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RESUMO 

A cultura do consumo de bolos é marcante na mesa dos brasileiros em comemorações, em 

datas festivas e eventos sociais,  bolos bem decorados têm sido alvo de procura e valorização 

pelo consumidor há muitos anos. O estado de Sergipe também se destaca na produção de frutas 

tropicais, pois está localizado no nordeste brasileiro que é uma região de clima tropical e tem 

se destacado na produção de manga, goiaba, laranja, banana. Com base nessas caracteristicas, 

objetivo desse estudo foi desenvolver um confeite tipo renda a base de frutas  desidratadas por 

secagem solar para aplicação em bolos e realizar uma pesquisa de mercado desse novo produto. 

As rendas de manga, goiaba e banana foram obtidas por secagem solar ultilizando um secador 

de fabricação propria, sem adição de outros ingredientes, com homogeneidade e continuidade, 

sem rasgos e fraturas, de coloração típica das frutas e detalhes delicados com desenhos, formato 

e traços nítidos característicos do confeito do tipo renda. De acordo com a  pesquisa 36% dos 

participantes escolheriam todos os tipos de bolo para consumir. A renda de manga e de goiaba 

foi a mais desejada pelo consumidor devido a cor, atratividade e beleza. No entantado pode-se 

observar que somente 5% do participantes escolheira o bolo com renda a base de polpa de 

banana. Ainda é possivel observa que os bolos com rendas de polpa de goiaba e manga seriam 

os mais consumidos. Com base nas carrcteristicas gerais dos consumidores percebe se  que a 

maior parte dos consumidores são do sexo feminino, possuem idade ente 30 e 39 anos e uma 

renda mensal acima de três sálrios minimos. Assim como também em sua maioria reside no 

municipio de Nossa Senhora da Glória. Os dados gerais das pesquisas apontam que os bolos 

confeitados com rendas a base de polpas de frutas seriam bem aceitos pelos consumidores. Pois 

Os consumidores aceitam pagar até 5% a mais do valor do bolo se confeitado com as rendas 

de frutas corroborando com a ideia do potencial do produto.  

 

 

 

Palavras-Chave: Confeitaria; Bolo; Fruta; Secagem solar;pesquisa de mercado. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A cultura do consumo de bolos é marcante na mesa dos brasileiros em comemorações, 

em datas festivas e eventos sociais, e bolos bem decorados têm sido alvo de procura e 

valorização pelo consumidor há muitos anos. De acordo com Lody (2012) o doce é um elo e 

fortalecimento das relações entre as pessoas da mesma família e amigos. 

Bolos do tipo “rendados” são assim chamados por serem doces que reproduzem a 

técnica de bordado, pois possuem o visual delicado e artesanal que traz um toque de 

exclusividade e romantismo (CASTRO, 2019). Essas rendas do tipo Renascença ou Irlandesa 

são uma imitação das primeiras rendas em bilro, que surgiram no século XV na Europa, na 

confecção têxtil, e resultam de um processo de transformação do bordado, pelo qual 

inicialmente se usava somente tecidos como suporte que gradativamente foram sendo 

substituídos pelas tramas finas, chamadas de renda (AMARAL, 2011). Essa renda, em Sergipe, 

é reconhecida como um patrimônio imaterial (IPHAN, 2021). Em confeitaria, as rendas 

normalmente são feitas de açúcares comestíveis e já são aplicadas nos mais diversos produtos 

confeitados. 

O estado de Sergipe também se destaca na produção de frutas tropicais, pois está 

localizado no nordeste brasileiro que é uma região de clima tropical e tem se destacado na 

produção de manga, goiaba, laranja, banana, acerola, uva, melancia, jaca e abacaxi. As 

condições climáticas do Nordeste transformam-se numa vantagem quando se trata da 

temperatura elevada e constante, baixo teor de umidade relativa do ar, quase três mil horas de 

sol anuais, associados a solos apropriados e água com qualidade para irrigação que possibilitam 

a produção de diversas espécies frutíferas (CUNHA, 2009). 

Essas frutas são perecíveis, pois após a colheita sofrem alterações físico- químicas e 

bioquímicas que que aceleram sua atividade metabólica provocando perdas de massa e do valor 

nutricional, além de modificações na textura, na cor e na aparência (CENCI; SOARES; 

FREIRE JUNIOR, 1997). Uma alternativa é seu processamento na forma de desidratação. 

Alimentos desidratados a partir de polpa de frutas visa obter a extensão da vida útil desses 

produtos, devido à redução da atividade de água, inibindo o crescimento microbiano e as 

reações químicas. Além disso, produtos desidratados são alternativos para desenvolvimento de 

novos produtos com valor agregado, de fácil acondicionamento, transporte e manuseio (CUQ; 

RONDET; ABECASSIS, 2011). 

Como a obtenção de um novo produto pode ser uma versão similar àquela já existente 

no mercado (VALVASSORI, 2010) elaborar um confeito do tipo renda Renascença a base de 
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frutas tropicais do estado de Sergipe sem a adição de nenhum aditivos para aplicação em bolos 

confeitados se justifica. Além disso, valoriza a cultura local, alia fatores estéticos do bolo a um 

produto rico em nutrientes como as frutas, coloridos e com possibilidade de divesificação de 

sabres. Outro fator a ser ressaltado é o uso da energia solar para a desidratação da renda, pois 

essa fonte de energia é de suma importância para o Brasil, uma vez que a posição geográfica 

do país nos garante grande incidência de radiação solar todos os anos, sendo uma fonte de 

energia limpa e renovável, que não agride o meio ambiente (BANDEIRA, 2012). 

O processo de secagem da renda utilizando o calor proveniente da radiação solar 

permite obter a renda desidratada, sendo uma alternativa barata e viável aos processos de 

secagem convencionais, pois a construção do secador envolve baixo investimento, assim como 

o molde de silicone que é utilizado para dar a forma da renda. 

Diante desse contexto, considerando a importância econômica e social da fruticultura, 

em especial a do estado de Sergipe, a alta incidência solar e o desejo de valorização da cultura 

local, a pesquisa e o desenvolvimento de um produto seco em secador de baixo custo de 

fabricação, que venha a resultar em um produto novo com propriedades desejadas e aplicação 

viável na confeitaria é justificável.  

Após o desenvolvimento do novo produto é importante a realização de uma pesquisa a 

fim de obter informações valiosas sobre o mercado em que atua ou se pretende atuar (SEBRAE, 

2013). Quanto maior o conhecimento do mercado, clientes, fornecedores e concorrentes melhor 

será a tomada de decisões de marketing importantes no lançamento ou aperfeiçoamento de um 

produto e no momento de posicionar produtos (SEBRAE, 2013). A princípio, uma pesquisa de 

perfil do consumidor de bolos, suas necessidades, seus desejos e preferências, e frequência de 

consumo, tanto de bolos, como de frutas traz informações relevantes para avaliar e ajustar o 

novo produto reduzindo os riscos no momento do lançamento das vendas e avaliar se esse novo 

confeite fomentará a aquisição dos bolos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1  Confeitaria  

A confeitaria significa  que é confeccionado com especialidade e se crê que os romanos 

tenham sido os pioneiros nesse ramo preparando bolos e torta com aveia, farinha e vinho. No 

Brasil, as primeiras confeitarias surgiram nos anos de 50-60 fundadas por confeiteiros vindos 

da França e da Áustria. A comercialização dos produtos confeitados também teve influência 

dos imigrantes italianos, portugueses, franceses e alemes (SIQUEIRA, 2007).  

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP) o 

setor sofreu muito com a pandemos do coronavírus, mas mesmo assim gerou, em 2021, um 

faturamento de aproximadamente R$ 92 bilhões, 61,65% dos produtos em padarias são 

produção própria e 38,35% de revenda, sendo que esse setor emprega 2,5 milhões de 

trabalhadores (ABIP, 2022). 

O setor de panificação e confeitaria no Brasil encontra-se segmentado por padaria 

artesanal, industrial e em supermercados. A padaria artesanal é uma atividade praticada por 

pessoas que produzem panificados e confeitados, geralmente sob encomenda, em suas casas 

ou em pequenos estabelecimentos empreendedores e vendem de acordo com a demanda e sem 

muita escala. A produção artesanal permite elaborar produtos com maiores detalhes, frescos e 

de sabores acentuados e variados. A padaria semi-industrial e de supermercado são praticadas 

em padarias, confeitarias, centrais de produção, que usam infraestrutura industrial em que os 

ingredientes são transformados em produtos de consumo imediato, atendendo as exigências da 

legislação. No supermercado, a produção de panificados e confeitados não é o principal 

negócio. E a padaria industrial se refere àquela que produz os produtos em escalas, prontos ou 

semi-prontos para consumo, tais como bolos, pré-mistura para bolos, cookies, pães, pães de 

mel, barrinhas de cereal e que possuem uma vida útil maior com características que facilitam 

armazenamento e transporte. A venda é feita para indústrias, hospitais, padarias artesanais, 

lojas de conveniências e supermercados (SEBRAE, 2017). 

Em confeitarias, é necessário a presença de um confeiteiro profissional que tenha a 

capacidade de criar, gerenciar, adaptar e modernizar cardápios, além de conhecer a história dos 

alimentos, da cultura de diversos países e ciências dos ingredientes. Além disso, é fundamental 

que o confeiteiro conheça as técnicas e ingredientes brasileiros para que seja capaz de criar 

receitas, sem perder a essência da confeitaria brasileira (SCHELIGA, 2016). 

No caso de produtos artesanais, França (2020) ressalta que esses produtos têm ganhado 

destaque e é um dos setores que mais crescem no país, pois seu enfoque é em produtos únicos, 
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exclusivos e com uma identidade própria o que é bastante desejado por alguns consumidores. 

 

2.2  Confeitos do tipo rendas de açúcar e bolos rendados 

A renda Renascença teve sua origem em Veneza, na Itália, no século XVI, e foi 

introduzida no Brasil por freiras europeias. A técnica de bordado têxtil delicado popularizou-

se pelas mãos das rendeiras nordestinas, que passam a arte de geração em geração. Os traços 

marcantes tão característicos da técnica, em que predominam pontos exclusivos e entrelaçados 

delicados, podem ser reproduzidos com perfeição pelas mãos de um confeiteiro habilidoso. 

Essas rendas podem ser aplicadas como um enfeite de bolos e são chamados de “bolos 

rendados” (Figura 1) (CASTRO, 2019). Os bolos doces que reproduzem a técnica de bordado 

estão fazendo a cabeça das noivas, pois o visual delicado e artesanal traz um toque de 

exclusividade e romantismo à mesa do bolo o que torna um nicho de mercado a ser explorado. 

 

Figura 1 - Bolo com renda de açúcar. 

 

Fonte: Sandra Dias. 

 

A renda é feita de açúcar e vendida em um pote com 100 gramas de “pasta” de marca 

Flex. Para a sua produção mistura-se essa pasta com água, mistura-se e amassa-se até obter 

uma consistência homogênea. Após a obtenção da massa adiciona-se corante em gel ou Softgel 

da cor de sua preferência. Após a coloração da massa, espalha-se sobre o molde de silicone e 

seca em forno convenional (MARIA CHOCOLATE, 2015). 

Os tapetes e moldes de silicone podem ser utilizadas para decoração de bolos, cupcakes, 

doces e artes em geral, com pasta americana, glacê de açúcar, chocolate, pasta de leite em pó, 

biscuit e massas em geral (Figura 2). O molde é flexível, de fácil manuseio e fácil limpeza, 

permite o uso da mistura caseira de glacê de açúcar e suporta temperaturas de -10 ºC até 230 

ºC (SUBLIME COZINHA, 2020). 
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Figura 2 - Molde de silicone. 

  
Fonte: Loja do silicone. 

 

2.3 Frutas Tropicais 

O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas, ficando atrás apenas da China e 

da Índia, portanto a fruticultura é um dos setores mais importantes para o agronegócio brasileiro 

(EMBRAPA et al., 2019). 

Em 2020, o Brasil, produziu 6,6 milhões de toneladas de banana, com valor de produção 

de 8,6 bilhões de reais, sendo o estado de São Paulo o maior produtor. Sergipe produziu 25 mil 

toneladas com valor de produção de 32 mil reais, e a cidade de Japoatã foi a maior produtora 

de banana (IBGE, 2022a). Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 

a banana fornece, em média, 100 calorias por 100 gramas de polpa, e é classificada como um 

alimento com alto valor nutricional (UNICAMP, 2011). A banana prata contém 26 g/100 g de 

carboidratos, 1,3 g/100 g de proteínas, 2 g/100 g de fibras, 0,1 g/100 g de lipídios, 0,6 g/100 g 

de cinzas, rica em magnésio, potássio, cálcio, manganês, ferro, fósforo e vitamina C 

(UNICAMP, 2011) e em torno de 70% de umidade. A banana é uma das frutas mais populares 

do mundo sendo consumida não somente in natura, mas também processada, podendo ser 

aproveitada em todas as fases de amadurecimento (AURORE et al., 2009).  

A produção de goiabas, no Brasil em 2020 foi de 566 mil toneladas, com valor de 

produção de 1 bilhões de reais, sendo o estado de Pernambuco o maior produtor. Sergipe 

produziu 3,6 mil toneladas com valor de produção de 5,3 mil reais,  e a cidade de Poço Redondo 

foi a maior produtora de goiaba (IBGE, 2022b). A composição da goiaba vermelha, com casca 

e crua, em 100 gramas é de 85% de umidade, 1,1 g de proteína, 0,4 g de lipídeos, 13 g de 

carboidratos, 6,2 g de fibra alimentar, 0,5 g de cinzas, 4 mg de cálcio e 7 mg de magnésio 

(LIMA et al., 2011). A goiaba também é rica em vitaminas A e C, ômega 3, ômega 6, ácidos 

graxos poli-insaturados, riboflavina presentes em suas sementes (KADAM; KAUSHIK; 

KUMAR, 2012). Além de carotenóides e polifenóis (NIMISHA et al., 2013). 
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Em 2020, o Brasil, produziu 1,57 mil toneladas de manga, com valor de produção de 

1,7 milhões de reais, sendo o estado da Bahia o maior produtor. Sergipe produziu 18 mil 

toneladas, com valor de produção de 23 mil reais, e a cidade de Neópolis foi a maior produtora 

de manga (IBGE, 2022c). Os principais constituintes da manga, por 100 gramas de parte 

comestível são água (85,8 g), carboidratos (12,8 g), proteínas (0,9 g), lipídios (0,2 g), fibras 

alimentar (2,1 g), cinzas (0,3 g), cálcio ( 8 mg) e vitaminas, além de ser rica em carotenoides 

(UNICAMP, 2011).  

Tanto a banana, quanto a manga e a goiaba são consumidas na forma in natura, polpa, 

sucos, doces, sorvetes e podem ser desidratadas. 

 

2.4 Desidratação de polpa de frutas por secagem solar 

A secagem é um processo físico que consiste na retirada da água do alimento por 

evaporação, isso provoca a redução da atividade de água o que dificulta reações químicas e 

desenvolvimento de microrganismos, de modo a aumentar a vida útil do alimento. Pode ser 

considerado como um dos métodos mais antigos de conservação de alimentos que surgiu 

quando os povos primitivos observaram que as sementes das plantas, com que se alimentavam, 

mantinham-se conservadas por mais tempo quando expostas a radiação solar (ALMEIDA, 

LIMA e SOUZA, 2016). 

Existem diferentes tipos de secadores solar e o mais simples é de baixo custo, sendo 

necessário apenas o uso de bandejas para a desidratação e rede protetora contra insetos 

(CELESTINO, 2010). 

Os países tropicais, como o Brasil, recebem grandes incidências solares, devido à 

posição geográfica global, recebem energia solar quase o ano todo, o que torna bastante 

favorável o uso de equipamentos solares (QUEIROZ, 2005). O uso da energia solar é de suma 

importância, pois é uma fonte de energia limpa e renovável, que não agride o meio ambiente 

(BANDEIRA, 2012). 

As áreas localizadas no Nordeste do Brasil têm taxas de radiação solar anuais 

comparáveis às melhores regiões do mundo. Temperatura elevada e constante, baixo teor de 

umidade relativa do ar, quase três mil horas de sol anuais (CUNHA, 2009). Sendo assim, o uso 

dessa energia se torna uma alternativa ambientalmente correta e sustentável para o emprego de 

projetos de baixo custo, a fim de servir famílias de baixa renda e pequenos agricultores (TIBA 

et al., 2000). 

O secador solar opera com um fluxo de ar que percorre de forma natural ou forçada por 
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toda a sua extensão. Durante seu trajeto esse fluxo sofre aquecimento por exposição à radiação 

solar. Dentro do secador estão dispostos os produtos a serem secados que perdem umidade ao 

entrarem em contato com o ar aquecido (BEZERRA, 2001). 

 

2.5 Pesquisa de mercado 

A pesquisa de mercado é conhecida como uma importante ferramenta para as 

organizações cujo objetivo é adquirir informações significantes sobre o mercado em que atua 

ou possui intenções de atuar. Sendo assim, quanto mais conhecimento sobre o mercado a 

organização obter, maior será seu desempenho e suas chances de sucesso. A pesquisa de 

mercado busca informações a respeito do mercado como um todo, desde clientes a concorrentes 

e fornecedores (GOMES, 2005). Além disso, a pesquisa deve ter a real necessidade de uma 

informação de uma situação em que há alguma pergunta a ser respondida (SEBRAE, 2013).  . 

Para realizar uma pesquisa de mercado são indicados seguir alguns passos de forma ordenada 

como representado na Figura 3.  

 

Figura 3 - Passos para realização da pesquisa de mercado.  

 Fonte: Sebrae (2013). 
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A definição do público-alvo tem por objetivo identificar as pessoas para quem a 

pesquisa será aplicada. Conforme Gomes (2005, p. 36), “um bom questionário combina 

perguntas abertas e fechadas de maneira equilibrada, toma o menor tempo possível do 

entrevistado e atende aos objetivos da pesquisa.” A pesquisa de mercado, quando realizada 

antes da execução de um projeto ou do lançamento de um novo produto, provavelmente 

promoverá prevenções sobre riscos e facilitará o surgimento de indicadores de oportunidades 

para com a empresa que executá-la. Devido ao fato da mesma possibilitar o conhecimento do 

mercado e apresentar possíveis conseqüências em relação a determinadas decisões tomadas 

(TAGLIACARNE, 1989). 

É importante ressaltar que a inovação se difere de invenção. Segundo Freire (2000, p. 

24)  a inovação é o processo de criação e introdução de algo novo na própria organização ou 

no mercado. A inovação não se resume à geração de novas idéias, pois requer a invenção de 

algo novo e a sua posterior aplicação na própria organização ou no mercado.  

Como objetivos secundários pode ser a identificação dos clientes como sexo, faixa 

etária, estado civil, renda e profissão, além de conhecer os hábitos como quais produtos 

consomem, com que frequência, se tem interesse em podutos novos e volume de compra. 

Outros fatores interessantes que podem ser determinados são os motivos que os levam a 

comprar o produto, como variedade, qualidade disponibilidade, preço, formas de pagamento, 

estrutura e local da confeitaria, atendimento e divulgação (SEBRAE, 2013).  

O método de pesquisa corresponde ao seu tipo que pode ser qualitativa e/ou 

quantitativa. Na pesquisa qualitativa objetiva conhecer as percepções dos entrevistados sobre 

produtos, serviços e empresas, sem quantificá-los, e o interesse nas avaliações ubjetivas ocorre 

com intuito de apontar comportamentos e tendências. Na pesquisa quantitativa objetiva obter 

indicadores numéricos e segue-se critérios estatísticos que medem opiniões, atitudes e 

preferências, estimam o potencial ou volume de vendas e para medir o tamanho e a importância 

de segmentos de mercado Ambos os métodos, qualitativo e quantitativo, devem cumprir critérios de 

confiabilidade e validez para garantir seu caráter científico (RICHARDSON et al., 1989). 

O meio para aplicar uma pesquisa se refere à forma de aplicação de um questionário 

que pode ser por entrevistas pessoais, e-mail, telefone, correspondência e aplicativos. Esses 

questionários serão aplicado ao público correspondente a amostra. A amostra é um porção da 

população que participará da pesquisa a partir de um universo previamente definido. A 

amostragem se faz importante apenas para a pesquisa quantitativa uma vez que se utiliza 

conceitos estatísticos que indicam o número representativo de pesquesa a serem feitas segundo 

o universo (público-alvo) que a dispõe. Isso significa que quanto maior o universo, maior será 
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a população e maior será o tamanho da amostra. Na pesquisa quantitativa também é necessário 

definir a margem de erro ou erro amostral, na qual identifica a variação dos resultados de uma 

pesquisa. O percentual de erro é dependente do tipo de produto ou negócio. A distribuição da 

população também é interessante de se conhecer previamente, pois quanto menos variada for 

a população menor é a amostra necessária e o nível de significância deve ser determinado, pois 

indica a probabilidade de repetição dos resultados obtidos caso a mesma pesquisa seja realizada 

(SEBRAE, 2013). 

Os instrumentos de pesquisa mais comuns são os questionários, o roteiro de entrevista 

e o formulário de avaliação. O questionário é um dos instrumentos mais utilizados e consiste 

de um documento elaborado de forma estruturada e por escrito, um conjunto de perguntas 

claras e objetivas a serem feitas aos participantes, podendo ser perguntas abertas ou fechadas, 

mas que tome o menor tempo possível do entrevistado. O questionário deve ser testado 

previamente para realizar pequenos ajustes. Após finalizado o questionário é possível aplicá-

lo e a abordagem ao entrevistado deve ser a mais respeituosa e amigável, deve-se explicar a 

finalidade da pesquisa, o tempo de duração e os termos a serem acordados e assinados. Após a 

coleta dos dados deve-se tabulá-los e analisados a fim de destacar as informações mais 

relevantes e apresentá-los na forma de gráficos, tabelas, comentários para facilitar a 

interpretação. A etapa de elaboração do relatório consiste na análise da pesquisa a partir dos 

resultados obtidos e verificar se atende aos objetivos definidos no início da pesquisa. Essa 

análise se faz importante pois indicará o planejamento e a implementação de ações que 

contribuirão para o seu negócio ou produto (SEBRAE, 2013). 
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3. OBJETIVOS 

 

O objetivo desse estudo foi obter um confeite do tipo renda desenvolvido a base de 

frutas desidratadas por secagem solar para aplicação em bolos e realizar uma pesquisa de 

mercado desse novo produto. 

 

3.1. Objetivos Específicos 

 Desidratar polpa de banana, de goiaba e de manga em secador solar para a obtenção dos 

confeites do tipo renda; 

 Avaliar as características visuais das rendas como  cor e rasuras, e registrar como 

imagens. 

 Realizar a pesquisa de mercado dos bolos com as rendas de frutas aplicadas utilizando 

formulários; 

 Avaliar o perfil do consumidor de bolos, suas necessidades, seus desejos e preferências, 

e frequência de consumo, tanto de bolos, como de frutas.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Preparo das polpas e obtenção das rendas 

 

Para a obtenção da renda de polpa de frutas foram preparadas polpa de banana, 

manga e goiaba. Para isso, as frutas foram higienizadas, descascadas e despolpadas 

retirando o caroço, no caso da manga, e as sementes, no caso da goiaba. Então, as frutas 

foram mixadas separadamente em um processador Philco e peneiradas em peneira de aço 

inoxidável de 16 mesh para a obtenção da polpa que foi desidratada em secador solar. 

O fluxograma de processo está apresentado na Figura 4 e demonstra as etapas de 

processo para a obtenção das rendas. Cada polpa foi espalhada sobre o molde de silicone 

que proporcionou o formato da renda. O conjunto molde e polpa foi seco no secador solar 

de fabricação propria, com temperatura do ar ambiete (27±3 ºC), em seguida a renda foi 

retirada do molde, embalada e armazenada para uso em bolo confeitado. 

 

Figura 4 - Fluxograma para a elaboração da renda de frutas. 

 

Fonte: próprio autor, 2021. 

 

O secador usado para a desidratação da polpa de fruta na forma de renda está 

representado na Figura 5. Para a construção do secador solar foram cortados pedaços de 

madeira para compor as laterais do secador. As laterais do secador foram construídas de 

madeira com dimensões de 0,75 m por 0,08 m (comprimento) e 0,475 m por 0,08 m 

(largura). A tampa possui dimensões de 0,375 m por 0,45 m (largura) e 0,67 m por 0,045 

m (comprimento). Os pés do secador foram construídos de 4 caibro de madeira nas 
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dimensões de 0,80 m de altura por 0,055 m de largura. No fundo do secador foi usada 

uma tela de PVC (material não tóxico) medindo 0,76 m por 0,52 m e na tampa do secador 

medindo 0,65 m por 0,40 m. Vale ressaltar que o alimento não esteve em contato com a 

madeira. 

 

Figura 5 - Secador solar. 

  

Fonte: próprio autor, 2021. 

 

Após a obtenção da renda, imagens fotográficas foram realizadas a fim de facilitar 

uma avaliação visual da continuidade, homogeneidade e uniformidade da renda. Além 

disso, a cor foi observada visualmente e registrada com imagens de uma câmera 

fotográfica de celular.  

 

4.2. Preparo dos bolos 

 

Para o preparo do bolo foram utilizados farinha de trigo, açúcar, ovos, gordura, 

leite condensado e leite em pó. Os ingredientes açúcar, ovo e leite foram batidos em 

batedeira planetária (Arno), e aos poucos foi adicionada a farinha. O recheio dos bolos 

foi realizado adicionando leite em pó e leite condensado . Para a cobertura dos bolos foi 

usado chantilly (Ourolac). As rendas das frutas foram aplicadas sobre o chantilly. 

 

4.3. Pesquisa de mercado 

 

A pesquisa de mercado de bolos confeitados caracteriza-se como uma abordagem 

qualitativa, com caráter exploratório e, também, descritivo de investigação e foi baseada 

no objetivo do presente estudo. Para isso foi aplicado um questionário na forma de 

formulário (ANEXO A), semi-estruturado com 23 perguntas fechadas, semi-abertas e 
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abertas, via online pela plataforma Google. 

Na primeira sessão do formulário foi apresentado o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE) e em caso de aceite, o participante foi conduzido para as sessões 

seguintes. Nas demais sessões, a pesquisa de caráter exploratória e descritiva, e pretendeu 

entender o perfil de consumidores quanto a frequência de consumo de bolos e de frutas, 

se o consumidor conhece ou não o novo produto apresentado, se consumiria esse novo 

produto e suas preferências de consumo. Essa pesquisa possibilitou um melhor 

entendimento e compreensão do fenômeno analisado, pois há poucas informações do 

comportamento dos consumidores desse segmento, e permitiu determinar a frequência e 

característica em que o consumidor busca nesse tipo de produto. Na pesquisa, também 

foram explorados dados de idade, sexo e cidade em que reside. 

O objeto de estudo foram homens e mulheres, maiores de idade, de 18 anos a 70 

anos, consumidores de bolos confeitados da região do Alto Sertão Sergipano, 

especificamente do município de Nossa Senhora da Glória, que possui uma população 

estimada 37 mil habitantes no ano de 2021 (IBGE, 2021). Considerando que a maior parte 

da população do município está entre as idades de 18 anos e 70 anos, estimou-se a 

população alvo de pesquisa de 30 mil pessoas. Assim com um público-alvo de 30 mil 

pessoas, considerando erro amostral de 10%, com nível de confiança de 90% e uma 

distribuição heterogênea da população, foram necessários aplicar no mínimo 68 

questionários. As entrevistas com uso de questionário na forma de formulário, 

semiestruturado com 23 perguntas fechadas, semiabertas e abertas, via online pela 

plataforma Google foi o instrumento de pesquisa. O link do questionário 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeQQ09FH1koa6RM2vPxqjDJp-

vfEOXkHAXpH6bd9ADm92zfA/viewform?usp=pp_url. No questionário constou de 5 

perguntas objetivas, de seleção e de múltipla escolha, sobre seus gostos e frequência de 

consumo de bolos e frutas, 15 perguntas objetivas, de seleção, de múltipla escolha e 

dissertativa, sobre seus gostos, preferências e atitudes de compra de bolos confeitados, 

por fim, 3 perguntas objetivas, de seleção, para identificação social do seu perfil, como 

sexo, idade e cidade em que reside. Na última sessão do questionário foi feito um 

agradecimento a pesquisa, e a solicitação de e-mail, caso o participante deseja-se receber 

uma cópia da sua participação e do TCLE para impressão. No TCLE também foi 

explicado que o participante da pesquisa pode guardar em seus arquivos uma via do 

documento e/ou solicitar o envio da via assinada pelos pesquisadores ao participante de 

pesquisa.   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeQQ09FH1koa6RM2vPxqjDJp-vfEOXkHAXpH6bd9ADm92zfA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeQQ09FH1koa6RM2vPxqjDJp-vfEOXkHAXpH6bd9ADm92zfA/viewform?usp=pp_url
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Para a coleta de dados, 105 participantes foram abordados via whatsApp, com 

números fornecidos em um cadastro de clientes de uma confeitaria de propriedade da 

discente, do município de Nossa Senhora da Glória – Sergipe com intuito de atingir no 

mínimo 68 formulários necessários para a pesquisa. Para isso foi apresentado um texto 

convidando os participantes a colaborarem com a pesquisa. Nesse convite foram 

apresentados o objetivo da pesquisa, e que a participação não era obrigatória e ocorre de 

forma voluntária. Após o convite, antes de responder às perguntas do pesquisador 

disponibilizadas em ambiente não presencial ou virtual (questionário/formulário), foi 

apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ou Termo de Assentimento, 

quando for o caso) para a sua anuência. 

Apenas a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o aceite 

(anuência) da participação da pesquisa teve caráter obrigatório, as demais perguntas não 

foram obrigatórias e foi garantido ao participante, o direito de não responder qualquer 

questão, sem necessidade de explicação ou justificativa para tal, podendo também se 

retirar da pesquisa a qualquer momento. Ao ser convidado o participante teve a garantia 

de plena liberdade de recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem penalização alguma. 

No TCLE informava aos participantes que não foram vislumbrados grandes riscos 

da sua participação na pesquisa, pois não haveria possibilidades de danos à sua dimensão 

física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual, em qualquer momento da 

pesquisa. Também, foi ressaltado que em nenhum momento o participante iria consumir 

qualquer tipo de alimento. Os riscos atrelados ao vazamento de dados, característicos do 

ambiente virtual, podem ocorrer mesmo que seja pequeno, no entanto, foi ressaltado que 

os dados coletados ficaram de responsabilidade da pesquisadora Angelise Durigon do 

Núcleo de Educação em Ciências Agrária e da Terra da Universidade Federal de Sergipe 

– Campus do Sertão (UFS). Assim como, o armazenamento adequado dos dados 

coletados, e os procedimentos para assegurar o sigilo e a confidencialidade das suas 

informações como participante da pesquisa. Na divulgação dos resultados desse estudo, 

os dados pessoais do participante como nome e e-mail não serão citados.  

Os benefícios gerados pela pesquisa ao participante foram pequenos, no entanto 

para nós pesquisadores nos trouxe muitos benefícios, pois permitiu avaliar se o 

desenvolvimento de um produto dito natural fosse aceito no mercado e, assim, facilitar a 

tomada de decisão em ofertar esse tipo de confeite em bolos confeitados.  

Todos os dados coletados no questionário online foram salvos na forma de 



 

 

23 

 

imagem e tabulados em planilha e gráficos para análise. As tabelas, gráficos e imagens 

foram interpretados a fim de explicar os fenômenos.  

O critério de inclusão foi homens e mulheres, maiores de idade, de 18 anos a 70 

anos, consumidores de bolos confeitados da região do Alto Sertão Sergipano, 

especificamente do município de Nossa Senhora da Glória. E o critério de exclusão foi 

menores de 18 anos e pessoas que não aceitarem a participar da pesquisa ou que decidirem 

se retirar ao longo do processo. 

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Figura 6 estão apresentadas as rendas de manga, goiaba e banana obtidas a 

partir da polpa desidratada por secagem solar. Pelas imagens fotográficas pode-se 

observar homogeinidade e continuidade, ausência de fraturas e rasgos da renda em todas 

as frutas. A coloração amarelo/laranja característica da polpa de manga foi mantida, assim 

como a cor rosa/vermelho da goiaba. A renda de banana apresentou alguns pontos escuros 

(coloração preta) típica das sementes da banana e coloração bege clara.  

 

Figura 6 – Renda do tipo Renascença a base de polpa de frutas (a) manga, (b) goiaba e 

(c) banana desidratadas por secagem solar. 

   
(a) (b) (c) 

Fonte: próprio autor, 2021. 

 

Na Figura 7 estão apresentadas imagens das rendas aplicadas sobre o chantili dos 

bolos. 
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Figura 7 – Bolos confeitados com a renda do tipo Renascença a base de polpa de frutas 

(a) manga, (b) goiaba e (c) banana desidratadas por secagem solar. 

   
(a) (b) (c) 

Fonte: próprio autor, 2021. 

 

Na Figura 8 estão apresentadas detalhadamente as rendas aplicadas sobre o 

chantili dos bolos. Os detalhes mais delicados impostos pelo formato do molde de silicone 

foram contemplados com o uso da polpa de fruta, com desenhos mantidos, formato e 

traços nítidos. Para melhor comparação na Figura 9 apresenta-se a renda de açúcar 

(tradicional) e a renda de manga, assim como a listagem de ingredientes de cada renda. 

 

Figura 8 – Detalhes da aplicação da renda do tipo Renascença a base de polpa de frutas 

(a) manga, (b) goiaba e (c) banana desidratadas por secagem solar sobre o chantili. 

   
(a) (b) (c) 

Fonte: próprio autor, 2021. 
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Figura 9 – Comparação visual e de ingredientes entre a renda de açúcar (tradicional) e a 

renda de manga desidratadas por secagem solar.  

 
Fonte: próprio autor(a). 

 

Após a divulgação da pesquisa de mercado, 105 convidados aceitaram em 

participar da pesquisa, sendo 72 participantes do sexo feminino e 33 do sexo masculino. 

No entanto as resposta de 5 participantes não foram consideradas, pois esses participantes 

foram incluídos no critério de exclusão por possuírem idade inferior a 18 anos. Portanto, 

ao todo foram considerados 100 participantes e as idades e renda mensal estão 

representadas na Figura 10. A maioria (43%) dos participantes encontram-se na faixa 

etária entre 30 a 39 anos, seguida da faixa etária de 21 a 29 anos (24%). Dos 100 

participantes, 36 declararam ter renda mensal acima de 3 salários mínimos, sendo que o 

salário mínimo no Brasil, no mês de janeiro de 2022 foi de R$1212,00. 

 

Figura 10 – (a) Idade e (b) renda mensal dos 100 participantes da pesquisa.  

 
(a) 
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(b) 

Fonte: próprio autor(a). 

 

A Figura 11a demonstra o alcance das redes sociais (whatsapp) e da divulgação 

do formulário de pesquisa, pois dos 100 participantes 69% são do estado de Sergipe, 

sendo os demais participantes residentes dos estados situados nas regiões do sul, sudeste, 

centro-oeste e nordeste do Brasil. Considerando o público-alvo da pesquisa (mínimo 68 

formulários de residentes de Nossa Senhora da Glória) pode-se observar que 65% (45 

indivíduos) dos participantes residentes no estado de Sergipe são moradores do município 

de Nossa Senhora da Glória – SE, seguidos de 15% residentes de Aracaju e 6% de 

Itabaiana (Figura 11b). Vale ressaltar que mesmo não sendo todos os indivíduos 

residentes do município de Nossa Senhora da Glória, o presente estudo irá considerar 

todas as respostas, visto que o município de residência do participante não é critério de 

exclusão nesta pesquisa. Além disso, a maioria dos entrevistados residem no estado de 

Sergipe e próximos (distância máxima de 126 km) ao município de Nossa Senhora da 

Glória. 

 

9

18 17

10

36

10

0

5

10

15

20

25

30

35

40

até 0,5 0,5 a 1 1 a 2 2 a 3 > 3 não

informaram

N
ú

m
er

o
 d

e 
in

d
iv

íd
u

o
s

Salários



 

 

27 

 

Figura 11 – (a) Estados em que residem os 100 participantes da pesquisa e (b) 

municípios do estado de Sergipe que reside a maioria dos participantes. 

 

(a) 

 

(b) 

Fonte: próprio autor(a). 

 

Quanto ao consumo de bolos, 97% dos participantes confirmaram consumir bolos 

confeitados e a frequência de consumo está representada na Figura 12, assim como a 

descrição da ocasião em que consome esse tipo de bolo. Cirqueira (2021) verificou que o 

mercado de doces, chocolates, bolos, sobremesas e produtos de confeitaria apresenta ser 

de alta representatividade, uma vez que 43% dos participantes consumem esse tipo de 

produto pelo menos 1 vez por semana, porcentual maior que no presente estudo, em que 

a frequência de consumo semanal foi de 18%, no entanto, vale ressaltar que Cirqueira 

(2021) avaliou o consumo de outros produtos, além de bolos. 
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Figura 12 – (a) Frequência e (b) eventos em que os participantes da pesquisa 

consomem bolos confeitados. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Fonte: próprio autor(a). 
 

Todos os participantes declararam que gostam de frutas e 76% consomem frutas 

diariamente, 20% semanalmente e 4% apenas de uma a duas vezese ao mês. Quanto ao 

conhecimento da existência de rendas feitas de açúcar, como a representada na imagem 

A da Figura 9, 55% dos participantes a conhecem, desses 53% já consumiram esse tipo 

de confeite em bolos. Na pesquisa foi sugerida a substituição da renda de açúcar por uma 

renda elaborada com polpa de frutas desidratadas, mas que contivesse características 

similares. Em seguida questionou se os participantes consumiriam e somente 2% negaram 
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o consumo das rendas de frutas. Os motivos em aceitar a substituição da renda de açúcar 

pela de fruta foram indicados pelos participantes e estão expressos na Figura 13. A 

composição da renda, conter apenas fruta, o sabor e isenção de corantes foram os 

principais motivos listados, seguidos de ser uma renda sem adição de açúcar e 

aromatizantes. Vale ressaltar que outros motivos foram citados além daquelas expressos 

na Figra 12, como exemplo não conter gordura vegetal, possibilidade de diversificação 

de mercado e valorização de frutas locais. A ABIP (2022) listou algumas tendências para 

a indústria de panificação para o ano de 2022, e a boa aprência do produto é o primeiro 

pilar de decisão de compra do consumidor que “come com os olhos”. Outro fator 

apontado, foi a inovação de produtos sendo que inovar produtos novos e tradicionais 

também tem se mostrado importante para a decisão e fidelização de seus clientes, assim 

como os alimentos funcionais que tem ingredientes benéficos a saúde e às funções básicas 

do nosso oganismo (ABIP, 2022). De fato, segundo o SEBRAE (2017) apontam que os 

consumidores preferem por itens mais saudáveis, por novos sabores e por praticidade de 

consumo, mas que muitas outras questões afetam a opção por um item naquele 

determinado momento.  

 

Figura 13 – Motivos para o consumo da renda a base de fruta.  

 

Fonte: próprio autor(a). 
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que “0” refere-se de desgostei muitíssimo e “10” gostei muitíssimo. Mais da metade 

(86%) dos participantes atribuíram nota acima de 8 indicando ter gostado muitíssimo do 

bolo com a renda de banana (Figura 13). Apenas 3% atribuiram nota inferior a “5” 

indicando não ter apreciado o produto apresentado. A cor da renda da banana remete a 

fruta para 78% dos participantes, no entanto para 22% a cor da renda não lembra a fruta 

in natura.  

Os participantes da pesquisa, 94 e 95%, atribuíram nota acima de 8 para o bolo 

com a renda de manga e para a renda de goiaba, respectivamente. Isso indica que os 

participantes gostaram muitíssimo das rendas. Quanto a cor, 95% dos participantes 

afirmaram que a cor amarela da renda remete a manga in natura, e 91% responderam que 

a cor vermelha da renda de goiaba corresponde a cor dessa fruta.  

 

Na Figura 14 encontra-se representado o percentual de escolha dos bolos de 

acordo com a fruta da renda, sendo que 38% dos participantes escolheriam todos os bolos, 

18% escolheriam o bolo de goiaba e 16% o de manga e 16% escolheriam tanto o de manga 

e quanto o de goiaba, sendo assim essas duas frutas foram as preferidas pelos 

participantes. 

 

Figura 14 – Notas atribuídas para o bolo confeitado com as rendas a base de banana, a 

base de manga e a base de goiaba.  

 
 

Fonte: próprio autor(a). 
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Os motivos mencionados pelos participantes estão expressos na nuvem de palavra 

(Figura 15) sendo os mais mencionados relacionados com a própria fruta, cor, sabor, 

atratividade e beleza. 

 

Figura 15 – Percentual de escolha dos bolos de acordo com a fruta da renda.  

 
Fonte: próprio autor(a). 

 

Figura 16 – Nuvem de palavras com os motivos da escolha dos bolos de acordo com a 

fruta da renda. 

  
Fonte: próprio autor(a). 
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comprariam os bolos se fosse vendido em confeitarias e 8% não comprariam. Sendo que 

90% dos parcipantes pagariam 5% a mais pelo produto, 1% mencionou que pagaria 10% 

a mais do valor, e 9% afirmou que não pagariam nenhum valor a mais pelo produto. 

Segundo SEBRAE (2017) o momento econômico do país e as dificuldades financeiras 

que a população vem passando definem seu comportamento no momento da compra. No 

momento em que a renda é mais curta o custo da mercadoria tem grande inflencia contra 

aspectos de qualidade ou sabor.  

 

 

Figura 17 – Intensão de compra dos bolos. 

 
Fonte: próprio autor(a).  
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6. CONCLUSÃO 

 

A elaboração de uma renda de polpa de frutas tropicais usando a secagem solar 

permite ter um produto de confeitaria natural, sem adição de outros ingredientes, com 

homogeneidade e continuidade, sem rasgos e fraturas, de coloração típica das frutas e 

detalhes delicados com desenhos, formato e traços nítidos característicos do confeito do 

tipo renda. Esses detalhes são enaltecidos na pesquisa de mercado em que os 

consumidores listam a composição da renda com apenas fruta, sem adição de açúcar e 

aromatizantes, além do sabor e ausência de corantes. A renda de manga e de goiaba tem 

um desejo maior pelo consumidor devido a cor e atratividade pela beleza das rendas. 

Todas as rendas são aceitas e provavelmente seriam compradas pelo consumidor o que 

indica ser um produto em potencial para lançamento no mercado. Os consumidores 

aceitam pagar até 5% a mais do valor do bolo se confeitado com as rendas de frutas 

corroborando com a ideia do potencial do produto. Se tratando do estado de Sergipe, além 

de ser produtor das frutas como a manga, goiaba e a banana, apresenta em maior parte do 

ano alta incidência solar e essa pode ser aproveitada como fonte de calor para desidratar 

frutas isso proporcionando economia com secadores convencionais que utilizam de fontes 

elétricas, a gás e a lenha e reduz o custo de produção reduzindo o preço final do produto. 

O presente trabalho possibilita novas questões para futuras análises relacionadas a alguns 

fatores que impedem a secagem das rendas em período úmido, como esse periodo aqui 

no nordeste é bem pouco são apenas 3 meses chuvosos, pode-se pensar em algumas 

embalagens que conserve esse produto durante esse periodo no entanto teremos renda o 

ano todo. 
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ANEXO A 

 

Você está sendo convidado a participar como voluntário de uma pesquisa intitulada 

“Elaboração de um confeite do tipo renda a base de polpa de frutas desidratadas por secagem 

solar para aplicação em bolos” sob responsabilidade da prof. Dra. Angelise Durigon. Este 

documento, chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento, visa assegurar seus 

direitos como participante. Por favor, leia com atenção, e em caso de dúvidas, antes ou mesmo 

depois de assiná-la, você poderá esclarecê-las com a pesquisadora. Não haverá nenhum tipo de 

penalização ou prejuízo se você não aceitar participar ou retirar sua autorização em qualquer 

momento. Esta pesquisa tem como objetivo conhecer e avaliar a percepção dos consumidores 

frente a um novo produto alimentício, bolo rendado com confeite do tipo renda a base de fruta 

desidratada, e sua intenção de compra. O público-alvo são consumidores de bolos que irão 

responder um formulário eletrônico pela plataforma Google. No formulário poderão ser 

perguntado seu local de origem, residência, idade e gênero, aspectos econômicos, e suas 

intenções de compra. A responsabilidade pelas informações fornecidas será a pesquisadora 

Angelise Durigon do Núcleo de Educação em Ciências Agrária e da Terra da Universidade 

Federal de Sergipe – Campus do Sertão (UFS), em Nossa Senhora da Glória, Rodovia 

engenheiro Jorge Neto, km 0, silos, Nossa Senhora da Glória, CEP: 46.980-110. Telefone (79) 

3411-3273/ 3411-3050/ 998648331. Em caso de dúvidas você pode entrar em contato pelo 

telefone (79)999164050 ou pelo e-mailangelise@academico.ufs.br.Você tem a garantia de que 

sua identidade será mantida em sigilo e nenhuma informação será dada a outras pessoas que 

não façam parte da equipe de pesquisadores. Na divulgação dos resultados desse estudo, seu 

nome não será citado. Em caso de denúncias ou reclamações sobre sua participação e sobre 

questões éticas do estudo, você poderá entrar em contato coma secretaria do comitê de Ética 

em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEP) da universidade Federal de Sergipe pelo e-

mail:Plataformabrasil@saude.gov.br ou acessar a lista de projetos aprovados pelo CEP no 

endereço (www.saude.gov.br/plataformabrasil ).Após ter recebido esclarecimentos sobre a 

natureza da pesquisa, seus objetivos, aceito participar. 

( ) sim 

( ) não 

 

Você consome bolos confeitados? 

( ) Sim 

( ) Não  

Se não, descreva o porquê:______________________________________________ 

 

Se sim, qual frequência de consumo de bolos confeitados? 

( ) Diariamente 

( ) Semanalmente 

( ) Uma a duas vezes ao mês 

( ) Uma a duas vezes ao ano 

( ) Mais de 3 vezes ao ano 

 

Qual ocasião você consome bolos confeitados? 

( ) Em aniversários 

( ) Em casamentos 

( ) Em datas de festivos religiosos 

( ) Sempre que tem vontade 

( ) Em confraternização com familiares e amigos 

( ) Em confraternização no local de trabalho 
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Você gosta de frutas? 

( ) Sim 

( ) Não 

 

Qual a frequência que você consome frutas 

( ) Diariamente 

( ) Semanalmente 

( ) Uma a duas vezes ao mês 

( ) Uma a duas vezes ao ano 

( ) Mais de 3 vezes ao ano 

 

Você conhece a renda de açúcar que é aplicada sobre a cobertura e é usada para enfeitar bolos? 

( ) Sim 

( ) Não 

 

Você já consumiu bolo enfeitado com renda de açúcar, como esse da imagem?  

 
( ) Sim 

( ) Não 

 

Se essa renda de açúcar (Imagem A) fosse substituída por uma renda produzida a partir da 

secagem de polpa de fruta (Imagem B), mas com características similares , você a consumiria 

em um bolo ?  

 
( ) Sim  

( ) Não 

 

Em caso da resposta anterior for positiva, marque os possíveis motivos que levam a optar por 

seu 

consumo?___________________________________________________________________

_____ 
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O bolo da imagem abaixo foi recoberto com uma renda de banana. Na escala abaixo, considere 

10 para “gostei muitíssimo” e 0 “desgostei muitíssimo”. Qual nota você daria para a aparência 

geral? 

 
( ) 10  ( ) 9  ( ) 8  ( ) 7  ( ) 6  ( ) 5  ( ) 4  ( ) 3  ( ) 2  ( )1  ( ) 0 

 

A cor da renda de banana remete a fruta utilizada para produzir a renda ? 

( ) sim 

( ) não 

 

 

O bolo da imagem abaixo foi recoberto com uma renda de manga. Na escala abaixo, considere 

10 para “gostei muitíssimo” e 0 “desgostei muitíssimo”. Qual nota você daria para a aparência 

geral? 

 
( ) 10  ( ) 9  ( ) 8  ( ) 7  ( ) 6  ( ) 5  ( ) 4  ( ) 3  ( ) 2  ( )1  ( ) 0 

 

A cor da renda de manga remete a fruta utilizada para produzir a renda ? 

( ) sim 

( ) não 

 

 

O bolo da imagem abaixo foi recoberto com uma renda de goiaba. Na escala abaixo, considere 

10 para “gostei muitíssimo” e 0 “desgostei muitíssimo”. Qual nota você daria para a aparência 

geral? 
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( ) 10  ( ) 9  ( ) 8  ( ) 7  ( ) 6  ( ) 5  ( ) 4  ( ) 3  ( ) 2  ( )1  ( ) 0 

 

A cor da renda de goiaba remete a fruta utilizada para produzir a renda ? 

( ) sim 

( ) não 

 

Com base na fruta da renda, qual bolo você escolheria?____________________________ 

 

Com base na sua escolha anterior, qual motivo? ____________________________________ 

 

Se você encontrasse esse bolo em uma confeitaria você: 

( ) certamente compraria 

( ) provavelmente compraria 

( ) talvez compraria 

( ) talvez não compraria 

( ) provavelmente não compraria 

( ) certamente não compraria 

 

Você pagaria um valor a mais por ser um bolo com uma renda de fruta? 

Sim ( ) 5% a mais ( )10% a mais ( ) 10-25% a mais ( ) 25-40% a mais ( ) 50% a mais ( ) acima 

de 50% 

( ) Não 

 

Qual seu sexo? 

( ) Masculino 

( ) Feminino 

 

Qual sua idade? 

( ) entre 18 e 20 anos 

( ) entre 21 e 29 anos 

( ) entre 30 e 39 anos 

( ) entre 40-49 anos 

( ) entre 50-59 anos 

( ) acima de 59 anos 

 

Qual sua renda mensal? 

( )  entre o e 550 reais 

( ) entre 550 reais e  um salário mínimo 

( ) entre um e dois salários mínimos  

( ) entre dois e três salários mínimos 
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( ) acima de três salários mínimos.  

 

Qual cidade reside? _____________________ 

 


