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Em um mercado globalizado, onde limitações geográficas não se
configuram mais como fronteiras para a expansão mercadológica,
produtos de diferentes nacionalidades transitam pelo mundo,
impulsionando a propagação das características, significados e
culturas de seus desenvolvedores e/ou fabricantes. Diante disso,
surge a necessidade de entender como o consumidor percebe
esses produtos importados e qual o seu comportamento diante
desses. Para entender o comportamento do consumidor foi
investigado o efeito do país de origem na percepção do
consumidor, e sua relação com a qualidade percebida, disposição
de preço a pagar e intenção de compra. Em um cenário
considerado emergente no Brasil, que é o da cerveja especial.

- Verificação do preço médio de cervejas artesanais do 
tipo Pilsen;
- Escolha dos copos;
- Confecção de cartão para apresentação do tipo de 
cerveja;
- Pesquisa exploratória de estereótipo de país. 

Há diferenças significantes nos três construtos analisados, o que
comprova que o efeito país de origem influencia e atua como
fator extrínseco o mercado de cervejas especiais.
Muito embora o Brasil venha como pior produtor de cervejas
especiais na pesquisa exploratória, a China através da sua má
reputação na fabricação de bens obteve as piores avaliações nos
construtos analisados.
O efeito país de origem atua de forma significante em um
mercado emergente, visto que não há informação de produto
suficientemente difundida no mercado.
Visto a Alemanha como país de boa reputação e detentor de
uma das quatro escolas cervejeiras que influenciam o mundo da
cerveja especial, a chancela de “estilo alemão” pode ser utilizada
por profissionais de marketing a fim de melhorar a avaliação da
cerveja especial.
Para ver o trabalho na íntegra, acessar o repositório de teses e
dissertações da Universidade de Caxias do Sul.

Sendo o ramo da cerveja especial um mercado emergente e com
um nível de informação incipiente no Brasil, os consumidores
representados pelos respondentes da presente pesquisa
demonstram que o efeito país de origem influência de forma
significante a avaliação de cervejas especiais, sendo a qualidade
percebida, disposição de preço a pagar e intenção de compra
fatores de impacto na avaliação dos consumidores em adquirir
um novo produto.
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