Consumo no Bras,l, um teste et'e da relação entre valores humanos,
slgniheado do produto e preferência de COnsumo em culturas cole!;vistas

Consumo no Brasil: um teste etic da
relação entre valores humanos, significado
do produto e preferência de consumo em
culturas coletivistas
Cláudio V. Torres'
Michael W. Allen'
Amalia R. Pérez-Nebra'

Resumo
Quando se avalia o significado simbólico de um objeto, verifica-se
que indivíduos prestam atenção aos valores que ele expressa, e esses valores devem relacionar-se com seus próprios valores. Alguns
autores afirmam que a carne vermelha simboliza hierarquia em
culturas que têm esse tipo de relação. Este estudo investiga o significado da carne no Brasil, explorando os valores endossados por
compradores e como esses valores influenciam sua escolha. Participantes brasileiros preencheram escalas de valores, significado
e julgamento, bem como de medida de comportamento relativa
ao consumo de carne. Resultados indicaram que consumidores
brasileiros usam seus valores verticais (hierarquia e iniqüidade)
simbolizados pela carne vermelha para sua escolha. Sugere-se
que a extensão dos valores humanos tem impacto na escolha de
itens de alimentação.
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1. Introdução

Consumption in Brazil: An etic test of the
relationship between human values,
product meaning and consumer choice in
collectivist cultures.

Abstract

aol

When evaluating the symbolic meaning of an object, individuais
pay attention to the values expressed by the object, whether these
values match the human values most endorsed by them. Authors
proposed is that read meat symbolizes hierarchy in cultures that
have hierarchical relations. The present study investigated the
symbolic meaning of meat in Brazil, by exploring the values
endorsed by meat buyers and how these values influence food
choice. Brazilian participants completed values, Meaning and
]udgment, and Consumption Behavior scales. Results indicated
that Brazilian consumers use their vertical values to evaluate the
hierarchy and inequality values symbolized by red meat. I t is
suggested that examination ofthe extent to which human values
have an impact on consumption of food items.
Key-words: human values; product meaning; consume.
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Em uma série de estudos, Allen et. aI. (Allen e Baines,
2002; Allens e Ng, 2003; Allen, Wilson, Ng e Dunne, 2000)
verificam que indivíduos escolhem o cardápio examinando os
significados simbólicos da comida. Os estudos sugerem que carne
vermelha relaciona-se com o endosso à hierarquia social, quando
comparada a outros grupos alimentares, e que esses indivíduos
comparam esse significado com seu autoconceito. Significa dizer
que quanto mais a personalidade individual prefere hierarquia,
mais favoravelmente avalia a carne vermelha. Entretanto, essa
pesquisa de Allen é limitada a duas nações (Austrália e Nova
Zelândia), que fazem parte do mesmo grupo cultural, ao qual
Huntington (1996) atribuiu a chamada "ética protestante". Essa
limitação é importante, pois alguns sociólogos e antropólogos,
advindos da mesma ética protestante, qualificam que seus símbolos hierárquicos sobre a carne vermelha só são válidos para
seu próprio grupo cultural (e.g., Douglas, 1973; Fiddes, 1991;
Heisley, 1990; Twigg, 1983). Então, espera-se que os achados
de Allen sobre endosso de hierarquia para guiar as atitudes em
relação à carne vermelha sejam restritos às nações que endossem
também a ética protestante.
Por outro lado, outros estudiosos afirmam que a carne
vermelha simboliza hierarquia não apenas em culturas com ética
protestante (e.g., Barthes, 1957; Leakey e Lewin, 1978). Para alguns teóricos, a carne vermelha simboliza hierarquia em culturas
que apresentam relações sociais hierárquicas (e.g., Adams, 1990;
Douglas, 1973; Fiddes, 1991; Sanday, 1981). Dessa maneira, a
questão-chave não é se há endosso à ética protestante, mas sim a
magnitude da relação hierárquica na cultura focalizada. Assim,
espera-se que exista uma relação entre nações com grande hierarquia social e atitudes favoráveis em relação à carne vermelha,
verificável por meio da comparação entre o simbolismo desse
alimento e os valores culturais vigentes. Como ponto de partida
para essa afirmação, será analisado um grupo cultural diferente
da Austrália e da Nova Zelândia. Selecionou-se o Brasil, que
apresenta uma "ética católica" (Huntington, 1996) e onde a hierarquia social é endossada (Torres e Dessen, 2003). Agrega-se a
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essa constatação o fato de o Banco Mundial (2002) indicar que o
Brasil é um país com grande desigualdade de renda, o que também pode ser considerado como uma medida de hierarquia social.
Então, sugere-se que o endosso de hierarquia social por parte dos
brasileiros é a base para o consumo da carne vermelha.
Algumas teorias tradicionais da economia entendem o
valor do produto apenas como um valor de troca. Na contramão,
outros pesquisadores (e.g., Allen, 2000; Dittmar, 1992; Richins,
1994) sugerem que é o significado do produto que lhe dá valor.
A atribuição de significado ao produto insere-se, pois, em duas
categorias: a utilitária e a simbólica. O significado utilitário
representa a função tangível do produto, o que permite ao indivíduo de ter algum controle sobre o ambiente. Nessa categoria,
o significado é derivado das práticas utilitárias do produto e é
intrinsecamente ligado à conveniência, à eficiência e ao valor de
troca. Um exemplo do significado utilitário da carne vermelha é
seu valor nutricional, com alto valor protéico.
O valor simbólico do produto é o resultado das experiências sociais que conduzem a uma categorização subjetiva do produto, via instituições sociais, sistemas de comunicação e cultura.
Atributos que são intangíveis e culturalmente compartilhados são
a compilação da imagem ou do simbolismo do produto. Assim, o
significado simbólico é altamente relacionado com a cultura do
grupo (Dittmar, 1992). Entretanto, Kilbourne (1991) alerta que o
simbólico não implica a inexistência de um significado Funcional
do produto. Ou melhor, o termo simbólico se refere a um "objeto
no qual o significado simbólico toma maiores proporções que o
funcional" (Kilbourne, 1991, p.405). Como exemplo do significado simbólico, pode-se observar o status social associado a um
corte de carne vermelha, em parte pela representação de luxo
em algumas sociedades.
Com base nessa distinção entre significado utilitário e
simbólico do produto Allen et aI. (Allen, 1997; Allen, 2000; Allen
e Ng, 1999a; Allen e Ng; Wilson, 2002) propuseram um modelo
de duas rotas para descrever a influência dos valores humanos
na escolha dos consumidores. Modelos anteriores (e.g., Tversky,
Sattath. e Slovic, 1988), baseavam-se parcialmente no modelo de
multiatributo proposto por Fishbein (1967), no qual se sugere que
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valores humanos poderiam influenciar escolha de consumo por
uma rota: a preferência por aquele atributo do produto. Dessa
maneira, entende-se que a avaliação responsável pela escolha do
produto seria calculativa e racional. Em contraste, Allen sugere
que valores humanos moldarão as escolhas dos consumidores por
meio de duas rotas. Quando consumidores avaliam o significado
utilitário do produdo, fazem um julgamento atributo-por-atributo, e os valores influenciam na importância dada aos seus atributos tangíveis, os quais, por sua vez, influenciarão a preferência.
Por exemplo, o valor humano vida excitante pode conduzir o
indivíduo a dar grande importância a atributos tangíveis, como
uma máquina veloz, quando da escolha de um carro. Entretanto,
quando consumidores estão avaliando o significado simbólico do
produto e fazendo um julgamento intuitivo e afetivo sobre isso,
valores humanos podem influenciar na escolha do produto diretamente. Em particular, Allen (2002) demonstra que indivíduos
checam os valores humanos presentes nas imagens do produto:
quanto mais comporta valores que são importantes, mais ele gostará do produto. Como exemplo, pode-se citar o valor humano
poder e a imagem de status associada ao carro.
O modelo de duas rotas proposto por Allen já foi testado
com diversos produtos (e.g. Allen e Ng, 1999b) e se mantém
estável. Para este caso, quando estudaram alimentos básicos (i.e.,
carne vermelha), Allen e Ng (2003) encontraram uma importante
posição no sistema alimentar e também um simbolismo atrelado
aos valores humanos desse produto. A literatura aponta que a
carne vermelha é um dos valores culturais alimentares mais valorizados nas sociedades ditas ocidentais I (Fiddes, 1991), pois que
representa poder (Twigg, 1983), e, mais do que qualquer outro
alimento, inclusive a carne branca, está associada com qualidades
de agressão e força, simbolizando controle do ambiente. Portanto,
carne vermelha parece simbolizar o endosso de hierarquia e iniqüidade social (Allen, Wilson, Ng e Dunne, 2000). Desse modo,
pessoas de sociedades com essas características escolherão comer
I Tornou-se comum o termo sociedades ocidentais (vVestern societies) para se
referir especialmente aos Estados Unidos da América e a alguns países da Europa, como a Inglaterra. Optamos por adotar tal terminologia, embora ela não
reconheça a abrangência dos países ocidentais.
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carne vermelha porque sua personalidade endossa valores por ela
simbolizados. Allen e Ng (2003) mostram evidências dessa relação.
Observaram que os consumidores percebem a carne vermelha
como símbolo de endosso a valores de hierarquia mais do que
qualquer outro grupo de alimentos, por simbolizar poder mais
do que outros valores. Também encontraram evidências de que
indivíduos que endossam valores de hierarquia e iniqüidade têm
atitudes mais favoráveis à carne vermelha. Allen et aI. (2000) também constataram que, para onívoros, a orientação de dominação
social, um valor próximo ao de hierarquia, é mais importante que
a eqüidade ou valores sociais de justiça.
Além disso, Allen e Baines (2002) evidenciaram que salientar o significado simbólico para os participantes fortalece a
relação entre o endosso à hierarquia e a atitude frente à carne
vermelha. Assim, carne vermelha representa hierarquia. Não
apenas hierarquia dos homens sobre os animais (Twigg, 1983),
mas também da dominação entre humanos (Adams, 1990). Se a
dominação de humanos sobre animais é utilizada para justificar
a dominação entre humanos em sociedades hierárquicas, esse
argumento é consistente com aquele que coloca a carne como um
símbolo hierárquico em culturas hierárquicas. Então, a questão
a ser investigada é a relação entre uma cultura que endossa hierarquia entre humanos, e qual o símbolo dado para a preferência
da carne vermelha.
O conceito de verticalidade (Singelis, Triandis, Bhawuk e
CeIfand, 1995) reconhece que a iniqüidadeentre pessoas necessita
certo grau de conformidade com a hierarquia, enquanto que a
horizontalidade aumenta o senso de que indivíduos deveriam ser
livres da influência dos outros. Há algumas evidências científicas
(e.g., Triandis e Celfand, 1998; Triandis, Chen e Chan, 1998) que
demonstram a importância da descrição da dimensão horizontal
ou vertical para definir a cultura. Entretanto, poucas pesquisas
têm demonstrado a possibilidade de se medirem esses padrões
culturais fora de sociedades ocidentais (e.g., Torres, 1999; Dessen
e Torres, 2002).
Pode-se assumir que a cultura brasileira é um exemplo
de verticalismo como um padrão cultural endossado pelos seus
membros (Torres e Dessen, 2003). Tradicionalmente, o Brasil vem
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sendo categorizado como uma cultura coletivista (e.g., Hofstede,
1980; Van Horn e Marques, 1999). Então, como membros de uma
sociedade coletivista (Hofstede, 1980), os brasileiros se percebem
como pertencentes a um grupo social e vêem os membros do
seu endogrupo como diferentes entre si (Dessen e Torres, 2002),
alguns com mais status do que outros. Destarte, sugere-se que
brasileiros reconhecem e aceitam a iniqüidade e a diferença em
status (Pearson e Stephan, 1998).
Candido (1972), utilizando uma metáfora para discutir
a cultura brasileira, sugeriu que o Brasil pode ser representado
por uma foto de uma larga família na qual há um consenso da
autoridade do pai. A interpretação do Brasil de Candido é suportada pela evidência de alguns estudos empíricos. Schwartz (1992)
observou que os escores brasileiros são baixos em autonomia intelectual e emocional (relacionada à dimensão individualista ou
coletivista de Hofstede) e altos em conservadorismo e hierarquia
(relacionados à noção de verticalidade de Singelis). Similarmente,
Friedlmeier (1995), comparando teorias implícitas de educadores,
constatou que brasileiros enfatizam conformidade e adaptação.
Em outra pesquisa, Strohschneider e Cüss (1998) encontraram
evidências de que estudantes brasileiros têm alta tendência para
aceitar qualquer situação dada e não questionam sobre suas causas. Com relação a esses resultados, Droogers (1988) sugere um
importante conceito para se entender a maneira de o brasileiro
entender o mundo: ojeitinho. Esse termo carrega o significado de
que, quando um problema é apresentado, mesmo havendo possibilidade real de solução, o grupo social auxiliará em sua solução.
Quando observam o país, os pesquisadores têm demonstrado que
a cultura brasileira é mais coletivista e vertical do que a de outros
países, especialmente de origem anglo-saxã (Ettorre, 1998; Torres, 1999; Torres e Pérez-Nebra, 2002). Pearson e Stephan (1998)
encontram indicações de que o estilo de negociação brasileiro é
mais coletivista quando comparado ao de outros países e que a
hierarquia social é altamente valorizada.
Quando demonstraram a relação entre valores humanos
e atitude frente à carne vermelha, Allen e Ng (2003) incluíram no
estudo a medida de outros valores humanos, além da hierarquia
e da iniqüidade. Mas é importante notar que não foi encontrada
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uma relação direta com outros padrões culturais, como, por exemplo, o individualismo e o coletivismo (IC), IC se refere à dimensão
cultural que foi identificada primeiramente por Hofstede (1980;
1983; 1984; 1991) e reflete a extensão com que pessoas enfatizam
metas pessoais ou grupais, Os aspectos apresentados acima levam
a crer que o comportamento do consumidor e suas percepções
variarão com essas diferenças culturais, Alguns pesquisadores
(e,g" Triandis, 1994) sugerem que a dimensão individualismocoletivismo é essencial para a análise da cultura, enquanto que
outros estudos têm demonstrado a influência dessa dimensão no
comportamento dos membros no grupo social (e,g" Ashmos e
McDaniel, 1996; Campbell, Bommer e Yeo, 1993; Smith e Bond,
1999; Triandis, McCusker e Hui, 1990), incluindo comportamentos relacionados a consumo (Kahle, 1996). Vale ressaltar que os estudos apresentados por Allen são predominantemente realizados
em culturas individualistas. Apesar da sua localização geográfica,
as culturas coletivistas latino-americanas não têm sido tratadas
na literatura como ocidentais, termo que é tradicionalmente associado à tradição anglo-saxã e a alguns países da Europa. Apesar
de entender-se que o Brasil é mais coletivista que a Austrália ou a
Nova Zelândia, há parcas evidências de que IC está relacionado
ao simbolismo da carne. Então, não serão realizadas proposições
que envolvem essas dimensões.
Retomando, sociólogos e antropólogos argumentam que
uma das razões de a carne vermelha simbolizar hierarquia é a
evidente aparência de sangue na comida. Sangue é uma imagem
inequívoca da dominação humana e carrega uma imagem de hierarquia. Como é sugerido no modelo de duas rotas, indivíduos
examinam essa imagem antes de consumir a carne. Então, sugerese uma preferência pelo significado simbólico da carne vermelha,
quando comparado à sua importância tangível (valor nutricional).
Finalmente, o modelo de duas rotas proposto por Allen reconhece
que culturas têm impacto na escolha e no comportamento dos
consumidores (Allen, Ng e Wilson, 2002). Entretanto, isso não
significa que essa constatação seja claramente generalizável para
diferentes grupos culturais (Statt, 1997; Triandis, 1995). Dessa
maneira, testar o modelo em outros contextos faz-se necessário.
Com base nos argumentos apresentados anteriormente, algumas
proposições serão indicadas:
p.7g.105

Proposição 1: valores verticais serão preditores do consumo de carne vermelha.
Proposição 2: valores verticais serão melhores preditores
para o consumo de carne vermelha do que para o consumo de
carne branca.
Proposição 3: a rota direta entre valores e consumo de
carne será mais forte para carne vermelha do que para carne
branca.

l
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t

2. Método
2.1 Participantes

t

I

Foram incluídos estudantes universitários e a população
de Brasília. A amostra foi composta por 378 pessoas, das quais
51 % de mulheres, com idades que variavam entre 17 e 54 anos
(mediana = 23), e o nível educacional médio foi o segundo grau.
O resultado do cálculo amostral para 5% de erro e dois graus de
liberdade aponta para 400 pessoas, o que indica ser o número de
participantes adequado para o estudo. A coleta de dados ocorreu
no durante o primeiro semestre de 2005.

2.2 Instrumentos

I

I
f
~

O questionário foi composto por seis páginas auto-administradas, na seguinte ordem: versão brasileira da escala de Singelis
et aI. (1995) (Torres e Pérez-Nebra, no prelo) com 44 itens; escala
de significado e julgamento de Allen e Ng (1999a), com 19 itens;
um questionário dos critérios da seleção de carne, composto de 25
itens; uma medida de comportamento de consumo; e, finalmente,
dados demográficos.
Para os instrumentos não validados no Brasil, a técnica de
tradução-retradução foi utilizada para segurança da equivalência
lingüística para o português (Brislin, 1980; Brislin, Lonner e
Thorndike, 1973).
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com dez itens (alfa de Cronbach=0,69), media julgamento afetivo
e significado simbólico.

2.2.1 Medida de valores

"I

Com o objetivo de medir os padrões culturais brasileiros,
foi utilizada uma versão validada no Brasil por Torres e PérezNebra (no prelo), baseada na escala de valores de Singelis et aI.
(1995). Optou-se pela versão brasileira, já que a original apresenta viés individualista. A escala de concordância tinha uma
amplitude de 9 pontos. Foram calculados escores separados
para individualismo, coletivismo, verticalismo e horizontalismo.
Para verticalismo, por exemplo, foram agregados todos os itens
relativos a essa manifestação cultural, independentemente da sua
relação com individualismo ou coletivismo. Já para coletivismo,
por exemplo, todos os itens relativos a essa manifestação foram
agregados para a criação do escore final, independentemente
da sua relação com verticalismo ou horizontalismo. Tal procedimento, que não é o adotado regularmente para a escala, justificou-se pela necessidade de se asses sarem valores relacionados à
hierarquia na presente pesquisa. Para o teste das proposições, os
escores de confiabilidade foram analisados: verticalismo (alfa de
Cronbach= 0,82), horizontalismo (alfa = 0,79), coletivismo(alfa=
0,81), e individualismo (alfa = 0,72). Esses padrões culturais não
são mutuamente exclusivos, e é esperado que o participante
tenha escores nas quatro subscalas. Esses escores apresentarão
uma hierarquia de endosso a uma dimensão na qual a cultura
pode ser classificada.

2.2.3 Medida dos atributos da carne
A escala utilizada foi de importância, com amplitude
de dez pontos. Os respondentes marcavam a intensidade da
importância daquele atributo como critério na seleção da carne
(Allen, 2001). Um conjunto de 25 atributos foi submetido à
análise fatorial exploratória com rotação varimax (KMO = 0,76;
Bartlett's Chi-square = 3241,25; P < 0,0001), a qual sugeriu seis
fatores, corroborando parcialmente os atributos encontrados
por Allen e Ng (2002). O primeiro fator se refere às qualidades
da comida (e.g. comida light, gosto; alfa de Cronbach=0,76).
Os outros fatores incluíram: nutrição (e.g. comida natural, rica
em minerais; alfa=0,72); comida exótica (e.g. comida inusual,
exótica, de outro país; alfa=0,71); comida com apelo aos sentidos
(e.g. doce, quente; alfa=0,66); comida popular (e.g. popular,
alfa=0,64); e fácil de preparar (e.g. fácil de obter, fácil de preparar; alfa=0,66).

2.2.4 Medida de comportamento de consumo
Para essa medida perguntava-se: "Considerando os
últimos 3 dias, quantas vezes você comeu os seguintes tipos de
comida?" A essa pergunta, seguiam-se as seguintes opções: carne
vermelha; carne branca; fruta; cereais. produtos diários; vegetais;
peixe oucomida do mar. A pessoa respondia numericamente ao
lado das opções.
Alguns respondentes comiam em média muito mais do
que outros; para evitar vieses. o cálculo para ingestão de carne
vermelha e branca foi proporcional ao total de comida apontada
pelo respondente.

2.2.2 Escala de significado e julgamento
A escala de significado e julgamento de Allen (1997; 200 I)
é composta por 19 itens e mede a preferência por tipo de julgamento (passo a passo ou afetivo) e a importância do significado
do produto (utilitário ou simbólico). Os participantes respondem
em uma escala de concordância de sete pontos. Para avaliar a escala no Brasil, foi realizada uma análise fatorial exploratória com
rotação varimax (KMO = 0,87; Bartlett's Chi-square = 1715,29;
P < 0,000 I). Essa análise sugeriu dois fatores. O primeiro fator
incluiu nove itens (alfa de Cronbach=0,75), que mensuravam
julgamento passo a passo e o significado utilitário. O outro fator,

I
r

2.3 Procedimentos
Os participantes levaram entre 20 e 25 minutos para
preencher todo o instrumento da pesquisa. Estudantes de
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graduação foram recrutados em uma grande universidade no
Brasil, e quatro cópias dos questionários lhes eram entregues.
Eles preenchiam uma delas no momento da entrega; quanto às
demais, os pesquisadores os encorajavam a aplicá-las com população em geral e trazê-las no prazo de uma semana. Com esse
procedimento, 650 questionários foram enviados e 378 retornos
satisfatórios foram logrados, o que significa uma razão de efetividade de 58%.

Tabela 1: Correlações entre consumo proporcional de carne vermelha e carne branca,

preferência por significado e julgamento e yalores verticais, horizontais,
individualismo e coletivismo.

2.4 Análise

90

I

As análises utilizadas neste estudo foram descritivas e inferenciais. As análises descritivas subsidiaram o delineamento dos
participantes e dos itens. Já as análises inferenciais foram realizadas para se analisarem os instrumentos traduzidos e retraduzidos
(dimensionalidade e confiabilidade). Para testar as proposições,
utilizou-se a correlação de Pearson para uma análise preliminar,
e análises de regressão para os testes finais.

3. Resultados
A Tabela 1, a seguir, descreve as correlações entre a proporção do consumo de carne vermelha e branca; a preferência
por significado e julgamento; e os valores de individualismo ou
coletivismo e vertical ou horizontal. Embora as correlações não
fossem todos significativos o significado e o julgamento que formam a base do consumo de carne pôde ser inferido, assim como
os valores a eles relacionados. Como foi demonstrado, a carne
vermelha é negativamente correlacionada com julgamento passo
a passo e significado utilitário, e positivamente correlacionada
tanto com julgamento afetivo e significado simbólico quanto com
verticalismo.
O consumo de carne branca, por outro lado, mostrou-se
positivamente correlacionado com julgamento passo a passo e
significado simbólico e horizontalismo; e negativamente correlacionado com verticalismo e individualismo. Mesmo que nem
todos os valores tenham sido significativos, é possível observar a
direção das correlações seguindo o sugerido nas proposições.

Nota:

* p < 0.05

U

P < O,Ol; Ouc-wiled. d.r. '" :\59

A Proposição 1 indicava que o verticalismo seria um bom
preditor de consumo de carne vermelha, e a Proposição 2aludia
que o verticalismo seria melhor preditor para o consumo de
carne vermelha do que para o de carne branca. Ainda nenhuma
predição foi feita para individualismo e coletivismo e seu valor
preditivo para o consumo de carne.
Para testar estas proposições, uma série de regressões
múltiplas foram realizadas, utilizando-se o consumo de carne
vermelha e branca como variáveis e critérios e verticalismo,
horizontalismo, individualismo e coletivismos como preditores.
As primeiras duas regressões foram conduzidas com carne vermelha. Quando os quatro escores para valores foram incluídos
na equação, o coeficiente da regressão foi significativo com R' =
,14; F (4,35" = 3,23; P < ,05. O exame de um único peso indicou
verticalismo (B = ,17; t 358 = 3,11, P < ,DOI) e horizontalismo (B
= -,lO; t:\" = -2,1; P < ,05) como os melhores pr editores para
consumo de carne vermelha. Então, uma segunda análise de regressão foi utilizada somente com verticalismo e horizontalismo, e
produziu uma clara relação entre as variáveis (R' = ,09; F(2.:156) =
5,16; P < ,DOI), enquanto que a regressão com apenas as dimensões individualismo e coletivismo como preditores provou não
haver relação significativa com consumo de carne vermelha.
Quando a carne branca foi investigada, e os quatro escores das dimensões foram utilizados como preditores, o R' não
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demonstrou significância. Entretanto, quando somente os escores
de individualismo e coletivismo foram incluídos na equação, ela
se mostrou significativa, com R' = ,12; F (2.354) = 3,21; P < ,05.
A relação encontrada deveu-se mais ao individualismo (fi = -,l3;
t"'6 = -2,38; P < ,01) que ao coletivismo (fi = ,02; t"56 = ,32; P =
,74). Assim, embora tanto o individualismo como o coletivismo
estejam de alguma maneira associados com o consumo de carne
branca, a variável de individualismo demonstrou a maior contribuição única (maior Beta) na explicação do consumo de carne. A
regressão com as outras dimensões (verticalismo e horizontalismo)
como preditoras não demonstram significância para o consumo
de carne branca.
A Proposição 3 afirmava que a rota direta entre valores e
escolha de carne seria mais forte para carne vermelha que para
carne branca. No teste dessa proposição, ambos os tipos de carne
foram analisados utilizando-se os escores de valores em uma regressão padrão. Posteriormente, regressões hierárquicas foram
realizadas, com consumo de carne vermelha e carne branca como
variável critério, e no primeiro bloco (Bloco 1) os seis fatores de
atributos da carne (Qualidade, Nutrição, Comida Exõtica, Apelo
aos Sentidos, Comida Popular, e Comida Fácil de Preparar) e
no segundo bloco (Bloco 2) os escores das dimensões culturais.
O principal foco centrou-se nos R' das regressões, já que esse
valor indica a força da rota na escolha do tipo de carne. Como
foi demonstrado anteriormente, a regressão com carne vermelha
é predita pelos valores culturais, com verticalismo e horizontalis mo com grande efeito. Assim, na atual regressão hierárquica
com utilização de atributos, esses também mostraram predição
significativa para o consumo de carne vermelha (R' = ,22; F (6.
3',2) = 7,92; P < ,001), e os valores culturais no Bloco 2 agregamse a essa predição (R' Change = ,13; F Change (4.348) = 3,44;
p < ,01).
Por outro lado, para a predição de carne branca, todos os
quatro escores de valores culturais não foram significativos, como
foi mencionado anteriormente, assim como a regressão hierárquica com dois blocos, utilizando-se os atributos e os valores, nos
Blocos 1 e 2 respectivamente, também não.
Com base nos resultados das regressões realizadas para
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o teste das Proposições 1 e 2, e o exame do peso dos valores
culturais, há razões para se suspeitar que melhores e mais significativos resultados podem ser encontrados se apenas um valor
for incluído nas regressões, particularmente para o caso da carne
branca. Então, outra série de regressões foi realizada, tanto com
o consumo de carne vermelha quanto com o consumo de carne
branca, utilizando-se os valores de verticalidade ou horizontalidade e individualismo ou coletivismo, individualmente e com
ambas. Foi realizada uma análise com as escalas de atributo no
Bloco 1 e depois com os valores também no Bloco 1. Os resultados
dessas regressões estão apresentados na Tabela 2.
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Tabela 2: Regressões da influência direta e indireta dos valores no consume de came
vermelha e branca.

Valores: Vertical
Horiwntal
Regressão 2:
Bloco 1:
Qualidade
Nutrição
Exótico
Sentidos
Popular
Fácil

I

Bloco 2:
Vertical
Horizontal

!

Regressão 1: Carne Branca
94

I

Valores: Individualismo
Colctivismo

7,92

I 6, 352

,35***

7,73

8,352

,12*

3,21

2,354

i

6,41

2, 350

- ,13**

,01
,01
- ,06
- ,02
,OS
,08

Bloco 2:
Individualismo
Coletivismo

- ,05

- ,13**

i

6, 350

0,80

4. Discussão
,02

*'"

,13***

,19***

Regressão 2:
Bloco 1:
Qualidade
Nutrição
Exótico
Sentidos
Popular
Fácil

Nota: * p < 0,05

,22***
- ,14*
.28***
,09
,01
,12*
, II *

dos valores para o consumo de carne vermelha é significativa, A
influência indireta dos valores humanos no consumo de carne
vermelha foi de 0,01 (0,14 - 0,13), e a significância não pôde ser
calculada, Assim, valores apresentam uma influência di reta e
signficativa no consumo de carne vermelha,
O consumo de carne branca, como demonstrado, foi
predito por valores de individualismo e coletivismo, com o efeito
de individualismo fornecendo a maior contribuição (maior Beta),
Entretanto, nem os atributos da carne (Bloco 1), nem individualismo ou coletivismo (Bloco 2) mostraram alguma predição pelo
consumo de carne branca, Em geral, embora exista uma influência
principal dos atributos no consumo de carnes, e os valores sobre
os atributos, a análise de regressão demonstrou uma rota direta
entre valores e consumo de carne, mais forte para a carne vermelha (R' = ,14; P < ,001) do que para carne branca (R2 = ,12;
P < ,05),
Finalmente, é possível notar que todas as regressões descritas nesta seção foram recalculadas com O controle das variáveis
demográficas. Nesse caso, as variáveis demográficas foram incluídas no Bloco 1, seguida dos atributos da carne (Bloco 2), e dos
valores (Bloco 3). Os resultados dessas regressões emparelharam
com as regressões originais, demonstrando que as variáveis demográficas não influenciam esses resultados,

0,90

I

8,356

,01

1.02

2,350

!

P < 0,01 *** P < 0,001

Valores verticais e horizontais apresentaram predição significativa para o consumo de carne vermelha (R2 = ,14; F (2,:\56) = 5,16;
P < ,00 1), com um único peso para o verticalismo produzindo uma
relação significativa (E = ,17; t 358 = ,32; P < ,001), Os atributos da
carne também predisseram significativamente o consumo de carne
vermelha (R2 = ,22; F (6,:1',2) = 7,92; P < ,001), e o verticalismo e
horizonialismo agregaram-se a essa predição (R2 Change = ,13;
F Change(2.:l50) = 6,41; P < ,001), indicando que a influência direta

p,79·10S

As Proposições I e 2 foram aceitas. Não apenas verticalismo é um bom preditor para o consumo de carne vermelha,
como também melhor preditor para o consumo de carne vermelha do que para o consumo de carne branca. Esses achados
confirmam os de Allen e Ng (2003), e parcialmente os resultados
encontrados por Allen et ai. (2000) e Allen e Baines (2002). Carne
vermelha é positivamente associada com verticalismo, que, por sua
vez, se relaciona com iniqüidade e poder (Singelis et ai., 2005).
O mais interessante é que esses achados também são válidos para
brasileiros,
Allen et ai. (2000) encontrou evidências de que indivíduos
com dietas que incluem grande proporções de carne vermelha
preferem organizações com estruturas hierárquicas, Allen e Baines

1

95

Cláudio V. Torres

96

1

(2002) constataram que salientar os simbolismos de bierarquia e
iniqüidade, para os respondentes, resulta em uma atitude mais
favorável para aqueles que endossam hierarquia e iniqüidade, e
atitudes menos favoráveis para aqueles que rejeitam hierarquia
e iniqüidade. Entretanto, a saliência para hierarquia ou verticalidade não foi controlada no presente estudo. O fato de brasileiros
abarcarem mais valores verticais, comerem mais carne vermelha
é interessante por si. Sociologistas e antropologistas já indicaram
que a carne, particularmente carne vermelha, simboliza valores
hierarquia e iniqüidade mais do que outros alimentos (Fiddes,
1991; Twigg, 1983). Entretanto, é importante notar que os resultados aqui obtidos com uma amostra coletivista sugerem que
esses podem ser comportamentos universais, o que contribui para
uma generalização etic (Triandis, 1994). A convergência entre os
resultados obtidos com amostras do Brasil, da Austrália e da Nova
Zelândia sugere que a relação entre valores verticais e consumo
de carne vermelha pode ser uma propriedade universal.
Já o peso negativo do individualismo como preditor do
consumo de carne branca sugere o seguinte entendimento: quanto menos individualista, maior a probabilidade da preferência
por carne branca. Como a relação inversa, ou seja, uma relação
positiva com coletivismo não ocorreu, isso pode indicar que individualismo e coletivismo não são necessariamente dois extremos
de um mesmo contínuo, mas diferentes contínuos, o que já foi
sugerido por outros autores (Smith e Bond, 1999). Analisando-se
os resultados, o fato é que o consumo da carne branca foi predito
não por valores horizontais e verticais, mas por um decréscimo dos
valores individuais. Dessa maneira, pelo menos para brasileiros,
o consumo da carne branca está relacionado com menor ênfase
em metas individualistas e com atitudes próximas a valores de
universalismo propostos por Schwartz (1992). Desse modo, é
possível sugerir que, em culturas coletivistas, o consumo de carne
branca não esteja relacionado com hierarquia e iniqüidade, mas
com valores universais. Evidentemente, somente com a inclusão
de mais amostras com diferentes culturas, particularmente culturas coletivistas, com medidas da dimensão universalismo dos
valores, pode ser possível confirmar essa proposta.
A Proposição 3 também foi aceita. Ainda que a rota indi-
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reta de preferência por produto seja mais presente na escolha da
carne vermelha, quando comparada à carne branca, a rota direta
se mostrou como melhor preditora para o consumo de carne
vermelha. Como mencionado anteriormente, o modelo de duas
rotas de Allen sugere que há duas maneiras de os valores influenciarem na preferência por produto. Os resultados apresentados
na Tabela 1 demonstram que o consumo de carne vermelha é
positivamente associado com julgamento afetivo e significado
simbólico, sugerindo que consumidores que endossam valores
verticais devem usar a rota direta de valores na preferência por
carne. Esses consumidores formam suas atitudes em direção à
comida atendendo e comparando os símbolos da carne vermelha
com os valores humanos que eles endossam.
Como sugerido por Allen et ai. (2000), o item comida, que
simboliza um valor humano endossado pelos indivíduos, resulta
em atitude positiva em relação a ele, ao passo que comidas que
simbolizam um valor humano que os indivíduos rejeitam resultam
em atitude desfavorável. A associação positiva entre consumo de
carne branca, julgamento passo a passo e significado utilitário e
horizontalismo, mostrados na Tabela 1, sugerem que o endosso
a valores horizontais impactam na importância dos atributos
da carne, o que guia a avaliação e o consumo da carne do indivíduo.
Na Tabela 2, é possível observar que valores humanos,
especificamente verticalismo (contribuição única e positiva) e
horizontalismo (contribuição única e negativa), adicionam-se à
predição do consumo da carne vermelha, explicando 13% da
variância, mas não para o consumo de carne branca. Assim, esse
resultado mostra que valores humanos, acrescidos das propriedades objetivas da comida, formam a base da avaliação e da escolha. Quando considerado valores humanos, a presente pesquisa
investigou um aspecto subjetivo da cultura. Para Triandis (1996), a
análise subjetiva da cultura leva ao entendimento de como pessoas
percebem, categorizam e desenvolvem suas crenças e valorizam
seu ambiente, o que foi demonstrado por esses resultados. Vale
ressaltar que o presente trabalho demonstrou evidências para a
validação etic do modelo de duas rotas proposto por Allen para
culturas coletivistas. Em outras palavras, o modelo de duas rotas,

97
1

Cláudio V TOrTas

98
1

no qual valores humanos influenciam preferência por produtos
parece ter equivalência universal. Além disso, quanto mais o
indivíduo endossa valores verticais, mais ele terá preferência
pelo consumo de carne vermelha, independentemente de sua
cultura. Triandis e Gelfand (1998) sugerem que a discrepância
entre ganhos nos países pode ser utilizada para mensuração de
verticalidade. A medida pode ser a razão entre o ganho dos 20%
mais ricos e dos 20% mais pobres do país. Embora a mídia aberta
brasileira tenha apontado uma redução nessa desigualdade no
país, ainda se supõe, no presente trabalho, que haja uma distância
significativa entre pobres e ricos no Brasil (Ettorre, 1998; Torres,
1999). Podem-se ainda encontrar grandes diferenças de subculturas dentro do país e entre culturas de maneira transnacional,
se o argumento sobre validade eticdo modelo for correto. Assim,
pode-se assumir que a preferência de produtos entre as rotas e o
simbolismo ligado ao produto são universais. Novamente, mais
amostras de diferentes países precisam ser incluídas para subsidiar
mais fortemente esses argumentos.
Como resultado, estes achados sugerem que o consumidor
brasileiro usa a dimensão vertical para avaliar os valores de hierarquia e iniqüidade simbolizados pela carne vermelha. Estabelecer
a extensão na qual valores humanos produzem impacto no consumo de comida tem importantes implicações para o modelo de
escolha de comida. Teorias Psicológicas sugerem que a avaliação
da comida é resultado de uma experiência prévia, positiva ou
negativa, com a comida (e.g., Garcia, McGowan e Green, 1972).
Mas é menos entendido como a cultura conduz ao significado
da comida e outros aspectos do autoconstruto individual, como
seus valores humanos, a influência da pessoa na avaliação, o autoconceito entre outras. Pesquisas a respeito desse tópico podem
apresentar importantes contribuições para teorias de escolhas de
comida. e conseqüentemente, para promoção de programas de
saúde.
É possível argumentar que a imagem da carne vermelha
não foi medida no presente trabalho. Entretanto, como descrito no
modelo de duasrotas (Allen, 2002), o fato de que valores influenciam a escolha do produto de maneira direta, como demonstrado
nos resultados,já sugere algo a respeito da imagem do produto.
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Quando o indivíduo está usando a rota indireta, ele realiza uma
avaliação matemática, calculativa do produto. Mas quando a rota
direta está sendo utilizada, o indivíduo foca atenção diretamente
na imagem do produto. O valor em si representa a imagem do
produto. Portanto, a lacuna de medida sobre a imagem da carne
vermelha não parece ser uma limitação neste estudo. Carne vermelha pode simbolizar, como foi sugerido anteriormente, masculinidade (Adams, 1990), atributo que não foi mensurado aqui,
o que representa uma limitação do estudo. Além de mensurar
masculinidade, e como isso pode simbolizar a carne vermelha,
estudos futuros devem incluir outras culturas, especialmente com
baixa hierarquia. Em outras palavras, pesquisas futuras devem
ser conduzidas no nível de análise nacional, "no qual a unidade
de análise é a nação" (Smith, Dugan, Peterson e Leung, 1998, p.
358). Assim, os resultados deste estudo podem ser generalizados
para culturas e não para indivíduos. A fonte de variância intracultural (i.e., nível individual) não pode ser discutida no nível de
análise nacional. Essa sugestão parece relevante, porque, como
Klein, Dansereau e Hall (1994) sugerem, poucas teorias e pesquisas utilizam nível nacional de análise nos seus estudos. Klein
et ai. (1994) discutem que os resultados encontrados em estudos
que focam um nível de análise não necessariamente podem ser
generalizados para outros. Portanto, a inclusão de outros países
em pesquisas futuras proverá um verdadeiro teste da validade
etic do modelo (Triandis, 1996), através das culturas.
Como último comentário, é importante observar que,
embora os resultados demonstrarem que o modelo de duas rotas
é valido para a cultura brasileira, mais estudos devem investigar
a validade do modelo em outras culturas cole ti vistas. Além das
culturas asiáticas, comumente usadas para representar amostras
coletivistas, outras culturas devem ser investigadas para firmar a
validade universal do modelo. Por exemplo, a América Latina é
composta por 22 países, que apresentam várias culturas diferentes, e todos são considerados portadores de culturas coletivistas.
Adicionalmente, cada país tem subculturas ou grupos que se
diferenciam entre si. Como apresentado por Porras e Robertson
(1992), existe uma grande variância entre países e intrapaíses,
porque grupos dentro da sociedade podem se diferenciar em
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