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INTRODUÇÃO

A alimentação é um fenômeno complexo, que inclui aspectos biológicos, nutricionais e
sócio-culturais. A mudança económica, social e cultural, juntamente com a
industrialização, o ritmo da vida, o aumento da frequência escolar, etc causaram
alterações significativas no consumo , nos modelos alimentares e estrutura das dietas.
É por isso, vamos olhar para o comportamento e as atitudes dos consumidores em
relação a energia, com foco em um determinado alimento , alimentos tradicionais.
O consumo alimentar tem sofrido muitas mudanças nos últimos anos. Os
consumidores exigem melhor qualidade, produtos mais naturais , ou sabores que
lembrá-los dos alimentos que costumava comer no passado, sem conservantes ou
corantes . Devido a isso, a comida tradicional é um dos mais aceitos na sociedade de
hoje , mesmo que seja difícil de tê-lo em uma base diária, devido ao ritmo e vida
agitada das pessoas têm hoje em dia.
Produtos alimentares tradicionais (TFP) são definidos como produtos alimentares
conhecidos que comemos com freqüência e que nossos avós teriam comido (Hersleth,
1998). Um produto alimentar tradicional é um produto de consumo comum associado
com celebrações específicas , que é passado de uma geração para outra. É feito de
uma maneira específica de acordo com o património gastronómico e é processado
naturalmente. É distinto e conhecido por suas propriedades sensoriais e relacionados a
um determinado lugar, região ou país (Guerrero, 1998). Alimentos tradicionais
representam um segmento crescente no mercado de alimentos europeu.
Com respeito às definições obtidos em diversas fontes, que podem agrupar alimentos
tradicionais no que se segue:
- Os alimentos tradicionais por data de consumo.
- Os alimentos tradicionais por região
- Os alimentos tradicionais por celebração.
Ao falar sobre os alimentos tradicionais por data de consumo, queremos dizer
alimentos, tais como pão, queijo, vinho, carne, massas, e assim por diante. Os
produtos que foram consumidos pelos nossos ancestrais e pertencer ao grupo de base
de alimentos, enquanto mantêm as suas propriedades sensoriais originais e sua
composição e nutrientes não são modificadas em excesso. Este último ponto é difícil
de avaliar, porque, apesar de a necessidade de manter tradicionalidade alimentos,
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hoje em dia os mercados exigem mudanças em seus produtos, a fim de sobreviver. Em
um mercado cada vez mais competitivo para o alimento, a indústria tradicional de
alimentos na Europa tem de ser inovadora, a fim de manter as quotas de mercado
(Jordan, 2000). Do ponto de vista do consumidor, inovação em alimentos pode
envolver novidade real ou modificações de produtos já existentes (Guerrero et al.,
2009). No entanto, alguns acreditam que a inovação e as coisas tradicionais são dois
conceitos opostos. Portanto, os produtores de alimentos tradicionais enfrentam o
desafio de incorporar as alterações propostas e inovações na indústria de alimentos,
sem danificar a sua imagem (Guerrero L, 2010).
Os alimentos tradicionais por região são aqueles que são típicos de um lugar ou país,
que preserva algumas características específicas obtidas a partir desta região , por
causa de sua localização, clima, solo, e assim por diante ...
Os alimentos tradicionais por celebração são aqueles cujo consumo aumenta
significativamente com a chegada de uma data ou celebração específica, por exemplo,
uvas no final do ano.
Além do alimento em questão , um outro factor importante que influencia o consumo
é o próprio consumidor.
O papel do consumidor tornou-se cada vez mais importante nos últimos anos em
alguns segmentos de mercado. A compreensão de suas necessidades , desejos e sua
satisfação é uma preocupação para as mentes a pesquisa de mercado análise do
consumidor , tentando pensar como eles e descobrir o que exatamente são os seus
desejos.
O consumidor de alimentos é o que exige alimentos fornecidos por um produtor , que
consome ou adquire estes produtos para seu próprio consumo. Podemos também
definir um consumidor como agente econômico que tem uma variedade de
necessidades e desejos , e também um rendimento disponível com a qual para atender
a essas necessidades através de mecanismos de mercado.
Neste estudo, apresentamos uma definição de consumidor e tradicionais produtos
alimentares, juntamente com uma discussão sobre os consumidores de imagens tem
um destes produtos e os diversos fatores que levam ao consumo. Os resultados nos
permitem ver como o consumidor se identifica com este alimento e como traços de
personalidade, sexo, idade, atividade afeta suas escolhas. Isto será realizado com dois
métodos. A primeira qualitativa , com perguntas aos grupos de foco em que o efeito
de características sócio- econômicas serão estudados (grupos de 6 a 10 pessoas
fechadas) .
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O objetivo é a obtenção de novos dados e contrastar os já existentes , a fim de
estabelecer estratégias de marketing focadas em ganhar maior participação de
mercado.
OBJETIVOS
o Analisar o consumo atual de produtos tradicionais.
o Analisar o nível de conhecimento sobre os alimentos tradicionais .
o Determinar o que leva os consumidores a comprar um ou outro produto.
o Estudo dos atributos mais valorizados em um alimento tradicional, seus locais de
aquisição , custo , e assim por diante ...
o Investigar os fatores que influenciam a aquisição deste alimento do consumidor.
o Analisar os hábitos dos consumidores portugueses , espanhóis e romenos.
METODOLOGIA
Nesta seção, vamos explicar a metodologia utilizada na investigação do
comportamento do consumidor, explicando o escopo do estudo, concepção do
questionário e as maneiras que os dados são retirados da população.
População é o conjunto de todos os indivíduos, objetos , processos ou eventos que
formam o interesse assunto. A população está diretamente relacionada com o campo
de estudo ( Moraguez et al, 2006) .
O escopo do estudo e trabalho é alunos da Universidade Católica Portuguesa e
estudantes de diferentes universidades da Espanha, Portugal e Roménia.
Investigação comercial é uma pesquisa objetiva e sistemática de informações
relevantes com a intenção de identificar ou resolver qualquer problema ou situação na
área de marketing (Green, 1998). Para este fim, têm sido feitas algumas pesquisas para
grupos fechados de pessoas, cerca de 6-8 pessoas com perguntas abertas (focus
groups) .
Estes consistem, como já disse , em grupos de 6-8 participantes, um moderador que
realiza e organiza as questões para discussão, e um gravador para recolher informação.
O moderador tem perguntas participantes, um de cada vez. Estas perguntas são
destinadas para analisar como diferentes personagens afetar as pessoas ao consumir,
por isso depois de coletar as opiniões dos entrevistados, procedemos à análise.
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Instrumentos de coleta
As pesquisas são ferramentas de pesquisa descritiva que necessitam para identificar as
perguntas a serem feitas , as pessoas selecionadas (representando a população) e
determinar o método usado para coletar as informações . É também necessário definir
o tamanho da amostra e o método de escolha dos elementos componentes
(Trespalacios - Vazquez - Bello , 2005).
O questionário é a mídia que cobre as perguntas que são feitas em uma pesquisa com
pessoas selecionadas na amostra. É o meio que permite a comunicação entre
entrevistador e entrevistado para obter as informações previstas no projeto de
pesquisa.
Os questionários utilizados vários tipos de questões , dependendo da finalidade na
busca de informações, e , em seguida, discutir os tipos de perguntas mais comumente
usados em conjunto com as características que definem (Trespalacios - VazquezBeautiful, 2005):
- As perguntas fechadas : As respostas são fornecidas para e são apresentados ao
entrevistado em forma de alternativas entre as quais ele tem de escolher a coleta de
dados é muito simples e seu posterior tratamento também . Sua maior desvantagem
forçando a resposta para o entrevistado, quando as propostas alternativas não
recolher o seu parecer real.
- Perguntas abertas : não contêm qualquer tipo de resposta esperada com
antecedência , daí o entrevistado tem liberdade para responder a este tipo de
perguntas. A informação é mais rico em conteúdo , uma vez que o entrevistado tem
liberdade total para refletir sua verdadeira opinião . A maior desvantagem é que a
análise torna-se mais complexo , especialmente quando se trata de obter dados.
Para a realização das entrevistas , temos um tipo de questionário de perguntas
abertas, de modo que a resposta obtida será livre e não forçada. Este método é uma
técnica de pesquisa qualitativa. Para entender o que se entende por pesquisa
qualitativa que mostram o seguinte quadro no qual podemos ver as principais
diferenças entre pesquisa qualitativa e quantitativa .
As diferenças entre pesquisa qualitativa e quantitativa
Pesquisa Qualitativa Pesquisa Quantitativa
subjetivo Objetivo
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Centrado na fenomenologia e compreensão Com base na indução probabilística do
positivismo lógico
Observação naturistas sem controle penetrante e medição controlado
Inferência de suas inferências de dados além dos dados
Exploratório, descritivo e confirmatória indutivo, inferencial e dedutivo
Resultado orientada para o Processo Orientado
Dados Dados "ricos e profundos" " sólida e repetível "
Não generalizável generalizável
Realidade dinâmica realidade estática

O objetivo metodologia qualitativa , como indicado por sua definição, é a descrição das
qualidades de um fenômeno : não é uma questão de teste ou medir até que ponto
uma certa qualidade é encontrado em um determinado determinado evento , mas
para descobrir tantas qualidades quanto possível .
As principais características que podemos tirar é, em primeiro lugar, que este tipo de
método baseia sua estratégia na tentativa de conhecer os fatos , processos, etc, em
sua totalidade , e não por meio de elementos de concreto . Em segundo lugar, utiliza
procedimentos que fazem observações menos comparável no tempo, ao nível cultural
etc. Ou seja, procurando menos generalização, concentrando-se mais na
fenomenologia e interações simbólicas. A terceira característica é importante em
relação ao papel do pesquisador em lidar com as pessoas envolvidas no processo de
investigação , a fim de entendê-la.
O pesquisador desenvolve ou afirma os padrões centrais e os problemas de seu
trabalho durante o mesmo processo de investigação . Por esta razão , os conceitos que
foram manipulados na pesquisa qualitativa não são definidos , na maioria dos casos , a
partir do início da investigação .
Grupos Focais
Os grupos focais ou grupos de discussão são uma técnica de entrevista que
normalmente reúne entre seis e doze participantes e um moderador, em uma visão
geral de discussão estruturada sobre um tema específico. Os participantes são
seleccionados de modo a assegurar características semelhantes entre eles .
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As perguntas são feitas por um moderador , eo objetivo é coletar as percepções,
opiniões, crenças e habilidades em relação a um produto, serviço, conceito,
publicidade , ou a ideia de embalagem. Portanto, não há respostas boas ou ruins, o
importante é que cada pessoa compartilha a sua opinião abertamente .
Características dos grupos focais
- É um processo adequado para facilitar a aprendizagem dos membros do
a organização.
- O tema é focado em um aspecto específico .
- Os participantes têm certas características homogêneas.
- O objetivo não foi o de estabelecer um consenso , mas sim de estabelecer a
percepções, sentimentos , opiniões e pensamentos de usuários sobre produtos,
serviços e oportunidades
- Os dados qualitativos é obtido.
- Pode ser um bom fórum para a troca de idéias e opiniões.

As principais vantagens dos grupos focais são : é um processo social , alegre , dinâmico,
no qual as pessoas interagem, as opiniões das pessoas pode mudar à medida que ouvir
os outros participantes. Também é barato , você obter resultados rápidos , além de dar
a possibilidade de explorar as questões de outra forma não previstas com
antecedência , dependendo da conversa. No entanto , existem também algumas
desvantagens em relação a outros métodos de pesquisa , como por exemplo : os dados
são mais difíceis de analisar , pode ser difícil juntar o grupo à direita de pessoas , e um
entrevistador tem menos controlo sobre um grupo que numa entrevista , etc
Análise dos dados coletados
Depois de ter feito os grupos de foco , passamos a analisar os resultados obtidos. A
entrevista foi realizada em dois grupos de pessoas , tanto no questionário foi o
mesmo, eo tempo dedicado ao ambiente de reunião aos vinte minutos. No primeiro
grupo de foco , havia três pessoas entrevistadas sendo todas elas funcionárias de
empresas do setor de alimentos . No segundo grupo , os entrevistados foram dezoito
estudantes de bioengenharia. Ambas as entrevistas foram realizadas seguindo uma
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agenda de questões , respeitando os tempos de resposta de cada entrevistado e tudo
foi gravado , sendo os participantes cientes de que, para uma análise posterior .
Análise de conteúdo técnico
Os dados obtidos se destina a responder a questão principal desta pesquisa : Quais são
os determinantes mais importantes do consumo de alimentos tradicionais?
Portanto, os fatores mais marcantes e uma maior influência para os consumidores são:
1 Região
A região é o fator mais decisivo na escolha de um alimento tradicional . Isto é porque a
maioria das pessoas , refere tradicional , não necessariamente com um alimento de
idade , mas com a típica de um local ou área . Ele é preparado de uma maneira
específica , com uma matéria-prima única, que vai fazer a diferença entre o produto eo
resto .
" A palavra sons tradicionais para mim como regiões demarcadas , produtos feitos com
materiais específicos de cada região , o que lhes dá o alimento a certas características ,
ou seja, uma produção mais especializado, como é o material da região , é o que faz
com que os produtos mantêm alguns atributos específicos. " ( grupofocal1 )
" ... Um produto típico que você pode se identificar com uma região, com uma marca,
realizado com os métodos tradicionais " ( grupofocal2 )
1.1 Região devido a questões familiares
Neste caso , os alimentos são consumidos por tradição família , ou seja , a comida
típica da área em que a vida do consumidor , são as mais habituais na sua alimentação
, e o mais facilmente acessível .
" ... O termo tradicional é um pouco típico de uma região , típico de um tempo , talvez ,
provavelmente por um longo período de tempo e que cada país , cada região e cada
espaço tem o seu produto tradicional " ( grupofocal2 )
1.2 " Região devido a aspectos culturais
Neste caso , o consumidor será fornecido pelos produtos que, mesmo sem ser da
região em que vive , pela experiência ou inovar , ele consome comida típica de outra
região. Isso pode ser dada como vimos , viajando , ou simplesmente pela educação de
uma pessoa.
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" ... Se você visitar um lugar novo , você quer experimentar os produtos típicos da
região , seja em restaurantes típicos ou em lojas específicas. Você está
experimentando desde que você está em um lugar novo , e você tem a chance que
temos disse antes, de produtos que não consomem no seu dia -a-dia , porque eles são
daquele lugar especial de consumo. " ( grupofocal1 )
" A hidromassagem confiável do Porto não tem nada a ver um com o de Lisboa, porque
dentro de um mesmo país , há muitas diferenças. " ( grupofocal2 )
" Se estamos em um país, o que queremos é para testar qualquer um dos produtos
tradicionais , porque a priori são as melhores coisas para ter. " ( grupofocal2 )
2 Sabor
O sabor é um importante fator determinante do consumo, e muito mais quando
falamos de alimentos. Comida tradicional é mais saboroso do que o resto de alimentos
de acordo com os entrevistados, e é, portanto, um dos fatores mais importantes na
escolha de um alimento tradicional . Um fato importante é que todos os entrevistados
relacionam comida tradicional, com bom gosto e sabor único.
" Os alimentos tradicionais têm mais sabor do que os outros , era algo crucial para
esses alimentos , enquanto outros eram mais insípido. " ( grupofocal1 )
"Geralmente as pessoas apreciam mais estes alimentos , eles são muito melhores " (
grupofocal2 )
"Eu acho que o sabor também depende da região. Eu gosto mais os produtos típicos
daqui (Porto) do que por exemplo, os da região de Lisboa. Eu não gosto do sabor , com
certeza eu não estou acostumado " ( grupofocal2 )
3 Aspecto
O aspecto é um recurso que a comida vai ter devido ao modo de desenvolvimento ,
conservação , etc, que é específica , e é o que vai convertê-lo em tradicional.
" É um produto que é produzido com alguns parâmetros de qualidade , que tem juntar
uma forma particular de desenvolvimento , tem um aspecto , fornecido um tecido que
é o que dá a qualidade " ( grupofocal1 )
4 Saúde
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Saúde ganha cada vez mais importância a cada dia com as pessoas, e que em seu
poder, tendem a buscar produtos saudáveis . Os alimentos tradicionais não são
exatamente saudáveis em sua maioria .
"Não, eu dot penso assim. Eu não acho que tradicional e saúde estão relacionadas ,
bem como, na verdade, muito pelo contrário , em geral, são produtos que não são
saudáveis . Eles são mais um capricho " ( grupofocal1 )
"Para mim, eles não são tão saudáveis quanto outros produtos pode ser, uma vez que
grandes empresas de pesquisa para alcançar um produto final saudável. Mas pode-se
dizer que eles são mais natural" ( grupofocal2 )
5 épocas do ano
A época do ano é outro fator que vai determinar o consumo de certos produtos . Como
existem alimentos tradicionais ligados a datas específicas suas consumo aumenta
consideravelmente nessa época do ano, como pode ser Natal, festas , etc
"Por exemplo, são típicos, quando há festivais de um lugar , você tende a comer o que
é tradicional lá. São produtos feitos em casa e, portanto, eu senti que são mais
saborosos do que os outros. " ( grupofocal2 )
" Quando se fala em Natal, por exemplo , as pessoas normalmente não consomem "
caldo verde ", em um dia de dia. Depois disso há outros , como o vinho ou queijo , mas
alguns são específicos para algumas datas " ( grupofocal1 )
"Por exemplo, o queijo de " serra " é consumido de uma maneira diferente no Natal do
que o resto do ano" ( grupofocal1 )
6 Naturalidade
A naturalidade dos produtos tradicionais é garantida. Eles não são como outros
produtos, tratados com aditivos , adoçantes , etc , e é devido à sua elaboração
artesanal , para que você obtenha um produto natural.
" Para buscar a naturalidade do produto, eu costumo comprar nos mercados , mas
também há grandes áreas que têm boas marcas e produtos. " ( grupofocal1 )
" Natural ... como fazer Natural em que sentido? Se eles são mais artesanal ? Acredito
que se ... " ( grupofocal1 )
" Os produtos são desenvolvidos de uma forma mais tradicional, mais trabalhada " (
grupofocal2 )
11

7 Qualidade
A qualidade é um fator que está implícita para os consumidores no prazo de comida
tradicional . Mesmo assim , eles são considerados produtos mais caros do que o resto ,
por sua posterior e artesanal de elaboração. O consumidor está disposto a pagar um
preço mais elevado , garantindo assim a qualidade do produto .
"Eu acho que eles são geralmente produtos mais caros , porque na elaboração de um
alimento tradicional não são necessários alguns diferentes matérias-primas " . (
grupofocal2 )
" O preço dos produtos varia tradicionais se comprado em feiras desses produtos
tradicionais , em grandes superfícies ou se comprá-los diretamente dos produtores " . (
grupofocal2 )
" São produtos mais caros e mais fora da sua região " ( grupofocal1 )
8 , um processo de desenvolvimento (DO)
Os consumidores sabem a Denominação de Origem de um produto, de um certificado
que se relacionam com a comida tradicional, ligando-o a uma região específica , que
produz um alimento tradicional , com produtos exclusivos da região.
" Os produtos com este tipo de certificado geralmente são produtos tradicionais de
origem de um determinado lugar. Eles têm um certificado em que as pessoas de
confiança , e eu acho que a maioria das pessoas sabe o que esses certificados quer
dizer." ( grupofocal2 )
Estrutura de conceitos Fatores
1 . região
1.1 Região devido a aspectos familiares
1.2 Região devido a aspectos culturais
2 . sabor
3 . aspecto
4 . Saúde
5 . A época do ano
6 . naturalidade
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7 . Qualidade-preço
8 . Processo de desenvolvimento
CONCLUSÃO
Quando falamos de tradição estamos a falar de um conjunto de padrões culturais de
uma ou de várias gerações , herdadas das anteriores e , pelo valor dado a eles ,
enviado para as gerações seguintes . Portanto, se fizermos referência a alimentos
tradicionais , nos referimos a este alimento de consumo freqüente ou associado com
celebrações específicas , que são transmitidos de uma geração para outra. Fatos de
uma forma específica de acordo com o património gastronómico , processados
naturalmente , distinto e conhecido por suas propriedades sensoriais e associadas a
um determinado lugar , região ou país .
Todos esses aspectos que definem a comida tradicional são os fatores que irão
determinar o consumidor a escolher um produto tradicional ou de outra.
A região , de onde a comida vem , é o fator mais importante para os consumidores. A
comida feita em uma determinada região, com um réu e uma matéria-prima única que
não está disponível em nenhum outro lugar é o principal fator para os consumidores a
consumir antes de outro produto. Isso acontece porque, como semelhante ao que
possa parecer, se ele não estiver na região , não vai ser igual . Por isso, há certos
certificados de qualidade e as denominações conhecidas de origem, para garantir que
o produto que você está consumindo é um alimento feito com matérias-primas e por
um processo de Betão .
Outro importante fator determinante quando se trata de consumo de alimentos
tradicionais é a qualidade que você está olhando para o consumidor do produto que
estão consumindo. Apesar do facto de o seu preço pode ser maior do que a de outros
alimentos , os consumidores preferem a assegurar uma qualidade superior.
Em geral , o preço é reconhecida como um importante fator que influencia a escolha
de alimentos em geral ( Furst , Connors, Bisogni , Sobal , & Falk , 1996; Jomori ,
Proença e Calvo, 2008; Steptoe et al, 1995) . Por isso, também em alimentos
tradicionais , você pode considerar o preço como uma barreira que impede os
consumidores de comprar produtos mais locais e tradicionais .
O sabor é um importante fator determinante para o consumo , e muito mais quando
falamos de alimentos para os consumidores. Os produtos tradicionais são mais
saboroso do que o resto de alimentos, e é, portanto, um fator importante na escolha
de um alimento .
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A preocupação que existe hoje com a saúde , faz com que esses produtos considerados
naturais para serem consumidos com maior regularidade . No entanto ,
proporcionando prazer ao invés de benefícios nutricionais e de saúde ( Guerrero et al. ,
No prelo ) . 'Natural' , o termo tem sido associada a outros termos emocionais, tais
como tradicional e caseira ( Bender, 1989).
Outro fator que determina o consumo de comida tradicional é a época do ano ,
celebrações , etc Isto é devido ao fato de que a cultura e tradição, existem certos
alimentos que consumimos em datas específicas , como pode ser Natal, Páscoa , etc
Portanto, com a chegada dessas datas , o consumo desses produtos sofre um grande
aumento . Isso não implica que durante o resto do ano, esses alimentos não são
oferecidos ou vendidos e que não podemos consumi-los . Com o nível de globalização
que o mundo está a atingir esses alimentos podem ser consumidos fora das datas e
região concreto.
Os alimentos tradicionais são produtos que estão em grande demanda por parte dos
consumidores de hoje. Apesar de seus altos preços e disponibilidade no mercado , a
sua maior qualidade e naturalidade , o seu processo de desenvolvimento , o seu gosto ,
a sua aparência , e, claro , a região de onde ele vem , são fatores que têm uma grande
influência sobre os consumidores . Por isso, e como eu já sabia, os alimentos
tradicionais estão estreitamente relacionadas com a cultura ea identidade da
população , onde eles são feitos , e tem um forte valor simbólico ( Guerrero et al. ,
2009) .
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