisão do consumidor, devendo ser, portanto, clara e precisa para que possa auxiliar na 

escolha de alimentos mais saudáveis. Apesar do avanço normativo da rotulagem nutricional 

obrigatória, ainda é possível se deparar com informações excessivamente técnicas e 

publicitárias que podem induzir à interpretação equivocada. A política diz ainda que é preciso 

aprimorar as informações obrigatórias contidas nos rótulos para torná‐las mais 

compreensíveis (BRASIL, 2013a). 

O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor deve ter acesso 

a informação adequada e clara sobre o produto, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade e também ter informações sobre os riscos que por 

ventura apresentem (BRASIL, 1990). 

A rotulagem pode ser vista como uma forma de proteção mínima, mas também 

está se tornando uma ferramenta política para motivar a mudança no comportamento do 

consumidor nas práticas de produção de alimentos (ALBERT, 2010). 

A importância da rotulagem nutricional dos alimentos para a promoção da 

alimentação saudável é destacada em grande parte dos estudos e pesquisas que envolvem a 

área da nutrição e sua relação com estratégias para a redução do risco de doenças crônicas. O 

uso das informações nutricionais obrigatórias nos rótulos dos alimentos e bebidas embaladas 

está regulamentado no Brasil desde 2001 (ANVISA; UNB, 2005). 

Ferreira e Lanfer-Marquez (2007) avaliaram a legislação brasileira referente à 

rotulagem nutricional de alimentos e concluíram que de uma forma geral, ao longo dos 

últimos 40 anos, o Brasil aperfeiçoou a legislação, buscando promover a saúde pública e 

levando em consideração a realidade do país.  

A rotulagem de alimentos é regulamentada no Brasil pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(INMETRO) e pelo Ministério da Justiça (MJ) (LOBANCO et al., 2009; SMITH; 

ALMEIDA-MURADIAN, 2011).  

Em 2002, a Portaria nº 42 de 1998, referente à Rotulagem Geral de Alimentos e 

Bebidas Embalados, foi revogada e substituída pela Resolução RDC nº 259. De acordo com 

essa nova resolução, constituem informações obrigatórias: denominação de venda, lista de 

ingredientes, conteúdos líquidos, identificação da origem, identificação do lote, prazo de 
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validade, instruções sobre preparo e uso (quando necessário) e nome ou razão social e 

endereço do importador (no caso de alimentos importados). Essa mesma legislação destaca 

que os alimentos embalados não devem ser descritos ou apresentar rótulo que possa induzir o 

consumidor a equívoco, erro, confusão ou engano quanto à verdadeira composição, tipo, 

qualidade, quantidade ou rendimento (BRASIL, 2002c). 

Também em 2002, houve a publicação da RDC nº 40, responsável pela 

padronização da declaração da presença de glúten nos rótulos de alimentos e bebidas, com a 

advertência: “CONTÉM GLÚTEN”. Também referente a esse assunto, foi publicada a Lei nº 

10.674 em 2003, que determina que todos os alimentos devem apresentar em seus rótulos uma 

das inscrições: “CONTÉM GLÚTEN” ou “NÃO CONTÉM GLÚTEN”. A Lei nº 8.543 de 

1992 que também trata desse assunto também permanece em vigor (FERREIRA; LANFER-

MARQUEZ, 2007; BRASIL, 2003a; BRASIL, 2002a; BRASIL, 1992). 

A Resolução RDC nº 360 publicada em 2003 descreve a rotulagem nutricional e a 

define como toda descrição destinada a informar ao consumidor sobre as propriedades 

nutricionais de um alimento, sendo compreendida pela declaração de valor energético e 

nutrientes e também a declaração de propriedades nutricionais (informação nutricional 

complementar). Essa legislação define que devem ser declarados obrigatoriamente valor 

energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio 

(BRASIL, 2003d). O Brasil foi um dos primeiros países a adotar a rotulagem nutricional 

obrigatória e atualmente já existem propostas para a rotulagem nutricional frontal por uso de 

semáforo nutricional ou sinais gráficos (ANVISA, 2017). 

Ferreira e Lanfer-Marquez (2007) consideraram um retrocesso a retirada da 

obrigatoriedade da declaração de ferro, cálcio e colesterol definida pela Resolução RDC n° 

360 de 2003. 

Também em 2003 foi publicada a Resolução RDC nº 359 que define as porções de 

alimentos embalados e suas respectivas medidas caseiras para fins de rotulagem nutricional a 

fim de facilitar o entendimento do consumidor sobre as características e composição 

nutricional dos produtos (BRASIL, 2003c). 

A Lei nº 6.871 de 2009 trata das informações que o rótulo de bebidas deverá 

conter. São elas: nome empresarial do produtor ou fabricante ou do importador, endereço do 

produtor ou fabricante ou do importador, número do registro do produto no MAPA ou número 

do registro do estabelecimento importador, denominação do produto, marca comercial, 

ingredientes, a expressão “Indústria Brasileira”, conteúdo, graduação alcoólica (quando 

aplicável), grau de concentração e forma de diluição (quando se tratar de produto 
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concentrado), forma de diluição (quando se tratar de xarope, preparado líquido ou sólido), 

identificação do lote, prazo de validade e frase de advertência (quando aplicável) (BRASIL, 

2009). 

Em 2012 foi publicada a Resolução RDC nº 54 que trata sobre a informação 

nutricional complementar (INC) que define quando e como podem ser utilizados os dizeres 

“zero”, “light”, “fonte”, por exemplo (BRASIL, 2012a). 

O Decreto nº 8.198, de 20 de fevereiro de 2014 regulamenta a Lei nº 7.678, de 8 

de novembro de 1988 e estabelece os requisitos de rotulagem de vinhos e derivados da uva e 

do vinho, que, inclusive, são os mesmos já citados para a Lei nº 6.871 de 2009 (BRASIL, 

2014b; BRASIL, 1988). 

Porto et al. (2015) avaliaram a conformidade de informações nutricionais 

complementares (INC) presentes no rótulo de alimentos comercializados no Brasil e 

concluíram que 40% dos refrescos em pó e néctares apresentaram alguma inconformidade em 

relação à declaração da INC. 

Uma das últimas legislações sobre rotulagem publicadas no Brasil é a Resolução 

RDC nº 26 de 2015 que dispõe sobre os requisitos para rotulagem obrigatória dos alimentos 

que causam alergias alimentares. Foram considerados alérgenos: trigo, centeio, cevada, aveia 

e suas estirpes hibridizadas; crustáceos; ovos; peixes; amendoim; soja; leites de todas as 

espécies de animais mamíferos; amêndoa; avelãs; castanha de caju; castanha do brasil ou 

castanha do Pará; macadâmias; nozes; pecãs; pistaches; pinoli, castanhas; látex natural 

(BRASIL, 2015). 

Celeste (2001) em pesquisa sobre análise comparativa da legislação sobre rótulo 

alimentício do Brasil, Mercosul, Reino Unido e União Europeia, mostrou que as legislações 

são semelhantes em quase todos os aspectos, sendo que na propaganda nutricional existem 

deficiências nas legislações, permitindo que seja passada informação ao consumidor de forma 

inútil e potencialmente enganosa. 

Souza et al. (2011) fizeram uma pesquisa sobre a utilização da informação 

nutricional em rótulos e verificaram que 96,8% dos entrevistados consideraram a declaração 

nutricional importante e muito importante, entretanto, 46,6% informaram que a 

compreendiam apenas parcialmente. Souza, Santos e Zambelli (2016) verificaram que 63% 

dos jovens avaliados costumavam ler a rotulagem nutricional de alimentos. Já a pesquisa 

realizada pelo Datafolha com 2.537 pessoas em 160 cidades mostra que 48% dos brasileiros 

não costumam ler as informações dos rótulos de alimentos. Entre os 52% que leem esses 

dados, 35% afirmam entender “mais ou menos” as informações (CANCIAN, 2016). 
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Smith e Almeida-Muradian (2011) avaliaram a rotulagem de 13 categorias de 

alimentos e verificaram que a maioria das categorias analisadas apresentou alto índice de 

rótulos não conformes. 

Grandi e Rossi (2010) analisaram a rotulagem de produtos lácteos fermentados e 

concluíram que sem um controle efetivo por parte dos órgãos competentes, o consumidor não 

poderá confiar nos dados declarados, devido ao grande número de não conformidades 

encontradas. 

Silva Filho et al. (2016) avaliaram a conformidade da rotulagem de adoçantes 

dietéticos comercializados em João Pessoa e verificaram que 43,8% dos rótulos investigados 

apresentaram pelo menos uma não conformidade em relação à legislação vigente. 

Felipe et al. (2006) avaliaram a rotulagem de suco tropical de maracujá adoçado e 

verificaram que 100% das marcas encontraram-se de acordo com os parâmetros estabelecidos 

em relação a informações nutricionais complementares presentes no rótulo. 

O INMETRO analisou a rotulagem de sucos light comercializados no mercado 

brasileiro e concluiu que a tendência das marcas é estar em desacordo com as legislações 

vigentes já que das sete marcas analisadas somente uma apresentou conformidade total com a 

regulamentação vigente (INMETRO, 2007). 

Carneiro et al., (2013) analisaram dezesseis amostras de néctares de uva de 

diferentes marcas comercializadas no Estado do Ceará, sendo doze “tradicionais” e quatro 

“light” e verificaram que 15% das amostras não apresentaram a denominação de venda do 

produto e 57% não continham o conteúdo liquido e o lote de fabricação descritos no rótulo. 

O cenário brasileiro de atendimento à legislação de rotulagem nutricional ainda é 

desanimador, fato corroborado pela produção acadêmica entre 1997 e 2004 que mostra a 

elevada frequência do descumprimento da legislação (CÂMARA et al., 2008). 

 

3.2 Sucos e néctares 

 

De acordo com Vialta (2014), a saudabilidade vem ganhando importância junto 

aos consumidores que desejam viver mais e com qualidade, assim, eles buscam na 

alimentação soluções para resolver ou amenizar o envelhecimento, o estresse, a obesidade e as 

doenças crônicas não transmissíveis, bem como melhorar o desempenho físico e mental. 

Contam com o apoio de programas governamentais que incentivam a alimentação saudável, 

com as descobertas científicas, que vinculam determinadas dietas a certos benefícios para a 

saúde ou mesmo à prevenção de doenças. No Brasil, contam ainda com o aumento da renda e 
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do nível educacional. Mintel (2017) afirmou que 42% dos respondentes de uma pesquisa de 

mercado sobre o consumo de suco no Brasil afirmaram que estão comprando opções de sucos 

mais saudáveis. 

Entre as principais tendências de saudabilidade e bem-estar estão a diminuição do 

número de aditivos como conservadores e diminuição de alguns tipos de ingredientes como 

gorduras e sódio e também a utilização de aditivos e ingredientes naturais em detrimento dos 

artificiais (VIALTA, 2014). Dentro dessas tendências os sucos de fruta integral se adequam 

muito bem. O setor de sucos está atualmente demonstrando crescimento dinâmico 

principalmente devido a uma mudança de estilo de vida, a tendência dos consumidores de 

preferir produtos saudáveis e um aumento no poder de compra (PRIYADARSHINI; 

PRIYADARSHINI, 2018). 

O consumo de suco de fruta e néctar na União Europeia (UE) foi de 9,6 bilhões de 

litros em 2015, representando um leve declínio de 0,7% comparado a 2014. Isso totaliza um 

nível de consumo per capita de 18,9 litros, em 2015, levado pelo maior mercado, a Alemanha, 

com 29,4 litros. Globalmente,  o consumo de sucos de frutas e néctar ficou em 38,5 bilhões 

de litros, com a UE ainda a maior região de consumo, seguida pela América do Norte (AIJN, 

2016). Em 1999 os Estados Unidos foram os maiores consumidores de suco de uva integral e 

de suco de uva concentrado (BATIS; MORIS; CRANDAL, 2001). 

O mercado brasileiro de sucos prontos para beber está em franca expansão, 

acompanhando a tendência mundial de consumo de bebidas saudáveis e saborosas e também a 

tendência de conveniência. Por exemplo, o consumo de suco 100% no Brasil por habitante 

por ano é de 0,4 litros contra 29 litros no Canadá, 23,4 litros na Alemanha e 18 litros nos 

Estados Unidos. Existe, portanto, um grande potencial de crescimento nessa categoria e 

também na de sucos e néctares em geral, já que dentro da categoria de bebidas não alcoólicas 

o suco 100% representa 0,1% do total consumido e os néctares apenas 1,3% (PARRA, 2016; 

CARMO; DANTAS; RIBEIRO, 2014). 

O mercado de néctares e sucos prontos para beber apresentou crescimento médio 

de 15% ao ano entre 2011 e 2014 (existe uma previsão de crescimento de 2,5 vezes para o 

mercado brasileiro entre 2010 e 2020), apresentando retração de 3,7% em 2015 comparado ao 

ano anterior, finalizando o ano com um volume de 1.258.103 mil litros produzidos e outra 

queda de 3,6% em 2016 (MINTEL, 2017; ABRIR, 2017; PARRA, 2016; TROCCOLI, 2016; 

REGO, 2014). 

O consumo per capita de néctar aumentou de 3,9 litros/habitante/ano em 2010 

para 6,2 em 2015. O mercado de sucos em geral (que inclui integral, 100%, néctar, bebida 
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mista, suco concentrado, suco em pó, refrescos e bebidas de soja) faturou em 2014 12,9 

bilhões de reais, desse total os néctares e sucos respondem por 4,2 bilhões. Em 2016, as 

vendas no varejo de suco totalizaram R$ 7,4 bilhões, um crescimento de 2,6% em relação a 

2015, e um crescimento total de 35% desde 2012. A previsão da Mintel é de que as vendas 

desta categoria no varejo deverão crescer 29% entre 2017 e 2022, chegando a R$ 9,7 bilhões 

(MINTEL, 2017; ABRIR, 2017; PARRA, 2016). 

Analisando dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2008-2009 do 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) verificou-se no Brasil que, conforme 

aumenta a renda per capita, aumenta a demanda pelas seguintes bebidas não alcoólicas: água 

mineral, refrigerante de cola, bebida energética e suco de fruta envasado. O consumo de sucos 

de fruta envasado no Brasil também está intimamente relacionado à renda familiar. Quando a 

renda per capita é de até R$ 6.225,00 o consumo médio anual é de 6,588 kg, já para renda de 

R$830,00 esse valor é de apenas 0,314 kg (REGO, 2014). 

Segundo Nielsen, devem crescer as vendas dos sucos situados em nichos de maior 

valor agregado, apesar de se caracterizarem por preços mais elevados, devendo aumentar sua 

participação no mercado, na contramão de outros segmentos como os néctares que devem 

diminuir sua participação (TROCCOLI, 2016). 

As bebidas são regulamentadas pela Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994, do 

MAPA, que, por sua vez, foi regulamentada pelo Decreto nº 8.818, de 4 de junho de 2009, que 

dispõe sobre sua padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a 

fiscalização (BRASIL, 2009; BRASIL, 1994). 

De acordo com Brasil (1994) e Brasil (2009), “Suco é bebida não fermentada, não 

concentrada e não diluída, obtida da fruta madura e sã, ou parte do vegetal de origem, por 

processamento tecnológico adequado, submetida a tratamento que assegure a sua 

apresentação e conservação até o momento do consumo. No rótulo da embalagem será 

mencionado o nome da fruta ou parte vegetal de sua origem. A bebida conterá, 

obrigatoriamente, a matéria-prima natural responsável pelas suas características 

organolépticas obedecendo aos padrões de identidade e qualidade previstos em regulamento 

próprio”. 

Ao suco é proibida a adição de aromas e corantes artificiais. Pode ser adicionado 

até 10% de açúcar ao produto, devendo constar no rótulo a declaração de suco adoçado. No 

caso de bebidas dietéticas e/ou de baixa caloria, poderão ser utilizados edulcorantes naturais e 

sintéticos. A designação integral será exclusiva do suco sem adição de açúcares e na sua 
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concentração natural, sendo vedado o uso dessa designação para o suco reconstituído.  

(BRASIL, 2009; BRASIL, 1994). 

Suco concentrado é o produto parcialmente desidratado e em seu rótulo deve ser 

mencionado o percentual de concentração. Os sucos concentrado e desidratado, quando 

reconstituídos, deverão conservar os teores de sólidos solúveis originais do suco integral, ou o 

teor de sólidos solúveis mínimo estabelecido nos respectivos padrões de identidade e 

qualidade para cada tipo de suco (BRASIL, 2009; BRASIL, 1994). 

A legislação brasileira traz ainda outras definições de sucos. Suco misto é o suco 

obtido pela mistura de frutas ou fruta e vegetais. Suco reconstituído é o suco obtido pela 

diluição de suco concentrado ou desidratado, até a concentração original do suco integral ou 

ao teor mínimo de sólidos solúveis estabelecido nos respectivos padrões de identidade e 

qualidade (BRASIL, 2009; BRASIL, 2003b). 

Suco tropical é o produto obtido pela dissolução, em água potável, da polpa da 

fruta polposa de origem tropical (abacaxi, acerola, cajá, caju, goiaba, graviola, mamão, manga, 

mangaba, maracujá e pitanga), não fermentado, de cor, aroma e sabor característicos da fruta. 

A expressão “suco pronto para beber” é utilizada somente quando o produto tem adição de 

açúcar (BRASIL, 2009; BRASIL, 2003b). 

Para o suco tropical, a quantidade mínima de polpa é regulamentada por seu 

Padrão de Identidade e Qualidade e, caso esse padrão não exista, ele deve conter um mínimo 

de 50% da respectiva polpa ou um mínimo de 35% de polpa para frutas de alta acidez ou 

sabor muito forte (BRASIL, 2003b). 

Já o néctar é “a bebida não fermentada, obtida da diluição em água potável da 

parte comestível do vegetal ou de seu extrato, adicionado de açúcares, destinada ao consumo 

direto” (BRASIL, 2009). Pode-se verificar então, que as definições de suco pronto para beber 

ou suco tropical adoçado e néctar são muito próximas. Entretanto, de acordo com Brasil 

(2009), os teores de polpas de frutas utilizados na elaboração do suco tropical deverão ser 

superiores aos estabelecidos para o néctar das respectivas frutas. 

O néctar cuja quantidade mínima de polpa de fruta ou de suco de fruta ou de 

vegetal não tenha sido estabelecida por regulamento técnico específico e o néctar misto 

deverão conter no mínimo 30% de suco e/ou polpa ou 20% quando for de acidez muito 

elevada ou sabor muito forte (BRASIL, 2013). 

Na Tabela 1 são apresentadas as quantidades mínimas de polpa de fruta 

necessárias em sucos adoçados, sucos tropicais (com e sem açúcar) e néctares de algumas 

frutas. 
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Tabela 1 – Quantidade de polpa e/ou suco de fruta em diferentes sucos e néctares 

Item Quantidade mínima de polpa e/ou suco de fruta (g/100g) 

Suco não adoçado Suco adoçado Néctar 

Cajá 60 35 25 

Goiaba 60 45 35 

Graviola 50 35 25 

Mamão 60 45 35 

Manga 60 50 40 

Pitanga 60 35 40 

Uva 100 - 50 

Laranja 100 - 50 

    Fonte: BRASIL, 2003b; BRASIL, 2009; BRASIL, 2013. 

 

Ferrarezi, Santos e Monteiro (2010) fizeram uma avaliação crítica da legislação de 

sucos de fruta do Brasil, com ênfase no suco de fruta pronto para beber e verificaram que a 

legislação é bastante ampla, mas, ainda assim apresenta várias brechas, como a falta de 

definição do suco pronto para beber e suco integral. Concluíram também que “a declaração 

adoçado, desnecessária no rótulo do néctar, leva o consumidor a compará-lo com o suco e o 

suco tropical, cuja declaração é obrigatória. ” 

O sabor de suco e néctar industrializado mais consumido no Brasil é o de uva com 

31% do mercado, seguido do de laranja com 16%, pêssego (15%), maracujá (8,4%), goiaba 

(7,7%) e o de manga com 6,9%. Um ponto de atenção é que o brasileiro ainda não sabe a 

diferença entre bebida mista, néctar e suco 100% (PARRA, 2016). 

Suco de uva integral e néctares de uvas são produzidos em diversas regiões do 

Brasil e disponibilizados no mercado em grande quantidade de marcas (GURAK et al., 2012). 

 

3.2.1 Sucos e néctares de uva 

 

O cultivo de uvas está relacionado com o início da colonização brasileira e passou 

por diversos ciclos, com introdução e adaptação de diversas variedades de videiras. As uvas 

produzidas no Brasil podem ser utilizadas para consumo in natura, processamento de sucos e 

concentrados ou podem ser destinadas à produção de vinhos (DEBASTIANI et al., 2015; 

CAMARGO; MAIA; RITSCHEL, 2010). 
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De acordo com o MAPA (2016), “a viticultura brasileira ocupa, atualmente, área 

de 81 mil hectares, com vinhedos desde o extremo sul até regiões próximas à linha do equador. 

Duas regiões se destacam: o Rio Grande do Sul (RS) por contribuir, em média, com 777 

milhões de quilos de uva por ano, e os polos de frutas de Petrolina em Pernambuco e de 

Juazeiro na Bahia, no submédio do Vale do São Francisco”. 

Dados compilados por Mello (2016; 2017) mostram que em 2015 foram 

produzidas 1.499.353 toneladas de uvas no Brasil, distribuídos conforme mostra a Tabela 2, 

com aumento de 4,4% em relação ao ano de 2014. Já no ano de 2016 houve uma queda 

grande nesse valor. 

Tabela 2 – Produção de uvas no Brasil, em toneladas 

Estado\ano 2013* 2014** 2015*** 2016**** 

Ceará 664 573 940 762 

Pernambuco 228.727 236.767 237.367 237.367 

Bahia 52.808 77.504 77.401 56.940 

Minas Gerais 12.734 11.557 12.615 11.701 

São Paulo 172.868 146.790 142.063 145.251 

Paraná 79.052 80.910 80.000 66.000 

Santa Catarina 53.153 66.106 69.189 37.344 

Rio Grande do Sul 808.267 812.537 876.286 416.631 

Goiás 4.581 3.330 3.492 2.566 

Brasil 1.412.854 1.436.074 1.499.353 984.244 

       Fonte: MELLO (2016); MELLO (2017). 
*Dados capturados em 23.01.2014. ** Dados capturados em 13.01.2015                        
*** Dados capturados em 12.01.2016 **** Dados capturados em 14.12.2016 
 

A produção de uvas no Brasil, em 2016, foi de 984.244 toneladas, 34,27% inferior 

à verificada em 2015. A produção de uvas da região sul, em 2016, foi atípica devido a uma 

série de fatores climáticos (o inverno foi ameno, a primavera foi antecipada, houve ocorrência 

de geada tardia, chuva excessiva no período de brotação e até mesmo de granizo em algumas 

áreas isoladas). Ocorreu redução de 52,45% na produção do principal Estado produtor de uvas 

do País, o Rio Grande do Sul (MELLO, 2017). 
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A produção de uvas destinadas ao processamento (vinho, suco e derivados) foi de 

781.412 milhões de quilos de uvas, em 2015, representando 52% da produção nacional. Os 

48% restantes foram destinados ao consumo in natura, como mostra a Tabela 3. A quantidade 

de uvas processadas para elaboração de vinhos e suco apresentou aumento de 16% em 2015, 

comparativamente ao ano de 2014. No ano de 2016, a produção de vinhos, sucos e derivados 

do Rio Grande do Sul foi de 244,92 milhões de litros, 57,99% inferior à verificada em 2015, 

em decorrência da redução de produção de uvas. Já no ano de 2017 houve uma safra de uva 

recorde no Rio Grande do Sul, com mais de 750 milhões de quilos (IBRAVIN, 2017; MELLO, 

2017; MELLO, 2016). 

 

Tabela 3 – Produção de uvas para processamento e para consumo in natura no Brasil 

Discriminação/ano 2013 (ton) 2014 (ton) 2015 (ton) 

Processamento 679.793 673.422 781.412 

Consumo in natura 733.061 762.652 717.941 

Total 1.412.854 1.436.074 1.499.353 

      Fonte: MELLO (2016) - dados estimados considerando os dados oficiais de uva para processamento do  
     RS e uma estimativa para os demais estados brasileiros. 
 

Os primeiros registros da produção de suco de uva no Brasil remontam ao início 

do século XX. A produção brasileira de suco de uva está concentrada no Rio Grande do Sul, 

mas observa-se, em anos recentes, uma forte tendência de expansão para regiões tropicais 

como Mato Grosso, Goiás e Vale do Rio São Francisco (MARZAROTTO, 2010; RITSCHEL; 

CAMARGO, 2007; CAMARGO, 2005). 

De acordo com Mello (2016), “a produção brasileira de suco de uva apresentou 

incremento de produção de 9,6%, sendo o maior aumento de suco de uva integral (20,5%). A 

produção de suco concentrado aumentou em 6,8%.” Houve também aumento na produção de 

mosto simples em 75% (item que pode ser utilizado tanto para fabricação de vinhos quanto 

para elaboração de sucos). Em 2016 os sucos de uva sofreram redução na ordem de 62,44%, 

sendo a maior redução de suco concentrado (68,89%), O suco de uva integral foi reduzido em 

40,43% também devido à escassez na produção de uvas (MELLO, 2017). Já em 2017, 49,1% 

das uvas processadas no Estado do Rio Grande do Sul foram destinadas à produção de sucos e 

derivados (IBRAVIN, 2017). 

Segundo o IBRAVIN (2015), a comercialização do suco de uva 100% no Brasil 

saltou nos últimos 10 anos de 15 milhões de litros em 2005 para 90 milhões litros em 2014, o 

que corresponde a um crescimento de 540%. Já segundo Mello (2016), a comercialização de 
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suco de uva continuou crescendo em 2015, com aumento de 5,8% o suco de uva integral 

pronto para consumo apresentou aumento de 31,1% na comercialização e o suco concentrado 

apresentou redução de 5,5%. 

No Rio Grande do Sul, enquanto os sucos naturais/integrais cresceram 25%, com 

venda de 45,3 milhões de litros, os derivados de suco de uva (néctar, bebida de uva e 

preparado líquido para refresco) registraram queda de 24,1%, com venda de 1,8 milhão de 

litros, o que corrobora as informações de que o consumidor está atualmente em busca de 

produtos mais saudáveis (PARRA, 2016; REVISTA ENGARAFADOR MODERNO, 2015). 

O grande volume de uvas do grupo das americanas e híbridas disponível na serra 

gaúcha promoveu um aumento considerável na produção de suco de uva. Cerca de 85% da 

uva destinada ao processamento é proveniente desses cultivares (CRISTOFOLI et al., 2008; 

CAMARGO; MAIA; RITSCHEL, 2008). Entretanto, na região do submédio do São 

Francisco estão sendo introduzidos novos cultivares de uvas para elaboração de suco 

(MANFROI; COELHO; SILVA, 2008). 

O suco de uva é um derivado da uva e do vinho classificado como não fermentado 

e não alcoólico. O suco de uva reconstituído, elaborado a partir do suco de uva concentrado 

ou desidratado, deverá apresentar as mesmas características fixadas nos padrões de identidade 

e qualidade para o suco de uva integral (BRASIL, 2014b). De acordo com Brasil (2000a), 

“suco de uva é bebida não fermentada e não diluída, obtida da parte comestível da uva (Vitis 

ssp.)”. Esse produto deve ter cor vinho, rosado ou translúcido e sabor e aromas próprios.  

É constituído principalmente por água (81 a 86%) e açúcares (glicose e frutose em 

quantidades equivalentes). Apresenta ácidos tartárico, málico e cítrico, responsáveis pela 

característica ácida e também elevado teor de potássio. No Brasil pode ser produzido por dois 

processos de produção que se diferenciam pelo método de extração. No processo Flanzy é 

realizada a maceração sulfurosa da uva, já no processo Welch é realizada a extração por 

aquecimento da uva (MARZAROTTO, 2010). 

Na Tabela 4 são apresentadas as principais características físico-químicas 

requeridas pela legislação brasileira para o suco de uva. 
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Tabela 4 – Requisitos físico-químicos do suco de uva pela legislação brasileira 

Item Especificação 

Mínima (%) 

Especificação 

Máxima (%) 

Sólidos solúveis (°Brix a 20°C) 14,00 - 

Acidez total expressa em ácido tartárico (g/100g) 0,41 - 

Açúcares totais naturais da uva (g/100g) - 20,0 

Sólidos insolúveis (%v/v) - 5,00 

Acidez volátil em ácido acético (g/100g)  0,050 

  Fonte: Brasil (2000a). 

 

Em 04 de setembro de 2003 foi publicado pelo Ministério da Agricultura a 

Instrução Normativa n° 12, que estabeleceu que o néctar de uva deveria conter no mínimo 

30% da respectiva polpa. Em 12 de setembro de 2013, através da Instrução Normativa n° 42 

ficou determinado que a quantidade mínima de suco da respectiva fruta no néctar aumentaria 

ao longo do tempo, devendo aumentar para 40% a partir de 31 de janeiro de 2015 e para 50% 

a partir de 31 de janeiro de 2016 (BRASIL, 2013b; BRASIL, 2003b). 

Outra importante conquista da Instrução Normativa n°42 de 2013 foi a 

determinação da declaração da quantidade de polpa de fruta ou do suco de fruta ou de vegetal, 

no néctar e no suco tropical, que deve ser declarado no painel principal (BRASIL, 2013b). 

O Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC) avaliou 31 amostras de néctar e 

verificou que as regulamentações em relação a quantidade mínima de polpa ou suco não 

estavam sendo seguidas em 10 das amostras avaliadas (32%), contendo menos polpa ou suco 

que o estipulado pela legislação (IDEC, 2014). 

Segundo Spinelli et al. (2016), devido ao aumento do consumo de suco de uva, o 

controle de qualidade deve ser uma realidade em todos os países que produzem e consumem 

esse produto. Ainda segundo os autores a forma de adulteração mais comum nesses produtos 

é a substituição de suco de uva por suco de maçã. Nesse estudo realizado no Brasil foram 

analisadas 39 amostras de sucos de uva comerciais sendo encontradas 4 com esse tipo de 

adulteração.  

Leal, Ferreira e Rodrigues (2015) avaliaram a rotulagem de néctares de uva e de 

laranja comercializados na cidade de Fortaleza verificaram que 83,3% dos itens avaliados não 

declarava o percentual mínimo de polpa. 

Segundo Ferrarezi, Santos e Monteiro (2010) a implementação de programas e 

medidas que visem a orientação dos consumidores para o uso adequado da rotulagem poderá 
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contribuir para a escolha mais consciente do consumidor e para o aumento do consumo de 

suco de fruta. 

Outro ponto importante em relação ao suco de uva é seu apelo saudável, 

principalmente relacionado à questão dos compostos fenólicos que estão relacionados a 

prevenção do câncer, obesidade e dislipidemia (TOSCANO et al., 2017). Existem estudos que 

o relacionam inclusive a uma melhora na doença de Alzheimer e doenças degenerativas 

(ALAEI; SIAHMARD; REISI, 2015; ACHKAR et al., 2013). Seu consumo cresceu 

justamente por causa das alegações de benefícios à saúde relacionados a seu consumo regular 

(GRANATO et al., 2016). 

Lima et al. (2015) verificaram que os sucos de uva produzidos em escala 

industrial no Brasil a partir de novas variedades de Vitis labrusca L apresentaram uma alta 

atividade antioxidante relacionada a grande concentração de malvidina, cianidina, catequina e 

ácidos cafeico, cinâmico e gálico. Entre os compostos bioativos, os sucos apresentaram alta 

concentração de procianidina B1, ácido cafeico e trans-resveratrol, com níveis mais elevados 

comparados aos relatados na literatura.  

Toaldo et al. (2015) mostraram que o consumo agudo de sucos de uva vermelha 

promoveu diminuição significativa de peróxidos lipídicos nos níveis de soro e substâncias 

reativas ao ácido tiobarbitúrico no plasma. Concluíram que os sucos de uva vermelhos de V. 

labrusca L. produzidos no sul do Brasil apresentaram habilidade de inibição da peroxidação 

lipídica em indivíduos saudáveis, independentemente do sistema de cultivo (orgânico ou 

convencional). 

Toaldo et al. (2016) em um estudo com 24 indivíduos adultos brasileiros 

verificaram que o consumo agudo de suco orgânico e convencional feito de uvas tropicais (V. 

labrusca L) eleva antioxidantes no plasma e não altera significativamente os níveis de glicose 

e ácido úrico o que sugere um potencial bioativos de sucos dessa variedade de uva para 

melhorar a homeostase redox, que está envolvida na defesa contra estresse oxidativo em 

humanos. Nesse estudo não houve diferença entre os resultados do suco de uva convencional 

para os de suco de uva orgânico. 

Toscano et al. (2017) estudaram o consumo de suco de uva das cultivares Isabel, 

Bordeaux e Concord em 28 indivíduos brasileiros adultos saudáveis e encontraram resultados 

que sugerem que o suco de uva roxo tem um grande potencial como fonte antioxidante e na 

melhoria do estado antioxidante e do perfil cardiometabólico de adultos saudáveis sob 

exercício físico intenso. 
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3.3 Pesquisa mercadológica 

 

Segundo Solomon (2011), “o campo do comportamento do consumidor abrange 

uma ampla área: é o estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos de 

indivíduos compram, usam ou descartam produtos, serviços, ideia ou experiências para 

satisfazer necessidades e desejos”. Características como idade, gênero, estrutura familiar, 

classe social, renda, raça, localização geográfica, estilo de vida são dimensões demográficas 

importantes que tornam os consumidores iguais ou diferentes uns dos outros (SOLOMON, 

2011). 

A pesquisa de mercado consegue diagnosticar situações mercadológicas a fim de 

reduzir o risco em uma tomada de decisão e pode ser realizada para desenvolver opções de 

segmentação do mercado ou compreender atitudes e comportamento do consumidor 

(PINHEIRO et al., 2011). Também pode ser usada para identificar e mensurar oportunidades e 

ameaças mercadológicas (GONÇALVES et al, 2010). 

O método mais frequente utilizado na pesquisa de mercado é a aplicação de 

questionários que envolve a coleta de informações sobre os pesquisados através de entrevistas. 

Esse método permite coletar uma grande variedade de informações de um grande número de 

pessoas a fim de garantir que as informações sejam representativas, acuradas e relevantes 

(CONSTANTINESCU, 2012). 

Os principais avanços em metodologia de pesquisa incluem a introdução de 

pesquisas com suporte tecnológico como as conduzidas pela internet. O baixo custo da 

pesquisa utilizando a internet democratizou o processo de coleta de dados e tornou o método 

amigável e dinâmico (CALLIYERIS; CASAS, 2012). 

As informações sobre as expectativas e a satisfação dos consumidores em relação 

a um produto, embalagem, preço, motivadores de consumo etc., são obtidas pela pesquisa de 

mercado. Além disso, também são observados hábitos e atitudes em relação aos produtos, 

segmentos de mercados onde atua, e outras informações que visam quantificar ou 

compreender as relações de consumo (GONÇALVES et al., 2010). 

O comportamento de consumidores frente a um determinado alimento pode variar 

em razão de suas diferenças em experiência, expectativa, preferência, idade, sexo, 

personalidade, condição socioeconômica, grupo étnico, etc. Dessa maneira a aparência, o 

aroma, o sabor e a textura dos alimentos que são fatores importantes para escolha e compra, 

sofrem interferência de outros atributos como: preço, design, apelo promocional, informações 

na embalagem, expectativa do consumidor gerada com a embalagem, marketing empregado, 
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maneira de exposição e o tempo de permanência no supermercado, entre outros (FRATA, 

2006). 

Sendo assim, a pesquisa de mercado tem importância nas indústrias de alimentos, 

sendo o maior interesse entender os desejos e anseios dos consumidores e quais são as 

características positivas e negativas de cada produto tanto no aspecto sensorial quanto em 

relação a preço, marca, embalagem, local de consumo e outros pontos. A pesquisa permite 

atender de forma mais específica o mercado alvo e verificar novas oportunidades de mercado 

(GONÇALVES, 2009). 

 

3.4 Análise sensorial 

 

Segundo definição de Lawless e Heymann (2010a) e da ABNT (1994) a análise 

sensorial é uma disciplina científica usada para evocar, medir, analisar e interpretar reações às 

características dos alimentos e materiais percebidas pelos sentidos da visão, olfato, gosto, tato 

e audição. As percepções sensoriais dos alimentos são interações complexas que envolvem 

estes cinco sentidos (BARBOZA; FREITAS; WASZCZYNSKYJ, 2003). 

Os métodos sensoriais são baseados nas respostas aos estímulos, que produzem 

sensações cujas dimensões são: intensidade, extensão, duração, qualidade e prazer ou 

desprazer. Enquanto os estímulos podem ser medidos por métodos físicos e químicos, as 

sensações são medidas por processos psicológicos. A qualidade sensorial de um alimento é, 

portanto, a interação entre ele e o homem (DELLA LUCIA; MINIM; CARNEIRO, 2010; 

LANZILLOTTI; LANZILLOTTI, 1999).  

A análise sensorial normalmente é realizada por uma equipe montada para analisar 

as características sensoriais de um produto para um determinado fim. Para se fazer uma 

análise sensorial de um produto, existem vários métodos com objetivos específicos, que são 

selecionados conforme o objetivo da análise (TEIXEIRA, 2009). 

Com base em metodologias sensoriais de coleta de dados e métodos estatísticos de 

avaliação e interpretação dos resultados as características ou propriedades de interesse 

relativas à qualidade sensorial do alimento são identificadas e adequadamente estudadas 

(DELLA LUCIA; MINIM; CARNEIRO, 2010). 
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3.4.1 CATA (check-all-that-apply) e RATA (rate-all-that-apply) 

 

Técnicas inovadoras no campo de análise sensorial surgiram em busca de um 

vínculo direto com os consumidores e tem ganhado cada vez mais popularidade. A 

metodologia CATA consiste em frases e/ou declarações utilizadas pelos consumidores para 

marcar quantas opções sejam necessárias para expressar sua opinião sobre o produto 

analisado (JAEGER et al., 2015; ARES et al., 2015; VALENTIN et al., 2012; ARES et al., 

2010). Essa metodologia é descritiva, não é longa, é flexível e pode ser aplicadas aos 

consumidores sem a necessidade de avaliadores treinados (BELUSSO et al., 2016). 

A metodologia de CATA foi criada devido à necessidade de desenvolver um 

método confiável e rápido para a caracterização sensorial de produtos devido a dificuldades 

na indústria de alimentos na aplicação rotineira de análises descritivas para o 

desenvolvimento de produtos e processos de alteração (HENRIQUE; DELIZA; 

ROSENTHAL, 2015).  

Os termos da lista de CATA podem ser gerados por um painel de avaliadores 

treinados, por um grupo de consumidores, ou por um grupo de foco. Os descritores não são 

limitados aos atributos sensoriais do produto, mas também podem estar relacionados ao uso 

do produto ou ao conceito em que se encaixam (DOOLEY; LEE; MEULLENET, 2010). 

Em relação ao número de provadores necessários, Ares et al. (2014) verificaram 

que quando se trabalha com amostras muito diferentes, entre 60 e 80 consumidores podem ser 

considerados como um número razoável para obter configurações estáveis de amostra e 

descritor utilizando essa técnica. Já Alcântara e Freitas-Sá (2018), verificaram que embora 

não haja investigação suficiente que indique um número adequado de participantes, um estudo 

com relevância estatística deve provavelmente considerar o uso de 100 consumidores ou mais. 

Os dados obtidos pelo método CATA estão diretamente relacionados à percepção 

das características dos produtos pelos consumidores então estes dados podem ser utilizados 

como informações suplementares para maximizar a aceitação dos produtos pelo mercado 

consumidor. Assim, é possível saber quais atributos são detectados pelos consumidores e 

como estes atributos se relacionam à aceitação global ou preferência (DOOLEY; LEE; 

MEULLENET, 2010). 

Uma série de estudos foi realizada para validar os resultados das análises de 

CATA. Por exemplo, Ares et al. (2010) compararam o uso de escala hedônica e CATA no 

desenvolvimento de sobremesas de leite e concluíram que ambas metodologias forneceram 

resultados similares. Dooley, Lee e Meullenet (2010) avaliaram o uso e a eficácia da técnica 



34 
 

de CATA para a criação de mapas de preferência comparando esses mapas a mapas clássicos 

gerados por análises sensoriais tradicionais e verificaram que houve concordância entre as 

técnicas utilizadas para produzir os mapas de preferência, indicando que os dados da técnica 

de CATA aplicados ao mapeamento de preferências deram resultados semelhantes ao 

mapeamento de preferências externas. Rocha (2014) verificou que as técnicas de CATA, 

Napping, Flash Profile, Ultra Flash Profile e Análise Descritiva Quantitativa (ADQ) 

mostraram-se adequadas para a descrição de produtos alimentares, revelando configurações 

muito próximas. 

Belusso et al. (2016) utilizaram a técnica de CATA para desenvolvimento de 

nuggets de peixe e concluíram que o uso dessa técnica em conjunto com escala hedônica e 

análise de correspondência possibilitou a compreensão da aceitação e de atributos sensoriais 

relativos a esse produto. 

Henrique, Deliza e Rosenthal (2015) realizaram a caracterização sensorial de 

presuntos cozidos utilizando a técnica de CATA e os resultados mostraram que as amostras 

estavam bem caracterizadas em termos de propriedades sensoriais e hedônicas, sugerindo que 

os consumidores puderam perceber as diferenças entre amostras utilizando essa técnica. 

Galvão et al. (2014) verificaram os impactos da redução de sal em presunto de 

peru utilizando a técnica de CATA e concluíram que reduções de até 30% não influenciaram a 

aceitação do produto apesar dos consumidores caracterizarem o produto como menos salgado 

e menos temperado que o padrão. 

Garruti et al. (2013) avaliaram descritores de aroma em novas variedades de 

pimenta biquinho utilizando o CATA e concluíram que as novas variedades desenvolvidas 

eram mais aromáticas que o produto atualmente comercializado no Brasil. 

Ares et al. (2010) utilizaram a técnica de CATA para o desenvolvimento de 

sobremesas lácteas de chocolate e verificaram que foi possível obter as percepções dos 

consumidores sobre os produtos avaliados. 

Rate-All-That-Apply (RATA) é uma variação da técnica CATA. Para uma lista pré-

especificada de termos, os consumidores indicam se eles se aplicam a um determinado 

produto e, se o fizerem, classificam sua intensidade. Por exemplo, em uma escala de 3 pontos 

podem ser usados como âncoras os termos "baixo", "médio" e "alto" (VIDAL et al., 2016; 

MEYNERS, JAEGER e ARES, 2016; JAEGER; ARES, 2015). 

Em comparação com a técnica de CATA, a técnica de RATA tem potencial para 

melhorar a descrição e a discriminação da amostra (VIDAL et al., 2016; GIACALONE; 

HEDELUND, 2016). 
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3.4.2 Escala do ideal 

 
A escala do ideal (ou just-about-right - JAR) é comumente utilizada em pesquisas 

mercadológicas para identificar atributos do produto que requeiram melhorias. Os 

consumidores indicam quando um produto está ideal em determinado atributo, ou seja, é uma 

escala desenhada para medir a reação de um consumidor a um atributo específico. São 

utilizadas escalas bipolares com início e fim opostos e um ponto central (pouco doce e muito 

doce podem ser o início e fim da escala, por exemplo). Em geral é aplicada com painéis com 

mais de 100 consumidores (LAWLESS; HEYMANN, 2010b; CHAMBERS IV; WOLF, 1968). 

Uma das funções dessa escala é a otimização dos atributos chave de um produto. 

Seus resultados devem ser utilizados em conjunto com os resultados da escala hedônica 

(LAWLESS; HEYMANN, 2010b). Uma avaliação abaixo do ideal indica que o produto tem 

pouco daquele atributo enquanto uma avaliação acima do ideal mostra que o produto tem 

muito daquele atributo (KIM et al, 2015). Em geral é recomendado um valor mínimo de 70% 

para que um atributo seja considerado ideal (REIS; MINIM, 2010). 

Durante anos a escala do ideal foi uma das técnicas mais usadas para obter 

informações sensoriais sobre a percepção do consumidor, mas recentemente, alguns 

pesquisadores criticaram duramente essa técnica por medir a intensidade e aceitabilidade dos 

atributos simultaneamente. (ESMERINO et al, 2015; LI; HAYES; ZIEGLER, 2014). 

Apesar das críticas estudos recentes estão sendo realizados utilizando essa técnica. 

Esmerino et al (2015) determinaram o teor ótimo de sucralose em queijo petit suisse 

probiótico utilizando a escala do ideal e análise de sobrevivência. Zhi, Zhao e Shi (2016) 

determinaram a direção para melhoria de leite saborizado na China utilizando a escalas 

hedônica e do ideal. Narayanan et al (2014) determinaram a concentração ideal do 

edulcorante estévia em iogurte de baunilha utilizando a escala do ideal. Já Hampson et al 

(2014) determinaram a firmeza ideal de cerejas e Freitas e Mattietto (2013) o dulçor ideal de 

sucos mistos de frutas amazônicas.  

 

3.4.3 Grupo de foco 

 

Grupo de foco é um dos métodos qualitativos mais utilizados para obter 

informações sobre um objeto de estudo, sendo uma entrevista planejada com o intuito de obter 

percepções individuais. Os participantes são selecionados com base em critérios específicos 
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(uso do produto, questões demográficas, por exemplo) e participam de um encontro com um 

moderador (DELLA LUCIA; MINIM, 2010; MEILGAARD; CIVILLE; CARR, 2007) 

A análise por grupos de foco vêm sendo bastante utilizada para levantamento de 

dados sobre os principais fatores (atributos) da embalagem e determinação de seus níveis para 

posterior análise conjunta de fatores (DELLA LUCIA et al., 2007; GONÇALVES, 2009; 

FRATA et al., 2009; CARNEIRO et al., 2012) 

 

3.4.4 Análise conjunta de fatores 

 

De acordo com Bastos (2010), as preferências do consumidor podem ser 

entendidas como atividades relacionadas ao comportamento de escolha e decisão de 

compra/consumo, incluindo os processos de decisão que antecedem e sucedem essas ações. 

A análise conjunta de fatores foi desenvolvida por psicólogos e matemáticos e 

introduzida na área de marketing em 1971 (CARNEIRO; SILVA; MINIM, 2010). 

A análise conjunta de fatores é uma modelagem empregada na abordagem baseada 

em preferências. É uma metodologia que permite interpretar preferências com base em 

modelos ajustados aos dados obtidos em estudos planejados para esse propósito. Deseja-se, 

em geral, estimar a importância de fatores pré-estabelecidos na formação da preferência do 

consumidor por diferentes versões de um produto, ou seja, se trata de uma técnica para medir 

e avaliar a importância relativa de características individuais de um produto e também 

determina a combinação de características preferida (CARNEIRO; SILVA; MINIM, 2010; 

BASTOS, 2010; MELO FILHO; FREITAS; LIMA, 2010; HARRISON; OZAYAN; MEYERS, 

1998). 

A análise conjunta de fatores tornou-se a técnica mais utilizada para medir as 

preferências de novos produtos a serem lançados no mercado (é aplicada pelo menos 18 mil 

vezes ao ano), sendo também uma das maiores histórias de sucesso em marketing e negócios 

considerando a interface acadêmica e profissional. Modelos experimentais são elementos-

chave para sua utilização em pesquisas de mercado. Tais modelos envolvem uma matriz em 

que atributos e níveis são combinados, gerando conceitos de produto que são avaliados 

(VOLETI; SRINIVASAN; GHOSH, 2017; HUERTAS-GARCÍA; NUÑEZ-CARBALLOSA; 

MIRAVITLLES, 2016; BRADLOW, 2005). 

Algumas etapas devem ser seguidas na análise conjunta de fatores. A primeira 

etapa é a escolha dos fatores e níveis, sendo que se devem escolher fatores inerentes ao 

produto que interfiram na preferência do consumidor, uma maneira de se escolher esses 



37 
 

fatores são os grupos de foco, por exemplo. A segunda etapa é a seleção do método de coleta 

de dados, sendo os principais os métodos o trade-off (comparam-se dois fatores por vez) e o 

perfil completo (cada tratamento é formado pela combinação de todos os fatores). A terceira 

etapa é o planejamento experimental, que pode ser fatorial completo ou fatoriais fracionados, 

dependendo do número de fatores e quantidade de níveis. A quarta etapa corresponde à 

avaliação dos tratamentos que posteriormente é avaliada por modelos e regras de composição. 

Finalmente são calculadas as estimativas dos coeficientes da preferência e as importâncias 

relativas (CARNEIRO; SILVA; MINIM, 2010). 

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

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

nesse contexto que o estudo da embalagem do alimento se faz de extrema importância, uma 

vez que ela representa o primeiro contato do consumidor com o produto ou o alimento, sendo 

objeto primordial para a definição da escolha e da compra (DELLA LUCIA et al., 2007). 

A interação entre o consumidor e a embalagem será determinante para a escolha e 

compra do produto, podendo esta ser utilizada como instrumento de persuasão (MURRAY; 

DELAHUNTY, 2000). 

Nos últimos anos vários pesquisadores utilizaram a técnica de análise conjunta de 

fatores para estudar a influência dos fatores da embalagem e do rótulo no comportamento de 

consumidores. 

Minim et al., (2005) avaliaram o efeito de alguns atributos do rótulo de óleo de 

soja na intenção de compra pelo uso da análise conjunta de fatores e verificaram que a 

intenção de compra é afetada pelo preço (quanto menor maior a intenção de compra) e pelo 

termo transgênico na embalagem (76% dos consumidores prefeririam não comprar óleo de 

soja transgênico). 

Della Lucia et al., (2007) avaliaram o efeito de características da embalagem de 

café orgânico torrado e moído na intenção de compra de consumidores e concluíram que o 

preço contribui na intenção de compra de todos os consumidores e também que informações 

complementares como “produto isento de agrotóxicos” e “não agride o meio ambiente” 

enriquecem o conteúdo da embalagem. O uso da análise conjunta de fatores revelou-se 

simples para esse tipo de estudo. 

Ferrarezi, Minim e Santos (2008) avaliaram a influência de informações no rótulo 

de néctar e suco de laranja pronto para beber sobre a intenção de compra do consumidor e 

verificaram que o rótulo considerado ideal para a maioria dos consumidores apresenta marca 

conhecida no mercado, preço baixo e a informação “sem conservantes/natural”. 
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Gonçalves (2009) definiu a melhor embalagem para uma nova bebida láctea sabor 

café utilizando a técnica de análise conjunta de fatores utilizando três fatores na pesquisa: 

tamanho da embalagem, informação “descafeínado” e nome do produto. A embalagem ideal 

para esse produto é de tamanho pequeno, sem informação sobre cafeína e com nome 

chocolate e café. 

Frata et al. (2009) avaliaram os atributos da embalagem e a intenção de compra de 

suco e néctar de laranja e verificaram que o fato do produto ser néctar ou suco não teve 

grande influência na decisão de compra do consumidor e que o conhecimento prévio da marca, 

preço baixo, as declarações “natural”, “sem conservantes” e “rico em vitamina C” na face 

frontal da embalagem foram considerados importantes na intenção de compra. 

Della Lucia et al., (2010) avaliaram a influência de três fatores (conteúdo de 

açúcar, conteúdo de gordura e conteúdo de proteína) da embalagem de iogurte light sabor 

morango sobre a escolha do consumidor. Participaram do estudo 144 consumidores que 

mostraram que o produto ideal seria uma embalagem contendo as informações “0% açúcar”, 

“0% gordura” e “enriquecido com proteínas bioativas.” 

Carneiro et al., (2012) estudaram a influência de alguns fatores da embalagem e 

do rótulo de cachaça no comportamento dos consumidores por meio de análise conjunta de 

fatores na simulação do mercado de cachaça e verificaram que os fatores da embalagem e do 

rótulo influenciaram a intenção de compra dos consumidores. 

Hoppert et al. (2012) simularam a variação de atributos intrínsecos e extrínsecos 

em níveis idênticos por análise de preferência integrada com análise conjunta de fatores 

adaptada e verificaram que a avaliação de um atributo em particular pode divergir muito 

considerando a análise intrínseca e a extrínseca. Por exemplo, a aceitação de iogurte aumenta 

com o aumento do teor de gordura enquanto a aceitação diminui quando um alto conteúdo de 

gordura é apresentado no rótulo. 

Pentus, Mehine e Kuusik (2014) combinaram a análise conjunta de fatores com 

medidas psicofisiológicas em uma análise de embalagem e concluíram que se utilizando esse 

método combinado é possível detectar quão importante são diferentes fatores visuais da 

embalagem em gerar emoções positivas nos compradores. 

Lima Filho et al. (2015) usaram a análise conjunta de fatores e a análise conjunta 

de fatores baseada em escolha modificada para identificar melhorias na embalagem e 

rotulagem de morangos irradiados e chegaram à conclusão que as melhores embalagens 

devem apresentar as informações “alimento tratado pelo processo de ionização” ou “alimento 
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tratado pelo processo de irradiação”, “para garantir o frescor e a qualidade por um tempo 

maior” e devem apresentar a radura. 

Romano, Rosenthal e Deliza (2015) utilizaram a classificação baseada na análise 

conjunta de fatores para verificar como consumidores brasileiros observam o suco de romã 

pela identificação de atributos relevantes para intenção de compra, sendo considerados cinco 

fatores: tecnologia utilizada na produção do suco; antioxidantes; preço; conservadores e 

corantes. Os resultados mostraram que os consumidores valorizam informações sobre os 

benefícios para a saúde dos antioxidantes, bem como sobre a tecnologia, sugerindo que ambas 

informações podem ser ferramentas relevantes para aumentar a intenção de compra do 

produto. 

Reis et al. (2016) avaliaram a influência da restrição de tempo na análise conjunta 

de fatores durante a avaliação de garrafas de suco de romã e laranja e concluíram que a 

restrição de tempo não modificou a maneira com que os consumidores processaram as 

imagens das garrafas. 

A embalagem se tornou um fator crítico e fundamental no processo de intenção e 

de decisão de compra do consumidor já que esta se comunica com o consumidor no momento 

em que ele realmente está decidindo na loja, contribuindo para uma experiência 

multissensorial. Como o consumidor percebe subjetivamente os produtos da maneira em que 

são apresentados os elementos de comunicação na embalagem influencia na escolha e é a 

chave do sucesso para muitos produtos. A embalagem funciona como meio de chamar atenção 

e fornecer informação, afetando a percepção de qualidade e de funcionalidade, a compreensão 

de valor e criando expectativas (HEIDE; OSLEN, 2017; KRISHNA; CIAN; AYDINOGLU, 

2017; SILAYOI; SPEECE, 2007; DANTAS, 2004). 

Os atributos de embalagem podem ser classificados em dois blocos principais: 

atributos visuais / comerciais e informativos / técnicos (VILA-LÓPEZ; KÜSTER-BOLUDA, 

2018). Propriedades sensoriais e informação da embalagem são fatores que contribuem 

significativamente na escolha de alimentos (HOPPERT et al., 2012). Garcia e Janzantti (2010) 

mostraram que características não sensoriais (dizeres de rotulagem) afetaram a expectativa do 

consumidor, aceitação e intenção de compra de cachaças. 

Informações extrínsecas, como embalagem, marca e rotulagem podem alterar 

significativamente nossa experiência com comida e bebida através de um processo de 

“transferência de sensação” no qual os atributos extrínsecos são transferidos para nossa 

percepção sensorial de um produto (SKACZKOWSKI et al., 2016; KOO; SUK, 2016; 

ENEEKING; NEUMANNN; HENNEBERG, 2007). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Pesquisa mercadológica 

 

A pesquisa mercadológica foi realizada através da aplicação de questionário on 

line elaborado na plataforma Survio e aplicado entre 14.11.2017 e 03.12.2017 (Apêndice A). 

A pesquisa foi disponibilizada aos participantes através de links em redes sociais. O link 

juntamente com um convite para participação foi divulgado em diversos grupos dessas redes. 

Para cálculo do número de participantes necessários foram utilizadas as 

informações de Parrra (2016), que mostra que 96% da população brasileira consome suco 

com muita frequência (27% pelo menos uma vez ao dia e 69% pelo menos uma vez por 

semana). Considerando população infinita (maior ou igual a 10 mil), erro de 2% e 99,7% de 

confiança, foi calculado o tamanho da amostra mínima a ser utilizada na pesquisa 

mercadológica de acordo com Gonçalves et al. (2010):   

 

n = Z2 . p . q / E2                                                           (1), 

 

Onde: 

n = tamanho da amostra; 

Z = 3,0 (números de desvios-padrão a um intervalo de confiança de 99,7%) 

p = 0,96 (proporção de favoráveis) 

q = 0,04 (proporção de desfavoráveis) 

E = 0,02 (erro amostral) 

 

Ao número final calculado de 864 participantes foram acrescidos 9 participantes. 

Portanto, o tamanho da amostra utilizado na pesquisa mercadológica foi de 873 participantes.  

 

4.2 Análise da conformidade da rotulagem 

 

4.2.1 Materiais  

 

Foram adquiridos em supermercados e empórios de Fortaleza 22 amostras de 

diferentes bebidas de uva (suco de uva integral, suco de uva reconstituído, suco de uva 

adoçado, néctar de uva, néctar misto de uva e maçã, néctar de uva light, bebida de uva com 
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fibras, alimento a base de suco de uva com fibras, bebida mista e bebida de fruta adoçada) 

provenientes de fabricantes brasileiros. 

As principais características (denominação de venda, conteúdo líquido, material 

de embalagem, local de produção e lista de ingredientes) de todas as amostras avaliadas são 

mostradas no Apêndice B.  

 

4.2.2 Métodos de análise 

 

Foram analisadas as conformidades e não conformidades da rotulagem das 

amostras coletadas. A análise foi realizada com relação à legislação brasileira em vigor 

(Anexo A) conforme critérios apresentados abaixo: 

 

 Tamanho da letra; 

 Legibilidade dos textos; 

 Denominação de venda; 

 Apresentação da denominação de venda; 

 Marca; 

 Indicação de peso líquido/conteúdo; 

 Identificação de origem/Indústria brasileira; 

 Informação nutricional; 

 Informação nutricional complementar; 

 Alegações funcionais e/ou de saúde; 

 Lista de ingredientes; 

 Aditivos; 

 Modo de conservação; 

 Modo de conservação após aberta a embalagem; 

 Data de validade; 

 Data de validade após aberta a embalagem; 

 Identificação do lote; 

 Identificação do fabricante; 

 Identificação do importador; 

 Expressão “Contém glúten” ou “Não contém glúten”; 
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 Expressão “Contém fenilalanina” (para produtos com formulação com 

aspartame); 

 Frases relativas ao uso de aromas; 

 SAC (Serviço de atendimento ao consumidor); 

 Frases não previstas na legislação; 

 Figuras, símbolos, ilustrações e desenhos; 

 Informações relativas à quantidade de polpa e/ou suco; 

 Número de registro. 

 

No Apêndice C é apresentado o questionário para verificação da conformidade 

dos rótulos perante a legislação brasileira, que foi elaborado baseado no questionário de Smith 

e Almeida-Muradian (2011) com algumas modificações, como a inclusão das questões sobre 

validade após aberta a embalagem, de SAC, informação nutricional complementar, de frases 

relativas ao uso de aromas, informações relativas a alergênicos, informações relativas à 

quantidade de polpa e/ou suco. Foram excluídas as questões relativas ao carimbo do SIF 

(Serviço de Inspeção Federal) e relativas a alimentos para lactentes e crianças de primeira 

infância. Como nenhuma das embalagens avaliadas apresentou informação relativa a 

alergênicos essa categoria não foi avaliada. 

 

4.2.3 Análise estatística  

 

Para análise estatística os rótulos de bebidas de uva analisados foram divididos em 

três categorias: 

 Sucos: inclui suco de uva integral, suco de uva reconstituído e suco de uva 

concentrado, totalizando 11 rótulos; 

 Néctares: inclui néctares, néctares mistos e néctares de baixa caloria, 

totalizando 6 rótulos; 

 Bebidas; inclui bebidas mistas, bebidas de uva adoçadas e bebida/alimento de 

uva com fibras, totalizando 5 rótulos. 

Foi realizada análise de variância entre as três categorias utilizando-se o software 

XLSTAT (2017). 
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4.3 Determinações analíticas 

 

4.3.1 Materiais  

 

Como os dados de mercado mostram uma tendência ao aumento do consumo de 

suco integral e redução no consumo de néctares (MINTEL, 2017), para sequência do trabalho 

foram escolhidos três diferentes sucos de uva para realização das análises físico-químicas e 

sensoriais. Foram escolhidos sucos em diferentes tipos de embalagens (cartonada, vidro e 

plástica) e foi dada preferência a um suco produzido na região Nordeste do Brasil (Vale do 

São Francisco).  

Os sucos avaliados foram: 

 Suco de uva tinto integral proveniente do Vale do São Francisco (Bahia) 

envasado em embalagem de vidro transparente (Suco A); 

 Suco de uva tinto com conservantes, antioxidantes e acidulantes envasado em 

embalagem plástica verde (Suco B); 

 Suco de uva tinto reconstituído com vitamina C, fibras e aroma natural 

envasado em embalagem cartonada (Suco C). 

Para as análises físico-químicas foram compradas em Fortaleza duas unidades de 

um mesmo lote de cada suco. Todas as análises foram realizadas em triplicata no Laboratório 

de Frutas e Hortaliças da UFC. 

 

4.3.2 Métodos de análise 

 

4.3.2.1 Cor instrumental 

 

As medidas de cor foram realizadas em Colorímetro HunterLab, modelo 

ColorQUESTXE, foi utilizado o sistema de cor CIELAB. As amostras foram analisadas em 

três repetições. Para as medidas de cor, foram determinados os seguintes parâmetros: L* - 

Luminosidade, que varia de 0 (preto) a 100 (branco); a* - cromaticidade, que varia de +a* 

(vermelho) a – a*(verde); e b* - cromaticidade, que varia de +b* (amarelo) a –b* (azul). 
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4.3.2.2 Teor de sólidos solúveis totais (SST) 

 

O teor de sólidos solúveis totais foi determinado por leitura direta a 20°C em 

refratômetro portátil, modelo Pal-1 da marca Atago, com escala variando entre 0 e 32°Brix e 

resultados expressos em °Brix de acordo com IAL (2008). 

 

4.3.2.3 pH 

 

Foi realizada leitura direta do pH em potenciômetro, modelo 3505 da marca 

Jenway, de acordo com o IAL (2008). 

 

4.3.2.4 Acidez Titulável (AT) 

 

A acidez titulável foi determinada pela diluição de 1g de suco em 100 mL de água 

destilada titulando-se a amostra com solução de NaOH 0,1M padronizada utilizando-se 

solução de fenolftaleína a 1% como indicador, conforme descrito nas normas do IAL (2008). 

Os resultados foram expressos em gramas de ácido tartárico por 100 mL de amostra. 

 

4.3.2.5 Relação sólidos solúveis / acidez titulável 

 

A relação entre sólidos solúveis totais e acidez titulável foi obtida dividindo-se os 

valores obtidos de sólidos solúveis totais pela acidez titulável. 

 

4.3.2.6 Antocianinas 

 

O teor de antocianinas totais foi determinado de acordo com Francis (1982). 

 

4.3.2.7 Polifenóis extraíveis totais 

 

Os compostos fenólicos totais foram determinados por meio do reagente de Folin-

Ciocalteu, utilizando uma curva padrão de ácido gálico como referência, conforme metodologia 

descrita por Larrauri, Rupérez e Saura-Calixto (1997). 
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4.4 Análise sensorial 

 

4.4.1 Aceitação (escala hedônica, escala do ideal, intenção de consumo), CATA e RATA 

 

Para realização dessa avaliação sensorial foram utilizados os mesmos sucos 

utilizados nas determinações físico-químicas: 

 Suco de uva tinto integral proveniente do Vale do São Francisco (Bahia) 

envasado em embalagem de vidro (Suco A); 

 Suco de uva tinto com conservantes, antioxidantes e acidulantes envasado em 

embalagem plástica (Suco B); 

 Suco de uva tinto reconstituído com vitamina C, fibras e aroma natural 

envasado em embalagem cartonada (Suco C). 

Foram compradas 4 embalagens do mesmo lote para realização dessas análises. O 

lote comprado correspondeu ao mesmo utilizado nas análises físico-químicas. 

Os testes foram realizados no Laboratório de Análise Sensorial do Instituto de 

Cultura e Arte da UFC, em mesas individuais, sob condições de iluminação e temperatura 

controladas. As três amostras foram avaliadas por 102 provadores não treinados, de ambos os 

sexos, selecionados de forma aleatória. O questionário utilizado nessa análise é apresentado 

no Apêndice D. 

As amostras foram apresentadas aos provadores uma única vez em copos plásticos 

brancos contendo aproximadamente 30 mL de suco em cada copo, codificados com números 

aleatórios de três dígitos acompanhados com água mineral, visando limpar o palato entre as 

amostras. As amostras foram servidas à temperatura de ± 14 ºC de forma randômica. Essa 

quantidade foi suficiente para realização da avaliação de aceitação, CATA e RATA. 

Para teste de aceitação foi utilizada escala hedônica estruturada de nove pontos, 

variando de desgostei extremamente a gostei extremamente para avaliação dos atributos cor, 

sabor, e impressão global. Para a intenção de consumo foi adotada uma escala hedônica 

estruturada de 5 pontos, em que 1 representa a pontuação mínima (nunca beberia) e 5 a maior 

pontuação (beberia sempre) (BATISTA et al., 2015; REIS; MINIM, 2010). Para analisar os 

dados hedônicos foi realizada ANOVA e teste de Tukey no software XLSTAT (2017). 

Em outro teste de aceitação realizado, os provadores foram convidados a 

preencher uma escala do ideal em relação a cor, sabor de uva, dulçor e preço por tipo de 

embalagem (PFLANZER et al., 2010; REIS; MINIM, 2010), que foi analisado utilizando o 

software XLSTAT (2017) através de análise de penalidades (penalty analysis). 
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Em seguida os provadores foram convidados a preencher o questionário CATA 

com 22 termos relacionados com as características sensoriais dos sucos de uva, como 

mostrado na (Tabela 5). Na mesma ficha os provadores responderam ao questionário RATA 

sem restrição e marcando as intensidades quando necessário. Os consumidores foram 

convidados a verificar todos os termos que consideravam apropriados para descrever a 

amostra de suco de uva. Caso o atributo estivesse presente sua intensidade deveria ser 

informada. Os termos relacionados às amostras estão dispostos na Tabela 5 e foram 

determinados com base em estudos prévios (VOORPOSTEL; DUTRA; BOLINI, 2014; 

MAMEDE et al, 2013; PONTES et al, 2010) com inclusão de alguns termos determinados 

pela autora. 

 

Tabela 5 – Lista de atributos gerados para a aplicação da técnica CATA e RATA 

Lista de Atributos Gerada para o CATA e RATA 

Gosto ácido Aroma de uva 

Gosto doce Aroma de fruta cozida 

Gosto salgado Alcoólico 

Gosto amargo Sabor fermentado 

Cor vinho Adstringente 

Cor marrom Produto sem conservantes 

Brilhante Produto calórico 

Opaco Produto sem açúcar 

Translúcido Produto saudável 

Viscoso Faz bem para o coração 

Cristais precipitados Precisa ser diluído 

        Fonte: elaborado pela autora (2017). 

 

O Cochran teste Q foi realizado para identificar diferenças significativas entre as 

amostras para cada um dos termos incluídos no questionário CATA através do software 

XLSTAT (2017). Também foi realizada ANOVA dos resultados de CATA utilizando esse 

mesmo software. 

 

4.4.2 Grupos de foco 

 

Foram realizadas duas sessões de grupo de foco, uma na cidade de Fortaleza com 

8 participantes, outra na cidade de Campinas com 11 participantes, totalizando 18 
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participantes. Os participantes de Fortaleza são estudantes e servidores da Universidade 

Federal do Ceará e os participantes de Campinas são colaboradores do time de análise 

sensorial de uma indústria de alimentos, composto por donas de casa com idade acima de 45 

anos. 

Para seleção dos participantes foi avaliado o hábito de consumo de sucos e 

néctares, de observação dos rótulos de alimentos e de realização de compras. Para traçar o 

perfil social dos grupos, os participantes responderam a um questionário antes das sessões, 

conforme apresentado no Apêndice E.  

Para definição das perguntas foram utilizadas principalmente informações 

presentes nas embalagens de sucos e néctares de uva que não podem ser utilizadas de acordo 

com a legislação vigente. O roteiro utilizado nas sessões de grupo de foco é apresentado no 

Apêndice F. 

As sessões, que tiveram duração média de 50 minutos, foram conduzidas por um 

moderador, gravadas e analisadas com base nos termos citados com ênfase. 

  

4.4.3 Análise conjunta de fatores 

 

Com base nos comentários dos grupos de focos e da análise de conformidade da 

rotulagem foram determinados os fatores utilizados na análise conjunta de fatores: 

 conservantes; 

 adição de açúcar; 

 quantidade de suco ou polpa. 

 

4.4.3.1 Coleta de dados e delineamento experimental 

 

O método de coleta de dados utilizado no estudo foi o de perfil completo (GREEN; 

SRINIVASAN, 1978), assim cada tratamento avaliado foi composto pela combinação de 

todos os fatores analisados, constituído assim de um nível de cada um dos fatores.  

O arranjo de tratamento utilizado na confecção das embalagens foi o fatorial 

completo, onde o número de tratamentos avaliados corresponde a todas as combinações 

possíveis entre os três fatores e cada um dos seus dois níveis. Para a avaliação das embalagens 

obtiveram-se, portanto, oito perfis (Tabela 6). 
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Tabela 6 – Tratamentos utilizados na análise conjunta de fatores 

Perfil Conservantes Açúcar Uva 
Perfil 1 - Sem adição de açúcar - 
Perfil 2 Sem conservantes - 100% uva 
Perfil 3 - Sem adição de açúcar 100% uva 
Perfil 4 - - - 
Perfil 5 Sem conservantes - - 
Perfil 6 Sem conservantes Sem adição de açúcar 100% uva 
Perfil 7 Sem conservantes Sem adição de açúcar - 

Perfil 8 - - 100% uva 
Fonte: elaborado pela autora (2017). 

 

4.4.3.2 Confecção da embalagem 

 

As embalagens apresentadas aos consumidores foram confeccionadas 

digitalmente com a utilização do programa Corel Draw (Apêndice G). 

Todas as embalagens apresentavam a mesma marca (Uva Brasil), designação de 

venda (suco de uva tinto integral), o mesmo formato de embalagem (vidro com tampa 

metálica) e o mesmo volume (1 L), não sendo, portanto, fatores avaliados pelos consumidores 

(Figura 1). 

 

Figura 1 – Exemplos de embalagens confeccionadas com os fatores avaliados 

  

      Fonte: elaborado pela autora. 
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4.4.3.3 Avaliação das embalagens 

 

A avaliação das embalagens seguiu o procedimento empregado por Frata (2009). 

A embalagem codificada com código de 3 dígitos foi apresentada na forma de slides aos 

consumidores em sala com projetor. Os consumidores foram escolhidos com base em seu 

hábito de consumo de sucos e néctares, de observação dos rótulos de alimentos e de 

realização de compras. 

Antes da avaliação os consumidores foram orientados a respeito do procedimento 

dos testes e solicitados para se comportarem como se estivessem fazendo compras. 

Inicialmente foi apresentado um slide contendo todos os rótulos a serem avaliados 

pelos julgadores para que fosse simulada a visão global que se tem quando se observa as 

prateleiras do supermercado. Cada imagem foi mostrada na tela durante 15 segundos e, logo 

após, um slide em branco foi projetado por 5 segundos. A apresentação dos rótulos foi feita de 

forma monádica seguindo-se um delineamento em blocos completos balanceados, para 

eliminar-se o efeito da ordem de apresentação e o efeito residual relacionado à influência da 

amostra anterior na avaliação da subsequente.  

A avaliação da intenção de compra dos rótulos foi medida por meio de uma escala 

não estruturada de 9 cm, composta por duas âncoras nas extremidades, onde a da esquerda 

correspondia a “definitivamente não compraria” e a da direita “definitivamente compraria”. 

Cada escala foi acompanhada do código de 3 dígitos aleatórios correspondente a imagem que 

foi avaliada (Apêndice H). 

A avaliação foi realizada presencialmente por 102 consumidores na cidade de 

Fortaleza – CE e por 39 consumidores na cidade de Campinas – SP. 

 

4.4.3.4 Análise dos resultados 

 

As respostas das fichas de avaliação da intenção de compra dos consumidores 

foram transformadas em escores, medindo-se a distância que vai desde a extremidade 

esquerda até a marca feita pelo consumidor, sendo que estes variaram entre 0 e 9. Os 

resultados foram tabulados em forma de escores para cada embalagem avaliada, em um 

quadro de dupla entrada de consumidores versus embalagens. 

Os coeficientes de preferência e as importâncias relativas foram calculadas de 

acordo com Carneiro, Silva e Minim (2010) utilizando-se o software R (R CORE TEAM, 
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2018). Foi realizada ANOVA e teste de Tukey para comparação das notas médias por fator e 

por cidade utilizando-se o mesmo software. 

 

4.4.4 Teste de preferência 

 

Para comparação com o resultado da análise conjunta de fatores foi aplicado teste 

de preferência utilizando os mesmos tratamentos e as mesmas embalagens confeccionadas 

para a análise conjunta de fatores. 

 

4.4.4.1 Avaliação presencial 

 

Nas avaliações presenciais essa análise foi realizada após a realização da análise 

conjunta de fatores. Os consumidores foram orientados a respeito do procedimento dos testes 

e solicitados para se comportarem como se estivessem fazendo compras. 

Foi apresentado um slide contendo todas as embalagens codificadas durante um 

minuto, seguido de um slide em branco, momento em que os consumidores deveriam marcar 

na folha de respostas o número da embalagem que comprariam com base nas informações das 

embalagens apresentadas (Apêndice H). 

Essa análise foi realizada nas cidades de Fortaleza e Campinas com 102 e 39 

consumidores, respectivamente.  

 

4.4.4.2 Avaliação on line 

 

Foi realizada através da aplicação de questionário on line elaborado na plataforma 

Google Docs Form através e aplicado entre 05.12.2017 e 02.01.2018 (Apêndice I) a 1.251 

consumidores. A pesquisa foi disponibilizada aos participantes através de links em redes 

sociais. O link juntamente com um convite para participação foi divulgado em diversos 

grupos dessas redes. 

A imagem de todas as embalagens foi apresentada aos consumidores que 

deveriam escolher a embalagem que comprariam através da escolha de seu respectivo número 

em uma lista de múltipla escolha. 

Foi realizada comparação de k-proporções utilizando-se o software XLSTAT 

(2017). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Pesquisa mercadológica 

 

O link do questionário on line disponibilizado via redes sociais foi aberto 3.841 

vezes e respondido completamente por 873 participantes, sendo que 55% deles levaram entre 

5 e 10 minutos para completar as respostas.  

A Pesquisa Brasileira de Mídia 2015 mostra que 83% dos brasileiros com acesso à 

internet possuem conta no Facebook e 58% no WhatsApp (BRASIL, 2014a), o que demonstra 

que essas duas redes sociais podem ser consideradas boas ferramentas para realização de uma 

pesquisa mercadológica. A baixa taxa de respostas, também verificada nessa pesquisa, já foi 

apontada por vários pesquisadores como uma das desvantagens da pesquisa mercadológica on 

line (GONÇALVES, 2008; ILIEVA; BARON; HEALEY, 2002). 

  

5.1.1 Perfil dos entrevistados 

 

Entre os participantes foi predominante a participação de mulheres (75%) jovens, 

com idade entre 26 a 35 anos (44%), solteiras (49%) e pós-graduadas (47%) (Figura 2). Na 

literatura não são encontrados dados sobre o perfil de participantes de pesquisas on line, sendo 

esse um ponto de atenção. 

A região Nordeste foi a que obteve maior participação, com 306 participantes, 

seguida da região Centro-Oeste com 227 participantes, da região Sudeste com 197 

participantes e da região Sul com 113 participantes. Somente 30 pessoas da região Norte 

participaram da pesquisa. De acordo com IBGE (2010), 42% da população brasileira estava 

localizada na região Sudeste, 28% no Nordeste, 14% na região Sul, 9% no Norte e 7% na 

região Centro-Oeste. Para a região Centro-Oeste o percentual de participantes (26%) está 

muito acima do percentual populacional do último censo, a região Nordeste está um pouco 

acima e a Sudeste muito abaixo. Essas diferenças são devidas principalmente à forma de 

divulgação do questionário, que foi realizada através das redes sociais utilizando o perfil da 

pesquisadora. 
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Figura 2 – Perfil dos entrevistados na pesquisa mercadológica 

 
       Fonte: dados da pesquisa. 
  

Durante a realização dessa pesquisa o valor do salário mínimo no Brasil era de 

R$ 937,00 (Brasil, 2016), a renda mensal domiciliar per capta em 2016 variava de R$575,00 

no Maranhão a R$2.351,00 no Distrito Federal, com média no Brasil de R$ 1.226,00 (IBGE, 

2017) e o número médio de moradores por domicílio era de 3,34 (IBGE, 2012). A renda 

familiar mensal média variou muito, com distribuição muito próxima nas faixas de 1 a 3 

salários mínimos (média de R$1,874,00) e 4 a 6 salários mínimos (média de R$4.685,00). 

Considerando o número médio de moradores por domicílio de 3,34, podemos considerar que 

a maioria dos participantes possuía renda per capta entre R$561,00 e R$1.402,70, valores 

próximos aos encontrados no mínimo e na média do IBGE (2017). 
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5.1.2 Observação dos rótulos de alimentos 

 

Nessa pesquisa 67,4% dos participantes eram os responsáveis pela realização das 

compras em suas casas e 93,1 % informaram que costumam observar as embalagens dos 

alimentos que compram (Figura 3). O número de consumidores que dizem observar as 

embalagens dos alimentos que compram surpreende e difere bastante dos dados encontrados 

por Cancian (2016), que mostrou que 48% dos brasileiros não costumam ler as informações 

dos rótulos de alimentos e dos dados e Lima, Rosenthal e Deliza (2015) que afirmam que 

55% dos consumidores declararam ler os rótulos de alimentos. 

  

Figura 3 – Costume de observar as embalagens dos alimentos comprados 

 
             Fonte: dados da pesquisa. 

 

A ordem das informações observadas nas embalagens de alimentos foi: validade, 

marca, preço, informação nutricional, informações adicionais, benefícios à saúde, presença de 

alergênicos e outros, conforme Figura 4.  

Souza et al. (2017) em pesquisa com 300 consumidores verificaram que marca, 

data de fabricação, validade e preço são informações mais observadas pelos consumidores de 

todas as faixas de renda analisadas. 

Em pesquisa com 141 participantes, Lima, Rosenthal e Deliza (2015) verificaram 

que os itens mais importantes considerados pelos participantes foram a informação nutricional, 

lista de ingredientes, método de preparação e data de validade. Os fatores nutricionais (teor de 

sal, açúcar e gordura) e o preço apresentaram importância intermediária; valor calórico, teor 

de vitaminas e minerais, fibras, a presença de glúten e lactose e a marca mostraram-se de 
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pouca importância na escolha dos alimentos dos consumidores. Eles também verificaram que 

a posição da marca diferiu de outros estudos. 

 

Figura 4 – Itens avaliados nas embalagens de alimentos no momento da compra por ordem de 

importância 

 
        Fonte: dados da pesquisa. 
 

Podemos verificar, portanto, que a data de validade aparece como uma informação 

considerada muito importante por todos os consumidores brasileiros. 

Souza, Santos e Zambelli (2016) verificaram que 63% dos jovens avaliados 

costumavam ler a rotulagem nutricional de alimentos o que corrobora a terceira posição 

encontrada nessa avaliação. Em um estudo na África do Sul, Kempen et al (2010) verificaram 

que os consumidores leem rótulos de alimentos para avaliar o valor nutricional, benefícios 

pessoais, atributos de saúde e qualidade do produto.  

De acordo com Silayoi e Speece (2004), os elementos visuais da embalagem 

desempenham um papel importante, representando o produto para muitos consumidores, 

especialmente os de baixo envolvimento, e quando são apressados. A maioria dos 

participantes da pesquisa disse que usam informações de rótulos, mas gostariam que fossem 

simplificadas. Kuvykaite, Dovaliene e Navickiene (2009) verificaram que os elementos 

verbais (informações do produto, produtor, país de origem e marca) são mais importantes na 

decisão de compra que elementos visuais (imagens, cores, tamanho e materiais). 

Essa ordem de importância varia de acordo com a renda, como pode ser verificado 

na Figura 5. O preço é mais importante para famílias com menor renda familiar mensal 
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enquanto a informação nutricional e informações adicionais (sem corantes, sem conservantes, 

benefícios a saúdes, entre outros) ganham importância com o aumento da renda. 

 

Figura 5 – Importância das informações no rótulo de alimentos e bebidas por renda 

 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Souza et al (2017) verificaram uma correlação positiva entre os consumidores 

com renda familiar mais elevada e a atenção que dispensavam aos aspectos nutricionais, 

quanto à ‘gorduras trans’, ‘ingredientes’ ‘colesterol’ e ‘sódio’, bem como aquelas ligadas ao 

processamento e cultivo dos alimentos, como transgênico e orgânico 

Quando questionados sobre os atributos observados nas embalagens de suco de 

uva a ordem de importância encontrada é de: validade, marca, preço e, em quarto lugar 

aparecem informação nutricional e quantidade de suco / polpa da fruta (Figura 6). 

 

Figura 6 – Itens avaliados nas embalagens de suco de uva no momento da compra por ordem de 

importância 

 
         Fonte: dados da pesquisa. 
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Frata et al (2009) verificaram que o conhecimento prévio da marca, preço baixo e 

as declarações “natural”, “sem conservantes” e “rico em vitamina C” na face frontal da 

embalagem mostram-se importantes para a maior comercialização de suco e néctar de laranja. 

Nessa mesma pesquisa os consumidores foram divididos em três grupos, sendo que para um 

deles as informações mais importantes do rótulo eram preço, marca e ingredientes e para 

outro data de validade, informação nutricional e outras informações, o que corrobora os 

resultados encontrados na pesquisa de mercado sobre suco de uva. 

De acordo com a Mintel (2017) em pesquisa realizada com 1.500 participantes, na 

hora de escolher um suco, 61% dos respondentes que bebem suco procuram optar por 

produtos feitos com 100% de suco, ou seja, a quantidade de suco / polpa de fruta já se tornou 

uma informação importante nos rótulos dessa categoria de bebidas. 

 

5.1.3 Consumo de suco no Brasil 

 

A pesquisa mostrou que 93,6% dos avaliados costumam beber suco (Figura 7). 

Esses dados estão um pouco abaixo dos valores encontrados por Parra (2017) que verificou 

que 96% da população brasileira consome suco com muita frequência (27% pelo menos uma 

vez ao dia e 69% pelo menos uma vez por semana). De acordo com IBGE (2011) o consumo 

per capta de sucos no Brasil é de 145 g/dia, sendo o produto com a quarta maior média de 

consumo diária per capta, ficando atrás apenas de feijão, arroz e carne. De acordo com a 

Mintel (2017), o consumo de sucos de qualquer tipo é equilibrado entre homens e mulheres de 

todas faixas etárias e grupos socioeconômicos, embora seja ligeiramente maior entre os mais 

jovens e as classes socioeconômicas mais altas. 

 

Figura 7 – Consumo de suco no Brasil. 

 
                     Fonte: dados da pesquisa. 
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Foi avaliado também o tipo de suco consumido, sendo que 79,8% do consumo no 

Brasil é realizado com suco natural (feito a partir da fruta), seguido por 54,3% de consumo de 

suco natural (feito a partir de polpa congelada) e 42,0% de suco industrializado (Figura 8). O 

consumo de suco industrializado no Brasil está intimamente relacionado à renda familiar, 

sendo maior quanto maior a renda (REGO, 2014). Os resultados estão de acordo com o 

encontrado por Mintel (2017), Gonçalves (2009) e Neves e Lopes (2005) que verificaram que 

os sucos naturais são mais consumidos que os sucos industrializados no Brasil. Mintel (2017) 

verificou ainda que o suco natural feito a partir da polpa congelada é o segundo mais 

consumido no país, mesmo resultado encontrado nessa pesquisa. 

 

Figura 8 – Tipo de suco consumido no Brasil 

 
Fonte: dados da pesquisa.  
Consumidores poderiam marcar todas as opções que se aplicavam.  

 

O sabor de suco mais consumido no Brasil segundo a pesquisa é o de laranja (387 

consumidores informaram que o suco de laranja era o sabor mais consumido), seguido pelo de 

maracujá. O suco de uva é o terceiro mais consumido no país (Figura 9). Do segundo sabor 

em diante a ordem de consumo pode mudar dependendo da região e renda (avaliada em 

salários mínimos – SM), como mostram as Tabela 7 e 8. O sexo não interfere nessa ordem 

(Tabela 9). 
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Figura 9 – Ordem de consumo de sabores de suco no Brasil 

 
     Fonte: dados da pesquisa. 
 

Tabela 7 – Consumo de diferentes sabores de suco por região (n = 873) 

Região 
Suco mais 

consumido 

Segundo suco 

mais consumido 

Terceiro suco 

mais consumido 

Quarto suco mais 

consumido 

Brasil Laranja Maracujá Uva Limão 

Nordeste Laranja Maracujá Limão Uva 

Centro-oeste Laranja Uva Maracujá Limão 

Sudeste Laranja Uva Limão Maracujá 

Sul Laranja Uva Limão Maracujá 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Tabela 8 – Consumo de diferentes sabores de suco por renda familiar mensal (n = 873) 

 

Renda familiar 

mensal 

Suco mais 

consumido 

Segundo suco 

mais consumido 

Terceiro suco 

mais consumido 

Quarto suco mais 

consumido 

0 – 1 SM Laranja Maracujá Uva Limão/Caju/Goiaba 

1 – 3 SM Laranja Maracujá Uva Limão 

4 – 6 SM Laranja Uva/Maracujá Limão Caju 

7 – 9 SM Laranja Uva Maracujá Limão 

Acima de 12 SM Laranja Uva Limão Maracujá 

Fonte: dados da pesquisa.  
SM – salário mínimo 
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Tabela 9 – Consumo de diferentes sabores de suco por sexo (n total = 873; n mulheres = 655; n 

homens = 218) 

Sexo 
Suco mais 

consumido 

Segundo suco 

mais consumido 

Terceiro suco 

mais consumido 

Quarto suco mais 

consumido 

Feminino Laranja Maracujá Uva Limão 

Masculino Laranja Maracujá Uva Limão 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Koyama et al (2015) em um estudo realizado no Paraná com 70 consumidores, 

verificaram que os sucos de laranja e uva eram os preferidos desses consumidores e que, em 

geral, as mulheres consumiam mais suco que os homens. 

Pode-se verificar que há um aumento no consumo de suco de uva com o aumento 

da renda familiar mensal. Esse sabor de suco também é mais consumido nas regiões Centro-

oeste, Sudeste e Sul que no Norte e Nordeste. 

  

5.1.4 Suco de uva 

 

Cerca de 42% dos consumidores da pesquisa informaram que gostam muito de 

suco de uva, já 7% não gostam (Figura 10). Esse valor pode ser alterado pela região de 

residência e renda familiar mensal (Figura 11). Com o aumento da renda há um aumento nos 

consumidores que gostam de suco de uva, saindo de 32 para 42% (comparando-se a menor e 

maior renda). As regiões onde os consumidores mais gostam de suco de uva são a Sul e 

Sudeste, com soma dos consumidores que gostam muito e gostam muitíssimo em torno de 

63% contra 55% no restante do Brasil. Nas regiões Sul e Norte 7% dos consumidores 

afirmaram não gostar de suco de uva. 

 

Figura 10 – Quanto o consumidor brasileiro gosta de suco de uva 

 
                    Fonte: dados da pesquisa. 
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Figura 11 – Quanto o consumidor gosta de suco de uva por renda familiar mensal (a) e por região (b) 

a) 

 

b) 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

No Brasil esse tipo de suco é consumido prioritariamente na forma industrializada 

e em casa (Figura 12). Lima, Mélo e Lima (2000) já verificavam que o interesse do 

consumidor por sucos prontos para beber estava cada vez maior. Estima et al. (2011) em 

pesquisa com adolescentes de uma escola pública da região metropolitana de São Paulo 

verificaram que o suco de frutas industrializado era a bebida mais consumida durante as 

refeições. 

A frequência de consumo (Figura 13) também varia muito e pode ser alterada pela 

renda familiar mensal, sendo que quanto maior a renda, maior a frequência de consumo 

(Figura 14). Em relação a região, a frequência de consumo também muda (Figura 14), sendo 

que 45% dos consumidores costumam consumir suco de uva diariamente, uma, duas ou três 

vezes por semana na região Sul contra 38% nas regiões Sudeste e Centro-Oeste e apenas 22% 

na região Nordeste. 

Pontes et al (2010) em um estudo realizado em Santos - SP com 93 consumidores 

verificaram que 48% consumiam quatro copos ou mais por mês de suco de uva e 28% nunca 

ou pouco consumiam, sendo o néctar de uva a bebida mais consumida. 
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Figura 12 – Tipo (a) e local de consumo (b) de suco de uva no Brasil 

a) 

 

b) 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Figura 13 – Frequência de consumo de suco de uva no Brasil 

 
                  Fonte: dados da pesquisa. 

 
Figura 14 – Frequência de consumo de suco de uva por renda familiar mensal (a) e por região (b) 

a) 
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b) 

 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Os consumidores gostariam de consumir mais suco de uva, entretanto, o que 

impede um maior consumo de suco de uva integral é o preço, considerado muito alto pelos 

consumidores (Figura 15). Esse resultado está em acordo com os dados da Mintel (2017) que 

mostram que 42% dos consumidores entrevistados em uma pesquisa de mercado com 1.500 

participantes realizada em abril/2017 acreditam que o preço dos sucos 100% naturais são 

elevados, assim, estratégias para reduzir o preço desses sucos ajudariam a aumentar seu 

consumo. Oitenta e sete porcento dos consumidores que participaram da pesquisa gostariam 

de consumir mais suco de uva integral (Figura 15) pois o consideram um produto saudável 

(76%) e saboroso (67%). Somente 30% dos consumidores gostariam de consumir mais esse 

suco pois consideram que faz bem para o coração. De acordo com a Mintel (2016), 83% dos 

respondentes de uma pesquisa de consumo de sucos no Brasil informaram que tem interesse 

em experimentar variedades de sucos integrais, um valor bem próximo ao encontrado nessa 

pesquisa. 

 

Figura 15 – Consumidores que gostariam de consumir mais suco de uva (a) e motivos que impedem 

um maior consumo (b) 

a) 

 

b) 

 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Há muito a ganhar com uma integração de avaliação sensorial e pesquisa de 

mercado para fornecer uma compreensão completa da avaliação geral e aceitação de 

alimentos (MEISELMAN, 1994). 

 

5.2 Análise de conformidade da rotulagem 

 

5.2.1 Panorama geral 

 

Considerando os 22 rótulos analisados, todos apresentaram no mínimo um tipo de 

não conformidade frente à legislação, ou seja, 100% dos rótulos analisados apresentaram pelo 

menos uma não conformidade. Isso se deve a alguns erros que se repetem na mesma categoria 

de produtos. Nos néctares mistos, por exemplo, é comum o uso de ilustrações e figuras que 

podem induzir o consumidor a engano ou equívoco, como apresentar somente desenhos de 

uva no painel principal. Os resultados por produto são mostrados no Apêndice J. 

Smith e Almeida-Muradian (2011) analisaram 52 rótulos de alimentos de 

diferentes categorias e encontraram 80,8% dos rótulos com no mínimo uma não conformidade. 

Para quatro categorias (bombons, leites UHT, biscoitos e alimentos infantis) 100% dos rótulos 

analisados estavam não conformes. A categoria de bebidas não foi analisada.  

Morais et al. (2017a) encontraram 72% de não conformidades em rótulos de óleos 

vegetais comercializados na Paraíba. Analisando rótulos de méis, Morais et al. (2017b) 

encontraram 93,3% dos rótulos com pelo menos uma não conformidade. Silva et al. (2017) 

encontraram 100% de não conformidades analisando molhos para salada comercializados em 

João Pessoa. Visotto et al. (2011) avaliaram 22 rótulos de queijo minas frescal e encontraram 

71% de não conformidades em relação a legislação vigente. 

Cunha et al. (2017) avaliaram a conformidade de rotulagem de néctares de fruta 

mais consumidos no Brasil e verificaram que todas as amostras apresentaram pelo menos uma 

não conformidade. Os néctares de laranja e de uva (dois dos três néctares mais consumidos no 

país) foram os que apresentaram maior número de não conformidades. 

 

5.2.2 Tipos de irregularidades 

 

Os tipos de não conformidades encontradas nos rótulos são apresentadas na Figura 16. 
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Figura 16 – Tipos de não conformidades encontradas nos rótulos analisados 

 
                                              Número de não conformidades 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

5.2.2.1 Frases que possam induzir o consumidor a erro ou engano 

 

Dos 22 rótulos analisados, 19 apresentaram frases que podem induzir o 

consumidor a erro ou engano, ou seja, 86%.  

A principal frase que caracterizou essa não conformidade foi “Sem conservantes” 

(Figura 17) encontrada em 14 rótulos. Os dizeres sem conservantes não estão previstos na 

legislação atual de informação nutricional complementar e, considerando que a legislação 

brasileira é positiva, ou seja, o que está escrito em lei pode ser informado nos rótulos e o que 

não está definido não pode ser utilizado, não podem ser utilizados. De acordo com o 

Euromonitor (2016), os conservantes e antioxidantes são os aditivos mais impactados com a 

tendência de rótulo limpo ou clean label, com a troca de conservantes artificiais por 

alternativas naturais como o extrato de alecrim, que é declarado no rótulo como aromatizante. 

 

Figura 17 – Sem conservadores, frase que pode induzir o consumidor a engano 

 
                       Fonte: dados da pesquisa. 

 



65 
 

Ferrarezi, Santos e Monteiro (2010) também encontraram a declaração sem 

conservadores em rótulos de suco de laranja pronto para beber. 

Em néctares mistos foi encontrada a frase “Aqui tem uva” (Figura 18), e em sucos 

de uva a indicação “Produto natural”. “Zero colesterol” também foi uma das frases 

encontradas na análise, sendo que todos os produtos vegetais são naturalmente isentos de 

colesterol. 

 

Figura 18 – Frases e imagens que podem induzir o consumidor a engano 

 
                                 Fonte: dados da pesquisa. 

 

5.2.2.2 Informação nutricional complementar (INC)  

 

Em 17 dos 22 rótulos analisados (77%) foram encontradas não conformidades 

relativas a informação nutricional complementar (INC). Em geral, quando eram incluídos 

claims sobre a bebida ser fonte ou rico em vitaminas, os dizeres “frutas são fontes de 

vitaminas” não eram incluídos, ou eram incluídos em local incorreto (Figura 19), contrariando 

o item 3.7 da Resolução RDC n° 54, de 12 de novembro de 2012, que diz: “Quando a INC for 

baseada em características inerentes ao alimento, deve ser incluído um esclarecimento 

seguido à declaração, de que todos os alimentos desse tipo também possuem essas 

características, com o mesmo tipo de letra da INC, com pelo menos 50% do tamanho da INC, 

de cor contrastante ao fundo do rótulo e que garanta a visibilidade e legibilidade da 

informação.” (BRASIL, 2012).  

Outro grande problema encontrado, principalmente nos sucos, foram os dizeres 

“Sem adição de açúcar” (dizeres encontrados em 12 rótulos), que não estavam seguidos pelos 
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dizeres “Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético”, conforme determina 

a legislação (Figura 20). Quando esses dizeres eram apresentados no rótulo estavam em local 

e tamanho incorreto. Outro ponto é que a legislação exige que sempre que for realizada uma 

INC sobre açúcares, esse item seja incluído na tabela nutricional (BRASIL, 2012), o que não 

foi verificado nos rótulos analisados. 

 

Figura 19 – INC sobre vitaminas em néctar misto de maçã e uva sem a inclusão dos dizeres “frutas são 

fontes de vitaminas” 

 
                                Fonte: dados da pesquisa. 

 

Figura 20 – INC sem adição de açúcar e uva sem a inclusão dos dizeres “esse não é um alimento baixo 

ou reduzido em valor energético” 

 
                             Fonte: dados da pesquisa. 

 

Porto et al. (2015) avaliaram a conformidade de informações nutricionais 

complementares (INC) presentes no rótulo de alimentos comercializados no Brasil e 

concluíram que 40% dos refrescos em pó e néctares apresentaram alguma inconformidade em 

relação à declaração da INC, valor abaixo do encontrado nessa análise. 

Felipe et al. (2006) avaliaram a rotulagem de suco tropical de maracujá adoçado e 

verificaram que 100% das marcas encontraram-se de acordo com os parâmetros estabelecidos 

em relação a informações nutricionais complementares presentes no rótulo. Essa grande 

diferença pode ser explicada pela publicação da Resolução RDC n° 54, de 12 de novembro de 

2012 que estabeleceu mais diretrizes e requisitos que a legislação anterior (Portaria n° 27, de 

13 de janeiro de 1998), podendo ser considerada mais completa. 

Outro ponto importante da publicação da Resolução RDC n° 54/2012 foi a 

retirada da necessidade de declaração de INC por 100g ou mL. De acordo com Câmara, 

Marinho e Guliam (2008), a utilização de medidas caseiras representa um modelo de 
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compreensão mais fácil para a população que a porção de 100g ou mL utilizada na Portaria n° 

27/1998. 

Oliveira et al. (2017) analisaram 51 rótulos de alimentos em versões tradicionais, 

light e diet que apresentaram 25%, 40% e 28,6% de irregularidades e concluíram que é 

necessária uma rigorosa fiscalização por parte dos órgãos competentes, visando correta 

aplicação da legislação, e não apenas sua elaboração. 

 

5.2.2.3 Tabela nutricional  

 

Foram encontradas não conformidades na tabela nutricional em 50% dos rótulos 

analisados, sendo o formato incorreto (Figura 21), ausência de declaração de nutrientes para 

os quais se faz informação nutricional complementar e a ausência do destaque para os dizeres 

“Informação Nutricional Porção de x mL” as principais ocorrências.  

Visotto et al (2011) encontraram 18% dos rótulos de queijo minas frescal não 

conformes em relação a tabela nutricional. A rotulagem nutricional é fundamental para a 

segurança alimentar, uma vez que fornece informações necessárias para avaliação dos 

produtos industrializados (CÂMARA; MARINHO; GULIAM, 2008), portanto o alto índice 

de não conformidades encontradas contribui com o aumento do risco relacionado a segurança 

alimentar. 

 

Figura 21 – Tabelas nutricionais em formato diferente dos requisitos da Resolução RDC n° 360/2002 

 
 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

5.2.2.4 Figuras, símbolos, ilustrações e/ou desenhos que poderiam levar o consumidor a erro 

ou engano 

 

Foram encontrados 9 rótulos (41%) com não conformidades em relação a 

presença de figuras, símbolos, ilustrações e/ou desenhos que poderiam levar o consumidor a 
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erro ou engano. Em néctares mistos, por exemplo, eram encontradas imagens somente de uva 

no painel principal ou 90% do rótulo com imagens de uva e uma maçã relativamente 

escondida nas imagens de uva (Figura 18).  

Um suco de uva apresentou a ilustração de um coração evocando as propriedades 

terapêuticas do suco de uva (Figura 22). 

 

Figura 22 – Ilustração alegando propriedades funcionais que pode induzir consumidor a erro 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Smith e Almeida-Muradian (2011) encontraram 33% dos rótulos avaliados com 

figuras, símbolos, ilustrações e desenhos que não correspondiam à composição do alimento. 

 

5.2.2.5 Lote 

 

Foram encontradas 41% de não conformidades referentes a indicação de lote, 

principalmente por não estarem precedidos dos dizeres corretos, “L” ou “Lote” conforme 

legislação vigente (BRASIL, 2002c).  

Carneiro et al. (2013) analisaram dezesseis amostras de néctares de uva de 

diferentes marcas comercializadas no Estado do Ceará, sendo doze tradicionais e quatro light 

e verificaram que 57% não continham o lote de fabricação descritos no rótulo. Mazon et al. 

(2012) analisando a rotulagem de vinhos brasileiros encontraram 28% de amostras com não 

conformidades relacionadas ao lote.  

 

5.2.2.6 Declaração de quantidade de suco ou polpa 

 

Houve ausência de declaração de quantidade de suco ou polpa em 36% dos 

produtos analisados. Já a declaração 100% uva estava presente em 6 dos 11 rótulos de suco 

analisados.  
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Clímaco et al. (2017) analisaram a rotulagem de sucos e néctares de laranja 

industrializados e verificaram que a quantidade de polpa declarada na embalagem não estava 

de acordo com a legislação específica em três das cinco amostras avaliadas.  

A União Europeia também exige a declaração no painel principal da quantidade 

de suco ou purê de fruta utilizada na formulação (BRITISH SOFT DRINKS ASSOCIATION, 

2016). Nos Estados Unidos qualquer bebida (sucos, néctares, bebidas carbonatadas, por 

exemplo) que contenha suco de frutas ou de vegetais também deve declarar essa informação 

(FDA, 2017). 

 

5.2.2.7 Legibilidade dos textos 

 

A legibilidade dos textos é importante para garantir que todos os consumidores 

tenham acesso a uma informação clara e precisa. Em 23% dos rótulos houve dificuldade na 

legibilidade dos textos, principalmente informações de lote e validade que eram aplicadas ao 

rótulo com cor não contrastante com o fundo da embalagem (Figura 23). 

 

Figura 23 – Pouca legibilidade da informação de lote 

 
                               Fonte: dados da pesquisa. 

 

Mazon et al (2002) encontraram 8% dos rótulos de vinhos analisados com 

problemas em relação a legibilidade dos textos, por haver pouco contraste entre as cores da 

letra e do fundo ou por ser utilizada uma letra muito estreita. 

 

5.2.2.8 Alegações de propriedades funcionais e/ou de saúde 

 

Os alimentos funcionais e as alegações de saúde estão entre as questões mais 

controversas e complexas que estão sendo discutidas pelos órgãos reguladores 



70 
 

internacionalmente. Os defensores afirmam que os alimentos funcionais podem reduzir as 

despesas de cuidados de saúde e as alegações de saúde são uma ferramenta legítima de 

educação nutricional que os ajudará a informar os consumidores sobre os benefícios para a 

saúde de certos produtos alimentares. Por outro lado, há quem alegue que a dieta como um 

todo é importante para a saúde, e não as chamadas “balas mágicas”, o que poderia levar a uma 

ausência de distinção entre medicamentos e alimentos (LAWRENCE; RAYNER, 1998). 

Embora os alimentos funcionais ofereçam promessa para a saúde pública e 

inovação na indústria de alimentos, a eficiência desses alimentos deve ser assegurada para 

proteger os consumidores de claims enganosos. Globalmente, muitos países regulam a 

comunicação dos efeitos sobre a saúde desses alimentos aos consumidores finais (PRAVST et 

al., 2018). 

No Brasil as alegações de propriedades funcionais são regulamentadas pela 

Resolução RDC n° 18, de 30 de abril de 1999 e devem ser registrados na ANVISA na 

categoria de alimentos com alegações de propriedades funcionais ou de saúde ou na categoria 

de substâncias bioativas e probióticos (BRASIL, 1999a; BRASIL, 1999b). Existem alguns 

nutrientes e não nutrientes com alegações padronizadas. Por exemplo a alegação padronizada 

para fibras alimentares devem seguir vários requisitos e deve conter os dizeres “As fibras 

alimentares auxiliam o funcionamento do intestino. Seu consumo deve estar associado a uma 

alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis.” (ANVISA, 2016), diferente do 

encontrado em uma das bebidas de uva analisadas (Figura 24). 

 

Figura 24 – Alegação de propriedade funcional com fibra alimentar 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Foram encontradas alegações de propriedades funcionais relacionadas a vitaminas, 

fibra alimentar e polifenóis (Figura 22), todas em desacordo com a legislação vigente 

totalizando 23% das embalagens avaliadas. 
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Em sua avaliação Smith e Almeida-Muradian (2011) também encontraram a 

utilização de alegações não aprovadas pela ANVISA; uso de alegações que extrapolam o 

conteúdo de alegações aprovadas; fragmentação das alegações funcionais aprovadas e 

ausência de informações adicionais exigidas pela ANVISA. 

 
5.2.2.9 Validade 

 

Foram encontradas indicações de validade em não conformidade com a legislação 

vigente em 18% dos rótulos avaliados, sendo a ausência da indicação de validade de acordo 

com a Resolução RDC n°259/2002 a principal delas. Alguns rótulos apresentavam apenas 

indicação de fabricação e em outro local a indicação de que a validade deveria ser contada a 

partir da data de fabricação. 

 

5.2.2.10 Modo de conservação após aberto 

 

Não foram encontrados nos rótulos informações de modo de conservação após 

aberto em 14% dos rótulos avaliados.  

Smith e Almeida-Muradian (2011) encontraram um número ainda menor de não 

conformidades relacionadas a esse requisito: 1,9%. 

 

5.2.2.11 Denominação de venda 

 

Um ponto importante a ser observado são as diferentes denominações de venda 

encontradas entre os produtos analisados. O que chama a atenção é principalmente um item 

designado como “Alimento a base de suco de uva”, que faz com que o produto mude 

inclusive de órgão regulatório, migrando da legislação do Ministério da Agricultura para a 

legislação da ANVISA, sendo a não conformidade descrita na análise. 

Nascimento et al. (2017) fizeram a análise de rotulagem nutricional de bebidas e 

alimentos líquidos a base de uva e encontraram uma grande quantidade de diferentes 

designações de venda de alimentos e bebidas à base de uva comercializados no Brasil (néctar 

misto de maçã e uva, suco de uva adoçado, néctar de uva, suco de uva integral, bebida de uva 

enriquecida com fibras, bebida de fruta adoçada e alimento à base de suco de uva), que pode 

estar relacionado à publicação da Instrução Normativa n° 42/2013, que aumentou o teor 

mínimo de polpa de fruta no néctar de uva de 30% para 50%. 
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5.2.2.12 Informações do painel principal 

 

De acordo com Brasil (2002c), as informações obrigatórias no painel principal são: 

a denominação de venda do alimento, sua qualidade, pureza ou mistura, quando 

regulamentada, e a quantidade nominal do conteúdo do produto. Em 9% dos rótulos avaliados 

a quantidade nominal não estava presente no painel principal, sendo necessário virar a 

embalagem para ter acesso completo a essa informação. 

 

5.2.2.13 Lista de ingredientes 

 
Foram encontrados 9% dos rótulos com não conformidades relativas à lista de 

ingredientes. Em um dos rótulos o fabricante descreveu o ácido ascórbico como nutriente 

(Figura 25), sendo que legalmente ele pode ser declarado como vitamina ou como aditivo. Em 

outra embalagem houve a declaração de “suco natural de uva” na lista de ingredientes. 

 

Figura 25 – Declaração nutriente ácido ascórbico em desacordo com a legislação vigente 

 
Fonte: resultados da pesquisa. 

 

5.2.2.14 Validade após aberto 

 

Verificou-se que em 9% dos rótulos avaliados não foram encontradas as 

informações de validade após aberta da embalagem, informação imprescindível para o 

consumidor. 

 

5.2.2.15 Advertência sobre glúten 

 

Constatou-se que em 9% dos rótulos a advertência sobre presença ou ausência de 

glúten não estava em destaque. Mazon et al. (2002) encontraram 2,5% dos rótulos de vinhos 

brasileiros analisados sem essa advertência. 
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5.2.2.16 Demais requisitos 

 

Em 4,5% dos rótulos avaliados foram encontradas não conformidades relativas a 

identificação de origem e número de registro. 

Daros et al (2010), analisando 130 diferentes produtos alimentícios embalados 

componentes de cestas básicas encontraram 6,9% de não conformidades em relação à 

identificação de origem. 

Nos rótulos avaliados não foram encontradas não conformidades em relação a 

modo de conservação, que não é obrigatório em casos de produtos que não necessitam de 

condições especiais; idioma, tamanho de letra, marca conteúdo líquido, utilização de aditivos, 

frase sobre aromas e SAC.  

 

5.2.3 Diferenças de não conformidades entre sucos, néctares e bebidas 

 

Para realização das análises estatísticas os produtos foram separados em três 

grupos: sucos, néctares e bebidas. Foram contabilizados tipos de não conformidades 

agrupando-se os resultados de cada grupo.  

Os resultados da ANOVA mostraram que só houve diferença significativa a 5% de 

significância para o requisito de figuras, símbolos, ilustrações e/ou desenhos que possam levar 

o consumidor a erro ou engano, conforme Tabela 10, havendo similaridade entre bebidas e 

sucos e entre bebidas e néctares e diferenças entre sucos e néctares. Para todos os outros 

requisitos não houve diferença significativa no número de não conformidades comparando-se 

bebida, suco e néctar de uva. 

 

Tabela 10 – ANOVA – resumo das médias de não conformidades por categoria (bebida, suco e néctar 

de uva) 

Requisito Legal Bebida Suco Néctar 

Idioma 0,000 a 0,000 a 0,000 a 

Legibilidade dos textos 0,200 a 0,364 a 0,000 a 

Tamanho da letra 0,000 a 0,000 a 0,000 a 

Denominação de venda 0,200 a 0,091 a 0,000 a 

Marca 0,000 a 0,000 a 0,000 a 

Conteúdo líquido 0,000 a 0,000 a 0,000 a 

   Continua. 
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Tabela 10 – ANOVA – resumo das médias de não conformidades por categoria (bebida, suco e néctar 

de uva) (Conclusão) 

Requisito Legal Bebida Suco  Néctar  

Informações painel principal 0,000 a 0,182 a 0,000 a 

Tabela nutricional 0,400 a 0,909 a 0,500 a 

Lista de ingredientes 0,000 a 0,091 a 0,167 a 

Utilização de aditivos 0,000 a 0,000 a 0,000 a 

Identificação de origem 0,000 a 0,091 a 0,000 a 

Modo de conservação 0,000 a 0,000 a 0,000 a 

Modo de conservação após aberto 0,400 a 0,000 a 0,167 a 

Validade 0,200 a 0,455 a 0,167 a 

Validade após aberto 0,200 a 0,000 a 0,167 a 

Lote 0,600 a 0,545 a 0,000 a 

Advertência sobre glúten 0,000 a 0,182 a 0,000 a 

Frase sobre aromas 0,000 a 0,091 a 0,000 a 

Figuras que possam levar o consumidor a engano 0,600 ab 0,091 a 0,833 b 

Frases que possam induzir o consumidor engano 1,000 a 0,909 a 1,000 a 

SAC 0,000 a 0,000 a 0,000 a 

Informação nutricional complementar 0,800 a 0,727 a 0,833 a 

Alegações funcionais e/ou de saúde 0,400 a 0,091 a 0,333 a 

Número de registo 0,200 a 0,000 a 0,000 a 

Quantidade de polpa ou suco 0,200 a 0,545 a 0,167 a 

Fonte: autora (2018). 
Letras diferentes em uma mesma linha mostram diferença significativa a 5% de significância.  
 

5.3 Determinações analíticas 

 

A caracterização físico-química de sucos de uva é extremamente importante 

porque revela aspectos que fazem o produto ser aceito ou não pelo consumidor (VILAS 

BOAS et al, 2014). Os resultados dos parâmetros de cor para as três amostras de suco de uva 

são apresentados na Tabela 11. O suco de uva tinto integral em embalagem de vidro 

apresentou média para o parâmetro L* (luminosidade ou claridade) de 18,26, sendo a amostra 

de maior luminosidade; também apresentou maior valor de C* ou pureza (8,04).   

Mamede et al (2013) avaliaram os parâmetros de cor em néctar de uva e 

encontraram valores de L* variando entre 48,33 e 59,52 e valores de C* entre 23,99 e 33,58. 
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Oliveira, Oliveira e Mamede (2011) avaliaram os parâmetros L*, a*, b*, C* e h* em amostras 

de vinho tinto encontrando valores de L* entre 24,10 e 37,30 e os valores de C* entre 25,79 e 

42,13. 
 

Tabela 11 – Parâmetros de cor das amostras de suco de uva 

Amostras L* a* b* C* H 

Suco A 18,26 ±0,09 8,03 ± 0,07 0,48 ± 0,09 8,04 ± 0,08 3,45 ± 0,61 

Suco B 11,76 ±1,31 3,77 ± 0,31 0,37 ± 0,23 3,79 ± 0,32 5,48 ± 3,15 

Suco C 10,64 ± 1,53 1,74 ± 0,26 -1,37 ± 1,89 2,30 ± 0,58 324,79 ± 19,03 

 Fonte: dados das análises. 

 
Carrer et al (2006) analisando a cor de sucos de uva elaborados com diferentes 

cultivares de videira encontraram valor positivo para a coordenada a para todos os sucos 

analisados, assim como os resultados dessa avaliação. Aponso, Marapana e Manawaduge 

(2017) analisando sucos de uva pasteurizados de diferentes variedades de uva encontraram 

valores do parâmetro a* variando entre 1,12 e 12,34. 

A cor do suco de uva é considerada importante indicador de qualidade, geralmente 

sendo o primeiro atributo sensorial observado pelo consumidor. Além disso, a tonalidade e a 

intensidade da cor no suco podem fornecer informações sobre a qualidade da matéria-prima 

utilizada na sua preparação. Mudanças na cor do suco podem ser relacionadas a cultivar de 

uva, bem como ser influenciado pelas técnicas de produção adotadas (GURAK et al., 2010). 

Os resultados das demais determinações analíticas são mostrados na Tabela 12. 

 
Tabela 12 – Determinações analíticas de sucos de uva 

Amostras 

Suco A (suco de 
uva tinto 
integral, 

embalgem vidro 
transparente) 

Suco B (suco de uva 
tinto com conservantes, 

antioxidantes e 
acidulantes, embalagem 

plástica verde) 

Suco C (suco de uva 
tinto reconstituído com 

vitamina C, fibras, aroma 
natural, embalagem 

cartonada) 
SST (°Brix) 17,73 ± 0,058 b 15,03 ± 0,153 a 17,70 ± 0,173 b 

AT (%) 0,67 ± 0,025 a 0,73 ± 0,006 b 0,76 ± 0,403 b 

Relação SST/ AT 26,34 20,50 23,39 

pH 3,67 ± 0,010 a 3,48 ± 0,006 b 3,29 ± 0,006 c 

Antocianinas (mg 

antocianinas totais/ 100mL) 
7,76 ± 0,469 a 8,42 ± 0,434 a 10,21 ± 0,414 b 

Polifenóis (mg GAE/ 100g) 417,78 ± 31,5 a 453,78 ± 12,1 a 428,00 ± 22,0 a 

Fonte: dados das análises. 
Letras diferentes em uma mesma linha mostram diferença significativa a 5% de significância. 
SST = sólidos solúveis totais; AT = acidez titulável 
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Todos os sucos analisados apresentaram resultado de sólidos solúveis totais dentro 

dos requisitos da legislação brasileira (mínimo 14,0°Brix) (BRASIL, 2000a). Na União 

Europeia o teor mínimo de SST exigido para suco integral de uva é de 15,9 ºBrix (BRITISH 

SOFT DRINKS ASSOCIATION, 2016) e tanto o Suco A quanto o Suco C se enquadram 

nessa faixa. 

Gurak et al. (2012) encontraram valores de sólidos solúveis totais em suco de uva 

integral comercializado no Brasil variando entre 14,0 e 16,9 ºBrix. Já Munhoz et al (2016) 

analisando sucos integrais e sucos integrais orgânicos comercializados no Rio Grande do Sul 

encontraram valores de SST entre 12,70 e 17,14 ºBrix.  

Os valores de acidez titulável variaram entre 0,67 e 0,76% de ácido tartárico, 

encontrando-se dentro dos parâmetros da legislação brasileira (mínimo 0,41%). Gurak et al 

(2008) encontraram valores similares em suco de uva integral (0,68 a 1,01 g de ácido 

tartárico/100g de amostra). Os resultados de acidez mostraram relação com o pH dos sucos, 

observando-se que o suco de uva tinto integral em embalagem de vidro apresentou menor 

acidez e pH superior. A acidez dos sucos é definida especialmente pelos ácidos orgânicos, 

cuja concentração é influenciada pela cultivar da uva e por seu grau de maturação (SOYER; 

KOCA; KARADENIZ, 2003). A acidez titulável é um importante parâmetro para indicar a 

adequação dos processos de conservação de frutas. A decomposição por hidrólise, a oxidação 

ou a fermentação podem modificar a concentração de íons hidrogênio e, consequentemente, a 

acidez dos produtos elaborados a base de frutas (IAL, 2008). 

A relação SST/AT de sucos de uva é um parâmetro considerado um indicativo da 

qualidade de sucos, uma vez que reflete o equilíbrio entre o gosto doce e ácido, essencial para 

a obtenção de uma bebida com adequação sensorial (Pezzi; Fenocchio, 1976). Em Consulta 

Pública divulgada em 2004 o Ministério da Agricultura propôs uma relação entre 15 e 45 para 

o suco de uva integral (BRASIL, 2004), entretanto, esse valor ainda não foi estabelecido 

como oficial, mas pode ser considerado para avaliação desse estudo, estando todas as 

amostras dentro do padrão proposto. Munhoz et al (2016) encontraram essa relação variando 

entre 14,41 e 22,95 para sucos de uva integrais comercializados no Rio Grande do Sul estando 

próximos aos valores encontrados nessa pesquida (20,50 a 26,34).  

O suco de uva possui um teor de açúcar (glicose e frutose) e acidez elevada 

(presença dos ácidos tartárico, málico e cítrico), o que garante um equilíbrio entre os gostos 

doce e ácido (MARZAROTTO, 2005). 

Os valores de pH variaram entre 3,29 e 3,67, havendo diferença significativa entre 

as amostras. Gurak et al (2012) encontraram valores de pH entre 2,94 a 3,58 para sucos de 
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uva integral, néctares de uva e néctares de uva light comercializados no Brasil. Gonçalves et 

al. (2017) encontraram valores de pH entre 3,13 e 3,44 para suco de uva tinto integral e suco 

de uva tinto reconstituído, valores próximos aos encontrados nessa análise. 

Apesar do pH não ser um parâmetro exigido pela legislação brasileira, é um 

parâmetro importante de ser avaliado, pois influencia a forma na qual as antocianinas se 

encontram presentes no suco e em sua estabilidade (WEBER; LARSEN, 2017) 

De acordo com He e Giusti (2010), existem estudos que sugerem que as 

antocianinas possuem atividade anti-inflamatória e anticancerígena e atuam na prevenção de 

doenças cardiovasculares, controle de obesidade e propriedades de alívio do diabetes, todas 

elas mais ou menos associadas à sua potente propriedade antioxidante. Portanto, o conteúdo 

de antocianinas em sucos não é apenas uma questão de qualidade sensorial, mas também de 

possíveis efeitos sobre a saúde (WEBER; LARSEN, 2017; CABRERA; MOON, 2015). 

O destino das antocianinas durante a produção de sucos é determinado por 

inúmeros fatores e todos eles precisam ser levados em consideração para otimizar os 

processos de suco (WEBER; LARSEN, 2017). Em relação à concentração de antocianinas 

nos sucos de uvas, além dos fatores relativos à matéria-prima, a técnica de processamento 

exerce significativa influência sob sua composição, onde o emprego de calor é fundamental 

para uma maior extração das antocianinas nas películas, entretanto, os pigmentos de 

antocianina se degradam rapidamente durante o processamento térmico, que pode ter um 

grande impacto na qualidade da cor e também pode afetar as propriedades nutricionais 

(PATRAS et al., 2010; CABRERA et al., 2010; FULEKI; SILVA, 2003). 

O Suco A apresentou menor teor de antocianinas (7,76 mg antocianinas totais/ 

100mL) e o Suco C o maior teor (10,21 mg antocianinas totais/ 100mL). Vilas Boas et al. 

(2014) encontraram teores de antocianinas variando entre 12 e 86 mg antocianinas totais/ 

100mL analisando sucos de uva após 120 dias de produção. Burin et al. (2010) avaliaram 

sucos de uva comerciais e encontraram valores entre 2,5 e 43 mg antocianinas totais/ 100mL, 

o que demonstra que os resultados encontrados estão dentro do esperado. 

Recentemente, os compostos fenólicos receberam atenção considerável pois sua 

ingestão foi relacionada à menor incidência de doenças degenerativas crônicas, como câncer, 

diabetes, doença de Alzheimer e doenças cardiovasculares. Cereais, frutas e vegetais são 

fontes de compostos fenólicos (GUTIÉRREZ-GRIJALVA et al, 2016).  

Gonçalves et al (2017) analisaram sucos de uva comercias do Brasil e 

encontraram valores de compostos fenólicos em suco tinto integral variando entre 341,77 e 

392,38 mg GAE/100g. Para suco tinto reconstituído os valores variaram entre 387,79 e 



78 
 

390,93 mg GAE/100g. Todos esses valores ficaram abaixo dos encontrados nesse estudo. 

Entretanto, Vilas Boas et al. (2014) encontraram valores entre 250 e 550 mg GAE/100g 

estudando diferentes variedades de uva na produção de suco com 120 dias de vida de 

prateleira. Os resultados encontrados nesse estudo, que variaram entre 417 e 453 mg 

GAE/100g estão um pouco acima dos resultados reportados acima.  

 

5.4 Avaliação sensorial 

 

5.4.1 Aceitação 

 

O suco de uva integral na embalagem de vidro (Suco A) diferiu significativamente 

dos outros dois sucos analisados para todos os atributos analisados, que não apresentaram 

diferenças significativas entre si (Tabela 13). 

 

Tabela 13 – Resumo de médias da ANOVA para sucos de uva 

Suco 
Impressão 

global 
Cor Sabor 

Intenção de 

consumo 

Suco A (suco de uva tinto integral, 

embalgem vidro transparente) 
5,09 b 5,45 b 4,735 b 2,26 b 

Suco B (suco de uva tinto com 

conservantes, antioxidantes e 

acidulantes, embalagem plástica verde) 

6,86 a 7,37 a 6,382 a 3,14 a 

Suco C (suco de uva tinto reconstituído 

com vitamina C, fibras, aroma natural, 

embalagem cartonada) 

7,08 a 7,66 a 6,882 a 3,34 a 

  Fonte: dados da pesquisa. 
  Letras diferentes em uma mesma coluna mostram diferença significativa a 5% de significância. 
 

Os sucos de uvas integral em embalagem cartonada e o suco de uva reconstituído 

em embalagem plástica apresentaram valores médios de impressão global próximos de “gostei 

moderadamente” e seriam consumidos ocasionalmente pelos provadores. Já o suco de uva 

integral na embalagem de vidro apresentou impressão global próxima ao termo “não gostei 

nem desgostei” e seu consumo seria realizado raramente pelos provadores. 

No estudo de Pontes et a.l (2010) o suco integral de uva apresentou maior 

intenção de compra (78% possivelmente comprariam ou certamente comprariam), seguido do 
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néctar de uva (63%) e do suco de uva concentrado reconstituído (15%), o que difere do 

resultado encontrado acima. Isso, possivelmente, tenha relação com o local onde as avaliações 

foram realizadas, já que de acordo com pesquisa de mercado realizada nesse estudo, o 

consumo de suco de uva na região Nordeste é menor que na região Sudeste.  

 

5.4.2 Aceitação (escala do ideal) 

 

A escala do ideal foi aplicada para verificar os fatores sensoriais cor, sabor de uva, 

dulçor, e o fatores não sensoriais preço para embalagem de vidro de R$18,00/L, preço para 

embalagem cartonada de R$8,00/L e preço para embalagem plástica de R$11,00/L. Os 

resultados agregados em três classes para os três sucos avaliados são mostrados nas Figuras 

26, 27 e 28.  

 

Figura 26 – Percentual da escala do ideal com níveis agregados para o Suco A (suco de uva tinto 

integral, embalgem vidro transparente) 

 
     Fonte: dados da pesquisa. 
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Figura 27 – Percentual da escala do ideal com níveis agregados para o Suco B (suco de uva tinto com 

conservantes, antioxidantes e acidulantes, embalagem plástica verde) 

 

  Fonte: resultados da pesquisa. 

 

Figura 28 – Percentual da escala do ideal com níveis agregados para o Suco C (suco de uva tinto 

reconstituído com vitamina C, fibras, aroma natural, embalagem cartonada) 

 
    Fonte: resultados da pesquisa. 
    

Pelos resultados da escala do ideal podemos verificar que a cor considerada ideal 

pelos provadores foram a do Suco C, com 77% dos consumidores considerando ideal e 

também a do Suco B com 73% dos consumidores considerando a cor ideal (ou just about 

right), sem necessidade de ajustes, já que atingiram o escore mínimo de 70%. A cor do Suco A 

foi considerada muito escura por 46% dos provadores. A cor dos alimentos é um atributo 
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sensorial muitas vezes negligenciado que pode alterar a percepção do sabor dos consumidores 

(WADHWANI; MCMAHON, 2012). 

Quando correlacionamos os resultados do teste da escala do ideal com o RATA 

podemos verificar que a cor considerada muito escura pelos provadores está relacionada a 

uma alta nota no atributo cor marrom e uma baixa nota no atributo cor vinho. 

Para o sabor de uva os resultados Sucos C e B também foram próximos, sendo 

considerados o sabor ideal por 55% e 46% dos consumidores respectivamente. Já 54% dos 

consumidores consideraram o Suco A com sabor muito fraco.  

O dulçor dos sucos de uva foi considerado JAR para 51% dos consumidores do 

Suco C e por 45% dos consumidores do Suco B. Cinquenta e sete porceto dos consumidores 

consideraram o Suco A pouco doce. Apesar do suco na embalagem de vidro apresentar o 

maior teor de sólidos solúveis totais (17,73°Brix) e a maior relação SST/AT, a presença de 

outras substâncias como os compostos adstringentes, podem gerar outras características 

sensoriais, tais como propriedades amargas ou azedas, ou podem aumentar ou suprimir outras 

propriedades sensoriais. Os componentes que contribuem para estas outras propriedades, tais 

como açúcares, podem também ter efeitos semelhantes nas sensações adstringentes 

(FREITAS; MATTIETTO, 2013). 

Quando correlacionamos os resultados do teste da escala do ideal com o RATA 

podemos verificar que o Suco A apresentou a menor nota de dulçor entre os três sucos, com 

diferença significativa para os outros dois sucos, confirmando que foi considerado pouco doce 

pelos provadores. Assim como o Suco C apresentou o maior dulçor na avaliação RATA, 

corroborando o resultado encontrado na escala do ideal. 

Os preços utilizados na avaliação de escala do ideal correspondem aos preços 

pagos em supermercados e empórios de Fortaleza pelas amostras analisadas. Quando 

avaliamos os preços propostos para as amostras em diferentes tipos de embalagem (Figura 29) 

verificamos que o preço de R$18,00 por um litro de suco foi considerado alto por pelo menos 

79% dos provadores independente da amostra de suco. Esse resultado corrobora o resultado 

encontrado na pesquisa de mercado que mostra que o preço é o maior impedimento atual para 

um maior consumo de suco de uva integral e também Mintel (2017). 

O preço de R$11,00 por um litro de suco em embalagem de plástico foi 

considerado alto por pelo menos 49% dos provadores de todas as amostras. Já o preço de 

R$9,00 por um litro de suco em embalagem cartonada foi considerado alto por 27% dos 

provadores do Suco C, por 35% dos provadores do Suco B e por 49% dos provadores do Suco 
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A, mostrando, portanto, que os consumidores estão mais propensos a pagar esse valor nessa 

embalagem para um litro de suco de uva. 

 

Figura 29 – Preço por tipo de embalagem 

 
Fonte: dados da pesquisa.  
 

Para confirmar a influência das avaliações JAR na aceitação dos produtos e assim 

identificar potenciais direções para o suco de uva ideal foi aplicada a metodologia de penalty 

analysis. Para tal foram utilizados os dados de aceitação global que expressam a satisfação 

global do consumidor em relação a um produto; e aqueles obtidos pela escala JAR, que 

indicam o quão ideal um produto está em relação ao esperado pelo provador. Uma penalidade 

geralmente não é computada se a porcentagem de consumidores nas categorias muito pouco 

ou muito alto for inferior a 20%. 

As Tabelas 14 a 16 mostram as tabelas de penalidades para os Sucos A, B e C 

calculadas com os cinco níveis agregados em três níveis. 

Na Tabela 14 podemos verificar que as variáveis cor, sabor de uva e preço da 

embalagem cartonada são significativos e interferem na intenção de consumo. Entretanto, o 

principal atributo a ser trabalhado nesse produto é o sabor de uva que, caso seja considerado 

ideal, pode levar a uma maior aceitação pelos consumidores. 

Na Tabela 15 podemos verificar que as variáveis cor, sabor de uva e preço da 

embalagem de vidro são significativos e interferem na intenção de consumo. Apesar de ser 

considerado significativo a partir desses resultados não se pode definir a direção necessária a 

ser trabalhada para o sabor de uva. Caso esse produto seja vendido em embalagem de vidro e 

tenha o preço reduzido ocorrerá um aumento da impressão global. 
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Tabela 14 – Tabela de penalidades para o Suco A (suco de uva tinto integral, embalgem vidro 
transparente) 

Variável Nível % 
Efeitos na 

média 
Significativo 
(por nível) 

Penalidades Significativo 

  
Cor 

Muito claro 22,55% 1,254 Não - - 
Ideal 31,37% - - 1,192 Sim 
Muito escuro 46,08% 1,162 Não - - 

Sabor de uva 
Muito fraco 53,92% 2,227 Sim - - 
Ideal 21,57% - - 2,148 Sim 
Muito forte 24,51% 1,973 Sim - - 

Dulçor 
Pouco doce 56,86% 0,990 Não - - 
Ideal 22,55% - - 0,897 Não 
Muito doce 20,59% 0,640 Não - - 

Preço emb. vidro 
Muito barato 1,96% 0,818 - - - 
Ideal 10,78% - - 0,818 Não 
Muito caro 87,25% 0,818 Não - - 

Preço emb. 
Cartonada 

Muito barato 10,78% 0,902 - - - 
Ideal 40,20% - - 1,361 Sim 
Muito caro 49,02% 1,462 Sim - - 

Preço emb. 
plástica 
  

Muito barato 1,96% 3,118 - - - 
Ideal 33,33% - - 0,794 Não 
Muito caro 64,71% 0,724 Não - - 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Tabela 15 – Tabela de penalidades para o Suco B (suco de uva tinto com conservantes, antioxidantes e 
acidulantes, embalagem plástica verde) 

Variável Nível % 
Efeitos na 

média 
Significativo 
(por nível) 

Penalidades Significativo 

  
Cor 

Muito claro 8,82% 1,802 - - - 
Ideal 72,55% - - 0,992 Sim 
Muito escuro 18,63% 0,609 - - - 

Sabor de uva 
Muito fraco 29,41% 0,983 Sim - - 
Ideal 46,08% - - 0,965 Sim 
Muito forte 24,51% 0,943 Não - - 

Dulçor 
Pouco doce 33,33% 0,482 Não - - 
Ideal 45,10% - - 0,646 Não 
Muito doce 21,57% 0,899 Não - - 

Preço emb. vidro 
Muito barato 0,98% -1,188 - - - 
Ideal 15,69% - - 1,126 Sim 
Muito caro 83,33% 1,154 Sim - - 

Preço emb. 
Cartonada 

Muito barato 15,69% -0,370 - - - 
Ideal 49,02% - - 0,034 Não 
Muito caro 35,29% 0,213 Não - - 

Preço emb. 
plástica 
  

Muito barato 3,92% -0,833 - - - 
Ideal 35,29% - - 0,083 Não 
Muito caro 60,78% 0,142 Não - - 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Pela Tabela 16 podemos verificar que as variáveis cor, sabor de uva e dulçor são 

significativas, tendo efeito sobre a média. Pelo resultado encontrado a cor já se encontra no 

padrão ideal para os consumidores. O sabor de uva foi considerado muito fraco e mostrou seu 

efeito na média, assim, podemos considerar que, caso o sabor de uva seja mais acentuado 

teremos uma maior intenção de compra do produto. O dulçor foi considerado ideal por 51% 

dos provadores, entretanto a tabela de penalidades não nos ajuda na definição da direção a ser 

trabalhada (aumento ou diminuição do dulçor), já que ambos são considerados significativos. 

Esse tipo de resultado pode sugerir interferência de outros fatores não analisados, como 

acidez, por exemplo, nesse fator. 

 

Tabela 16 – Tabela de penalidades para o Suco C (suco de uva tinto reconstituído com vitamina C, 

fibras, aroma natural, embalagem cartonada) 

Variável Nível % 
Efeitos na 

média 
Significativo 
(por nível) 

Penalidades Significativo 

  
Cor 

Muito claro 11,76% 1,758 - - - 
Ideal 77,45% - - 1,429 Sim 
Muito escuro 10,78% 1,069 - - - 

Sabor de uva 
Muito fraco 32,35% 1,226 Sim - - 
Ideal 54,90% - - 1,263 Sim 
Muito forte 12,75% 1,359 - - - 

Dulçor 
Pouco doce 26,47% 1,076 Sim - - 
Ideal 50,98% - - 1,098 Sim 
Muito doce 22,55% 1,123 Sim - - 

Preço emb. vidro 
Muito barato 0,98% 0,400 - - - 
Ideal 19,61% - - 0,473 Não 
Muito caro 79,41% 0,474 Não - - 

Preço emb. 
Cartonada 

Muito barato 15,69% -0,696 - - - 
Ideal 56,86% - - 0,514 Não 
Muito caro 27,45% 1,206 Sim - - 

Preço emb. 
plástica 
  

Muito barato 3,92% -0,958 - - - 
Ideal 47,06% - - 0,042 Não 
Muito caro 49,02% 0,122 Não - - 

Fonte: dados da pesquisa.  

 

5.4.3 CATA (check-all-that-apply) 

 

Na Tabela 17 é mostrado o resultado do teste Cochran (compara produtos 

independentemente para cada atributo) a um nível de significância de 0,05%. Para cada 

produto é mostrado a proporção de marcações (1) para todos os consumidores para cada 
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combinação de produtos e atributos, assim, uma proporção elevada significa que o atributo é 

frequentemente marcado pelos consumidores para o produto considerado.  

 

Tabela 17 – Teste Cochran (n = 102) 

Atributos p-valores Suco A Suco B Suco C 

Gosto ácido ns 0,734 0,676 a 0,667 a 0,706 a 

Gosto doce* 0,000 0,696 a 0,853 b 0,902 b 

Gosto salgado ns 0,465 0,235 a 0,265 a 0,225 a 

Gosto amargo* 0,032 0,539 a 0,441 a 0,422 a 

Cor vinho* 0,000 0,775 a 0,941 b 0,951 b 

Cor marrom* 0,000 0,520 b 0,235 a 0,245 a 

Brilhante* 0,000 0,382 a 0,755 b 0,676 b 

Opaco* 0,000 0,618 b 0,304 a 0,284 a 

Translúcido ns 0,196 0,235 a 0,284 a 0,294 a 

Viscoso ns 0,244 0,324 a 0,275 a 0,265 a 

Cristais precipitados* 0,000 0,353 b 0,216 a 0,225 a 

Aroma de uva* 0,003 0,627 a 0,755 b 0,775 b 

Aroma de fruta cozida* 0,002 0,382 b 0,304 ab 0,235 a 

Alcoólico ns 0,210 0,304 a 0,324 a 0,373 a 

Sabor fermentado* 0,042 0,461 a 0,343 a 0,353 a 

Adstringente ns 0,135 0,353 a 0,333 a 0,275 a 

Produto sem conservantes ns 0,113 0,216 a 0,255 a 0,294 a 

Produto calórico ns 0,779 0,206 a 0,216 a 0,225 a 

Produto sem açúcar ns 1,000 0,402 a 0,402 a 0,402 a 

Produto saudável* 0,010 0,343 a 0,441 ab 0,471 b 

Faz bem para o coração ns 0,311 0,255 a 0,294 a 0,304 a 

Precisa ser diluído* 0,020 0,353 b 0,324 ab 0,235 a 

Fonte: dados da pesquisa. 
ns indica que não existiram diferenças significativas p  0,05 
* indica diferença significativa a p ≤ 0,05 

 

Todos os termos do teste CATA obtiveram frequência de citação maior que zero, 

ou seja, todos os termos foram usados, embora alguns mais frequentemente que outros. Os 

atributos mais citados para os três sucos foram cor vinho e gosto doce. Foram encontradas 
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diferenças significativas nas frequências com as quais 12 dos 22 atributos foram utilizados 

para descrever as amostras. 

Lawless et al. (2012) verificaram que a aceitação pelo consumidor de sucos, 

amora, mirtilo e uva Condord foi devida a sólidos solúveis, antocianinas totais, cor roxa, cor 

vermelha, adstringência, doçura e sabor da uva. Pontes et al (2010) em estudo com marcas 

comerciais de suco integral, suco concentrado reconstituído e néctar de uva verificaram que o 

suco integral apresentou cor mais intensa, adstringência e gosto amargo mais intensos; o suco 

concentrado reconstituído apresentou cor e gosto doce pouco intensos e as menores 

intensidades de adstringência e sabor característico. Embora a adstringência apareça nesses 

dois estudos, ela não foi considerada uma variável significativa pelos consumidores estudados 

nessa pesquisa e também na pesquisa Mamede et al. (2013), indicando que é um fator que 

pode variar muito em relação aos consumidores estudados. Já o gosto amargo relatado por 

Pontes et al (2010) em suco de uva integral, foi percebido por um grande número de 

provadores de todos os sucos avaliados nesse estudo.  

A Figura 30 mostra a representação dos sucos e dos atributos nas duas primeiras 

dimensões da análise de correspondência realizada sob a tabela de frequências, usando 

distâncias qui-quadrado. As duas primeiras dimensões explicaram 100% da variância entre os 

dados experimentais, com 95,86% e 4,14% para a primeira e segunda dimensão, 

respectivamente. A distância entre os pontos correspondentes aos sucos é uma média da 

semelhança entre elas, porém associações gerais entre as amostras e os termos não são 

diretamente comparáveis e devem ser interpretadas com cautela (GREENACRE, 2007). 

Como a primeira dimensão explica a maior parte dos fatores, podemos fazer uma 

análise de proximidade linear onde verificamos que o Suco C está próximo ao atributo 

brilhante. O Suco B está relacionado aos atributos gosto doce, cor vinho, produto saudável e 

aroma de uva. O Suco A está relacionado aos atributos sabor fermentado, cor marrom, 

presença de cristais precipitados e opaco. A presença de cristais precipitados foi percebida por 

36 consumidores, diferindo significativamente entre o Suco A e os demais sucos. 

Rizzon, Manfroi e Meneguzzo (1998) explicam que esses cristais são formados 

durante a estabilização física do suco na garrafa e que essa é uma ocorrência comumente 

encontrada em sucos de uva brasileiros, mesmo que muitas vezes seja considerado um fator 

de genuinidade, não é favorável à qualidade do suco de uva (RIZZON; MENEGUZZO, 2007). 
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Figura 30 – Representação dos sucos e atributos nas duas primeiras dimensões da análise de 

correspondência 

 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Os sucos sem clarificação ou estabilização tartárica podem conter uma 

precipitação de bi tartarato de potássio e de tartarato neutro de cálcio no fundo da garrafa e 

podem ficar um pouco turvos. Estas turvações e precipitações são normalmente causadas 

pelas pectinas, mucilagens, gomas, compostos fenólicos, bi tartarato de potássio e tartarato de 

cálcio. A despectinização e a estabilização tartárica são práticas utilizadas tanto para a 

clarificação como para a estabilização, além de tornar o suco mais límpido (RIZZON; 

MENEGUZZO, 2007). 

Foi realizada avaliação das correlações entre a impressão global e os atributos 

significativos. É encontrada uma alta correlação entre a cor marrom e os atributos opaco e 

presença de cristais precipitados, com redução na impressão global. As correlações entre 

atributos mais significativas ocorreram entre cor marrom e opaco e também entre cor marrom 

e cristais precipitados. A cor marrom foi o fator que apresentou maior correlação negativa 

com a impressão global. Mamede et al. (2013) também verificou que as amostras de néctar de 

uva que atraíram a preferência do consumidor foram aquelas de alta intensidade de cor vinho 

e baixa intensidade de cor marrom. 

A cor é um atributo indicador da qualidade do suco de uva. Esta característica é 

diretamente dependente da composição fenólica do suco e das antocianinas presentes na casca 

da uva (WEBER; LARSEN, 2017; MAZZA, 1995). A estabilidade da cor de antocianinas é 
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dependente da estrutura e da concentração dos pigmentos, além de fatores como o pH, a 

temperatura, da presença de oxigênio e de copigmentos. A estabilidade das antocianinas é 

maior sob condições ácidas, mas pode ocorrer degradação por vários mecanismos, iniciando 

com perda da cor, seguida do surgimento de coloração amarelada e formação de produtos 

insolúveis. (PATRAS et al., 2010; LOPES et al., 2007). Considerando que a clivagem das 

antocianinas leva a compostos incolores, a polimerização é acompanhada por escurecimento. 

As reações de derivação podem resultar em várias moléculas coloridas (WEBER; LARSEN, 

2017). Os pigmentos poliméricos castanhos formados por oxidação química ou enzimática 

podem ser considerados o fim de uma cascata de reação complexa (FULCRAND et al., 2006). 

De acordo com Bandeira et al (2017) os fatores que podem dar uma maior tonalidade ao suco 

de uva são a polimerização dos taninos e a combinação dos mesmos com as antocianinas. 

Parte da cor marrom e da presença de cristais precipitados que levaram a uma redução na 

impressão global, podem, portanto, estar relacionados à degradação das antocianinas ocorrida 

durante o processamento do Suco A. 

Mamede et al. (2013) verificaram que os atributos cor vinho (alta intensidade), 

cor marrom (baixa intensidade) e aroma de fruta cozida (baixa intensidade) podem ser 

determinantes na escolha do consumidor para a compra de néctar de uva. Esses três fatores 

também foram considerados significativos nesse estudo com o mesmo tipo de correlação com 

a impressão global. 

Em estudo realizado por Voorpostel, Dutra e Bolini (2014) com néctar de uva, o 

sabor da uva e cor de uva foram os principais drivers de preferência para aceitação do néctar, 

enquanto adstringência, aroma de vinho, amargor, sabor residual amargo e doce foram drivers 

de rejeição. Nesse estudo, o termo alcoólico, que pode ser comparado com aroma de vinho, 

foi considerado não significativo. Já o gosto amargo também apresentou correlação negativa 

com a impressão global, podendo ser considerado um driver de rejeição. 

O suco integral deve ter características sensoriais marcantes da fruta que o gerou. 

Deve apresentar um gosto doce predominante, mas não excessivo em relação à sua acidez. 

Uma das qualidades mais desejadas é o equilíbrio entre o gosto doce e ácido. Na boca, não 

deve apresentar gosto de cozido, de mofo ou outro gosto estranho desagradável (RIZZON; 

MENEGUZZO, 2007). Podemos verificar, portanto, que o gosto doce é uma característica 

esperada nesse tipo de suco. 
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5.4.4 RATA (rate-all-that-apply) 

 

Para esse teste os consumidores deram notas variando entre 1 e 5 para os atributos 

que encontrassem em cada um dos sucos. Os resultados do teste de RATA são mostrados na 

Figura 31. Os atributos marcados com um asterisco apresentam diferenças significativas a 5% 

de significância.  

 

Figura 31– Resultado do RATA 

 
Fonte: dados da pesquisa. 
* indicam atributos com diferença significativa a 5% de significância. 

 

Em relação a cor, o suco de uva integral em embalagem de vidro é menos 

brilhante, mais opaco, tem maior intensidade de cor marrom e menor intensidade de cor vinho, 

ao contrário dos dois outros sucos. O atributo cor vinho apresentou diferença significativa 

entre as amostras, apresentando nota baixa para o Suco A (2,43) e notas altas para os dois 

outros sucos (3,97 e 3,73). Assim como o atributo cor marrom apresentou maior nota para o 

Suco A (1,73) e notas baixas para os dois outros sucos (0,39 e 0,32). 

O Suco A também foi considerado menos doce que os dois outros sucos. Esse 

resultado é interessante pois esse produto apresentou o maior teor de sólidos solúveis totais e 

também a maior relação entre sólidos solúveis totais e acidez total. O que sugere que outros 

fatores podem estar afetando a percepção do dulçor. O sabor fermentado e aroma de fruta 

cozida também foram mais percebidos nesse suco.  
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Vidal et al. (2016) conseguiram estabelecer uma relação linear forte entre os 

escores médios da RATA e as frequências de citação do termo CATA, ou seja, podemos dizer 

que as duas avaliações se complementam. 

 

5.4.5 Grupos de foco 

 

Um resumo dos comentários de cada questão por cidade é mostrado no Apêndice 

K. Independente da cidade em que foi realizada a pesquisa as respostas dos participantes 

podem ser consideradas homogêneas. 

A partir dos resultados dos grupos de foco e da análise de conformidade da 

rotulagem os seguintes fatores foram escolhidos como relevantes na atitude de compra: 

presença de conservantes, adição de açúcar e se o produto é 100% uva. 

Frata et. al (2009) definiram em grupo de foco os atributos marca (muito 

conhecida e menos conhecida), preço (alto e baixo), declarações (“natural, sem conservantes, 

rico em vitamina C” e sem informação) e tipo de bebida (suco e néctar) para avaliação de 

bebidas de laranja. Para esses mesmos produtos Ferrarezi, Minim e Santos (2008) avaliaram 

marca, preço, tipo de bebida e informação sobre o produto (sem conservantes e light). Della 

Lucia et. al (2010) avaliaram as informações de conteúdo de açúcar (0% de açúcar e com 

adoçante), conteúdo de gordura (0% de gordura e baixo teor de gordura) e conteúdo de 

proteína (enriquecido com proteínas bioativas e enriquecido com proteínas do soro do leite) 

em iogurte light sabor morango. Para iogurte Schnettler et. al (2010) avaliaram a presença de 

ingredientes funcionais (fibra e antioxidantes), substância para dulçor (açúcar e edulcorante), 

corantes (natural e artificial) e três opções de preço. Portanto, os fatores escolhidos dentre os 

atributos levantados pelos participantes das sessões de grupos de foco possuem semelhança 

com estudos realizados com outros produtos alimentícios. 

 

5.4.6 Análise conjunta de fatores 

 

 O perfil dos consumidores da pesquisa realizada em Fortaleza é mostrado na Figura 32 

e dos consumidores de Campinas na Figura 33. 
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Figura 32 – Perfil dos consumidores de Fortaleza 

 
           Fonte: resultados da pesquisa. 
 

Os consumidores de Fortaleza em sua maioria têm entre 18 e 25 anos (81%), são 

solteiros (91%) e possuem nível superior incompleto. Cinquenta e seis porcento dos 

participantes são mulheres e 44% homens. A renda familiar mensal varia muito, todavia 67% 

dos consumidores tem renda familiar mensal entre um e 6 salários mínimos. Apenas 4,7% dos 
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participantes não gostam de suco de uva, 27% consomem suco de uva mensalmente e 76% 

gostariam de consumir mais suco de uva pois o consideram um produto saboroso e saudável. 

Sessenta e cinco porcento dos consumidores informaram observas os rótulos das embalagens 

de alimentos que compram. 

 

Figura 33 – Perfil dos consumidores de Campinas 

 
     Fonte: resultados da pesquisa. 

 

Já os consumidores de Campinas têm idade variada (31% acima de 45 anos, 28% 

entre 26 e 35 anos e 26% entre 18 e 25 anos), são solteiros (38%) ou casados (38%) e 

possuem diferentes níveis de formação. Sessenta e nove porcento dos participantes são 

mulheres e 31% homens. A renda familiar mensal varia muito, entretanto 49% dos 

consumidores tem renda familiar mensal entre 4 e 6 salários mínimos, valores acima dos 
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encontrados nos consumidores de Fortaleza. 49% dos consumidores gostam muito de suco de 

uva, 28% consomem suco de uva uma vez por semana e 56% gostariam de consumir mais 

suco de uva pois o consideram um produto saudável. Noventa e cinco porcento dos 

consumidores informaram observas os rótulos das embalagens de alimentos que compram, 

percentual bem maior que o dos consumidores de Fortaleza. 

Na Tabela 18 são mostrados os resultados de coeficientes de preferência e 

importância relativas dos atributos das embalagens tanto para os consumidores de Fortaleza 

quanto para os consumidores de Campinas. Podemos observar que para todos os fatores a 

ausência da informação na embalagem reduz sua intenção de compra.  

 

Tabela 18 – Resultados da análise conjunta de fatores para consumidores de Fortaleza (n=102) e 

Campinas (n=39) 

 Coeficientes de Preferência 

Atributos e níveis /  

Importância Relativa 

Consumidores de 

Fortaleza (n=102) 

Consumidores de 

Campinas (n=39) 

Conservantes   

Sem informação 0,000 0,000 

Com informação “Sem conservantes” -1,081 -0,959 

Importância Relativa 38,2% 28,8% 

Açúcar   

Sem informação 0,000 0,000 

Com informação “Sem adição de açúcar” -0,612 -0,950 

Importância Relativa 21,6% 28,6% 

Uva   

Sem informação 0,000 0,000 

Com informação “100% uva” -1,138 -1,415 

Importância Relativa 40,2% 42,6% 

Fonte: dados da pesquisa 
Os sinais negativos para os níveis de cada fator indicam impacto negativo na intenção de compra. 
 

Para os consumidores das duas cidades o fator uva (informação 100% uva ou sua 

ausência) apresentou a maior importância relativa, ou seja, o maior impacto na intenção de 

compra. Esse é um fato importante já que essa é uma informação necessária e regulamentada 

por lei nos rótulos desse tipo de bebida que pode ser utilizada também para marketing do 

produto. 
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Na Figura 34 são mostrados os boxplots para a intenção de compra em relação aos 

atributos analisados. A intenção de compra atribuída pelos consumidores a cada embalagem é 

mostrada na Tabela 19.  

 

Figura 34 – Boxplots para intenção de compra para os atributos conservadores (a), uva (b) e açúcar (c) 

em Campinas e Fortaleza 

a) 

 

b) 

 
c) 
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Tabela 19 – Intenção de compra atribuída a cada rótulo de suco de uva 

Perfil Conservantes Açúcar Uva 
Intenção de 

Compra Fortaleza  
Intenção de Compra 

Campinas 
Perfil 1 - Sem adição de açúcar - 4,68  5,09  

Perfil 2 Sem conservantes - 100% uva 6,13  6,46  

Perfil 3 - Sem adição de açúcar 100% uva 5,60  6,34  

Perfil 4 - - - 3,79  3,26  

Perfil 5 Sem conservantes - - 5,08  4,99  

Perfil 6 Sem conservantes Sem adição de açúcar 100% uva 6,77  7,28  

Perfil 7 Sem conservantes Sem adição de açúcar - 5,61  6,29  

Perfil 8 - - 100% uva 5,20  5,86  

Fonte: dados da pesquisa. 
 

A seguir são apresentados os resultados para o modelo de ANOVA para o 

delineamento fatorial a fim de descobrir se há diferença entre os níveis dos fatores, 

principalmente, averiguar se ha diferença entre a intenção de compra das duas cidades. A 

Tabela 20 apresenta a ANOVA para a intenção de compra em função dos atributos 

conservantes, açúcar, uva e cidades. 

   

Tabela 20 – ANOVA para a intenção de compra em função dos atributos conservantes, açúcar, uva e 
cidades 

Fatores Graus de Liberdade Quadrado Médio F valor-p 

Conservantes 1 316,38 53,12  0,0001 

Uva 1 423,70 71,14  0,0001 

Açúcar 1 142,68 23,95  0,0001 

Cidades 1 15,21 2,55 0,1103 

Resíduos 1147 5,96 -  
  Fonte: dados da pesquisa. 
 

Analisando a Tabela 20 podemos perceber que os fatores conservantes, uva e 

açúcar tiveram seus valores-p menores que o nível de significância 0,05, desta forma, 

podemos afirmar que há diferença entre os níveis desses fatores. O fator cidade não foi 

significativo, logo, em média, a intenção de compra das duas cidades é igual ao nível de 5% 

de significância. Os efeitos de interação foram testados, porém, nenhum deles foi significativo, 

desta forma, ficamos com o modelo apenas com os efeitos principais. 

A Tabela 21 apresenta o teste Tukey para comparação múltipla dos níveis dos 

fatores. Níveis com letras iguais significam que, ao nível de 5% de significância, suas médias 

são estatisticamente iguais, já letras diferentes significam médias diferentes. 
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Tabela 21 – Teste Tukey para comparação múltipla dos níveis dos atributos das embalagens de suco de 

uva 

Atributos Níveis Média 

Conservantes 
Com Informação 5,95 a 

Sem Informação 4,90 b 

Uva 
Com Informação 6,03 a 

Sem Informação 4,82 b 

Açúcar 
Com Informação 5,78 a 

Sem Informação 5,07 b 

Cidade 
Campinas 5,62 a 

Fortaleza 5,36 a 
          Fonte: dados da pesquisa. 
            Letras diferentes para um mesmo fator mostra diferença significativa a 5% de significância. 
 

Wells, Farley e Armstrong (2007) verificaram que existe uma forte associação 

quanto à influência da embalagem de produtos de marca própria na decisão de compra, com 

mais de 73% dos consumidores afirmando que confiam e dependem das informações de 

embalagens para auxiliar seu processo de tomada de decisão de compra. Van der Collf et al. 

(2016) mostraram que os consumidores que estão satisfeitos com os rótulos dos alimentos 

podem estar inclinados a escolher esse produto ao invés de um que não os agrade.  

Todos os atributos estudados nessa pesquisa foram considerados significativos, 

não havendo diferença entre os resultados de Fortaleza e de Campinas. A ausência da 

informação “sem adição de açúcar” no rótulo reduz a intenção de compra. Hoje sabemos que 

evitar muito açúcar é uma orientação alimentar aceita em todo o mundo. A tabela de 

informação nutricional dos Estados Unidos inclui informações sobre açúcares totais em 

alimentos e de açúcares adicionados. O foco em açúcares adicionados está ligado ao conceito 

de calorias discricionárias e à diminuição do consumo de açúcares adicionados ou açúcares 

livres como meio para ajudar um consumidor a identificar alimentos que são ricos em 

nutrientes (FDA, 2016; GOLDFEIN; SLAVIN, 2015).  

De acordo com a Mintel (2017), os consumidores também procuram optar por 

sucos sem açúcar ou com pouco açúcar, e 49% prefere comer frutas frescas do que beber suco. 

Portanto é importante que informações como ‘sem adição de açúcar’ e benefícios para a saúde, 

sejam colocados de forma clara na embalagem. Quanto mais clara for a informação sobre 

benefícios, maiores serão as chances de o consumidor efetuar a compra. 

A ausência da informação “sem conservantes” no painel principal reduziu a 

intenção de compra do suco de uva. Os conservadores são aditivos alimentares empregados 
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para garantir a segurança e evitar a perda de qualidade derivada de reações microbianas, 

físico-químicas ou enzimáticas (GARCÍA-GARCÍA; SEARLE, 2016). Alguns aditivos 

alimentares podem ser considerados pelos consumidores como artificiais, não saudáveis, não 

conhecidos e até um risco à saúde pública (ASIOLI et al, 2017; BEARTH; COUSIN; 

SIEGRIST, 2014). A tendência do rótulo limpo ou clean label levou a indústria alimentar a 

comunicar se um determinado ingrediente ou aditivo não está presente ou se o alimento, como 

é do caso de conservadores (ASIOLI et al, 2017). Na Europa, os consumidores vêm exigindo 

maior transparência das marcas, e por isso muitos produtos já trabalham com clean label: 

mensagens simples que ajudam os consumidores a compreender facilmente que o produto que 

estão comprando é “seguro para a saúde” (MINTEL, 2017). 

A ausência da informação “100% uva” reduziu a intenção de consumo do suco de 

uva e apresentou ainda a maior importância relativa entre os três atributos. Na pesquisa 

mercadológica realizada nesse trabalho foi verificado que a quantidade de suco/polpa de fruta 

é o quarto atributo levado em consideração pelos consumidores de sucos, atrás apenas de 

validade, marca e preço. Para Mintel (2016), os principais atributos devem ser claramente 

visíveis nas embalagens de suco de uva integral são, por exemplo: “alto teor de fruta” ou 

“100% fruta”, “fonte de vitaminas”, e “sem ingredientes artificiais adicionados”. 

  

5.4.7 Teste de preferência 

 

O perfil dos consumidores de Campinas e de Fortaleza é o mesmo do teste de 

Análise Conjunta de Fatores. 

O perfil dos participantes da pesquisa on line é mostrado na Figura 35. A maioria 

dos consumidores tem entre 18 e 35 anos de idade, é mulher, possui pelo menos nível superior 

incompleto, é solteira, costuma observar os rótulos dos alimentos e bebidas que compra e 

gosta muito de suco de uva. 
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Figura 35 – Perfil dos consumidores do teste de preferência aplicado on line 

 
             Fonte: dados da pesquisa. 
 
 

Na Tabela 22 são apresentados os percentuais de intenção de compra de cada uma 

das embalagens avaliadas em Fortaleza, Campinas e de forma on-line. 

Podemos verificar, portanto, que quando existe apenas uma opção de compra de 

embalagem pelo menos 61% de todos os provadores informaram que comprariam a 

embalagem de suco de uva do Perfil 6, ou seja, a que contém o maior número de claims. 

Esse resultado corrobora o resultado da análise conjunta de fatores e mostra mais 

uma vez que o consumidor está em busca do maior número de informações possíveis sobre o 

produto que está comprando, sendo todas essas informações importantes para a decisão de 

compra.   
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Tabela 22 – Preferência das embalagens em Fortaleza, Campinas e na pesquisa on line 

Perfil Conservantes Açúcar Uva 
Preferência 

Fortaleza (%) 

Preferência 
Campinas 

(%) 

Preferência 
On-line (%) 

Perfil 1 - 
Sem adição de 

açúcar 
- 0,0% 0,0% 1,0% 

Perfil 2 
Sem 

conservantes 
- 100% uva 14,3% 7,9% 11,4% 

Perfil 3 - 
Sem adição de 

açúcar 
100% uva 2,9% 2,6% 5,3% 

Perfil 4 - - - 2,9% 2,6% 3,2% 

Perfil 5 
Sem 

conservantes 
- - 3,8% 0,0% 2,8% 

Perfil 6 
Sem 

conservantes 
Sem adição de 

açúcar 
100% uva 70,5% 71,1% 61,2% 

Perfil 7 
Sem 

conservantes 
Sem adição de 

açúcar 
- 1,9% 2,6% 10,2% 

Perfil 8 - - 100% uva 3,8% 13,2% 4,9% 
Fonte: dados da pesquisa. 

  

No teste de comparação de k-proporções, dentro de uma mesma pesquisa 

podemos observar a formação de grupos (Tabelas 23, 24 e 25) e, principalmente, que o Perfil 

6 é possui um grupo contendo apenas esse perfil independentemente do local onde foi 

realizada a pesquisa. Podemos concluir que um maior percentual de consumidores prefere 

comprar essa embalagem e que essa diferença é significativa para as três pesquisas realizadas. 

 

Tabela 23 – Teste de comparação de k-proporções para resultados de decisão de compra em Fortaleza 

(n = 102) 

Amostra Proporção Grupos 

Perfil 1  0,000 A     
Perfil 7  0,019 A B  
Perfil 3  0,029 A B  
Perfil 4  0,029 A B  
Perfil 5  0,038 A B  
Perfil 8  0,038 A B  
Perfil 2  0,143  B  
Perfil 6  0,705     C 

       Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 



100 
 

Tabela 24 – Teste de comparação de k-proporções para resultados de decisão de compra em Campinas 

(n = 39) 

Amostra Proporção Grupos 

Perfil 1  0,000 A   
Perfil 5  0,000 A  
Perfil 3  0,026 A  
Perfil 4  0,026 A  
Perfil 7  0,026 A  
Perfil 2  0,079 A  
Perfil 8  0,132 A  
Perfil 6  0,711   B 

      Fonte: dados da pesquisa. 

 

Tabela 25 – Teste de comparação de k-proporções para resultados de decisão de compra de pesquisa 

on-line (n = 1.251) 

Amostra Proporção Grupos 
Perfil 1  0,010 A    
Perfil 5  0,028 A B   
Perfil 4  0,032  B   
Perfil 8  0,049  B   
Perfil 3  0,053  B   
Perfil 7  0,102   C  
Perfil 2  0,114   C  
Perfil 6  0,612    D 

   Fonte: dados da pesquisa. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Os sucos são bebidas amplamente consumidas pelos brasileiros, sendo o suco de 

uva um dos sabores mais consumidos. Foi considerado o terceiro sabor mais consumido pelos 

participantes dessa pesquisa, sendo que em algumas regiões do país pode chegar a ser o 

segundo mais consumido. Com um aumento da renda há um aumento dos consumidores que 

afirmam gostar de suco de uva. O preço, um dos fatores não sensoriais avaliados nesse 

trabalho, é o maior impeditivo para um maior consumo de suco de uva, já que é um produto 

considerado caro pelos consumidores.  

Nesse trabalho foram verificadas as principais não conformidades em relação a 

rotulagem de bebidas de uva e foi verificado que 100% das bebidas analisadas apresentavam 

pelo menos uma não conformidade em relação à legislação vigente e que frases que podem 

induzir o consumidor a equívoco ou engano foram encontradas em 86% dos rótulos avaliados. 

Entre essas frases podemos destacar o uso dos dizeres “Sem conservantes”, que não é 

regulamentado pela legislação vigente. A regulamentação dessa informação como informação 

nutricional complementar seria de grande valia para a população, que, cada vez mais, busca 

produtos com menos aditivos, seguindo a tendência chamada clean label ou rótulo limpo. 

Os três diferentes sucos analisados nesse trabalho apresentam-se dentro dos 

parâmetros físico-químicos requeridos pela legislação brasileira, havendo diferenças 

significativas entre eles em relação a praticamente todos os parâmetros analisados. 

Os atributos sensoriais gosto doce, gosto amargo, cor vinho, cor marrom, brilhante, 

opaco e presença de cristais precipitados interferem na intenção de compra do suco de uva, 

sendo que existe uma alta correlação entre a cor marrom e os atributos opaco e presença de 

cristais precipitados, com redução da impressão global. 

Além do preço já mencionado acima, outros fatores não sensoriais que podem 

afetar a intenção de compra são as informações contidas na embalagem. Pode-se verificar que 

o fator uva (informação 100% uva ou sua ausência) apresentou maior importância relativa 

entre os atributos estudados. A ausência das informações “100% uva”, “sem adição de açúcar” 

e “sem conservantes” reduzem a intenção de compra dos sucos de uva, não havendo diferença 

significativa entre os resultados da pesquisa realizada em Fortaleza e em Campinas. No teste 

de preferência, a embalagem contendo as três informações apresentou maior intenção de 

compra.    

Através desse trabalho, pode-se concluir, portanto, quais fatores sensoriais e não 

sensoriais interferem na intenção de compra de suco de uva. 
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APÊNDICE A – PESQUISA MERCADOLÓGICA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 

MESTRADO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Estamos desenvolvendo a pesquisa intitulada “INFLUÊNCIA DE FATORES SENSORIAIS E NÃO 
SENSORIAIS NA INTENÇÃO DE COMPRA DE SUCO DE UVA” a qual tem por objetivo entender 
o consumo de suco de uva no Brasil. Logo, gostaríamos de solicitar o seu consentimento de forma 
livre para participar desta pesquisa na qualidade de participante da pesquisa de mercado. O (a) Sr. 
(a) não terá nenhum tipo de despesa para participar da mesma e terá sua identidade preservada mesmo 
em publicações de documentos divulgados em qualquer meio. Informamos ainda, que a pesquisa não 
traz prejuízo algum à sua vida e que o (a) Sr. (a) pode desistir de participar da mesma no momento que 
achar cabível, sem que isso lhe acarrete qualquer custo.  
Pesquisadores responsáveis para informar maiores esclarecimentos: Prof. Dr. Raimundo Wilane de 
Figueiredo (Orientador) e Cintia Barros Nascimento (Aluna Mestrado), os quais poderão ser 
contatados pelos telefones (85)985550090/(62)981174776. 
Tendo sido informado sobre a pesquisa “INFLUÊNCIA DE FATORES SENSORIAIS E NÃO 
SENSORIAIS NA INTENÇÃO DE COMPRA DE SUCO DE UVA” concordo em participar da 
mesma. 

Fortaleza, ____/____/____ 
NOME__________________________________________________________________ 
ASSINATURA_____________________________________________________________ 
 
1 – Estado civil: [  ] solteiro  [  ] união estável [  ] casado   [  ] viúvo  [  ] outro ______  
2 – Em qual região do Brasil você mora: 
[  ] Norte 
[  ] Nordeste 
[  ] Sul 

[  ] Sudeste 
[  ] Centro-Oeste 

3 – Qual sua idade? [  ] menor de 18   [  ] 18-25   [  ] 26-35   [  ] maior de 45   

4 – Qual seu gênero?  [  ] feminino  [  ] masculino 

5 – Atividade profissional: _______________________________________________ 

6 – Em média, em qual categoria de renda familiar você se enquadra: 
[  ] 0 a 1 salário mínimo (até R$937) 
[  ] 1 a 3 salários mínimos (até R$2.800) 
[  ] 4 a 6 salários mínimos (R$3.750 a R$5.620) 

[  ] 7 a 9 salários mínimos (R$6.560 a R$8.430) 
[  ] 10 a 12 salários mínimos (R$9.370 a R$11.240) 
[  ] acima de 12 salários mínimos (acima de R$11.240) 

7 – Normalmente quem faz as compras na sua casa:    [  ] você    [  ] outros membros da família 

8 – Você costuma observar as embalagens dos alimentos e bebidas compra?        [  ] sim    [  ] não 

9 – O que você observa no rótulo de alimentos e bebidas? Coloque em ordem de importância (1 a 8). 
[  ] marca 
[  ] validade 
[  ] informação nutricional 
[  ] preço 

[  ] informações adicionais (sem corantes/ conservantes/ benefícios à saúde, 
por exemplo) 
[  ] presença de alergênicos 
[  ] ingredientes e aditivos 
[  ] outros _________________________ 

10 – Você costuma beber sucos?     [  ] sim    [  ] não 

11 – Que tipo de suco você costuma beber (marque todas as opções necessárias)? 
[  ] natural (feito a partir da fruta) 
[  ] natural (feito a partir de polpa congelada) 
[  ] industrializado 
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11 – Que atributos do rótulo você observa na compra de suco de uva? Coloque em ordem de importância (1 a 10). 
[   ] marca 
[   ] validade 
[   ] informação nutricional 
[   ] presença de alergênicos 
[   ] preço 

[   ] benefícios à saúde 
[   ] ingredientes e aditivos 
[   ] quantidade de suco / polpa de fruta 
[   ] informações adicionais (sem conservantes / corantes) 
[   ] outros ___________________________ 

12 – Qual sua frequência de consumo de cada tipo de suco? 
Natural (feito a partir da 
fruta) 

Natural (feito a partir de polpa 
congelada) 

Industrializado 

[  ] mais de 1 copo ao dia 
[  ] 1 copo por dia 
[  ] 1 copo por semana 
[  ] 1 copo a cada 15 dias 
[  ] 1 copo por mês 
[  ] nunca 

[  ] mais de 1 copo ao dia 
[  ] 1 copo por dia 
[  ] 1 copo por semana 
[  ] 1 copo a cada 15 dias 
[  ] 1 copo por mês 
[  ] nunca 

[  ] mais de 1 copo ao dia 
[  ] 1 copo por dia 
[  ] 1 copo por semana 
[  ] 1 copo a cada 15 dias 
[  ] 1 copo por mês 
[  ] nunca 

13 – Que sabores suco você mais consome? Coloque em ordem do maior consumo para o menor. Caso você 
não consuma deixe em branco. 
[   ] laranja 
[   ] uva 
[   ] maracujá 
[   ] limão 

[   ] caju 
[   ] pêssego 
[   ] manga 
[   ] goiaba 

  [   ] outro: ______________________ 

14 – Considerando o sabor de suco que você mais consome, em geral o consumo é realizado: 
[  ] somente suco natural 
[  ] somente suco industrializado 
[  ] meio a meio 
[  ] consumo maior de suco natural 
[  ] consumo maior de suco industrializado 

15 – Em relação ao suco de uva, em geral o consumo é realizado: 
[  ] somente suco natural 
[  ] somente suco industrializado 
[  ] meio a meio 
[  ] consumo maior de suco natural 
[  ] consumo maior de suco industrializado 

16 – Você gostaria de consumir mais suco integral de uva (100% uva, sem adição de açúcar, pronto para beber)?   
[  ] sim  [  ] não 

17 – Caso a resposta seja positiva, por quais motivos? 
[  ] é saboroso 
[  ] é saudável 
[  ] faz bem para o coração 

[  ] parece alcoólico 
[  ] outro: ______________________ 
 

18 – Que fatores impedem um maior consumo de suco de uva integral (100% uva, sem adição de açúcar, pronto 
para beber): 
[  ] preço – é muito caro 
[  ] embalagem de vidro – não é 
prática 
 

[  ] disponibilidade – não é facilmente encontrado em bares e restaurantes 
[  ] disponibilidade – não é facilmente encontrado em mercados e 
supermercados  
[  ] outro: ___________________________________________ 
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APÊNDICE B – CARACTERÍSTICAS DAS BEBIDAS DE UVA AVALIADAS NA 

ANÁLISE DE CONFORMIDADE DA ROTULAGEM 

 

Bebida 
Denominação 

de Venda 

Conteúdo 

Líquido 

Material de 

Embalagem 

Local de 

Fabricação 
Lista de Ingredientes 

1 

Néctar misto 
de maçã e uva 
com aroma de 

uva 

1 L Cartonada Ceará 

Água, açúcar, suco 
conentrado de maçã, suco 
concentrado de uva, 
acidulante ácido cítrico 
(INS 330), antioxidante 
ácido ascórbico (INS 
300), corante antocianina 
(INS 163i) e 
aromatizante natural. 

2 
Néctar misto 

de uva e maçã 
200 mL Cartonada São Paulo 

Água, açúcar, suco 
concentrado de uva, suco 
concentrado de maçã, 
vitamina C, acidulante 
ácido cítrico e aroma 
natural de uva. 

3 

Néctar misto 
de maçã e uva 
com aroma de 

uva 

200 mL Cartonada Ceará 

Água, açúcar, suco 
concentrado de maçã, 
suco concentrado de uva, 
acidulante ácido cítrico 
(INS 330), aromatizantes 
aroma natural de uva e 
aroma natural de melaço 
e antioxidante ácido 
ascórbico (INS 300). 

4 
Néctar de uva 

de baixa 
caloria 

1 L Cartonada Ceará 

Água e suco concentrado 
de uva, acidulante ácido 
cítrico (INS 330), 
antioxidante ácido 
ascórbico (INS 300), 
aromatizante aroma 
natural de uva e 
edulcorantes artificiais 
sucralose (INS 955) e 
acessulfame-k (INS 950). 

5 
Bebida de 

fruta adoçada 
1 L Cartonada Ceará 

Água, açúcar, suco 
concentrado de uva, 
acidulante ácido cítrico 
(INS 330), antioxidante 
ácido ascórbico (INS 
300), aroma natural, 
corante antocianina (INS 
163i) e antiespumante 
INS 900a. 
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6 
Suco de uva 

adoçado 
1 L Cartonada Pernambuco 

Água, suco de uva 
concentrado, açúcar, 
acidulante ácido cítrico, 
nutriente ácido ascórbico, 
aroma natural de uva, 
corante natural antocianinas 
e conservador benzoato de 
sódio. 

7 
Suco de uva 
tinto integral 

1 L 

Vidro 
transparente 
com tampa 

metálica 

Rio Grande 
do Sul 

Uva 

8 
Suco de uva 
tinto integral 

1 L 
Vidro verde 
com tampa 

metálica 

Rio Grande 
do Sul 

Uva 

9 
Suco de uva 
tinto integral 

300 mL 

Vidro 
transparente 
com tampa 

metálica 

Bahia Uva 

10 
Suco de uva 

integral 
1,5 L 

Vidro 
transparente 
com tampa 

metálica 

Pernambuco Uva 

11 
Suco de uva 
tinto integral 

500 mL 

Vidro 
transpartente 
com tampa 

metálica 

Rio Grande 
do Sul 

Suco natural de uva 

12 
Suco de uva 
tinto integral 

500 mL 

Vidro 
transpartente 
com tampa 

metálica 

Rio Grande 
do Sul 

Suco de uva 

13 
Suco tinto de 
uva integral 

250 mL 

Vidro 
transpartente 
com tampa 

metálica 

Rio Grande 
do Sul 

Uva 

14 Suco de uva 500 mL 

Vidro 
transparente 
com tampa 

plástica 

Pernambuco 

Água, suco de uva 
concentrado, acidulante 
ácido cítrico, aroma natural 
de uva, conservador 
benzoato de sódio e 
antioxidante metabissulfito 
de sódio. 

15 
Suco de uva 
tinto integral 

300 mL 

Vidro 
transpartente 
com tampa 

metálica 

Rio Grande 
do Sul 

Uvas orgânicas 

16 
Suco de uva 

integral 
500 mL 

Vidro 
transparente 
com tampa 

metálica 

Pernambuco Uva 

17 Bebida de uva 1 L 

Vidro 
transparente 
com tampa 

metálica 

Rio Grande 
do Sul 

Suco de uva e fibra 
alimentar polidextrose. 
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18 Néctar de uva 1 L 

Vidro 
transparente 
com tampa 

metálica 

Rio Grande 
do Sul 

Suco de uva, água, 
maltodextrina, frutose, 
sulfato de magnésio, 
niacina (vitamina B3), 
gluconato ferroso, sulfato 
de zinco, ácido pantotênico 
(vitamina B5), riboflavina 
(vitamina B2), pirodoxina 
(vitamina B6), tiamina 
(vitamina B1), biotina 
(vitamina B7) e cobalamina 
(vitamina B12). 

19 
Suco de uva 

tinto 
1,5 L 

Plástico 
verde com 

tampa 
plástica 

Ceará 

Água, suco concentrado de 
uva tinto, conservadores 
benzoato de sódio (INS 
211) e sorbato de potássio 
(INS 202), antioxidante 
metabissulfito de sódio 
(INS 223) e acidulante 
ácido cítrico (INS 330). 

20 
Alimento à 

base de suco de 
uva com fibras 

1 L Cartonada 
Espírito 
Santo 

Suco reconstituído de uva, 
fibra alimentar (goma 
acácia), vitamina C e 
aromatizante. 

21 
Bebida mista 

adoçada 
200 mL Cartonada 

Espírito 
Santo 

Água, açúcar, sucos de uva, 
maçã, cenoura e mirtilo, 
vitaminas (C, E, B3, A, D, 
B6 e B12), aroma sintético 
idêntico ao nautral, 
acidulante ácido cítrico e 
estabilizante goma guar. 

22 
Bebida de fruta 

adoçada 
200 mL Cartonada 

Espírito 
Santo 

Água, suco concentrado de 
uva, açúcar, suco 
concentrado de maçã, 
vitamina C, zinco, vitamina 
A, aroma natural, regulador 
de acidez ácido cítrico e 
estabilizante goma xantana. 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE DE 

ROTULAGEM 

 

Itens Verificados Sim Não N.A. Comentários 

O produto possui rótulo em português?     

O produto possui etiqueta em português?     

Há legibilidade dos textos?     

O tamanho da letra está de acordo com a legislação?     

A denominação de venda está correta?     

Existe marca?     

Há indicação de peso líquido/conteúdo?     

A indicação de peso líquido/conteúdo está de acordo com a 

legislação? 

    

O painel principal apresenta todas as informações obrigatórias 

para esse painel? 

    

Existe tabela nutricional?     

A tabela nutricional está de acordo com a legislação?     

A conversão de kcal em kJ da tabela nutricional está correta?     

Há informação nutricional complementar?     

A informação nutricional complementar está de acordo com a 

legislação? 

    

Há lista de ingredientes?     

A lista de ingredientes está de acordo com a legislação?     

Os aditivos utilizados são permitidos para essa categoria de 

alimento? 

    

Há identificação de origem?     

A identificação de origem está de acordo com a legislação?     

Há alegações funcionais e/ou de saúde?     

As alegações funcionais e/ou de saúde estão de acordo com a 

legislação? 

    

Há modo de preparo?     

As informações de modo de preparo estão claras, precisas e 

garantem a utilização correta do alimento? 

    

Há modo de conservação?     

Há indicação da validade após aberta a embalagem?     

Há indicação da data de validade?     

A indicação da data de validade está de acordo com a 

legislação? 

    

Há identificação do lote?     
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A indicação do lote está de acordo com a legislação?     

Para alimentos importados, existe a razão social e o endereço 

do importador? 

    

Existe advertência sobre a presença ou ausência de glúten?     

A advertência está de acordo com a legislação?     

Existe SAC?     

Há frases relativas ao uso de corantes artificiais de acordo com 

a legislação? 

    

Há frases relativas ao uso de aromas de acordo com a 

legislação? 

    

O rótulo possui figuras, símbolos, ilustrações e/ou desenhos 

que possam levar o consumidor a erro ou engano? 

    

Existem frases não previstas na legislação que possam induzir 

o consumidor a erro? 

    

Existe declaração de alergênicos?     

A declaração de alergênicos está de acordo com a legislação?     

Existe número do SIF?     

Existe número de registro?     

A quantidade de polpa ou suco foi declarada na embalagem?     
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APÊNDICE D – FICHA DE AVALIAÇÃO SENSORIAL 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 
MESTRADO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Estamos desenvolvendo a pesquisa intitulada “INFLUÊNCIA DE FATORES SENSORIAIS E NÃO 
SENSORIAIS NA INTENÇÃO DE COMPRA DE SUCO DE UVA” a qual tem por objetivo avaliar a 
aceitação de três amostras de suco de uva industrializados produzidos e comercializados no Brasil. 
Logo, gostaríamos de solicitar o seu consentimento de forma livre para participar desta pesquisa na 
qualidade de provador. O (a) Sr. (a) não terá nenhum tipo de despesa para participar da mesma e terá 
sua identidade preservada mesmo em publicações de documentos divulgados em qualquer meio. 
Informamos ainda, que a pesquisa não traz prejuízo algum à sua vida e que o (a) Sr. (a) pode desistir 
de participar da mesma no momento que achar cabível, sem que isso lhe acarrete qualquer custo.  
Pesquisadores responsáveis para informar maiores esclarecimentos: Prof. Dr. Raimundo Wilane de 
Figueiredo (Orientador) e Cintia Barros Nascimento (Aluna Mestrado), os quais poderão ser 
contatados pelos telefones (85)985550090/(62)981174776. 
Tendo sido informado sobre a pesquisa “INFLUÊNCIA DE FATORES SENSORIAIS E NÃO 
SENSORIAIS NA INTENÇÃO DE COMPRA DE SUCO DE UVA” concordo em participar da 
mesma. 

Fortaleza, ____/____/____ 
NOME__________________________________________________________________ 
ASSINATURA_____________________________________________________________ 
 

AMOSTRA: _______ 

1. Você recebeu uma amostra de suco de uva. Por favor, PROVE a amostra e indique o quanto gostou ou 
desgostou da cor, sabor e impressão global utilizando a escala abaixo: 
IMPRESSÃO GLOBAL 
(   ) gostei extremamente 
(   ) gostei muito 
(   ) gostei moderadamente 
(   ) gostei ligeiramente 
(   ) não gostei nem desgostei 
(   ) desgostei ligeiramente 
(   ) desgostei moderadamente 
(   ) desgostei muito 
(   ) desgostei extremamente 

COR  
(   ) gostei extremamente 
(   ) gostei muito 
(   ) gostei moderadamente 
(   ) gostei ligeiramente 
(   ) não gostei nem desgostei 
(   ) desgostei ligeiramente 
(   ) desgostei moderadamente 
(   ) desgostei muito 
(   ) desgostei extremamente 

SABOR  
(   ) gostei extremamente 
(   ) gostei muito 
(   ) gostei moderadamente 
(   ) gostei ligeiramente 
(   ) não gostei nem desgostei 
(   ) desgostei ligeiramente 
(   ) desgostei moderadamente 
(   ) desgostei muito 
(   ) desgostei extremamente 

2. Por favor, indique sua opinião sobre as seguintes características desse suco de uva: 
COR     
□ □ □ □ □ 
muito claro  na cor certa  muito escuro 

SABOR DE UVA 
    

□ □ □ □ □ 
muito fraco  na intensidade certa  muito forte 

SABOR DOCE/DULÇOR 
   

□ □ □ □ □ 
pouco doce  no dulçor certo  muito doce 

PREÇO DE R$18,00 POR 1L DE SUCO EM EMBALAGEM DE VIDRO 
□ □ □ □ □ 
muito barato  no preço certo  muito caro 

PREÇO DE R$8,00 POR 1L DE SUCO EM EMBALAGEM CARTONADA (TETRA PAK) 
□ □ □ □ □ 
muito barato  no preço certo  muito caro 

PREÇO DE R$11,00 POR 1L DE SUCO EM GARRAFA PLÁSTICA 
□ □ □ □ □ 
muito barato  no preço certo  muito caro 
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3. Marque na escala de INTENÇÃO DE CONSUMO o grau de certeza que você beberia ou não esta amostra: 
(    ) beberia sempre 
(    ) beberia frequentemente 
(    ) beberia ocasionalmente  
(    ) beberia raramente 
(    ) nunca beberia 
 
4. Abaixo estão listados vários termos. Marque TODOS os termos que CARACTERIZAM uma amostra de SUCO 
DE UVA. Somente nos termos que forem marcados insira o grau de intensidade, variando de POUCO (1) a 
MUITO (5). 
 POUCO    MUITO 
(    ) Gosto ácido  ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
(    ) Gosto doce  ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
(    ) Gosto salgado ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
(    ) Gosto amargo ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
(    ) Cor vinho ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
(    ) Cor marrom ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
(    ) Brilhante ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
(    ) Opaco ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
(    ) Translúcido ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
(    ) Viscoso ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
(    ) Cristais precipitados ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
(    ) Aroma de uva ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
(    ) Aroma de fruta cozida ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
(    ) Alcoólico ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
(    ) Sabor fermentado ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
(    ) Adstringente ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
(    ) Produto sem conservantes ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
(    ) Produto calórico ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
(    ) Produto sem açúcar ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
(    ) Produto saudável ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
(    ) Faz bem para o coração ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
(    ) Precisa ser diluído ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO UTILIZADO NO RECRUTAMENTO DOS 

PARTICIPANTES DO GRUPO DE FOCO  

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 
MESTRADO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Estamos desenvolvendo a pesquisa intitulada “INFLUÊNCIA DE FATORES SENSORIAIS E NÃO 
SENSORIAIS NA INTENÇÃO DE COMPRA DE SUCO DE UVA” a qual tem por objetivo entender 
alguns fatores que levam à aceitação do suco de uva. Logo, gostaríamos de solicitar o seu 
consentimento de forma livre para participar desta pesquisa na qualidade de participante do grupo de 
foco. O (a) Sr. (a) não terá nenhum tipo de despesa para participar da mesma e terá sua identidade 
preservada mesmo em publicações de documentos divulgados em qualquer meio. Informamos ainda, 
que a pesquisa não traz prejuízo algum à sua vida e que o (a) Sr. (a) pode desistir de participar da 
mesma no momento que achar cabível, sem que isso lhe acarrete qualquer custo.  
Pesquisadores responsáveis para informar maiores esclarecimentos: Prof. Dr. Raimundo Wilane de 
Figueiredo (Orientador) e Cintia Barros Nascimento (Aluna Mestrado), os quais poderão ser 
contatados pelos telefones (85)985550090/(62)981174776. 
Tendo sido informado sobre a pesquisa “INFLUÊNCIA DE FATORES SENSORIAIS E NÃO 
SENSORIAIS NA INTENÇÃO DE COMPRA DE SUCO DE UVA” concordo em participar da 
mesma. 

Fortaleza, ____/____/____ 
NOME__________________________________________________________________ 
ASSINATURA_____________________________________________________________ 
 
1 – Estado civil: [  ] solteiro  [  ] união estável [  ] casado   [  ] viúvo  [  ] outro ______  
2 – Em qual região do Brasil você mora: 
[  ] Norte 
[  ] Nordeste 
[  ] Sul 

[  ] Sudeste 
[  ] Centro-Oeste 

3 – Qual sua idade? [  ] menor de 18   [  ] 18-25   [  ] 26-35   [  ] maior de 45   

4 – Qual seu gênero?  [  ] feminino  [  ] masculino 

5 – Atividade profissional: _______________________________________________ 

6 – Em média, em qual categoria de renda familiar você se enquadra: 
[  ] 0 a 1 salário mínimo (até R$937) 
[  ] 1 a 3 salários mínimos (até R$2.800) 
[  ] 4 a 6 salários mínimos (R$3.750 a R$5.620) 

[  ] 7 a 9 salários mínimos (R$6.560 a R$8.430) 
[  ] 10 a 12 salários mínimos (R$9.370 a R$11.240) 
[  ] acima de 12 salários mínimos (acima de R$11.240) 

7 – Normalmente quem faz as compras na sua casa:    [  ] você    [  ] outros membros da família 

8 – Você costuma observar as embalagens dos alimentos e bebidas compra?        [  ] sim    [  ] não 

9 – O que você observa no rótulo de alimentos e bebidas? Coloque em ordem de importância (1 a 8). 
[  ] marca 
[  ] validade 
[  ] informação nutricional 
[  ] preço 

[  ] informações adicionais (sem corantes/ conservantes/ benefícios à saúde, 
por exemplo) 
[  ] presença de alergênicos 
[  ] ingredientes e aditivos 
[  ] outros _________________________ 

10 – Você costuma beber sucos?     [  ] sim    [  ] não 

11 – Que tipo de suco você costuma beber (marque todas as opções necessárias)? 
[  ] natural (feito a partir da fruta) 
[  ] natural (feito a partir de polpa congelada) 
[  ] industrializado 
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11 – Que atributos do rótulo você observa na compra de suco de uva? Coloque em ordem de importância (1 a 10). 
[   ] marca 
[   ] validade 
[   ] informação nutricional 
[   ] presença de alergênicos 
[   ] preço 

[   ] benefícios à saúde 
[   ] ingredientes e aditivos 
[   ] quantidade de suco / polpa de fruta 
[   ] informações adicionais (sem conservantes / corantes) 
[   ] outros ___________________________ 

12 – Que sabores suco você mais consome? Coloque em ordem do maior consumo para o menor. Caso você 
não consuma deixe em branco. 
[   ] laranja 
[   ] uva 
[   ] maracujá 
[   ] limão 

[   ] caju 
[   ] pêssego 
[   ] manga 
[   ] goiaba 

  [   ] outro: ______________________ 

13 – Considerando o sabor de suco que você mais consome, em geral o consumo é realizado: 
[  ] somente suco natural 
[  ] somente suco industrializado 
[  ] meio a meio 
[  ] consumo maior de suco natural 
[  ] consumo maior de suco industrializado 

14 – Em relação ao suco de uva, em geral o consumo é realizado: 
[  ] somente suco natural 
[  ] somente suco industrializado 
[  ] meio a meio 
[  ] consumo maior de suco natural 
[  ] consumo maior de suco industrializado 

15 – Você gostaria de consumir mais suco integral de uva (100% uva, sem adição de açúcar, pronto para beber)?   
[  ] sim  [  ] não 

16 – Caso a resposta seja positiva, por quais motivos? 
[  ] é saboroso 
[  ] é saudável 
[  ] faz bem para o coração 

[  ] parece alcoólico 
[  ] outro: ______________________ 
 

17 – Que fatores impedem um maior consumo de suco de uva integral (100% uva, sem adição de açúcar, pronto 
para beber): 
[  ] preço – é muito caro 
[  ] embalagem de vidro – não é 
prática 
 

[  ] disponibilidade – não é facilmente encontrado em bares e restaurantes 
[  ] disponibilidade – não é facilmente encontrado em mercados e 
supermercados  
[  ] outro: ___________________________________________ 
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APÊNDICE F – ROTEIRO DAS PERGUNTAS PARA GRUPOS DE FOCO 

 

Roteiro de perguntas para o grupo de foco 

1 – Você costuma observar os rótulos de alimentos? 

2 – O que você observa nos rótulos? 

3 –Você consegue diferenciar um suco de uva de um néctar de uva? 

4 – Você acha que é importante declarar a quantidade de suco em um suco adoçado ou 

néctar? 

5 – Qual seria o teor de suco ideal num produto industrializado? 

6 – O que você entende por suco de uva integral? 

7 – O que você entende por suco de uva 100% uva? 

8 – Você acha que é importante um suco de uva não ter adição de água? 

9 – Você acha importante um suco não conter conservantes? 

10 – Você acha importante um suco de uva não ter adição de açúcar? 

11 – Você acredita que a uva é uma fruta que possua muito ou pouco açúcar? 

12 – Você acredita que um suco de uva sem adição de açúcar tem “baixa caloria”? 

13 – Você acredita que o suco de uva proporcione algum benefício a saúde? Qual? 

14 – Você sabe o que são polifenóis e quais benefícios eles podem trazer à saúde? 

15 – Qual é o tamanho ideal de embalagem de suco de uva? 

16 – Qual o material ideal para uma embalagem de suco de uva? 
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APÊNDICE G – EMBALAGENS CONFECCIONADAS PARA ANÁLISE CONJUNTA 

DE FATORES 
 

 
Perfil 1 

 
Perfil 2 

 
Perfil 3 

 
Perfil 4 
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Perfil 5 

 
Perfil 6 

 
Perfil 7 

 
Perfil 8 
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APÊNDICE H – FICHA DE AVALIAÇÃO SENSORIAL  

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 
MESTRADO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Estamos desenvolvendo a pesquisa intitulada “INFLUÊNCIA DE FATORES SENSORIAIS E NÃO 
SENSORIAIS NA INTENÇÃO DE COMPRA DE SUCO DE UVA” a qual tem por objetivo avaliar 
diferentes fatores da rotulagem que possam influenciar a intenção de compra de suco de uva. 
Logo, gostaríamos de solicitar o seu consentimento de forma livre para participar desta pesquisa na 
qualidade de julgador. O (a) Sr. (a) não terá nenhum tipo de despesa para participar da mesma e terá 
sua identidade preservada mesmo em publicações de documentos divulgados em qualquer meio. 
Informamos ainda, que a pesquisa não traz prejuízo algum à sua vida e que o (a) Sr. (a) pode desistir 
de participar da mesma no momento que achar cabível, sem que isso lhe acarrete qualquer custo.  
Pesquisadores responsáveis para informar maiores esclarecimentos: Prof. Dr. Raimundo Wilane de 
Figueiredo (Orientador) e Cintia Barros Nascimento (Aluna Mestrado), os quais poderão ser 
contatados pelos telefones (85)985550090/(62)981174776. 
Tendo sido informado sobre a pesquisa “INFLUÊNCIA DE FATORES SENSORIAIS E NÃO 
SENSORIAIS NA INTENÇÃO DE COMPRA DE SUCO DE UVA” concordo em participar da 
mesma. 

Fortaleza, ____/____/____ 
NOME__________________________________________________________________ 
ASSINATURA_____________________________________________________________ 
Sexo:  (    ) Feminino          (    ) Masculino                                             
Estado Civil: (  ) solteiro  (  ) união estável (  ) casado   (  ) viúvo  (  ) outro ______ 
Idade: (    ) Menor de 18    (    ) 18-25       (    ) 26-35       (    ) 36-45  (    ) Maior de 45 
Escolaridade: (  ) Fundamental  (  ) Médio incompleto (  ) Médio completo (  ) Superior incompleto   
(  ) Superior completo (  ) Pós- graduação  
Renda Familiar 
Mensal: 

(  ) 0 a 1 salário mínimo (até R$937) 
(  ) 1 a 3 salários mínimos (até 
R$2.800) 
(  ) 4 a 6 salários mínimos (R$3.750 a 
R$5.620) 

(  ) 7 a 9 salários mínimos (R$6.560 a 
R$8.430) 
(  ) 10 a 12 salários mínimos (R$9.370 a 
R$11.240) 
(  ) acima de 12 salários mínimos (acima 
de R$11.240) 

Você costuma observar as embalagens dos alimentos e bebidas compra?  (  ) sim    (  ) não 
 
 
 

1. Quanto você gosta de 
suco de uva?      
(   ) Gosto muitíssimo                         
(   ) Gosto muito                                  
(   ) Gosto moderadamente               
(   ) Gosto ligeiramente                               
(   ) Não gosto               
 

2. Indique a frequência 
com que você consome 
suco de uva. 
(    )  Diariamente 
(    ) 2 a 3 vezes/semana 
(    ) 1 vez/semana 
(    ) Quinzenalmente 
(    ) Mensalmente 
(    ) Semestralmente 
(    ) Nunca 

3. Você gostaria de consumir mais 
suco de uva? 
(   ) Sim            (   ) Não 

4. Caso a resposta seja positiva, por 
quais motivos? (marque todas as 
opções necessárias) 

(   ) é saboroso 
(   ) é saudável 
(   ) faz bem para o coração 
(   ) outro: 
_______________________ 
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Parte 1: Por favor, marque na escala abaixo sua intenção de compra para cada um dos sucos de uva 
apresentados: 
 
 

Código da Amostra: ___________ 
 

Intenção de compra: ______________________________________________________________ 

        Definitivamente não compraria                                   Definitivamente compraria                                    
 

 

Código da Amostra: ___________ 
 

Intenção de compra: ______________________________________________________________ 

        Definitivamente não compraria                                   Definitivamente compraria                                    
 

 

Código da Amostra: ___________ 
 

Intenção de compra: ______________________________________________________________ 

        Definitivamente não compraria                                   Definitivamente compraria                                    
 

Código da Amostra: ___________ 
 

Intenção de compra: ______________________________________________________________ 

        Definitivamente não compraria                                   Definitivamente compraria                                    
 

 

Código da Amostra: ___________ 
 

Intenção de compra: ______________________________________________________________ 

        Definitivamente não compraria                                   Definitivamente compraria                                    
 

 

Código da Amostra: ___________ 
 

Intenção de compra: ______________________________________________________________ 

        Definitivamente não compraria                                   Definitivamente compraria                                    
 

 

Código da Amostra: ___________ 
 

Intenção de compra: ______________________________________________________________ 

        Definitivamente não compraria                                   Definitivamente compraria                                    
 

 

Código da Amostra: ___________ 
 

Intenção de compra: ______________________________________________________________ 

        Definitivamente não compraria                                   Definitivamente compraria                                    
 

 
Parte 2: Se você  estivesse no supermercado e tivesse que escolher apenas uma das 8 embalagens dos 
produtos apresentados, qual você compraria? ____________ 
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APÊNDICE I – TESTE DE PREFERÊNCIA ON LINE 

 

Link: 

https://docs.google.com/forms/u/0/d/1t2bXOisvgVz4O14B_D2JTMp1apjop_NJgJzorWACQ

Pg/edit?usp=forms_home&ths=true 

 

Suco de Uva – Sua Escolha 

Estamos realizando uma pesquisa intitulada "INFLUÊNCIA DE FATORES SENSORIAIS E NÃO 

SENSORIAIS NA INTENÇÃO DE COMPRA DE SUCO DE UVA" da Universidade Federal do Ceará 

(Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos).  

Você não terá nenhum tipo de despesa, terá sua identidade preservada e poderá desistir de participar a qualquer 

momento. Gostaríamos de contar com sua participação. Você levará em média menos de 5 minutos para 

completar a pesquisa. 

 

Pesquisadora responsável: Cintia Barros Nascimento (cintiabarrosn@yahoo.com.br). 

 

Qual seu sexo?   (  ) feminino   (  ) masculino 

 

Qual sua faixa etária? (  ) menor de 18 (  ) 18-25 (  ) 26-35 (  ) 36-45 (  ) maior de 45 

 

Qual seu estado civil? (  ) solteiro (  ) união estável (  ) casado (  ) viúvo (  ) outros 

 

Qual a sua escolaridade?  

(  ) fundamental (  ) médio completo (  ) superior incompleto  (  ) superior completo (  ) pós graduação 

 

Qual sua renda familiar mensal?  

(  ) 0 a 1 salário mínimo (até R$937) 

(   ) 1 a 3 salários mínimos (até R$2.800) 

(   ) 4 a 6 salários mínimos (R$3.750 a R$5.620) 

(   ) 7 a 9 salários mínimos (R$6.560 a R$8.430) 

(   ) 10 a 12 salários mínimos (R$9.370 a R$11.240) 

(   ) acima de 12 salários mínimos (acima de R$11.240) 

 

Em que região você reside?  

(   ) Nordeste 

(   ) Norte 

(   ) Sul 

(   ) Sudeste 

(   ) Centro-oeste 
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Você costuma observar os rótulos das embalagens e alimentos que consome? 

(   ) sim   (   ) não 

 

Quanto você gosta de suco de uva? 

(   ) gosto muitíssimo 

(   ) gosto muito 

(   ) gosto moderadamente 

(   ) gosto ligeiramente 

(   ) não gosto 

 

Indique a frequência com que você consome suco de uva: 

(   ) diariamente 

(   ) 2 a 3 vezes por semana 

(   ) 1 vez por semana 

(   ) quinzenalmente 

(   ) mensalmente 

(   ) semestralmente 

(   ) nunca 

 

 

 

Considere que você está realizando compras em um supermercado e chega a uma prateleira com diversos sucos 

de uva. Considerando que todos eles apresentam a mesma embalagem e o mesmo preço, qual deles você 

compraria? (Ver imagens abaixo - a identificação consta acima da imagem) 
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391 

 

993 

 

577 

 

160 

 

815 

 

444 

 

239 

 

607 
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APÊNDICE J – RESULTADOS DA ANÁLISE DE ROTULAGEM POR PRODUTO 

 
Bebida Idiom

a 
Legibil
idade 
dos 

Texto
s 

Tama
nho 
da 

Letra 

Deno
nimaç
ão de 
Venda 

Marca Conte
údo 

Líquid
o 

Infor
maçõ

es 
Painel 
Princi

pal 

Tabel
a 

Nutric
ional 

Lista 
de 

Ingred
ientes 

Utiliza
ção 
de 

Aditiv
os 

Identi
ficaçã
o de 
Orige

m 

Modo 
de 

Conse
rvaçã

o 

Modo 
de 

Conse
rvaçã

o 
Após 
Abert

o 

Valida
de 

Valida
de 

Após 
Abert

o 

Lote Adver
tência 
Sobre 
Glúte

n 

Frase 
Sobre 
Arom

as 

Figuras, 
que 

possam 
levar o 

consumi
dor a 

engano 

Frases 
que 

possam 
induzir 

o 
consumi

or a 
engano 

SAC Infor
maçã

o 
nutrici
onal 

compl
ement

ar 

Alega
ções 

funcio
nais 
e/ou 

de 
saúde 

Núme
ro de 
regist

o 

Quant
idade 

de 
Polpa 

ou 
Suco 

Sem 
Adiçã
o de 

Açúca
r 

Sem 
Conse
rvante

s 

100% 
uva 

Néctar 1 C C C C C C C NC C C C C C C C C C C NC NC C C NA C C  X  

Néctar 2 C C C C C C C C C C C C NC C NC C C C NC NC C NC NA C C  X  

Néctar 3 C C C C C C C NC C C C C C C C C C C NC NC C NC NC C C  X  

Néctar 4 C C C C C C C C C C C C C C C C C C NC NC C NC NA C C X X  

Bebida 5 C C C C C C C NC C C C C C C C C C C NC NC C NC NC C C  X  

Néctar 6 C C C C C C C C NC C C C C C C C C C NC NC C NC NA C NC    

Suco 7 C C C C C C C NC C NA NC C C NC C NC NC NA C NC C NC NA C NC X X  

Suco 8 C NC C C C C NC NC C NA C C C C C NC C NA C NC C NC NA C NC X X  

Suco 9 C NC C C C C C NC C NA C C C C C NC NC C NC NC C NC NC C C X X X 

Suco 10 C C C C C C NC NC C C C C C NC C NC C NA C NC C NC NA C C X X X 

Suco 11 C C C C C C C NC NC C C C C C C NC C NA C NC C C NA C C X X X 

Suco 12 C C C C C C C NC C NA C C C NC C C C NA C NC C NC NA C NC X X  

Suco 13 C C C C C C C NC C NA C C C NC C C C NA C NC C NC NA C C X X X 

Suco 14 C NC C NC C C C C C NA C C C C C C C NC C C C C NA C NC    

Suco 15 C C C C C C C NC C C C C C NC C C C C C NC C C NA C NC  X  

Suco 16 C C C C C C C NC C C C C C C C C C NA C NC C NC NA C C X X X 

Bebida 17 C C C C C C C NC C C C C NC NC NC C C C C NC C NC NC C NC X   

Néctar 18 C C C C C C C NC C C C C C NC C C C C C NC C NC NC C C    

Suco 19 C NC C C C C C NC C C C C C C C NC C NA C NC C NC NA C NC X   

Bebida 20 C C C NC C C C C C C C C C C C NC C C C NC C NC NA NC C X  X 

Bebida 21 C NC C C C C C C C C C C NC C C NC C C NC NC C C NA C C    

Bebida 22 C C C C C C C C C C C C C C C NC C C NC NC C NC NA C C    

Legenda: C = conforme; NC = não conforme; NA = não aplicável.  

Para as três últimas colunas, o x é marcado quando existe a informação no rótulo. 
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APÊNDICE K – RESUMO DAS RESPOSTAS DOS GRUPOS DE FOCO POR 

CIDADE 

 

Cidade: Campinas 

Pergunta Comentários 

Você costuma observar os 

rótulos de alimentos? 

A maioria dos participantes relatou observar os rótulos no 

momento da compra. Apenas dois participantes disseram não 

observar essa informação.  

O que você observa nos rótulos? Validade, preço e marca são as principais informações observadas 

nos rótulos de alimentos de acordo com os participantes. 

Você consegue diferenciar um 

suco de uva de um néctar de 

uva? 

A maioria dos participantes tem dificuldade em diferenciar os 

produtos ou sequer sabe a diferença entre eles. Em geral o suco de 

uva é associado à embalagem de vidro. 

Você acha que é importante 

declarar a quantidade de suco 

em um suco adoçado ou néctar? 

Os participantes acreditam que essa informação é primordial. 

Qual seria o teor de suco ideal 

num produto industrializado? 

As respostas variaram entre 50% e 100%, já que a maioria dos 

consumidores acredita que para preparação de suco seja necessária 

a adição de água.  

O que você entende por suco de 

uva integral? 

Para os participantes integral significa que não existe mistura com 

outra fruta. 

O que você entende por suco de 

uva 100% uva? 

Para os participantes significa que não existe mistura com outra 

fruta. Os participantes relataram se sentirem enganados quando 

compram um suco ou néctar de determinado sabor e descobrem 

que existe mistura de maçã no produto. Alegam que essa 

informação é pouco divulgada ou vem em letras miúdas na 

embalagem. 

Você acha que é importante um 

suco de uva não ter adição de 

água? 

Os participantes entendem que a água é necessária para a 

fabricação de um suco, citaram inclusive exemplos de sucos que 

devem ser preparados com água, como os que utilizam polpa 

congelada e abacaxi. 

Você acha importante um suco 

não conter conservantes? 

Os participantes estão buscando produtos com menos aditivos 

então não ter conservantes é importante para eles. 

Você acha importante um suco 

de uva não ter adição de açúcar? 

Para essa resposta existem dois grupos definidos, os que esperam 

um produto doce e não se importam se existiu ou não adição de 

açúcar e os que consideram que a uva já é uma fruta doce e, 
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portanto, não precisaria da adição de mais açúcar. 

Você acredita que a uva é uma 

fruta que possua muito ou 

pouco açúcar? 

Os participantes não concordaram em relação a essa questão. 

Enquanto uma parte considera que a uva é uma fruta calórica e 

com muito açúcar outros já acreditam que é uma fruta pouco doce. 

Alguns comentários relacionaram o muito açúcar com a 

recomendação de nutricionistas de comer apenas 3 a 5 unidades da 

fruta durante uma dieta. 

Você acredita que um suco de 

uva sem adição de açúcar tem 

“baixa caloria”? 

Assim como na pergunta anterior, existem dois grupos, os que 

acreditam que o suco de uva é uma bebida calórica pela própria 

uva e os que não possuem essa percepção. 

Você acredita que o suco de uva 

proporcione algum benefício a 

saúde? Qual? 

A maioria dos participantes, principalmente os mais velhos, 

consideram que tanto o vinho quanto o suco de uva fazem bem 

para o coração. 

Você sabe o que são polifenóis e 

quais benefícios eles podem 

trazer à saúde? 

Os participantes desconhecem esses compostos e alguns, inclusive, 

acreditam que possam fazer mal a saúde. 

Qual é o tamanho ideal de 

embalagem de suco de uva? 

Os participantes acreditam que uma embalagem de pelo menos 1L 

é a ideal. 

Qual o material ideal para uma 

embalagem de suco de uva? 

O vidro é considerado a embalagem ideal para esse tipo de suco, 

apesar de ocupar muito espaço no armário segundo alguns 

comentários. 

 

Cidade: Fortaleza 

Pergunta Comentários 

Você costuma observar os 

rótulos de alimentos? 

A maioria dos participantes relatou observar os rótulos no 

momento da compra. Apenas um participante disse não observar 

essa informação.  

O que você observa nos rótulos? Validade, preço e marca são as principais informações observadas 

nos rótulos de alimentos de acordo com os participantes. 

Você consegue diferenciar um 

suco de uva de um néctar de 

uva? 

A maioria dos participantes tem dificuldade em diferenciar os 

produtos, sendo necessária uma leitura do rótulo com atenção. Em 

geral o suco de uva é associado à embalagem de vidro e o néctar a 

embalagem cartonada. 

Você acha que é importante 

declarar a quantidade de suco 

em um suco adoçado ou néctar? 

Os participantes acreditam que essa informação é muito 

importante e deve constar no painel principal. 
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Qual seria o teor de suco ideal 

num produto industrializado? 

Os consumidores que conhecem um pouco mais a fundo o 

processo industrial indicaram sempre 100%. 

O que você entende por suco de 

uva integral? 

É um suco feito somente de uva, sem adição de outros 

ingredientes. 

O que você entende por suco de 

uva 100% uva? 

Para os participantes significa que não existe mistura com outra 

fruta. Os participantes relataram se sentirem enganados quando 

compram um suco ou néctar de determinado sabor e descobrem 

que existe mistura de maçã no produto. Alegam que essa 

informação é pouco divulgada ou vem em letras miúdas na 

embalagem. 

Você acha que é importante um 

suco de uva não ter adição de 

água? 

Os participantes acreditam que existem métodos de extração de 

suco que não utilizam água e que esse fator não é primordial. 

Você acha importante um suco 

não conter conservantes? 

Os participantes estão buscando produtos com menos aditivos 

então não ter conservantes é importante para eles, principalmente 

para as mães de crianças pequenas, que relataram buscar essa 

informação no rótulo. 

Você acha importante um suco 

de uva não ter adição de açúcar? 

Os consumidores acreditam que o suco integral não deve ter 

adição de açúcar. 

Você acredita que a uva é uma 

fruta que possua muito ou 

pouco açúcar? 

Os participantes não concordaram em relação a essa questão. 

Enquanto uma parte considera que a uva é uma fruta calórica e 

com muito açúcar outros já acreditam que é uma fruta pouco doce.  

Você acredita que um suco de 

uva sem adição de açúcar tem 

“baixa caloria”? 

Assim como na pergunta anterior, existem dois grupos, os que 

acreditam que o suco de uva é uma bebida calórica pela própria 

uva e os que não possuem essa percepção. 

Você acredita que o suco de uva 

proporcione algum benefício a 

saúde? Qual? 

A maioria dos participantes consideram que o suco de uva faze 

bem para o coração. 

Você sabe o que são polifenóis e 

quais benefícios eles podem 

trazer à saúde? 

Os participantes tem um leve conhecimento sobre esses 

compostos. 

Qual é o tamanho ideal de 

embalagem de suco de uva? 

Os participantes acreditam que uma embalagem de pelo menos 1L 

é a ideal. 

Qual o material ideal para uma 

embalagem de suco de uva? 

O vidro é considerado a embalagem ideal para esse tipo de suco, 

apesar de ocupar muito espaço no armário segundo alguns 

comentários. 



145 
 

ANEXO A – LEGISLAÇÕES BRASILEIRAS UTILIZADAS NA ANÁLISE DE 

CONFORMIDADE DE ROTULAGEM DE SUCOS E NÉCTARES DE UVA 

 

 Resolução RDC n° 259, de 20 de setembro de 2002 

Aprova o Regulamento Técnico sobe Rotulagem de Alimentos Embalados (BRASIL, 

2002c); 

 Resolução RDC n° 360, de 23 de dezembro de 2003 

Aprova o Regulamento Técnico sobe Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, 

tornando obrigatória a rotulagem nutricional (BRASIL, 2003d); 

 Resolução RDC n° 359, de 23 de dezembro de 2003 

Aprova o Regulamento Técnico de Porções de Alimentos Embalados para Fins de 

Rotulagem Nutricional (BRASIL, 2003c); 

 Resolução RDC n° 163, de 17 de agosto de 2006 

Aprova documento sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados – 

Complementação das Resoluções RDC n° 359/03 e 360/03 (BRASIL, 2006); 

 Resolução RDC n° 269, de 22 de setembro de 2005 

Aprova o Regulamento Técnico sobre a Ingestão Diária Recomendada (IDR) de 

proteína, vitaminas e minerais (BRASIL, 2005); 

 Resolução RDC n° 54, de 12 de novembro de 2012 

Aprova o Regulamento Técnico sobre Informação Nutricional Complementar 

(BRASIL, 2012a); 

 Portaria n° 31, de 13 de janeiro de 1998 

Aprova o Regulamento Técnico referente a Alimentos Adicionados de Nutrientes 

Essenciais (BRASIL, 1998b); 

 Portaria n° 28, de 15 de julho de 1998 

Aprova o Uso de Aditivos para Alimentos com Informação Nutricional Complementar 

e Alimentos para Fins Especiais (BRASIL, 1998a); 

 Portaria n° 540, de 20 de julho de 1997 

Aprova o Regulamento Técnico de Aditivos Alimentares - definições, classificação e 

emprego (BRASIL, 1997); 

 Resolução RDC n° 5, de 15 de janeiro de 2007 
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Aprova o Regulamento Técnico sobre “Atribuição de Aditivos e Seus Limites 

Máximos para a Categoria de Alimentos 16.2: Bebidas Não Alcoólicas, Subcategoria 

16.2.2: Bebidas Não Alcoólicas Gaseificadas e Não Gaseificadas” (BRASIL, 2007); 

 Resolução RDC n° 45, de 03 de novembro de 2010 

Dispõe sobre Aditivos Alimentares Autorizados para Uso Segundo as Boas Práticas de 

Fabricação (BPF) (BRASIL, 2010b); 

 Resolução RDC n° 46, de 03 de novembro de 2010 

Dispõe sobre Limites Máximos para Aditivos Excluídos da Lista de “Aditivos 

Alimentares Autorizados para Uso Segundo as Boas Práticas de Fabricação (BPF) 

(BRASIL, 2010c); 

 Informe Técnico n° 26, de 14 de junho de 2007 

Procedimentos para Indicação do Uso de Aroma na Rotulagem de Alimentos 

(ANVISA, 2007); 

 Decreto-Lei n° 986, de 21 de outubro de 1969 

Institui Normas Básicas Sobre Alimentos (BRASIL, 1969); 

 Resolução RDC n° 22, de 15 de março de 2000 

Dispõe sobre o Manual de Procedimentos Básicos para Registro e Dispensa da 

Obrigatoriedade de Registro de Produtos Importados Pertinentes à Área de Alimentos 

(BRASIL, 2000b); 

 Resolução RDC n° 27, de 06 de agosto de 2010 

Dispõe sobre as Categorias de Alimentos e Embalagens Isentos e Com 

Obrigatoriedade de Registro Sanitário (BRASIL, 2010a); 

 Portaria n° 157, de 19 de agosto de 2002 

Aprova o Regulamento Técnico Metrológico Estabelecendo a Forma de Expressar o 

Conteúdo Líquido a ser Utilizado nos Produtos Pré-Medidos (BRASIL, 2002b); 

 Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 

Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências (BRASIL, 1990); 

 Lei n° 10.674, de 16 de maio de 2003 

Obriga que os produtos alimentícios comercializados informem sobre a presença de 

glúten, como medida preventiva e de controle da doença celíaca (BRASIL, 2003a); 

 Resolução RDC nº 40, de 8 de fevereiro de 2002 

Aprova o Regulamento Técnico para Rotulagem de Alimentos e Bebidas que 

Contenham Glúten. Brasília (2002a); 
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 Resolução RDC n° 340, de 13 de dezembro de 2002 

Determina que as Empresas Fabricantes de Alimentos que Contenham na sua 

Composição o Corante Tartrazina (INS 102) Devem Obrigatoriamente Declarar na 

Rotulagem, na Lista de Ingredientes, o Nome Corante Tartrazina por Extenso 

(BRASIL, 2002d); 

 Resolução RDC nº 18, de 30 de abril de 1999 

Estabelece as diretrizes básicas para análise e comprovação de propriedades 

funcionais e ou de saúde alegadas em rotulagem de alimentos (BRASIL, 1999a); 

 Resolução RDC n° 19, de 30 de abril de 1999 

Aprova o Regulamento Técnico de procedimentos para registro de alimento com 

alegação de propriedades funcionais e ou de saúde em sua rotulagem (BRASIL, 

1999b). 

 Lei n° 7.678, de 8 de novembro de 1988 

Dispõe sobre a circulação e comercialização do vinho e derivados da uva e do vinho e 

dá outras providências (BRASIL, 1988); 

 Lei n° 8.198, de 20 de fevereiro de 2014 

Regulamenta a Lei n°7.678, de 8 de novembro de 1988, que dispõe sobre a produção, 

circulação e comercialização do vinho e de derivados da uva e do vinho (BRASIL, 

2014b). 

 Instrução Normativa n° 42, de 11 de setembro de 2013 

Fixa a quantidade mínima de polpa no néctar de uva e informa que a quantidade de 

polpa de fruta ou suco de fruta deve ser declarada no rótulo do néctar e do suco 

tropical (BRASIL, 2013b). 

 Resolução RDC n° 26, de 2 de julho de 2015 

Dispõe sobre os requisitos para rotulagem obrigatória dos principais alimentos que 

causam alergias alimentares (BRASIL, 2015). 

 Resolução RDC n° 18, de 24 de março de 2008 

Regulamento Técnico que autoriza o uso de aditivos edulcorantes em alimentos, com 

seus respectivos limites máximos. (BRASIL, 2008). 

 

 

 


