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EMENTA
O ponto essencial desta disciplina compreende a investigação científica sobre as evoluções dos modelos de
comportamento de consumo, privilegiando aspectos de interdisciplinaridade. Com foco nos comportamentos
alimentares, pretende-se realizar uma apresentação sobre as evoluções do conceito do marketing no campo
alimentar, sobre os estudos do mercado e dos comportamentos de consumo e sobre as inovações em Marketing
de alimentos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade 1. 
O Consumidor e as questões nutricionais;
Principais determinantes do consumo de alimentos;
Modelos alimentares e variáveis de estudo. 

Unidade 2.
Definição de cultura alimentar (enculturação);  
Impacto do dinamismo social na cultura alimentar: globalização (alimentos produzidos em massa), modernização
(alimentos processados), urbanização (deslocalização), migração (aculturação);
Inovação em alimentação: novas tendências de consumo; 
Paradoxo omnívoro: tradição e inovação alimentar. 

Unidade 3. 
Introdução à análise sensorial: objetivos gerais da análise sensorial, campos de aplicação, percepção fisiológica
da análise sensorial; 
Metodologia da análise sensorial: testes de diferenciação, testes de descrição, testes de avaliação;
Técnicas estatísticas empregadas em estudos do consumo de alimentos (fatorial, cluster, equações estruturais) 

OBJETIVOS
Esta disciplina tem como objetivo principal permitir a compreensão dos comportamentos alimentares a partir de
questões de pesquisa relacionadas ao estudo do consumidor e suas características culturais, sociais e
econômicas. 
Como objetivos específicos, tem-se:
- apresentar diferentes técnicas de coleta e tratamento de dados de consumo; 
- realizar apresentações dos resultados de trabalhos publicados em importantes journals acerca dos modelos
utilizados para compreender as principais variáveis determinantes dos comportamentos dos consumidores;
- apresentar técnicas de diferenciação, comunicação e posicionamento no mercado de alimentos inovadores.

AVALIAÇÃO
Apresentação de texto, participação das discussões e produção de um ensaio teórico.

METODOLOGIA
As aulas são preparadas e apresentadas, devendo os alunos ler e participar das discussões teóricas acerca do
assunto da aula. Todos deverão participar das discussões teóricas. 
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