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RESUMO 

 

LEMOS, A.R. Análise da comunicação de marketing no varejo de alimentos no 

município de São Paulo. 2011. 195p. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade e Faculdade de Saúde 

Pública. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

Uma das conseqüências da transição nutricional é a elevação da prevalência de obesidade na 

população mundial. Entre os fatores ambientais determinantes da escolha alimentar, destaca-

se a influência dos meios de comunicação. O objetivo do estudo foi construir e aplicar um 

questionário para análise da comunicação de marketing no varejo de alimentos do município 

de São Paulo. Amostra propositiva de 52 setores censitários do município de São Paulo foi 

selecionada conforme níveis de IDH e densidade de indicadores ambientais para análise do 

marketing no varejo de alimentos para consumo imediato e domiciliar. A pesquisa identificou 

maior número de estabelecimentos de varejo de alimentos para consumo imediato (472) do 

que para consumo domiciliar (305). O volume de mensagens nos pontos-de-venda foi 

consideravelmente maior para alimentos industrializados (484) do que alimentos in natura 

(275). Registrou-se propaganda de alimentos em maior número de varejos de alimento para 

consumo imediato (47%) do que consumo domiciliar (20%). Identificou-se associação 

positiva entre renda e IDH em relação ao volume de propagandas de alimentos in natura que 

abordavam o conteúdo “saúde”. Houve associação negativa entre renda e volume de 

propagandas para alimentos industrializados em “economia” e “saúde”. O volume total de 

propagandas em estabelecimentos de alimentos para consumo domiciliar apresentou 

correlação negativa com IDH, enquanto no varejo de alimentos para consumo imediato houve 

correlação negativa com renda. Os resultados do presente trabalho apontam para a 

necessidade de maior esforço de pesquisa no que tange à propaganda de alimentos nos 

equipamentos de varejo de alimentos. O fortalecimento de ações de monitoramento de 

propagandas de alimentos nos equipamentos varejistas possibilitaria maior conformidade das 

mensagens das propagandas em relação à legislação de alimentos, em benefício da saúde do 

consumidor. 

 

Palavras-chave: Consumo alimentar. Obesidade. Doenças crônicas não-transmissíveis. 

Ambiente alimentar. Comunicação no varejo. Políticas públicas de nutrição. 



 

ABSTRACT 

 

LEMOS, A.R. Marketing communication analysis on food retail in the city of Sao Paulo. 

2011. 195p. Thesis (Master). Pharmaceutical Sciences School, Economics, Business 

Administration and Accountancy School and Public Health School. University of Sao Paulo, 

Sao Paulo, Brazil, 2011. 

 

The nutrition transition presents as consequence an increase in obesity prevalence among 

worldwide population. Among environmental factors determining food choices of individuals, 

it is possible to point out the influence of mass media communication. The objective of the 

study is to structure and apply a questionnaire for the study of marketing communication in 

food retail at the city of Sao Paulo. 52 census sectors from Sao Paulo city were selected for 

data collection, according HDI and environmental variables, in order to allow the analysis on 

marketing communication on retail of food for immediate or household consumption. Results 

indicate that there are more retail stores of food for immediate consumption (472) than 

household consumption in Sao Paulo city. Volume of advertisement in food retail stores was 

considerably higher for processed foods (484) than in natura (275). Food advertisement was 

registered in higher number of retail stores of food for immediate consumption (47%) than in 

retail stores of food for household consumption (20%). There was a positive association 

between income and HDI in relation to the volume of advertisement for in natura foods 

approaching the “health” content. A negative association between income and volume of 

advertisement for processed foods was identified in relation to “economy” and “health” 

contents. The total volume of advertisement in retail stores of food for household 

consumption presented negative correlation in relation to HDI, while retail of food for 

immediate consumption had negative correlation in relation to income. Results obtained in the 

study indicate the need for joint efforts in research towards food advertisement in food retail 

stores. Strengthening of monitoring action in food advertisement located in retail stores may 

assure higher accomplishment food regulation patterns in relation to the messages published, 

benefiting the consumers’ health. 

 

Keywords: Food consumption. Obesity. Non-communicable chronic diseases. Food 

environment. Retail communication. Public policies in nutrition. 
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1. Introdução 

A presente dissertação foi formulada a partir de uma abordagem interdisciplinar para 

análise da comunicação de marketing no varejo de alimentos do município de São Paulo, o 

que implicou na inclusão de revisão bibliográfica nas áreas de Economia, Marketing e 

Nutrição, de modo a prover conhecimentos básicos ao público heterogêneo ao qual é 

destinada. 

O trabalho foi organizado em oito partes. A primeira parte introdutória descreve 

motivações e objetivos, justificativa, importância e contribuições do estudo. 

A segunda parte descreve o referencial teórico em Nutrição, apresentando os temas de 

transição nutricional e ambiente alimentar, a partir da apresentação do conceito de transição 

nutricional e descrição da literatura sobre os determinantes das escolhas alimentares e a 

influência do ambiente no comportamento alimentar. 

A terceira parte apresenta o referencial teórico em Economia e Marketing, 

contemplando estratégias de concorrência da indústria alimentícia, demanda por atributos no 

setor alimentício e aspectos de marketing no varejo de alimentos, destacando-se o estudo do 

comportamento do consumidor no ponto-de-venda, a relação entre comunicação de marketing 

e vulnerabilidade do consumidor e a ligação entre ética na comunicação de marketing e 

educação nutricional. 

Na quarta parte são descritos os objetivos gerais e específicos do estudo. Na quinta 

parte apresenta-se a metodologia da pesquisa de campo e a elaboração do instrumento de 

coleta de dados para avaliação do ambiente alimentar. Na sexta parte, são descritos os 

resultados da pesquisa. 

A sétima parte apresenta a discussão, que buscou integrar os resultados à revisão da 

literatura. A oitava e última parte apresenta as principais conclusões do estudo, destacando 

limitações e identificando oportunidades para futuras pesquisas. 

A motivação para desenvolvimento do presente trabalho advém da observação do 

incremento da prevalência de obesidade no país e no mundo, acompanhada do 

questionamento quanto aos determinantes da aceleração da incidência da doença na 

população. 

O consumo de alimentos que apresentam qualidade nutricional inferior em maiores 

quantidades pela maioria da população é um panorama recente de origens multifatoriais, 
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englobando aspectos sociais, econômicos, culturais e individuais. A explicação do 

comportamento alimentar humano a partir de variáveis individuais é insuficiente (RAINE, 

2005). 

Há a necessidade de analisar fatores ambientais, que exercem significativa influência 

sobre comportamentos alimentares relacionados à obesidade (LYTLE, 2009) a partir do 

desenvolvimento dos denominados “ambientes obesogênicos”, ou seja, o conjunto de 

variáveis ambientais, oportunidades e condições de vida que exercem influência na promoção 

da obesidade em indivíduos ou populações (SWINBURN; EGGER; RAZA, 1999). 

Entre os fatores ambientais potencialmente determinantes das escolhas alimentares 

situa-se o marketing de alimentos. A veiculação de informações pelos instrumentos de 

marketing pode contribuir consideravelmente para mudanças nos padrões alimentares 

populacionais, o que tem gerado debates acerca da necessidade de leis e acordos visando à sua 

regulamentação nas esferas nacional e internacional. 

Alguns pesquisadores têm buscado demonstrar o efeito do marketing sobre a decisão 

de compra (BARGH; FERGUSON, 2000), especialmente no que tange às escolhas 

alimentares (MCGINNIS; GOOTMAN; KRAAK, 2006) e, como consequência, no estado 

nutricional da população (POWELL et al., 2007b). 

O marketing é um recurso de divulgação legítimo empregado pelas firmas como 

resposta à acirrada concorrência em seus respectivos mercados, buscando diferenciação em 

relação às demais concorrentes. Um relatório do Instituto de Medicina dos Estados Unidos da 

América salienta que, embora a publicidade televisiva ainda represente 45% das despesas em 

publicidade na indústria de alimentos e bebidas, maior ênfase tem sido direcionada a outros 

meios de divulgação, tais como rádio, mídia impressa, outdoors, internet e pontos-de-venda 

(MCGINNIS et al., 2006). 

Hastings et al. (2003) afirmam que há uma lacuna na literatura acadêmica quanto ao 

efeito de outras ferramentas de marketing, além da mídia televisiva, no consumo de 

alimentos. Propagandas no varejo, incluindo apresentação de personagens em embalagens de 

alimentos e outros materiais de divulgação no ponto-de-venda constituem importantes 

estratégias de marketing da indústria de alimentos na promoção de seus produtos (HARRIS et 

al., 2009; FERRELL; HARTLINE, 2010). 

O papel da propaganda no setor alimentício brasileiro, assim como em diversos outros 

países, tem sido focalizado na promoção de produtos altamente calóricos contendo alto teor 

de açúcar, gordura e/ou sal, ingredientes estreitamente associados à ocorrência de doenças 

crônicas não transmissíveis. 
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Face ao contexto atual, torna-se inevitável indagar acerca do volume e dos tipos de 

apelo veiculados nas estratégias de comunicação utilizadas pela indústria alimentícia nos 

pontos-de-venda, assim como acerca de diferenças na comunicação de marketing veiculada 

para alimentos in natura e alimentos industrializados em diferentes tipos de equipamentos 

varejistas para diferentes tipos de consumidores. 

Os resultados da presente pesquisa devem auxiliar na elucidação das principais 

estratégias adotadas pela indústria alimentícia quanto à comunicação no varejo de alimentos, 

especialmente via caracterização do volume e do conteúdo das mensagens disseminadas, 

buscando analisar diferenças entre segmentos da indústria alimentícia (in natura e 

industrializados), tipos de equipamentos varejistas (estabelecimentos de varejo de alimentos 

para consumo domiciliar e imediato) e características socioeconômicas dos setores 

censitários. 

Tais elementos devem auxiliar na construção de políticas públicas de alimentação e 

nutrição direcionadas à divulgação e apoio de estilos de vida saudáveis, contribuindo para 

melhorias nas medidas de prevenção de sobrepeso e obesidade no país. 
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2. Transição nutricional e ambiente alimentar 

2.1. Transição nutricional 

Ao longo das últimas décadas, há crescentes evidências acerca de mudanças no padrão 

de consumo alimentar em diferentes países (POPKIN, 2002; POPKIN, 2006), especialmente 

no que tange à gradual substituição de alimentos considerados componentes-chave de uma 

alimentação saudável, tais como frutas, verduras e legumes (BARRETTO; CYRILLO, 2001; 

LEVY-COSTA et al., 2005; POPKIN, 2006). 

Observa-se uma tendência de convergência dos padrões alimentares internacionais 

para uma dieta baseada em significativa contribuição calórica de alimentos altamente 

processados (caracterizados por alto teor de lipídios, sódio e açúcar), associada ao baixo 

consumo de alimentos fonte de carboidratos complexos, vitaminas e minerais – comumente 

denominada “dieta ocidental” (POPKIN; GORDON-LARSEN, 2004). 

No Brasil, resultados apresentados por Monteiro, Mondini e Costa (2000), a partir da 

análise de dados das Pesquisas de Orçamentos Familiares (POFs) do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) demonstram que, no período compreendido entre o final da 

década de 1980 até meados da década de 1990, já ocorria a intensificação no consumo de 

carnes, leite e seus derivados (exceto manteiga) em todas as regiões metropolitanas 

brasileiras. 

Estudo posterior de Levy-Costa et al. (2005) apóia constatações quanto à gradual 

mudança no padrão alimentar brasileiro, demonstrando que a participação relativa de 

alimentos básicos de origem vegetal (como cereais, leguminosas, raízes e tubérculos), 

atualmente, constitui cerca de 50% das calorias totais na alimentação da população brasileira, 

seguida de alimentos processados com alto teor calórico (óleos e gorduras vegetais, gordura 

animal, açúcar, refrigerantes e bebidas alcoólicas), que representam 28% das calorias totais. 

Destaca-se, ainda, o consumo de gorduras saturadas, que apresenta participação entre 

9,3% a 9,9% das calorias totais no padrão alimentar brasileiro atual (LEVY-COSTA et al., 

2005). Produtos como água e leite parecem ser paulatinamente substituídos por bebidas 

calóricas adoçadas, como refrigerantes (CAVADINI; SIEGA-RIZ; POPKIN, 2000; 

NIELSEN; POPKIN, 2004; NIELSEN; POPKIN, 2003). 

Segundo dados de pesquisa telefônica sobre fatores de risco e proteção para doenças 

crônicas não-transmissíveis (DCNT), conduzida pelo Ministério da Saúde (VIGITEL) nas 
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capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal no ano de 2008, o consumo de 

refrigerantes, salgadinhos, biscoitos e bolachas tem aumentado ao longo do tempo. Em São 

Paulo, 32,7% dos adultos relataram consumo de refrigerantes em cinco ou mais vezes durante 

a semana (BRASIL, 2009). 

Por outro lado, frutas, legumes e verduras (FLV) correspondem a apenas 2,3% das 

calorias totais no padrão alimentar brasileiro, aproximadamente um terço da recomendação 

proferida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) (LEVY-COSTA et al., 2005). 

A Food and Agriculture Organization (FAO) e a Organização Mundial da Saúde 

recomendam um consumo mínimo de 400 gramas diários de frutas, legumes e verduras – algo 

entre 6% e 7% do valor calórico total em uma dieta de 2.300 calorias por dia (WHO, 2003). 

Uma elevação no consumo mundial per capita de frutas, legumes e verduras (FLV) 

para 600 gramas por dia poderia reduzir a carga global de doenças em 1,8%, equivalente a 

uma redução de 31% na carga de doença isquêmica do coração e 18% em infarto agudo do 

miocárdio (LOCK et al., 2005). 

As alterações observadas no consumo alimentar populacional, em conjunto com 

mudanças no padrão de atividade física das populações mundiais, caracterizam a transição 

nutricional, tendência que vem gradativamente ocorrendo em países de alta renda desde 

meados do século XX e, atualmente, tem se consolidado em nível mundial (JEFFERY; 

UTTER, 2003; POPKIN, 2006; PRENTICE, 2006; STEIN; COLDITZ, 2004; WHO, 2000). 

Os novos paradigmas de alimentação e estilo de vida se refletem em mudanças na 

composição corporal, assim como no perfil de morbimortalidade populacional, resultando em 

maior ocorrência de doenças crônicas não-transmissíveis na população (DCNT) 

(FIORAVANÇO, 2003; SEIDL; ZANNON, 2004). 

Conseqüentemente, além da transição nutricional, caminha-se em direção à transição 

epidemiológica, caracterizada pela mudança do padrão de morbimortalidade da população na 

maioria dos países. Inicialmente baseado em alta incidência de doenças infecciosas (ligadas à 

má nutrição, fome periódica e saneamento deficiente), o perfil de morbimortalidade tem sido 

modificado para um cenário com alta prevalência de DCNT (ligadas a um estilo de vida 

urbano baseado em alimentação predominantemente industrializada) (POPKIN; GORDON-

LARSEN, 2004). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, cinco dos dez principais fatores associados 

à perda de anos de vida por doença ou morte prematura no continente americano também 

constituem fatores de risco para a ocorrência de DCNT: abuso de álcool, excesso de peso, 
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consumo de tabaco, consumo insuficiente de frutas e hortaliças e inatividade física (WHO, 

2002). 

No Brasil, as prevalências de sobrepeso e obesidade têm aumentado significativamente 

nos últimos anos. Entre 1975 e 2003, as taxas de obesidade na população adulta brasileira 

elevaram-se de 2,7% para 8,8% entre homens e de 7,4% para 13,0% entre mulheres 

(MONTEIRO; CONDE; POPKIN, 2007). 

Dados mais recentes mostram que o excesso de peso entre homens adultos passou de 

18,5% para 50,1% entre 2002-2003 e 2008-2009, ultrapassando a prevalência de sobrepeso 

entre mulheres no período, que foi de 28,7% em 2002-2003 para 48% em 2008-2009 (IBGE, 

2010). 

Os custos de tratamento de morbidades associadas ao sobrepeso e à obesidade 

representam 3,02% e 5,83% dos custos totais de hospitalização entre homens e mulheres no 

Brasil, respectivamente (SICHIERI; DO NASCIMENTO; COUTINHO, 2007). 

Assim como a obesidade, as taxas de prevalência de DCNT também apresentam 

tendência à elevação mundial, tanto em países desenvolvidos como nos países em 

desenvolvimento, principalmente em áreas urbanas (ENGESVEEN, 2005). 

De forma similar à tendência mundial, atualmente as DCNT constituem as principais 

causas de morbimortalidade na população brasileira. Cerca de 63% da mortalidade na 

população brasileira apresenta como causa primária uma DCNT, variando de 47,3% na região 

Norte até 72,5% na região Sul do Brasil (BRASIL, 2006). 

Diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, hipertensão arterial e determinados tipos 

de câncer são responsáveis por 80% da carga de morbimortalidade em países desenvolvidos, 

constituindo parcela superior a 50% da carga de doença nos países em desenvolvimento 

(WHO, 2004). Ademais, as DCNT são responsáveis por 59% do total de anos de vida 

perdidos por morte prematura (MALTA et al., 2006). 

A Estratégia Global para Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde (EG) 

(WHO, 2004) propõe como principal medida de combate à obesidade e outras DCNT a 

necessidade de fomentar mudanças socioambientais em nível coletivo, de forma a favorecer 

escolhas saudáveis em nível individual. Também busca orientar a indústria de alimentos a 

uma participação ativa na redução do teor de lipídios, açúcar e sal nos alimentos processados 

e incentivar governos a considerar medidas adicionais para estímulo à redução de tais 

substâncias em alimentos industrializados. 

O rápido aumento nas prevalências de sobrepeso e obesidade não deve ser atribuído 

unicamente a alterações genéticas, falhas na formação e/ou conduta pessoal dos indivíduos em 
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nível mundial (HARRIS et al., 2009). Influências comportamentais e ambientais constituem 

determinantes de maior significância do que possíveis alterações biológicas (JEFFERY; 

UTTER, 2003; STEIN; COLDITZ, 2004; WHO, 2004). 

É essencial identificar e redirecionar fatores que, em nível populacional, conduzem à 

generalização de estilos de vida insalubres, como consumo excessivo de alimentos e 

inatividade física (HARRIS et al., 2009). 

Dentro do cenário de crescentes índices de obesidade e DCNT, majoritariamente 

associados a padrões de alimentação não saudáveis, a análise dos determinantes das escolhas 

alimentares da população constitui uma prioridade (CLARO, 2006). 

O estudo de fatores ligados à mudança dos hábitos alimentares e incremento de peso 

corporal é crucial ao delineamento de políticas públicas que busquem reverter tendências 

prejudiciais à saúde populacional (WHO, 2000). 
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2.2. Determinantes das escolhas alimentares 

Desde 1946, a Organização Mundial da Saúde considera que o conceito de saúde 

refere-se ao estado de completo bem-estar físico, mental e social (HENAUW; MATTHYS; 

BACKER, 2003). Pitanga (2002) atribui ao amplo conceito de saúde uma multiplicidade de 

aspectos relativos ao comportamento humano, incluindo uma miríade de determinantes do 

processo saúde-doença, tais como aspectos socioeconômicos, culturais, ambientais, estilo de 

vida e escolhas individuais (SEIDL; ZANNON, 2004). 

A alimentação é um dos principais fatores que condicionam decisivamente o nível de 

saúde de uma população, a partir da consolidação de conhecimentos sobre a relação dieta-

saúde desde o último século (BOWMAN, 2005). 

As escolhas alimentares, por sua vez, também são influenciadas pelas mesmas 

dimensões que os determinantes da saúde, compondo um conjunto de características 

socioeconômicas, individuais e ambientais (SHEPHERD, 1999; FRENCH, 2003). 

O consumo alimentar é determinado por escolhas alimentares dos indivíduos, 

constituindo um processo complexo, que envolve fatores socioculturais, psicológicos e 

ambientais (LEVY-COSTA et al., 2005), que são refletidos em valores pessoais (BRUG et 

al., 2008). A alimentação humana busca suprir tanto necessidades fisiológicas, quanto desejos 

dos indivíduos, que podem ser social e culturalmente definidos (JOMORI; PROENÇA; 

CALVO, 2008; PLINER; MANN, 2004). 

Sob a perspectiva socioeconômica, Estima, Philippi e Alvarenga (2009) incluem 

renda, preços e disponibilidade dos alimentos como elementos que podem influenciar o 

consumo alimentar. 

Em termos de poder de compra da população, observa-se aumento relativo dos salários 

em relação ao custo da alimentação e mudanças no sistema produtivo, que resultaram em 

significativa queda do preço relativo de determinadas categorias de alimentos (especialmente 

alimentos altamente processados) (CUTLER; GLAESER; SHAPIRO, 2003; FINKELSTEIN; 

RUHM; KOSA, 2005; LAKDAWALLA; PHILIPSON, 2003). 

A renda interfere quantitativa e qualitativamente na demanda por alimentos. Em geral, 

níveis de renda superiores inicialmente conduzem ao aumento quantitativo do consumo e, 

subseqüentemente, a uma melhor seleção do que consumir em termos qualitativos. No 

primeiro estágio de acesso à alimentação, a dieta é restrita a fontes nutricionais menos 
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custosas. Em seguida, são paulatinamente incorporados alimentos-fonte de proteínas, como 

leite e derivados, carnes e aves (VIALTA et al., 2010). 

Diversos estudos demonstram que a estrutura de consumo alimentar desloca-se 

paulatinamente em direção ao incremento na aquisição de alimentos com alto teor de lipídios, 

em virtude do aumento da renda populacional (DU et al., 2004; GUO; MROZ; POPKIN, 

2000). Levy-Costa et al. (2005) observaram que famílias com maior rendimento apresentam 

maior teor de lipídios na dieta, com destaque à gordura saturada. 

Entretanto, segundo Ball et al. (2004) e De Irala-Estevez et al. (2000), em comparação 

aos indivíduos de maior renda, indivíduos pertencentes a estratos socioeconômicos inferiores 

apresentam maior propensão ao consumo de dietas com alta concentração de lipídios e baixa 

quantidade de frutas, legumes e verduras (FLV), assim como alimentos ricos em fibras. 

Estudo norte-americano demonstrou que há maior prevalência de consumo excessivo 

de alimentos processados, como refrigerantes, salgadinhos, biscoitos e bolachas, do que 

consumo insuficiente de frutas e hortaliças. Tais diferenças foram mais acentuadas entre 

indivíduos de menor renda e educação, principalmente homens (COHEN et al., 2010). Como 

contraponto, Claro et al. (2007) verificaram que o gasto domiciliar com frutas, legumes e 

verduras (FLV) tende a aumentar conforme eleva-se a renda familiar. 

Considera-se que produtos processados são os alimentos que, durante o processo 

produtivo, são submetidos a uma substancial agregação de ingredientes, cuja presença 

modifica consideravelmente o conteúdo nutricional do produto, especialmente no que tange à 

adição de componentes diretamente relacionados a condições de risco aumentado para o 

desenvolvimento de doenças crônicas não-transmissíveis, como, por exemplo, gordura trans 

ou açúcar de adição (WHO, 2003). 

Em relação aos preços dos alimentos, Delgado (2003) demonstra considerável redução 

do preço de commodities ao longo das últimas décadas em diversos países em 

desenvolvimento. Os preços de produtos da pecuária, ajustados pela inflação, apresentaram 

redução acentuada a partir do início dos anos 1970 até o início dos anos 1990, estabilizando-

se temporariamente e apresentando nova tendência de queda após meados da década de 1990 

(FINKELSTEIN et al., 2005; FRENCH; STABLES, 2003; GUO et al., 1999). 

Drewnowski e Popkin (1997) destacam a significativa disponibilidade de produtos 

com alto teor de gordura vegetal a preços acessíveis, entre as tendências emergentes na 

alimentação da população global. Drewnowski, Damon e Briend (2004) sugerem que baixos 

preços de alimentos altamente energéticos incentivam a população ao consumo de uma dieta 

menos nutritiva. 



19 

 

Tal resultado pode ser corroborado pelas constatações do estudo de Claro et al. (2007), 

que verificaram menor preço por caloria para grupos de alimentos como: açúcar, óleos e 

gorduras vegetais e cereais e derivados; assim como indicaram maior preço por caloria para 

frutas, legumes e verduras. 

Similarmente, constatou-se que a maioria dos indivíduos é sensível aos preços 

relativos de itens alimentares mais nutritivos, que exercem considerável influência nas 

escolhas alimentares. Um estudo baseado em redução de preços relativos de alimentos 

comercializados em pontos de venda automatizados (vending machines) verificou que uma 

redução de preços de 10%, 25% e 50% em lanches com menor teor de gordura resultou em 

aumento nas vendas de 9%, 39% e 93%, respectivamente (FRENCH, 2003). 

No Brasil, Claro et al. (2007) verificaram que a redução de preços de FLV pode 

influenciar positivamente sua participação no padrão alimentar da população no município de 

São Paulo. A partir de dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) da Fundação 

Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), observou-se que uma redução de 1% nos preços de 

FLV resultaria em elevação de 0,2% em sua participação no total calórico. 

A disponibilidade de alimentos também constitui fator condicionante das escolhas 

alimentares. A variedade, qualidade e acesso a alimentos aumentou significativamente ao 

longo das últimas décadas, particularmente na oferta de alimentos processados de alta 

densidade energética (MCCRORY; SUEN; ROBERTS, 2002). 

Alguns estudos mostram a relação entre disponibilidade de equipamentos varejistas e a 

condição socioeconômica das regiões. Morland et al. (2002) verificaram que há menor 

proporção de bares e restaurantes tipo fast food em bairros de maior renda per capita (JAIME 

et al., 2011; KUMANYIKA; GRIER, 2006; REGAN et al., 2006), o que resulta em maior 

consumo de tais tipos de alimentos por populações que apresentam maior proximidade 

geográfica à oferta (JEKANOWSKI et al., 2001). 

Diversos estudos têm demonstrado que habitantes de áreas com menor renda per 

capita têm menor acesso à oferta de alimentos saudáveis, na medida em que há menor número 

de supermercados em regiões economicamente desprovidas (BAKER et al., 2006; BLOCK; 

KOUBA, 2006; BOLEN; HECHT, 2003; FITZGIBBON; STOLLEY, 2004; KLEIN, 2002; 

MOORE; DIEZ ROUX, 2006; MORLAND et al., 2002; POWELL et al., 2007a; ZENK et 

al., 2005). Os supermercados constituem os principais estabelecimentos na oferta de FLV em 

quantidades suficientes a preços acessíveis (GLANZ; YAROCH, 2004). 

Jetter e Cassady (2006) verificaram que indivíduos residentes em áreas de maior renda 

possuem maior acesso a alimentos com menor densidade energética via disponibilidade de 
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supermercados; enquanto mercados pequenos de áreas com menor poder aquisitivo não 

comercializam pães e grãos integrais ou carnes com menos gordura. Rose e Richards (2004) 

constataram que o maior acesso a supermercados foi um preditor positivo do consumo de 

frutas entre participantes do U.S. Food Stamp Program. 

Estudos demonstram que a presença de supermercados em uma área foi associada a 

risco reduzido de obesidade (LOPEZ, 2007; MORLAND; ROUX; WING, 2006). Entretanto, 

dois estudos revelaram que maior prevalência de restaurantes em determinada região associa-

se positivamente com maiores índices de sobrepeso na população (CHOU; GROSSMAN; 

SAFFER, 2004; MADDOCK, 2004). 

No âmbito da escolha individual, os fatores individuais na seleção de alimentos 

incluem preferências, hábitos, conhecimento em nutrição e alimentação, intenções, atitudes, 

expectativa de mudança, auto-eficácia e uma série de outros fatores (ARMITAGE; CONNER, 

2000; BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2008; STORY et al., 2008). 

Segundo Raine (2005), as variáveis individuais são determinantes necessários, mas 

não são suficientes para explicar o comportamento humano em relação à alimentação. Embora 

sejam importantes determinantes do sobrepeso e obesidade, Glanz et al. (1998a) apontam para 

baixa efetividade de intervenções focalizadas no indivíduo no combate à obesidade, dadas as 

limitações dos fatores individuais na determinação do comportamento alimentar global. 

Portanto, há necessidade de considerar que o foco de análise deve ultrapassar o estudo do 

indivíduo isolado, buscando também a avaliação do ambiente, na medida em que existem 

inúmeros estímulos a comportamentos alimentares inadequados e hábitos sedentários 

(BOOTH; PINKSTON; CARLOS-POSTON, 2005; CHRISTAKIS; FOWLER, 2007). 



21 

 

2.3. Influência do ambiente no comportamento alimentar 

Recentemente, há um crescente interesse em examinar como fatores ambientais 

determinam comportamentos alimentares relacionados à obesidade (BRUG; VAN LENTHE; 

KREMERS, 2006; LYTLE, 2009), tendo em vista a insuficiência dos determinantes de base 

individual. Entre 137 estudos relativos ao ambiente alimentar e nutricional, 97 (70,8%) foram 

publicados entre janeiro de 2002 e agosto de 2007 (MCKINNON et al., 2009b). 

Evidências apontam a existência de relação entre ambiente físico, consumo alimentar e 

obesidade (JAIME et al., 2011; MCKINNON et al., 2009a; STORY et al., 2009), 

identificando o ambiente alimentar como item primordial de pesquisa no combate à 

disseminação da obesidade (GLANZ et al., 2005). 

Ambiente é definido como qualquer fator externo ao indivíduo (SALLIS; OWEN, 

2002). O ambiente alimentar do consumidor refere-se às características que os indivíduos 

encontram no interior e ao redor dos locais nos quais realiza suas compras, incluindo preço, 

promoções e alocação dos produtos (GLANZ et al., 2005). 

O ambiente alimentar de uma comunidade é composto pela quantidade, tipo, 

localização e acesso aos estabelecimentos de comercialização de alimentos, como, por 

exemplo, mercados de bairro, lojas de conveniência, restaurantes, entre outros. É 

freqüentemente mensurado utilizando-se medidas de proximidade (distância entre um 

estabelecimento varejista e outro local, como a residência do indivíduo) ou densidade 

(número de equipamentos de varejo em uma determinada área) (GLANZ et al., 2005). 

Glanz et al. (2005) consideram que ambiente alimentar envolve os alimentos e as 

circunstâncias de aquisição e consumo dos mesmos, incluindo os domicílios, a comunidade e 

as informações divulgadas na mídia. Lake e Townshend (2006) apontam variáveis como 

disponibilidade, acesso e marketing de alimentos. Ouellet et al. (2007) definem ambiente 

alimentar como um conjunto de condições sob as quais indivíduos ou grupos possuem acesso, 

escolhem, preparam e consomem alimentos. 

McKinnon et al. (2009b) definem ambiente alimentar como o conjunto de 

equipamentos de varejo de alimentos para consumo doméstico (supermercados, mercados, 

lojas de conveniência), alimentos para consumo imediato (restaurantes, fast food) e 

alimentação institucional (escolas e locais de trabalho com lanchonetes ou vending machines). 

Os ambientes alimentares diferem qualitativamente entre si, tendo em vista que o 

varejo de alimentos para consumo doméstico e consumo imediato, majoritariamente, 
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constituem locais aos quais os consumidores se deslocam com a finalidade de aquisição de 

produtos alimentícios; enquanto ambientes institucionais são locais nos quais a atividade-fim 

não é a obtenção de alimentos; funcionários e alunos podem ou não se deslocar para outros 

locais de alimentação fora do lugar de trabalho ou estudo (MCKINNON et al., 2009b). 

A busca por instrumentos de mensuração das características do ambiente alimentar 

têm conduzido ao desenvolvimento de questionários que descrevem tipos de alimentos 

disponíveis e respectivos preços, promoções e informações nutricionais (GLANZ et al., 

2005). No entanto, a maioria dos instrumentos de medida e avaliação do ambiente alimentar 

ainda está em fase de construção e validação (GLANZ et al., 2005; MCKINNON et al., 

2009b; STORY et al., 2008). 

Conjuntamente, os fatores ambientais enumerados influenciam quantidade, tipo e local 

de consumo de alimentos; assim, acredita-se que desempenhem um papel importante na 

crescente prevalência de obesidade em diferentes países (KOPLAN; LIVERMAN; KRAAK, 

2005; MCGINNIS; GOOTMAN; KRAAK, 2006). 

Ambientes obesogênicos constituem o conjunto de variáveis ambientais, 

oportunidades e condições de vida que exercem influência na promoção da obesidade em 

indivíduos ou populações (SWINBURN; EGGER; RAZA, 1999). O termo leptogênico tem 

sido utilizado como antônimo de obesogênico, sendo que o ambiente leptogênico promove 

escolhas alimentares saudáveis e encoraja a atividade física, potencializando a manutenção do 

peso adequado (GREEN; KREUTER, 1990). No caso do ambiente obesogênico, há o 

incentivo aos indivíduos adotarem hábitos inadequados (SWINBURN; EGGER; RAZA, 

1999). 

Uma das maiores mudanças constatadas no atual ambiente é o aumento da 

disponibilidade e promoção de alimentos processados (DREWNOWSKI, 2000), presentes em 

qualquer local e a qualquer momento (RAYNOR; WING, 2007). 

Destaca-se a influência do marketing de alimentos, que é considerado um importante 

fator que contribui ao incremento de sobrepeso, obesidade e comorbidades crônicas, na 

medida em que promove desproporcionalmente o consumo de alimentos ricos em gordura, 

açúcar e sal (BROWNELL; HORGEN, 2004; MCGINNIS; GOOTMAN; KRAAK, 2006; 

POWELL et al., 2007b). 

Diversos estudos verificam que a comunicação de massa baseia-se majoritariamente 

na promoção de alimentos industrializados (HERNÁNDEZ et al., 1999; TUDOR-LOCKE et 

al., 2003; WAKE; HESKETH; WATERS, 2003). 
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Um relatório preparado conjuntamente pela World Health Organization (WHO) e 

Food and Agriculture Organization (FAO) concluiu que o marketing em meios de 

comunicação de massa de redes de fast food, alimentos e bebidas pobres em micronutrientes é 

um possível fator causal para ganho de peso e obesidade (WHO, 2003). 

A constante disponibilidade de tais produtos, somada aos instrumentos de marketing 

agressivos por parte dos produtores de alimentos pouco saudáveis, contribui à promoção do 

ambiente obesogênico, dificultando escolhas alimentares saudáveis (HASTINGS et al., 2003; 

LOBSTEIN; DIBB, 2005). 

Adicionalmente, constitui-se em um elemento ambiental que desencadeia 

comportamentos de compra e consumo (BARGH; FERGUSON, 2000), conforme resultados 

de pesquisa encomendada ao Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE) 

pela Associação Brasileira de Propagandas, em 2004, que demonstrou que 84% dos 

indivíduos entrevistados reconhecem a influência da propaganda em algum tipo de 

comportamento em suas vidas. 

Enfatiza-se que indivíduos interagem com o respectivo ambiente e, assim, 

características ambientais influenciam seus comportamentos de saúde (GILES-CORTI; 

DONOVAN, 2002), condicionando a formação e a manutenção dos hábitos alimentares 

(BALL; TIMPERIO; CRAWFORD, 2006). Alguns estudos evidenciam a existência de 

relação entre ambiente físico, consumo de alimentos e prevalência de obesidade 

(MCKINNON et al., 2009a; STORY et al., 2009). 

Um dos principais elementos subjacentes à atual abordagem de investigação é a 

existência do ambiente obesogênico que promove o consumo excessivo de alimentos e 

desestimula a prática de atividade física (FRENCH; STORY; JEFFERY, 2001; LYTLE, 

2009; SWINBURN; EGGER; RAZA, 1999). 

O Analysis Grid for Environments Linked to Obesity (ANGELO) é um modelo que foi 

desenvolvido para análise de ambientes obesogênicos, a partir de dois eixos de investigação. 

No primeiro eixo, os ambientes são diferenciados em microambientes e macroambientes. 

Microambientes são lugares nos quais indivíduos reúnem-se para fins específicos, que 

geralmente envolvem alimentação e/ou atividade física. São locais geograficamente distintos 

e relativamente pequenos, como residências, escolas, locais de trabalho, supermercados, 

bares, restaurantes, entre outros. Os microambientes são influenciados pelos macroambientes, 

que representam infraestruturas mais amplas de influência no consumo alimentar e/ou prática 

de exercícios físicos, como sistema educacional e de saúde, governos locais, indústria de 

alimentos (SWINBURN; EGGER; RAZA, 1999), marketing de alimentos, sistemas de 
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produção e distribuição de alimentos, políticas agrícolas e estruturas econômicas de renda e 

preços (STORY et al., 2008). 

Brug, Van Lenthe e Kremers (2006), em estudo de revisão da literatura, constataram 

que há maior número de estudos sobre fatores inseridos no microambiente em comparação ao 

ambiente em nível macro. A avaliação de aspectos do macroambiente apresenta uma ampla 

lacuna na literatura; no entanto, deve-se salientar que, embora desempenhem uma função 

indireta sobre a escolha alimentar dos indivíduos, apresentam impactos mais generalizados e 

são sujeitos a menor controle (SWINBURN; EGGER; RAZA, 1999), o que pode resultar em 

significativos impactos no padrão alimentar (STORY et al., 2008). 

No segundo eixo, são identificados quatro tipos de dimensões ambientais: físico, 

econômico, político e sociocultural. 

A dimensão física do ambiente refere-se à disponibilidade e à variedade de alimentos 

nos locais que comercializam alimentos, incluindo restaurantes, supermercados (GLANZ; 

HEWITT; RUDD, 1992), vending machines, escolas (BOOTH; SAMDAL, 1997) e locais de 

trabalho (CHU; DRISCOLL; DWYER, 1997). 

A dimensão econômica do ambiente refere-se aos custos da alimentação, relativos à 

produção, distribuição e comercialização de alimentos (SWINBURN; EGGER; RAZA, 

1999). 

A dimensão política do ambiente está associada às regras impostas, como leis, 

regulamentações, políticas e normas institucionais, que possuem efeito significativo nas 

escolhas e nos comportamentos alimentares. Em nível microambiental, por exemplo, a 

política de nutrição imposta em escolas públicas deve influenciar as escolhas alimentares 

(BOOTH; SAMDAL, 1997). Em nível macroambiental, incluem-se políticas de alimentação e 

nutrição governamentais (GLANZ et al., 2005) e a regulamentação da natureza e quantidade 

de propagandas direcionadas a crianças e adolescentes (GILL, 1997; GLANZ; HEWITT; 

RUDD, 1992). 

A dimensão sociocultural do ambiente refere-se às atitudes, crenças e valores 

conferidos aos alimentos, que são influenciadas por aspectos como idade, sexo, etnia, 

costumes, religião, possuem efeito potencial no comportamento de indivíduos e grupos 

populacionais, como, por exemplo, o status atribuído a uma refeição, ou as crenças e valores 

conferidos aos alimentos e à atividade física como elementos benéficos para a saúde 

(SWINBURN; EGGER; RAZA, 1999; WHO, 2000). 

O modelo desenvolvido tem auxiliado na investigação dos ambientes obesogênicos, 

embora não esclareça como e quais dimensões apresentam maior impacto no incremento da 
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prevalência de obesidade em nível mundial (BRUG; OENEMA; FERREIRA, 2005; 

SWINBURN, 2008). Todavia, destaca-se a importância do ambiente físico na formação de 

ambientes obesogênicos, em função da disponibilidade e variedade de alimentos que 

contribuem ao consumo excessivo, além do baixo acesso a alimentos mais nutritivos (BRUG; 

VAN LENTHE; KREMERS, 2006). 

Mais recentemente, outro modelo conceitual tem sido proposto para maior 

profundidade no estudo da interação entre fatores individuais e ambientais, denominado 

Environmental Research Model for Weight Gain Prevention (EnRG) (KREMERS, 2006). Os 

principais componentes do modelo EnRG são derivados do modelo de ANGELO e da teoria 

do comportamento planejado, um dos modelos mais reconhecidos na investigação dos 

determinantes do comportamento sociocognitivo (AJZEN, 1991). 

O EnRG é um modelo de duplo processamento utilizado para conhecimento dos 

mecanismos causais que sustentam a relação entre influências ambientais e comportamentos 

individuais que podem influenciar o balanço energético (KREMERS, 2006). É um modelo de 

duplo processamento, tendo em vista que presume, por um lado, o comportamento pode ser o 

resultado de respostas diretas e automáticas aos estímulos ambientais (BARGH; 

CHARTRAND, 1999) e, por outro lado, os indivíduos podem investir tempo e esforço para 

construir crenças e decisões para orientar suas escolhas mais saudáveis (KREMERS, 2006). 

A aplicação do modelo no estudo dos determinantes individuais e ambientais dos 

comportamentos relacionados à saúde poderia auxiliar na obtenção de uma abordagem 

integral das circunstâncias nas quais os comportamentos são ações conscientes ou ações 

automaticamente induzidas por estímulos ambientais. Tais percepções podem direcionar as 

estratégias de intervenção para alterar os comportamentos observados (KREMERS, 2006). No 

caso das ações serem mediadas pela cognição do indivíduo, a educação nutricional pode ser 

apropriada; entretanto, se forem ações induzidas por estímulos ambientais, uma intervenção 

de alteração ambiental pode ser mais efetiva, embora provavelmente ambas as estratégias 

sejam igualmente importantes para modificação de padrões alimentares deletérios (BRUG et 

al., 2008). 

O modelo sugere, ainda, que fatores como hábitos, personalidade e consciência quanto 

aos comportamentos de saúde podem moderar as influências diretas ou indiretas dos fatores 

ambientais sobre as atitudes individuais (BRUG et al., 2008). 
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3. Estratégias de concorrência na indústria alimentícia 

3.1. Demandas por atributos no setor alimentício 

A teoria microeconômica tradicional apresenta limitações como modelo de análise do 

comportamento do consumidor, especialmente no que tange ao estudo da influência de outras 

características, além do preço de um determinado bem, durante o processo de escolha pelo 

consumidor (LANCASTER, 1991). 

O modelo de demanda por atributos, criado por Lancaster (1991), assume que as 

propriedades intrínsecas dos bens (denominadas atributos) representam benefícios ao 

consumidor e, portanto, devem ser assumidas como a principal variável analítica na análise da 

demanda. 

Enquanto a tradicional teoria da demanda pressupõe que o consumidor deriva sua 

utilidade diretamente do bem, a abordagem da demanda por atributos analisa a utilidade dos 

benefícios providos pelas características identificáveis no bem, uma abordagem que oferece 

importante ligação entre análise microeconômica do comportamento do consumidor e 

estratégias de marketing e concorrência das firmas (LANCASTER, 1991; PEREIRA, 2000). 

Segundo Lancaster (1991), os conceitos de utilidade e curvas de indiferença, 

desenvolvidos no arcabouço teórico da microeconomia tradicional como instrumental 

analítico estruturante do modelo de demanda tradicional, podem ser igualmente aplicados ao 

modelo da demanda por atributos. As principais proposições da teoria da demanda por 

atributos são (LANCASTER, 1991): 

 

1. Os bens são desejáveis em decorrência da utilidade que suas propriedades 

intrínsecas (ou características ou atributos) oferecem ao consumidor, não somente 

devido à sua composição física. A demanda do consumidor é, conseqüentemente, 

uma demanda derivada dos diversos atributos de cada bem selecionado; 

2. Há uma relação objetiva entre cada bem e suas características intrínsecas, de 

forma que há um determinado grau de uniformidade na percepção da maioria das 

características presentes em um bem (ou conjunto de bens) para a maioria dos 

consumidores (inclusive em termos quantitativos), determinada pela tecnologia de 

consumo (definida como o conjunto das possibilidades de combinações entre 

atributos nos bens disponíveis à escolha do consumidor); 
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3. As preferências do consumidor são exercidas em relação aos atributos de um 

determinado bem (ou conjunto de bens), enquanto as restrições orçamentárias são 

exercidas em relação ao bem (ou conjunto de bens). Assim, a escolha individual 

sob restrição orçamentária deve envolver a dimensão dos atributos dos bens, 

assim como os próprios bens, ligados pela tecnologia de consumo; 

4. As preferências individuais determinam os pesos relativos atribuídos às diversas 

características dos bens no processo de escolha. Assim, diferentes indivíduos 

devem escolher diferentes bens (ou cestas de bens) para consumo, mesmo sob 

igual tecnologia de consumo e restrição orçamentária. 

 

Consequentemente, o modelo de demanda por atributos assume que a aquisição de 

bens pelo consumidor é uma atividade na qual os bens constituem “entradas” (inputs), 

isoladamente ou em conjunto, sendo seus “resultados” (outputs) os conjuntos de atributos 

obtidos pelo consumidor, segundo suas preferências. A utilidade final obtida, ou a ordenação 

das preferências do consumidor, reflete-se na classificação dos conjuntos de atributos, o que 

resulta em uma ordenação indireta dos conjuntos de bens, tendo em vista as características 

que apresentam (LANCASTER, 1991). 

Em geral, um único bem possui mais de um atributo; conseqüentemente, a simples 

aquisição de bens deve ser caracterizada como uma conjunção de “resultados” (outputs) 

desejáveis pela obtenção de seus respectivos atributos. Por outro lado, a utilidade associada a 

um determinado atributo pode ser obtida na aquisição de diferentes bens, assim, bens 

aparentemente diferentes sob determinados aspectos podem apresentar similaridade de 

atributos, se considerados sob outra perspectiva. 

Um conjunto (ou combinação) de bens pode apresentar diferentes atributos em 

comparação a cada um dos bens considerados separadamente. Assim, supondo a existência de 

dois atributos, sendo que diferentes bens podem oferecer tais atributos a um determinado 

consumidor em proporções distintas, é possível ilustrar graficamente o modelo de demanda 

por atributos (Gráfico 1) (LANCASTER, 1991). 
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Figura 1. Modelo de demanda por atributos. 

Fonte: Reproduzido de Lancaster (1991). 

 

A fronteira de eficiência é o limite externo das combinações dos atributos desejáveis, 

dada a restrição orçamentária. Qualquer ponto localizado na fronteira está disponível ao 

consumidor via aquisição de combinações dos dois bens adjacentes. A fronteira pode ser 

considerada eficiente porque somente combinações situadas sobre a fronteira possibilitam ao 

consumidor a maximização de sua utilidade na combinação dos atributos. A ênfase do modelo 

de demanda por atributos proposto por Lancaster (1991) incide sobre os seguintes pontos: 

 

• O processo de escolha ótima do consumidor envolve eficiência objetiva, ou seja, a 

combinação de bens que fornecem os atributos desejáveis ao menor custo. Assim, 

há a introdução simultânea de dois aspectos importantes no comportamento do 

consumidor: inserção do potencial valor social da informação ao consumidor e 

possibilidade de ineficiência na escolha de consumo (como na produção), devido 

à maior preferência por um determinado atributo; 

• O pressuposto que, em geral, o número de atributos que influencia o processo de 

decisão do consumidor é pequeno em comparação ao número de bens disponíveis 

no mercado explica porque consumidores usualmente adquirem uma variedade 

limitada dos bens à sua disposição. Assim, a demanda agregada não deve ser 

determinada segundo o comportamento de um consumidor representativo, mas 

deve ser baseada na diversidade de preferências; 
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• As relações objetivas entre bens são determinadas pela estrutura da tecnologia de 

consumo. Assim, a presença (em diferentes proporções) ou a ausência de 

determinados atributos comuns aos bens seria o fator determinante do grau de 

similaridade entre bens, assim como da diferença entre um bem inovador e uma 

versão diferenciada de um bem existente ou complementaridade entre bens; 

• O agrupamento de diferentes bens, que constitui um elemento essencial à análise 

das estruturas de mercado envolvendo diferenciação de produtos, pode ser 

definido objetivamente como uma variedade de bens contendo atributos iguais em 

diferentes proporções, sendo que muitos atributos não são compartilhados por 

bens que não pertençam ao grupo. 

 

A denominação “preço hedônico” é usualmente utilizada para classificar aquisições de 

produtos e/ou serviços que são realizadas de forma vinculada aos atributos dos bens 

adquiridos com base em demanda hedônica. O processo de escolha do consumidor, vinculado 

à seleção de atributos, resulta em diferenciação de produtos e/ou serviços de um mesmo 

segmento de mercado devido às inúmeras dimensões avaliadas, refletindo-se no preço final do 

produto e/ou serviço, a partir das preferências do consumidor (PEREIRA, 2000). 

As preferências por atributos, no que concerne à alimentação, apresentam dificuldades 

de mensuração; contudo, constituem em importante dimensão do futuro da demanda por 

alimentos. Há valores sociais e preferências herdadas que dirigem as escolhas quanto à 

alimentação; entre os quais Connor e Schiek (1997) destacam quatro principais: hábitos 

alimentares, desejo de variedade, convicções nutricionais e preocupação quanto à relação 

alimento-saúde. 
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3.2. Competitividade e marketing na concorrência do setor de alimentos 

Segundo Contador (2008), competitividade é a capacidade de uma firma obter 

resultado sustentável superior ao de suas concorrentes, medido por indicador de crescimento 

de participação de mercado, associado à rentabilidade satisfatória pelo alcance de uma ou 

mais vantagens competitivas. 

O processo de incremento da competitividade em âmbito mundial iniciou-se em 

meados da década de 1980 e, particularmente no Brasil, em meados da década de 1990, 

resultando em mudança nas relações de mercado entre fornecedores, clientes e consumidores 

finais, que afetam o modelo de gestão de empresas, a demanda e o comportamento de compra 

do consumidor (ALVAREZ, 2008). 

De acordo com Cunha e Passador (2006), no atual cenário global, a busca por novas 

formas de competição é essencial ao fortalecimento e à adequação das firmas. A inovação 

aplicada aos produtos, processos produtivos, ingredientes e embalagens constitui elemento 

fundamental ao incremento da competitividade das firmas de alimentos e bebidas (VIALTA 

et al., 2010). 

Atualmente, os consumidores encaram inúmeras opções de bens e serviços à sua 

disposição. A quantidade e variedade de bens e marcas ofertadas são superiores ao espaço 

disponível no ponto-de-venda, tornando a identificação do produto pelo consumidor bastante 

difícil e impondo a necessidade de marcar presença no equipamento varejista para concorrer 

pela decisão de compra (ALVAREZ, 2008; FERRELL; HARTLINE, 2010). 

A estratégia concorrencial de uma firma é baseada em um processo abrangente de 

coleta de informações sobre o mercado (TOSCANI; STEINER NETO, 2007), de tal forma 

que a estratégia deve encontrar respostas adequadas à demanda de mercado e às competências 

da empresa (ALVAREZ, 2008). 

Basicamente, as ações das firmas incluem estratégias competitivas de ocupação de 

segmentos e nichos de mercado, via ampliação da linha de produtos, estratégias de 

diferenciação e inovação de produtos e campanhas de comunicação para fixação de novos 

produtos e marcas (ALVAREZ, 2008). 

Tal cenário concorrencial coloca em destaque o marketing nas estratégias das firmas, 

tanto em nível corporativo quanto em aspectos operacionais das diversas unidades de 

negócios (NEVES et al., 2004). 
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Marketing é definido como um processo administrativo e social por meio do qual 

indivíduos ou grupos de indivíduos obtêm o que necessitam e desejam, via criação, oferta e 

troca de produtos e valor com outros, gerando lucros para firmas de um determinado setor 

(KOTLER, 2005). 

A indústria de alimentos, como corporações de qualquer outro setor, busca obter 

retorno financeiro como prioridade (LUDWIG; NESTLE, 2008). Os gastos no mercado 

publicitário de alimentos evidenciam a importância da estratégia competitiva via divulgação. 

Durante o período de 1980 a 2004, o gasto global com estratégias de marketing mais que 

duplicou (WORLD WATCH GLOBAL TRENDS DATABASE, 2004). No Brasil, em 2005, 

foram gastos cerca de 1 bilhão de reais em marketing pela indústria alimentícia 

(ALMANAQUE IBOPE, 2005). A cada dólar gasto pela Organização Mundial da Saúde na 

promoção da nutrição saudável, 500 dólares são gastos pela indústria de alimentos na 

promoção de alimentos processados (LANG; MILLSTONE, 2002). 

O atual cenário da indústria de alimentos mundial é caracterizado pelo avanço da 

tecnologia, uso da internet, acelerado ciclo de vida dos produtos e consumidores mais 

informados. Assim, há um excesso de informação, apelo e novas ofertas no mercado 

alimentício, proporcionando aos consumidores descobertas que os conduzem a adquirir novos 

e diferentes produtos (GRAZIANO; GIULIANI; PIZZINATO, 2008). 

O marketing estratégico consiste em três etapas: segmentação de mercado, escolha do 

mercado-alvo e posicionamento de mercado. 

A partir da pesquisa de marketing, é possível identificar inúmeros aspectos relativos 

ao mercado, inclusive estratégias de promoção e propaganda, aspectos motivacionais, 

características da concorrência, tendências e hábitos de consumo (POLIGNANO; 

DRUMOND, 2001; SPERS, 2003). 

Em seguida, realiza-se a segmentação de mercado, que consiste em analisar a 

distribuição e avaliar as diferenças de necessidades, comportamentos ou preferências entre 

consumidores com diferentes características demográficas e socioeconômicas (ALVAREZ, 

2008; FERREL; HARTLINE, 2010; KOTLER; ARMSTRONG, 2008; SOLOMON, 2008). 

Uma adequada segmentação de mercado introduz importantes elementos ao delineamento do 

processo de comunicação, de forma a responder às necessidades específicas de cada grupo 

identificado no mercado consumidor (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2008; NEVES, 

2003), permitindo a escolha do público-alvo. 

O posicionamento de mercado da firma deve ser baseado na seleção de estratégias 

específicas de atuação no setor, conforme os componentes do composto mercadológico (mix 
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de marketing) selecionados para obter a resposta desejável no mercado-alvo e promover a 

satisfação dos consumidores (GIRARDI, 2002). O mix de marketing inclui quatro grupos de 

variáveis: produto, preço, praça e promoção (KOTLER; KELLER, 2006). 

O produto refere-se aos itens tangíveis (bens) e intangíveis (serviços), consistindo no 

processo de transformação das necessidades identificadas em algo de valor ao cliente 

(ALVAREZ, 2008). A apresentação e a embalagem são responsáveis pela percepção da 

qualidade e da marca (MEGIDO; XAVIER, 2003). Ishimoto e Nacif (2001) destacaram a 

influência de elementos do produto que atraem a atenção do consumidor, de forma consciente 

e inconsciente, como cor e embalagem (considerados características de grande importância no 

segmento de alimentos, tendo em vista que influenciam consideravelmente na decisão de 

compra). Celeste (2001) também observou aumento do interesse em relação ao binômio dieta-

saúde, principalmente a partir da década de 1980. 

Outra importante decisão das firmas em sistemas agroindustriais refere-se à política de 

preços. O preço deve ser definido a partir de uma análise que considere tanto o enfoque 

interno, os custos de produção, quanto o enfoque externo, a percepção de valor do produto 

pelos consumidores e o posicionamento diante dos concorrentes (ALVAREZ, 2008). É 

necessária a realização de estudos para precificação de novos produtos e adequação dos 

preços segundo mudanças ambientais e concorrenciais (NEVES, 2003). 

A distribuição (praça ou canais de marketing) constitui um conjunto de organizações 

interdependentes envolvidas no processo de tornar o produto disponível ao consumo 

(NEVES, 2003), exercendo papel fundamental no estímulo à demanda, utilizando-se de 

atividades promocionais nos equipamentos atacadistas, varejistas, representantes e outros 

(MACHADO; QUEIRÓZ; SCALCO, 2007). 

A comunicação mercadológica (promoção) envolve atividades que veiculam as 

características do produto ao consumidor potencial, buscando gerar o conhecimento e 

estimular a motivação para experimentação, assim como formar uma imagem distinta ao 

consumidor (ALVAREZ, 2008; BELCH; BELCH, 2008; CLOW; BAAK, 2004; FERRELL; 

HARTILINE, 2010; KOTLER; KELLER, 2006; OGDEN; CRESCITELLI, 2007). 

A firma estabelece a comunicação mercadológica via instrumentos de comunicação 

(propaganda, venda pessoal, relações públicas, marketing direto, promoções de venda e 

merchandising) (SHIMP, 2006). 

A propaganda é uma comunicação paga transmitida por meio de mídias de massa 

como televisão, rádio, revistas, jornais, malas diretas, outdoors e cartazes em veículos 

(FERRELL; HARTLINE, 2010; KOTLER; KELLER, 2006). 
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A venda pessoal constitui comunicação paga realizada por indivíduos, que busca 

informar e persuadir o consumidor a adquirir produtos ou serviços. É a forma mais precisa de 

comunicação porque assegura às companhias contato direto com o consumidor, porém, 

apresentam custos elevados (FERRELL; HARTLINE, 2010). 

Relações públicas é o processo que desenvolve programas para criar e manter um 

relacionamento positivo entre a empresa e os diversos grupos de indivíduos relacionados para 

promover a empresa, suas idéias e sua imagem (FERRELL; HARTLINE, 2010). 

Marketing direto baseia-se na comunicação com consumidores individuais definidos 

como alvo da empresa por meio do fornecimento de materiais personalizados (TOLEDO; 

ROCHA; NUCCI, 2004). 

Promoções de vendas constituem esforços específicos focalizando o objetivo de 

promover vendas. Em geral, são promoções que propõem ofertas ou condições especiais de 

venda, visando uma maior rotatividade do produto ou um aumento da demanda do serviço 

(BLESSA, 2005; FERRELL; HARTLINE, 2010; KOTABE; HELSEN, 2000; KOTLER; 

ARMSTRONG, 2008). 

Merchandising constitui o conjunto de estratégias de comunicação baseadas em 

técnicas, ações ou materiais promocionais no ponto-de-venda, que proporciona informação e 

visibilidade a produtos, marcas ou serviços, cujo propósito é motivar e influenciar a decisão 

de compra do consumidor. É a estratégia responsável pela apresentação de produtos em 

destaque na loja, criando espaço e visibilidade (BLESSA, 2005). 

Qualquer material com finalidade de informar, sinalizar, indicar promoção ou 

localização de um produto é considerado material de ponto-de-venda (GIL, 2004). 

Há, ainda, o merchandising cruzado (crossmerchandising), que, segundo Bernardino 

et al. (2004, p.107), “é a apresentação de mercadorias fora de sua seção tradicional, em 

locais que combinem com outros produtos”; a exemplo da apresentação de queijo ralado na 

seção de massas em supermercados. 

O impacto dos instrumentos de comunicação é determinado pela forma de 

apresentação da mensagem, que pode ser racional ou emocional. A comunicação com apelo 

racional relaciona o produto e suas qualidades ou efeitos (baixo preço ou alto valor 

nutricional, por exemplo). A comunicação com apelo emocional é indireta e visa produzir 

associações e reações emocionais, apresentando cenas de bem-estar, prazer, satisfação, 

natureza, entre outras; sem necessariamente mostrar o produto de forma direta (KOTLER, 

2005). 
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Embora a comunicação de marketing apresente caráter informativo, podem ocorrer 

formas de comunicação falsas e enganosas. A comunicação de marketing realizada de 

maneira ética possibilita à sociedade maior liberdade de escolha, uma vez que fornece 

informações sobre produtos e serviços de qualquer natureza. 

A comunicação de marketing enganosa ou abusiva pode gerar problemas e causar 

danos à sociedade (ANVISA, 2007a). De acordo como Código de Defesa do Consumidor, a 

propaganda enganosa contém informações falsas sobre o produto ou o serviço, quanto às 

características, quantidades, preços, propriedades ou omissão de dados essenciais. A 

propaganda abusiva apresenta conteúdo que gera discriminação, incita a violência, explora o 

medo ou a superstição, abusa da deficiência de julgamento ou falta de experiência de crianças, 

desrespeita valores ambientais e pode induzir a comportamentos prejudiciais à saúde e à 

segurança (BRASIL, 1999; FERRELL; HARTLINE, 2010). 
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3.3. Marketing no varejo de alimentos 

O varejo, segundo Alvarez (2008), consiste na atividade de vender produtos e serviços 

aos consumidores finais, ou seja, indivíduos que compram algo para uso pessoal ou 

doméstico. 

O setor varejista de alimentos é responsável pela captação e interpretação das 

informações fornecidas pelos consumidores, sendo, em geral, composto por supermercados, 

hipermercados, mercados, feiras livres e sacolões (BHATNAGAR; RATCHFORD, 2004; 

OLIVEIRA; MACHADO, 2003). 

O varejo é o principal agente no canal de distribuição de alimentos (ABRAS, 2003). 

Entre 2004 e 2008, o varejo de alimentos apresentou crescimento médio de 22,4% ao ano 

(DATAMONITOR, 2009). 

Há ampla literatura em marketing sobre análise da escolha da loja pelo consumidor, 

não somente quanto ao preço, mas também devido a atributos da loja, padrões gerais de 

compra, demografia das famílias, entre outros (BHATNAGAR; RATCHFORD, 2004). 

O ambiente do varejo exerce uma significativa influência sobre as compras, 

especialmente no caso dos alimentos. Duas em cada três compras no supermercado são 

definidas durante o processo de escolha nos corredores dos equipamentos de varejo de 

alimentos (FERRELL; HARTLINE, 2010). Blessa (2005) afirma, ainda, que o merchandising 

constitui elemento-chave no varejo, pois é responsável pela definição de marcas e indução das 

compras por impulsos nos pontos-de-venda. 

Segundo Blessa (2005, p.6), “ponto-de-venda é qualquer estabelecimento comercial 

que exponha serviços ou produtos para a venda aos consumidores”, como supermercados, 

farmácias, shopping centers, padarias, lojas, banca de jornal, bancos, exposições, barracas de 

camelô, feiras livres, lojas virtuais na internet, entre outros. 

A compra por impulso constitui ação não planejada, estimulada pela ocasião, 

influenciada por alguns fatores, como a embalagem do produto ou promoções no ponto-de-

venda (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2008; GIL, 2004; KOTLER; ARMSTRONG, 

2008). Em torno de 53% dos consumidores não elaboram listas de compras no Brasil, sendo 

que 85% efetuam decisões de compra diretamente no ponto-de-venda; enquanto em outros 

países o patamar de decisões no ponto-de-venda situa-se entre 60% e 74% (BLESSA, 2005; 

DUBUS, 2006), alcançando 80% em determinados casos (ROYALL, 2009). As aquisições de 
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produtos por impulso são influenciadas por diversas variáveis, destacando-se características 

da situação de compra (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Influência do canal de vendas segundo situação de compra e produtos. 

Influência do canal Situação de compra Produtos 

Alta 

• Produtos de compra contínua 

• Produtos de conveniência 

• Compra por impulso 

• Baixo valor unitário de 

aquisição 

Alimentos, produtos de 

higiene e limpeza, 

cosméticos, bebidas e 

cigarros, produtos 

farmacêuticos, produtos 

para o lar, serviços em geral 

   

Média 

• Produtos de compra 

intermitente 

• Produtos de compra comparada 

• Bens duráveis e semiduráveis 

• Médio/alto valor unitário de 

aquisição 

Aparelhos eletrônicos 

domésticos, vestuário, 

automóveis, móveis, 

objetos de decoração, 

materiais de construção 

   

Baixa 

• Produtos de compra especial 

• Produtos de baixa procura 

• Produtos únicos/absolutamente 

diferenciados 

• Alto valor unitário de aquisição 

Obras de arte, alta costura, 

serviços especializados, 

aviões, barcos, carros de 

luxo 

Fonte: ALVAREZ, 2008. 

 

Os varejistas controlam uma quantidade importante do mix de marketing: 

apresentação e disponibilização do produto, preço e promoção. Ações de merchandising 

influenciam a venda e a velocidade de adoção de novos produtos, marcas e variações nas 

linhas existentes (ALVAREZ, 2008). 

No varejo de alimentos, o marketing pode ser dividido em marketing de entrada e 

marketing de saída do revendedor (CHETOCHINE, 2000). 
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O marketing de entrada busca atrair o consumidor ao seu ponto-de-venda. As ações de 

marketing relacionam-se à imagem transmitida por meio da marca, posicionamento de 

mercado, ofertas de serviços e preços, promoções de modo geral, reputação, localização 

geográfica, mix de produtos e marcas comercializadas (ALVAREZ, 2008). 

O marketing de saída busca motivar as compras do consumidor por meio do layout e 

ambientação da loja, mix de produtos e marcas, variedade de produtos, exposição e sugestão 

de compras adicionais, facilidade do processo de compra, pagamento ou financiamento, 

promoções, auxílio à venda, sugestão de uso, entre outros (ALVAREZ, 2008). 

Os pontos-de-venda estudados no presente trabalho incluem estabelecimentos de 

oferta de alimentos para consumo no domicílio (supermercados, hipermercados, lojas de 

conveniência, mercados de bairro, sacolões e outros) e alimentos para consumo imediato 

(restaurantes, lanchonetes, padarias, bares, cafés e outros). 

A diferenciação entre alimentação em domicílio e alimentação fora do domicílio é 

realizada com base no tipo de local onde os alimentos são adquiridos, ou seja, não está 

intrinsecamente relacionada à ingestão do alimento. Alimentação em domicílio refere-se à 

aquisição de alimentos em equipamento de varejo (mercearia, feira ou supermercado) para 

preparação de consumo doméstico. Alimentação fora do domicílio refere-se à aquisição de 

alimentos, usualmente prontos para consumo, a partir de estabelecimentos de fast food, 

restaurantes, locais públicos e vending machines, onde o consumidor tem menor controle 

sobre o tamanho das porções e o valor nutricional do alimento em sua forma final de consumo 

(LIN; GUTHRIE; FRAZÃO, 1999). 

O estudo de ambos os tipos de equipamentos de varejo de alimentos torna-se 

importante em função da mudança do padrão alimentar e hábitos de compra do consumidor. 

Atualmente, há uma tendência à redução do tempo dedicado à preparação e cozimento de 

alimentos, fator que afeta diretamente o tipo de alimentação a ser consumido (pronto, semi-

pronto ou in natura) (MARTINS; MARGARIDO; BUENO, 2007) e, em última instância, a 

escolha do próprio local de aquisição do alimento. 

O supermercado destaca-se entre os equipamentos de varejo de alimentos (BRITO, 

2007): cerca de 65% da população efetua compras em supermercados (NIELSEN, 2010) com 

freqüência de aproximadamente 14 vezes ao mês (KANTAR WORL PANEL, 2009). 

Os supermercados são classificados como equipamentos direcionados ao varejo de 

alimentos com dois a 29 check-outs e área de vendas entre 100m² e 5.000m² (ANGELO; 

SILVEIRA, 2003) com ampla variedade de produtos alimentícios, higiene pessoal e limpeza 

(CHAVES, 2002). 
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Atualmente, a maior parte da comercialização de bens no Brasil é realizada por 

supermercados, setor varejista que vem expandindo seu ramo de atuação via ampliação do 

sortimento de produtos oferecidos (ANGELO; SIQUEIRA; FÁVERO, 2003). 

As prateleiras de supermercados apresentam inúmeros produtos que utilizam 

personagens a fim de dirigir a comunicação de marketing diretamente às crianças. Estudos 

demonstram que a estratégia de associação de produtos a personagens de apelo infantil pode 

ser eficaz para promover escolhas no grupo etário, em detrimento de escolhas embasadas em 

saúde e boa nutrição (THE HENRY J KAISER FAMILY FOUNDATION, 2004). 

Por outro lado, o fornecimento de informações sobre valor nutricional, funcionalidade 

e propriedades dos alimentos relacionadas à saúde constitui uma característica crescentemente 

adotada no varejo de alimentos para orientar a compra dos consumidores. Conforme um 

estudo do Institute for the Future (2008), o varejo alimentar deve oferecer experiência de 

compra em suas lojas pela atribuição de valor ao mix de produtos, isto é, o consumidor 

perceber que o supermercado oferece produtos saudáveis em um ambiente saudável que 

proporciona bem-estar. 

Uma estratégia de comunicação que vem sendo significativamente utilizada pela 

indústria de alimentos, baseada em características da dimensão nutricional dos alimentos, 

visando informar o consumidor e influenciar sua estrutura de preferências, é denominada 

marketing nutricional (GONSALVES, 1996). 

No entanto, a veiculação de alegações nutricionais e de saúde pode desorientar os 

consumidores para escolhas alimentares contra seus próprios interesses (LEATHWOOD et 

al., 2007). Estudo transversal desenvolvido por Chapman et al. (2006) constatou o uso de 

mensagens nutricionais de forma enganosa, a partir da apresentação de jogos baseados na 

pirâmide alimentar em embalagens de duas marcas de cereais. Embora aparentemente fosse 

parte de uma estratégia de promoção de uma alimentação saudável, os produtos contendo tais 

mensagens apresentavam alta concentração de açúcar adicionado, o que evidencia o potencial 

de utilização da publicidade enganosa, assim como a dificuldade enfrentada pelos 

consumidores na busca por escolhas saudáveis. 

Outro estudo transversal buscou descrever a natureza e a quantidade das promoções de 

alimentos em supermercados da Austrália, tendo verificado que as promoções destinadas a 

alimentos de baixo valor nutricional representavam 82% do total de promoções registradas, 

enquanto somente 18% referiam-se aos alimentos nutritivos (CHAPMAN et al., 2006). 

Pesquisa realizada no município de São Paulo em 2007 indicou que a aquisição de itens 

básicos do cardápio tem sido substituída pela aquisição de itens industrializados, como 
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salgadinho de pacote, que apresentou expansão de 8% no volume médio comprado 

(ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE SUPERMERCADOS, 2008). 

Outro setor importante no varejo de alimentos refere-se ao food service, que pode ser 

atividade principal (restaurantes, redes de fast food, lanchonetes, bares, padarias, cafés, entre 

outros) ou complementar de um negócio (hotel, escola, serviço de catering, hospital, empresa, 

entre outros) (VIALTA et al., 2010). 

No Brasil, segundo dados de 2008 da Associação Brasileira de Indústrias de 

Alimentação (ABIA, 2009), os restaurantes comerciais compreendem a maior parcela da 

receita anual dos canais integrantes do serviço de alimentação (23%), seguido pelas padarias 

(15%), bares (13%), redes de fast food (12%), lanchonetes (11%), refeições coletivas (7%), 

hotéis (4%), catering (2%) e outros (13%). 

Os restaurantes são classificados, geralmente, em estabelecimentos de serviço 

completo (pagamento realizado após o consumo com presença de garçons) ou 

estabelecimentos de fast food (pagamento realizado antes do consumo da refeição) (LIN; 

FRAZÃO; GUTHRIE, 1999). 

Verifica-se que a participação dos gastos com alimentação em restaurantes e fast food 

tem aumentado significativamente no Brasil (CLARO et al., 2009). O estilo de alimentação 

baseado em alimentos prontos consumidos fora do domicílio tem se tornado paulatinamente 

mais presente, devido à inserção da mulher no mercado de trabalho, distância entre casa e 

trabalho e falta de tempo para preparo dos alimentos no lar (POLLONIO, 2005). Comer fora 

de casa tornou-se uma prática usual, pois soluciona problemas como a falta de tempo ou a 

ausência de vocação culinária (BARROS, 2005). 

Estudo conduzido por Rydell et al. (2008), incluindo 605 indivíduos norte-americanos 

a partir de 16 anos de idade, avaliou os fatores determinantes da escolha e consumo de 

alimentos do tipo fast food. Quase a totalidade dos indivíduos (92%) afirmou que é um tipo de 

alimentação rápida, 80% mencionaram a facilidade na aquisição dos alimentos e 69% 

indicaram preferência pelo sabor dos produtos. 

A proporção dos gastos realizados com alimentação fora do domicílio nos Estados 

Unidos elevou-se de 34% para 49%, entre os anos de 1972 e 2006 (MCCRORY; SUEN; 

ROBERTS, 2002; RYDELL et al., 2008). No Brasil, o percentual de despesas com 

alimentação fora do domicílio elevou-se de 24,1% para 31,1% entre 2002-2003 e 2008-2009 

(IBGE, 2004; IBGE, 2010). 

Estudos evidenciam que a maior parte dos alimentos consumidos fora do domicílio 

apresenta maior densidade calórica e teor elevado de gorduras totais, colesterol, açúcar e 
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sódio. O consumo de tais preparações está relacionado a uma nutrição inadequada e ao 

excesso de peso (BINKLEY; EALES; JEKANOWSKI, 2000; DUFFEY et al., 2007; 

JEFFERY et al., 2006; O´DONNELL, 2008). 

Pesquisa conduzida pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostrou 

que a participação da gordura nas calorias ingeridas é maior nos restaurantes (38%), 

comparadas às consumidas nas residências (31,5%). Restaurantes comumente utilizam carnes 

mais gordurosas e utilizam mais gordura na preparação para melhorar o sabor, como manteiga 

e molhos industrializados; porém, geralmente não disponibilizam a informação nutricional de 

tais refeições (BIING-HWAN; FRAZAO; GUTHRIE, 1999). 

No entanto, no Brasil, pesquisa realizada por uma empresa de consultoria indicou que 

o prato típico do cotidiano brasileiro (arroz, feijão, carne, legumes e verduras), embora 

usualmente seja apontado como refeição adequada sob o ponto de vista nutricional, apresenta 

desequilíbrios significativos nas quantidades de óleo e sal utilizadas no preparo das refeições 

em domicílio (TOLEDO e ASSOCIADOS, 2010). 

Adicionalmente, a tendência no incremento das porções em restaurantes incentiva o 

consumo excessivo de alimentos em refeições fora do domicílio (WANSINK, 2004). Uma das 

explicações para o consumo de porções maiores é o número de promoções oferecidas por 

porção, que estimula a compra adicional (WANSINK, 1996). A existência de muitas ofertas e 

descontos ocorre em virtude da forte concorrência no segmento de restaurantes, que resulta na 

disputa de preços (MARICATO, 2007). 

Assim, os restaurantes podem desempenhar papel importante na evolução da 

prevalência da obesidade. Tais equipamentos de varejo de alimentos têm sido identificados 

como veículos propícios a iniciativas de promoção de hábitos alimentares saudáveis, como, 

por exemplo, o incentivo ao consumo de frutas e verduras (GLANZ; HOELSCHER, 2004). 

A disposição de informações nutricionais à vista do consumidor atua como uma 

estratégia de marketing em restaurantes (GLANZ; HOELSCHER, 2004; MAESTRO; 

SALAY, 2008). A promoção de tais informações no local de consumo de alimentos pode 

sensibilizar a população e estimular a demanda por porções menores e escolhas mais 

saudáveis (BERMAN; LAVIZZO-MOUREN, 2008; GLANZ et al., 1998b; MAESTRO; 

SALAY, 2008). 

De acordo com estudo desenvolvido por Maestro e Salay (2008), o tipo de informação 

nutricional mais disponibilizado nos restaurantes refere-se à “declaração de nutrientes”, 

principalmente em relação ao conteúdo energético e de macronutrientes das preparações. 
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Informações nutricionais são apelos que têm sido intensamente tratados por diversas 

fontes de informação como a mídia e as propagandas de alimentos. Cabe ressaltar a pressão 

social sobre as cadeias de varejo de alimentos tipo fast food para oferta de alimentos mais 

saudáveis e sua divulgação ao consumidor (COESTIER; GOZLAN; MARETTE, 2005). 

Entretanto, mesmo com disponibilidade de informações, as alterações nas intenções de 

compra dependem de motivação e desejo do indivíduo quanto à redução na ingestão calórica 

(BERMAN; LAVIZZO-MOUREN, 2008). 

O varejo de alimentos deve conter informações nutricionais que apresentem 

fundamento científico, informando os consumidores quanto ao conteúdo nutricional de 

alimentos que podem prejudicar ou beneficiar sua saúde. Há necessidade de critérios de 

regulamentação e fiscalização das informações nutricionais pelo poder público, dada a 

inexistência de legislação para comunicação de teor nutricional de alimentos em 

estabelecimentos de serviços de alimentação (MAESTRO; SALAY, 2008; KOZUP; 

CREYER; BURTON, 2003). 
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3.4. Comportamento de compra do consumidor no ponto-de-venda 

O estudo do comportamento do consumidor é uma disciplina recente. Os primeiros 

manuais foram escritos na década de 1960. Mowen e Minor (2005) avaliam que a origem 

intelectual do estudo do comportamento do consumidor remonte aos primeiros anos do século 

XX, momento em que alguns autores iniciam o debate sobre o emprego de princípios 

psicológicos em anúncios. Na década de 1950, idéias oriundas da psicologia freudiana foram 

popularizadas por pesquisadores da motivação e usadas por anunciantes. No entanto, apenas 

com o surgimento do conceito de marketing, na mesma década, foi reconhecida a necessidade 

de estudar o comportamento do consumidor. 

O campo de estudos do comportamento do consumidor abrange uma ampla gama de 

temas relacionados aos processos de seleção, aquisição, uso e descarte de produtos, serviços, 

idéias ou experiências para satisfazer necessidades e desejos de indivíduos e grupos de 

indivíduos (SOLOMON, 2008). 

Consultorias e indústrias têm desenvolvido estudos específicos para compreensão do 

consumidor no ponto-de-venda, especialmente em supermercados (FERNANDES, 2007). Os 

pontos-de-venda constituem uma oportunidade final de influenciar o comportamento do 

consumidor no momento da venda, pois são parte do processo final de escolha de produtos e 

marcas (SHIMP, 2006). 

Uma das premissas fundamentais do campo de estudos do comportamento do 

consumidor refere-se à busca do consumidor por produtos e serviços (SOLOMON, 2008): os 

atributos dos bens não são limitados às suas características físicas (ou nutricionais e 

organolépticas, no caso dos alimentos), mas também incluem seus significados 

socioeconômicos e simbólicos (LANCASTER, 1991; PEREIRA, 2000). 

Conforme anteriormente apontado, a sociedade tem passado por transformações com 

reflexos diretos e indiretos sobre estilo de vida e hábitos de consumo da população durante as 

últimas três décadas, incluindo maior participação da mulher no mercado de trabalho, 

aprofundamento do processo de urbanização, busca por qualidade de vida e aumento da 

freqüência de alimentação fora da residência (LIMA-FILHO et al., 2008; PAULILLO; 

PESSANHA, 2002), refletindo-se em incremento da demanda por produtos de preparo rápido, 

fácil manuseio e conservação e, preferencialmente, em embalagens individualizadas 

(PASQUALI, 2001). 
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Do ponto de vista da demanda e do padrão de consumo alimentar, as mudanças 

recentes apontam para três tendências básicas: menor passividade e maior conscientização; 

maior nível de exigência dos consumidores e crescente importância de atributos de qualidade 

(saúde, ecologia, etc.) associados a algum tipo de serviço ou facilidade na decisão dos 

consumidores finais; e ampliação da participação de mercado das redes varejistas, 

acompanhada de ampliação na oferta de produtos, inclusive de marcas próprias (KOHLS, 

2004). 

O indivíduo considera atributos dos alimentos, além das características nutricionais, 

como sustentabilidade da produção, boas práticas, preservações e respeito ao meio ambiente, 

produtos com baixos teores de resíduos, regionalização e origem, entre outros. As recentes 

exigências e tendências dos consumidores mundiais de alimentos agrupam-se em cinco 

categorias: (1) sensorialidade e prazer, (2) saudabilidade e bem-estar, (3) conveniência e 

praticidade, (4) confiabilidade e praticidade e (5) sustentabilidade e ética (VIALTA et al., 

2010). 

As tendências de sensorialidade e prazer estão pautadas, principalmente, pelo prazer 

no momento da refeição. Saudabilidade e prazer originam-se em fatores tais como o 

envelhecimento da população, as descobertas científicas que vinculam determinadas dietas às 

doenças, bem como a renda e a vida nas grandes cidades, influenciando a busca por um estilo 

de vida saudável. 

Conveniência e praticidade são motivadas, principalmente, pelo ritmo de vida nos 

centros urbanos e pelas mudanças verificadas na estrutura tradicional das famílias, com o 

aumento da proporção de casais sem filhos e a maior participação da mulher no mercado de 

trabalho, fatores que estimulam a demanda por produtos que permitem a economia de tempo e 

esforço dos consumidores. 

Confiabilidade e qualidade originam-se da maior consciência e informação que os 

consumidores detêm, demandando produtos seguros e de qualidade atestada, valorizando a 

garantia de origem e os selos de qualidade, a rotulagem informativa e outras formas de 

comunicação que as empresas possam utilizar para demonstrar os atributos de seus produtos. 

Sustentabilidade e ética se traduzem no aumento de consumidores preocupados com o 

meio ambiente e também interessados na possibilidade de contribuir para causas sociais ou 

auxiliar pequenas comunidades agrícolas por meio da compra de produtos alimentícios. 

Segundo resultados obtidos por uma pesquisa da Federação das Indústrias do Estado 

de São Paulo (FIESP), conduzida em parceria com o IBOPE, a tendência 

conveniência/praticidade é proporcionalmente o maior segmento de atitudes do consumidor 
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atualmente no Brasil (34% dos consumidores brasileiros), seguido do segmento de 

confiabilidade/qualidade e sensorialidade/prazer (23% cada um) e, por fim, 

saudabilidade/bem-estar e sustentabilidade/ética (21% cada um) (FIESP/IBOPE, 2010). 

Os alimentos industrializados incluem atributos quanto aos benefícios de praticidade. 

Os fatores mais importantes na decisão de compra de produtos industrializados incluem 

confiança e conhecimento das marcas (59% das razões citadas pelos consumidores), que 

poderia assegurar a qualidade dos produtos. Outros fatores considerados importantes referem-

se a sabor (47%), adição de nutrientes (32%), qualidade (29%), preço baixo (28%) e menor 

conteúdo de conservantes (23%) ou agrotóxicos (19%) (FIESP/IBOPE, 2010). 

Os produtos industrializados com maior apelo ao desejo do consumidor, em termos de 

lançamentos de inovações no mercado, são iogurtes (32%), bolachas e biscoitos (28%), sucos 

prontos para beber (27%), chocolates e bombons (25%), queijos (24%), alimentos congelados 

e semi-prontos (21%) e arroz (19%) (FIESP/IBOPE, 2010). 

As escolhas alimentares dos indivíduos de centros urbanos também são influenciadas 

pela ampla oferta e variedade de itens alimentares, intensa comunicação associada aos 

alimentos e crescente individualização dos rituais alimentares (LIMA-FILHO et al., 2008). Os 

consumidores, atualmente, analisam rótulos, estudam conteúdos, comparam preços, 

examinam promessas, ponderam opções, fazem perguntas pertinentes e sabem quais são seus 

direitos legais (LEWIS; BRIDGES, 2004). 

Em relação à alimentação fora do domicílio, verifica-se que, quanto mais altas forem a 

escolaridade, a renda familiar e a classe socioeconômica do indivíduo, mais freqüente será o 

hábito de comer em restaurantes, lanchonetes, padarias ou qualquer outro ambiente que não 

seja o seu próprio lar (FIESP/IBOPE, 2010). 

Dados da pesquisa FIESP/IBOPE (2010) revelam, ainda, que a população freqüenta 

com maior assiduidade os restaurantes por quilo, entre os equipamentos de varejo de 

alimentos para consumo imediato (27% das menções), usualmente devido ao preço mais 

acessível em comparação aos outros tipos de ambientes alimentares. Lanchonetes e redes fast 

food são o segundo equipamento de varejo de alimentos para consumo imediato mais 

freqüentado (19% das citações), seguido de padarias e restaurantes à la carte (18% das 

citações cada um), bares (11%) e ambulantes de rua (6%). 

Os hábitos dos consumidores têm aumentado a importância da demanda por frutas, 

legumes e verduras (FLV) no varejo moderno, principalmente em restaurantes. A 

preocupação quanto ao consumo adequado de alimentos frescos e nutricionalmente ricos tem 
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sido acentuada na mesma proporção em que aumentam preocupações com estética e saúde 

(NOVAES, 2006). 

Estudos em restaurantes demonstram que as preocupações com saúde e nutrição têm 

aumentado no momento da escolha de refeições. Pesquisa realizada na Pensilvânia (EUA), 

envolvendo 150 consumidores de um restaurante universitário, buscou analisar a influência da 

disponibilidade de informações nutricionais sobre o comportamento dos indivíduos no 

processo de escolha das refeições. Verificou-se que os consumidores foram influenciados 

pelas mensagens disponibilizadas, especialmente informações quanto ao valor energético, 

gorduras totais e calorias provenientes das gorduras, em detrimento de informações sobre 

colesterol, sódio, carboidratos totais e proteínas (CRANAGE; CONKLIN; LAMBERT, 

2004). 

Outro aspecto importante analisado referiu-se à influência da disponibilidade de 

informação sobre o consumo de legumes e verduras, resultando em ampliação do consumo, 

assim como redução do consumo de batatas fritas e sobremesas (CRANAGE; CONKLIN; 

LAMBERT, 2004). 

Kozup, Creyer e Burton (2003) demonstraram que a identificação de alimentos 

“saudáveis” ou “não saudáveis”, via apresentação de informações nutricionais, resultou em 

atitudes mais positivas e melhores intenções de compra quanto aos primeiros. Demonstrou-se 

também, que, na ausência de informações nutricionais, os consumidores identificam como 

produto nutritivo itens com apresentação de alguma alegação de saúde no ponto-de-venda. 

No tocante às aquisições realizadas nos estabelecimentos varejistas para consumo no 

domicílio, Souza et al. (2008) analisaram o comportamento de compra dos consumidores 

finais de frutas, legumes e verduras na região central do Rio Grande do Sul e verificaram que 

a maioria dos consumidores (59,7%) tem optado por adquirir os produtos em supermercados 

ou hipermercados, seguidos das fruteiras (17,7%), feiras livres (9%) e mini mercados de 

bairro (8,3%). Tais resultados refletem o incremento do poder de mercado de super e 

hipermercados para aquisição de alimentos (KOHLS, 2004; GUIVANT et al., 2005). 

Em relação aos aspectos considerados mais importantes na tomada de decisão de 

compra de frutas, legumes e verduras, os atributos “aparência” e “sabor” foram apontados 

como mais importantes, respectivamente. Em seguida, foram citados os atributos “preço”, 

“aspectos nutricionais” e “durabilidade” prevista após a compra (SOUZA et al., 2008). 

Neumark–Sztainer et al. (2003) avaliaram a correlação entre o consumo de frutas, 

legumes e verduras e os fatores pessoais, comportamentais e socioambientais. A principal 

variável diretamente associada ao consumo de tais alimentos foi o sabor. Kristjansdottir et al. 
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(2006) avaliaram 1.235 adolescentes residentes na Islândia e observaram que as preferências 

também estavam relacionadas ao mesmo atributo. O estudo qualitativo de De Moura (2007) 

com 17 crianças inglesas encontrou que as características mais relatadas foram o sabor, a 

textura, a crocância e a cor/aparência. 

Em outros estudos, o sabor do alimento é uma das características apontadas como 

primeiro fator que determina a escolha alimentar. Pollonio (2005) destaca que além da maior 

preocupação com a saúde, surgem novos hábitos e atitudes, entre as quais ressalta-se o resgate 

das propriedades sensoriais dos alimentos e a maior compreensão do significado do conceito 

de segurança para o consumidor, justificado pelo aumento do interesse por temas como saúde, 

nutrição, praticidade, conveniência, segurança, entre outros. 

Em pesquisa realizada com idosos em Campo Grande, Lima-Filho et al. (2008) 

verificaram que os entrevistados consideram a qualidade nutricional (47%) como o atributo 

mais relevante na aquisição de frutas, legumes e verduras, seguido pelo preço (20%), 

aparência (18%) e sabor (16%). Os idosos parecem estabelecer relação entre a realização de 

práticas alimentares com qualidade nutricional e a manutenção da boa saúde. Ademais, os 

dados revelam que os participantes do estudo mostram disposição à busca de informações 

nutricionais sobre o produto e comparação de preço via visita a diversos equipamentos 

varejistas antes de efetuar a compra. 

Em relação aos critérios de escolha do local de compra dos produtos, os cinco 

principais aspectos de escolha do estabelecimento para compra de frutas, legumes e verduras, 

na opinião dos entrevistados, foram: 1) qualidade dos produtos (98,1%); 2) variedade de 

produtos (84,6%); 3) agilidade no check-out (80,8%); 4) preço dos produtos (79,3%); e 5) 

disposição dos produtos no local (74,8%) (SOUZA et al., 2008). 

De acordo com Morales (2000), os fatores que influenciam a decisão pela escolha de 

um determinado varejista são, por ordem de importância, os seguintes: variedade e tipo de 

produtos e marcas, qualidade dos produtos, nível de preços praticados, conveniência da 

localização, apresentação e serviço geral, serviço e qualidade do atendimento do vendedor. 

Usualmente, observa-se que os consumidores freqüentam pelo menos dois ou três 

equipamentos varejistas para realizar compras. Os consumidores comparam as vantagens dos 

diferentes canais de abastecimento, não somente em relação ao preço, mas em termos de 

experiência de compra (FERREIRA; ARAÚJO, 2005). 

Conforme Parente (2008), apesar dos consumidores de baixa renda enfatizarem o 

preço baixo como fator determinante da seleção do equipamento de varejo onde realizar as 
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compras, há constatação de que outros aspectos menos objetivos, como o atendimento e a 

ambientação da loja, exercem forte influência na percepção de valor dos consumidores. 

Em relação ao trajeto dos consumidores nos estabelecimentos varejistas, estudo 

desenvolvido por Sorensen (2003) em supermercados, identificou que o consumidor percorre, 

em média, somente 25% da área da loja, o que resulta em uma disputa dentro da própria loja 

para atrair o consumidor às áreas onde o produto está exposto. 

O comportamento do consumidor também varia de acordo com o ambiente para o 

consumo imediato de alimentos. Um dos objetivos do estudo de Edwards et al. (2003) foi 

determinar se há diferença na apreciação do alimento em ambiente alimentar institucional ou 

ambiente alimentar não-institucional, servindo um mesmo cardápio e mudando somente o 

contexto. Os resultados demonstram que a apreciação do alimento em ambiente institucional é 

mais baixa do que do alimento servido em ambiente não institucional. O efeito tem sido 

atribuído, em parte, às expectativas assumidas pelos consumidores. 

De acordo com Chetochine (2000), o consumidor pode assumir diferentes papéis em 

seu processo de consumo e compra, os quais podem ou não ser exercidos pelo mesmo 

indivíduo. Basicamente, podem ser considerados três papéis: 

 

• Comprador (shopper): papel exercido no processo de compra, durante o processo 

decisório, que estabelece o comportamento no ponto-de-venda considerando as 

motivações e os estímulos no processo de interação com produtos e modelos de 

vendas; 

• Pagador (buyer): papel exercido pelo comprador na decisão final e exercício da 

aquisição, via pagamento; 

• Consumidor (consumer): papel exercido durante o processo de utilização 

(consumo) dos itens adquiridos, refere-se à forma de consumo e à experiência 

adquirida. 

 

No processo de interação do cliente com o varejo devem ser avaliados os três papéis 

exercidos. A aquisição de produtos ou serviços também envolve um processo de decisão de 

compra em cinco estágios: reconhecimento do problema, busca de informações, avaliação das 

alternativas, decisão de compra e comportamento pós-compra (BLACKWELL; MINIARD; 

ENGEL, 2008). 

A partir do reconhecimento de uma necessidade, os consumidores, geralmente, 

tornam-se mais receptivos à comunicação. Os anúncios são cada vez mais consultados para 
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fins de informação sobre os produtos, bem como interações com as ações realizadas no ponto-

de-venda (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2008). 

Os consumidores geralmente coletam informações antes de efetuar suas compras, 

procurando por bons preços, boas condições de pagamento, marcas específicas, características 

dos produtos, etc. (OLIVEIRA-CASTRO, 2003). 

Blackwell, Miniard e Engel (2008) revelam que os consumidores, aparentemente, não 

empreendem uma intensa busca de informações e pesquisa na compra de alimentos, 

constatando que, em geral, são utilizados somente 12 minutos, em média, na tomada de 

decisão para aquisição de produtos como cereal, café e margarina. Como contraponto, Aisen 

(2005) constata que o shopper permanece mais de 5 minutos interagindo com os produtos, 

comparando benefícios, testando e experimentando. Oliveira-Castro (2003) demonstram ainda 

que a duração da procura por item é maior para produtos com média de preço maior. 

O fato dos consumidores dedicarem mais atenção a determinadas buscas do que outras 

ocorre devido a uma perspectiva de custo versus benefício: benefícios percebidos na tomada 

de decisão e custos percebidos para obtenção de informação (custo de oportunidade do tempo) 

(BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2008). 

Resultados apresentados por Vialta et al. (2010) demonstram que indivíduos com 

maior nível de escolaridade conseguem apontar apropriadamente os produtos alimentícios 

mais adequados para consumo, tendo em vista o nível de conhecimento e informação 

adquiridos, em concordância com resultados de Novaes (2006). 

Paralelamente, consumidores de baixa renda apresentam tendência a gastar menos 

tempo e esforço na busca por informações ou avaliação de alternativas para alimentos de 

conveniência no processo de decisão de compra, como, por exemplo, refrigerantes e doces 

(FERRELL; HARTLINE, 2010). 

No terceiro estágio de compra, o consumidor elenca as alternativas que mais atendam 

às suas expectativas de compra, e o tempo da procura aumenta quanto maior for o número de 

alternativas de marcas (DIAS, 2005). 

Ao avaliar as opções disponíveis, os compradores normalmente monitoram atributos 

como quantidade, tamanho, qualidade e preço. As alterações dos atributos podem afetar as 

escolhas de suas marcas e produtos (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2008). 

O próximo passo envolve a decisão de compra, determinada por vários fatores. Em 

grande parte dos casos, a tomada de decisão de compra está relacionada a uma resposta a 

partir de um estímulo inicial. As decisões de compra de um consumidor estão diretamente 

associadas às características do comprador (valores, personalidade, recursos, motivação, 
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conhecimento, atitudes), aos estímulos existentes (propagandas, embalagens, sabor) e os seus 

processos de decisão (KOTLER, 2010). 

A última etapa envolve o processo pós compra, momento em que o consumidor avalia 

o valor do produto adquirido no consumo ou na utilidade no dia-a-dia, comparando-os com 

suas expectativas. Assim como os consumidores comparam preços e analisam as vantagens da 

troca no estágio de avaliação de alternativas, voltando a tais questões durante a avaliação pós-

compra (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2008). 

Consumidores podem também expressar seus sentimentos de responsabilidade para a 

comunidade e apreciar a responsabilidade social de empresas e/ou produtos por meio do 

consumo ético, que pode ser definido como a compra que considera questões éticas, realizada 

livremente pelo indivíduo (AUGER et al., 2008; CARRIGAN; ATTALLA, 2001). 

Carrigan e Attalla (2001), por meio de realização de grupo focal, verificaram que 

consumidores não buscam informações sobre o processo produtivo das mercadorias; 

simplesmente acreditam e se amparam no que está apresentado nos rótulos das embalagens 

para realizar suas compras. Segundo os respondentes, os fatores que mais influenciam suas 

decisões incluem o preço, qualidade, acesso, conhecimento sobre a marca, entre outros, como 

verificado também no estudo desenvolvido por Boulstridge e Carrigan, (2000). 

Inúmeros aspectos relacionados ao produto e à comunicação de marketing são 

considerados relevantes na avaliação ética de consumidores, divididos em três categorias: o 

contato com diferentes tipos de alegações éticas (DE PELSMACKER et al., 2005; 

LOUREIRO; MCCLUSKEY; MITTELHAMMER, 2002), a credibilidade da empresa (LEE; 

LEE, 2004; LOUREIRO; MCCLUSKEY; MITTELHAMMER, 2002) e as campanhas de 

marketing (MAIGNAN; FERELL, 2004; NILSSON; TUNCER; THIDELL, 2004; 

WESSELS; JOHNSTON; DONATH, 1999). 

No tocante às campanhas de marketing no ponto-de-venda, a atratividade de produtos 

éticos também é influenciada pela promoção, distribuição e estratégias de posicionamento da 

marca. Nilsson, Tuncer e Thidell (2004) sugerem que mercadorias com padrões éticos podem 

se beneficiar de maior sensibilização e promoção direcionada aos consumidores. 

Ademais, o estudo do comportamento do consumidor favorece o desenvolvimento de 

políticas públicas (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2008; MOWEN; MINOR, 2005) 

para promoção da alimentação saudável por meio do incentivo à adoção de uma dieta 

saudável com foco na redução do consumo de gordura saturada e calorias e o aumento na 

ingestão de frutas, legumes e fibras, assim como pela identificação do motivo pelo qual os 
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indivíduos se envolvem em comportamentos de risco (BRUG; OENEMA; FERREIRA, 

2005). 

Nos anos mais recentes, as políticas públicas têm sofrido alterações com objetivo de 

enfatizar uma mudança na educação para garantir o bem-estar e proteção do consumidor. A 

base de uma economia de mercado é o direito do consumidor de fazer uma escolha informada 

e irrestrita de uma série de alternativas. Quando o direito à informação é restrito em razão de 

abusos das empresas, espera-se que o governo influencie o consumidor impedindo o 

desapontamento e outras práticas desleais (BLACKWEEL; MINIARD; ENGEL, 2008). 

Rice (2002) constatou que os indivíduos estão mais predispostos a optar por 

gratificações instantâneas do que benefícios em longo prazo, assim, estão mais vulneráveis às 

pressões impostas pelo marketing, que visam estimular desejos. Particularmente, crianças 

buscam satisfazer suas necessidades em curto prazo, sendo mais suscetíveis às informações 

veiculadas (LUDWIG; NESTLE, 2008; REIDPATH et al., 2002). 

Clímaco (2002) salienta que o comportamento de crianças difere do comportamento 

do consumidor adulto. Ressalta-se que a influência das crianças nos hábitos de consumo das 

famílias também é influenciada pelo grau de receptividade dos pais em relação às vontades 

dos filhos (GIL, 2004). 

Karsaklian (2004, p.235) sugere ainda que as crianças não decidem apenas os produtos 

destinados à sua faixa etária: 

 

“A criança, hoje, possui poder de decisão em produtos que extrapolam o mundo 
dos brinquedos e guloseimas, influenciando as decisões de compra de toda a 
família. É um segmento dinâmico. É preciso estar constantemente em sintonia 
com as transformações que estão ocorrendo nos núcleos familiares e a forma 
como isso tem influenciado as relações das crianças com o mundo. No Brasil, 
são 49 milhões de crianças entre 0 e 14 anos, responsáveis pelo consumo de 60% 
a 80% dos iogurtes e 40% dos refrigerantes vendidos no país. Somente o setor de 
brinquedos movimenta a cada ano 650 milhões de dólares”. 
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3.5. Comunicação de marketing e vulnerabilidade do consumidor 

Atualmente, atenção tem sido dada a dois fatores-chave relativos à comunicação de 

marketing: vulnerabilidade de segmentos de consumidores e potencialidade de risco dos 

produtos veiculados (HILL, 2002b; MCDANIEL; KINNEY; CHALIP, 2004; PAOLILLO; 

VITELL, 2002; WALLENDORF, 2001). 

A vulnerabilidade do consumidor refere-se à situação de reduzida capacidade de 

compreensão das propagandas, efeitos dos produtos ou ambos (RINGOLD, 1995); ou 

suscetibilidade maior a danos econômicos, físicos ou psicológicos na aquisição de produtos, 

em virtude de características limitantes (como, por exemplo, o baixo nível educacional) 

(SMITH; COOPER-MARTIN, 1997). Assim, o indivíduo vulnerável é o indivíduo que não 

possui habilidades, conhecimentos e atitudes que o capacitam a realizar decisões eficientes 

(HILL, 2002a). Por outro lado, o processo educacional pode conferir habilidades que 

auxiliarão no processo de escolha (BAKER; GENTRY; RITTENBURG, 2005; 

WALLENDORF, 2001). 

Algumas características de vulnerabilidade focalizam fatores inerentes ao indivíduo, 

enquanto outras destacam condições externas e/ou interações entre fatores internos e externos. 

Hill (2001), por exemplo, observou que a vulnerabilidade de pessoas de baixa renda é gerada 

por fatores externos, como falta de acesso a mercadorias e serviços. Peñaloza (1995) verificou 

que a vulnerabilidade de consumidores imigrantes (turistas) provém de fatores internos, 

inclusive habilidade com idioma, alfabetização, experiência no mercado e objetivos dos 

consumidores, e fatores externos, como estigmatização, subordinação e segregação no 

mercado. 

Adicionalmente, Morgan, Schuler e Stoltman (1995) sugeriram uma tipologia da 

situação de consumo que mostra que a vulnerabilidade do consumidor decorre da interação do 

indivíduo e suas características pessoais com uma situação de consumo, que inclui elementos 

como propagandas, preço, produtos, serviços e outras formas de comunicação de marketing. 

Os fatores internos que podem influenciar a vulnerabilidade individual podem ser divididos 

em características e estados pessoais (BAKER; GENTRY; RITTENBURG, 2005). 

Características pessoais como vício (HIRSCHMAN, 1992), idade cronológica 

(LACZNIAK; MUEHLING; CARLSON, 1995; LANGENDERFER; SHIMP, 2001; 

MOSCHIS, 1992), deficiência física (BAKER; STEPHENS; HILL, 2001; KAUFMAN-

SCARBOROUGH, 2000), sexo (HILL; DHANDA, 1999), saúde (MOSCHIS, 1992), 

raça/etnia (BRISTOR; GRAVOIS-LEE; HUNT, 1995) e deficiências cognitivas (ADKINS; 
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OZANNE, 2005; LEE; SOBERON-FERRER, 1997) estão, na maioria das vezes, associadas à 

habilidade do consumidor em reconhecer e ser protegido de tentativas de persuasão 

(LACZNIAK; MUEHLING; CARLSON, 1995; LACZNIAK; MURPHY, 1993; 

RITTENBURG; PARASARATHY, 1997). 

Outras características, como autoestima (PAVIA; MASON, 2004; STEPHENS; HILL; 

HANSON, 1994), percepção social da aparência (MARTIN; GENTRY, 1997; RICHINS, 

1991), nível socioeconômico (HILL, 2002a; HILL; STAMEY, 1990; SHULTZ, 1997), 

habilidades percebidas (BAKER; STEPHENS; HILL, 2001), aculturação (PEÑALOZA, 

1995), medo de ser vitimizado (BLAIR; HYATT, 1995), saúde percebida (LUCE; KAHN, 

1999) e isolamento social (HILL, 1991; MCGHEE, 1983; MOSCHIS, 1992) também são 

fatores relacionados à vulnerabilidade do consumidor, na medida em que afetam a maneira 

como os indivíduos experimentam, respondem e interpretam os contextos e as mensagens de 

marketing. 

O estado individual inclui fatores como sentimento de dor, transições durante a vida e 

motivação, que, assim como as características pessoais, podem afetar as experiências e os 

comportamentos em uma situação de consumo. Humor ou estresse apresentam potencial de 

influenciar a habilidade do indivíduo de controlar a situação e optar por escolhas mais 

benéficas (BAKER; GENTRY; RITTENBURG, 2005). 

No tocante aos fatores externos, representados por problemas estruturais ou sociais 

que estão além do controle dos indivíduos, pode-se incluir estigmatização e repressão, 

distribuição de recursos, elementos físicos e logísticos de estabelecimentos, entre outros. Tais 

fatores contribuem ao desequilíbrio de poder nas transações realizadas (HILL; STAMEY, 

1990). 

Consumidores podem tornar-se mais vulneráveis em função da distribuição de 

recursos na sociedade (ALWITT, 1996), como, por exemplo, falta de acesso a serviços de 

saúde (FRANZAK; SMITH; DESCH, 1995; SCAMMON; LI; WILLIAMS, 1995), escassez 

de estabelecimentos varejistas (BAKER; KAUFMAN-SCARBOROUGH, 2001) ou ausência 

de produtos de qualidade (HILL, 2001). 

Segundo Baker, Gentry e Rittenburg (2005, p.134): 

 

“Vulnerabilidade do consumidor é um estado de impotência que aumenta em 
decorrência de um desequilíbrio que ocorre nas interações dos indivíduos com o 
mercado ou da assimilação de mensagens ou produtos de marketing. Isso 
acontece quando o controle não está com o comprador, o que permite maior 
influência dos fatores externos nas escolhas realizadas. Efetivamente, a 
vulnerabilidade inicia-se a partir de interações de características e estados 
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individuais com condições externas dentro de um contexto onde os objetivos de 
compra podem ser impedidos e essas experiências afetarem as percepções 
pessoais e sociais.” 

 

Assim, a vulnerabilidade é uma característica relativa às experiências vividas pelos 

indivíduos (BAKER; GENTRY; RITTENBURG, 2005; JONES; MIDDLETON, 2007), tendo 

em vista que qualquer indivíduo perpassa ciclos de vida marcados por alterações de hábitos, 

mudanças demográficas ou outras circunstâncias que podem torná-los membros de um grupo 

vulnerável (MACCHIETTE; ROY, 1994). 

A vulnerabilidade é uma característica multidimensional (PEÑALOZA, 1995), que 

ocorre via redução de poder, perda de controle e dependência em uma situação de consumo 

que possa acarretar em implicações negativas sobre o indivíduo. 

No caso de alimentos, a vulnerabilidade do consumidor está vinculada à falta de 

conhecimento quanto aos conceitos em nutrição, o que resulta em compreensão equivocada de 

informações em rótulos e propagandas. Os consumidores, ao adquirir os alimentos, 

geralmente não estão cientes do conteúdo nutricional e efeitos prejudiciais (GUIMARÃES, 

2008). 

Conseqüentemente, diferentes tipos de alimentos apresentam diferentes potenciais de 

risco, sendo que alguns devem ser definidos como inseguros e/ou impróprios (SMITH; 

COOPER-MARTIN, 1997). O estudo conduzido por Smith e Cooper-Martin (1997) 

demonstrou que, em geral, os consumidores não são capazes de detectar os malefícios 

inerentes a um produto com alto potencial de risco, logo, não buscam minimizar ou aceitar 

conscientemente os riscos incorridos. 

Solomon (2008) destaca cinco tipos de risco provenientes de consumo de bens e 

serviços pelo consumidor: risco monetário (perda de dinheiro), risco funcional (monopólio), 

risco físico (comprometimento do vigor físico ou saúde), risco social (perda de autoestima e 

confiança) e risco psicológico (desequilíbrio psicológico). No caso dos alimentos, o risco 

físico constitui a maior fonte de incertezas ao consumidos no momento de seleção e aquisição 

de produtos. 

Mudanças nas estruturas de mercado e nos estilos de vida durante as últimas décadas 

têm tornado a população mais vulnerável durante o processo decisório de consumo, tendo em 

vista a expansão na oferta de mercadorias, os rápidos avanços na tecnologia de produção, a 

reestruturação da família tradicional, o aumento na compra de produtos pré-processados e a 

falta de tempo (JONES; MIDDLETON, 2007). 
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O público infantil é mais vulnerável aos apelos promocionais. Crianças possuem 

capacidade reduzida em compreender o significado das propagandas quando comparadas aos 

adultos, aumentando a probabilidade de serem indevida ou injustamente influenciadas pelos 

comerciais (COUNCIL OF BETTER BUSINESS BUREAUS, 2007; WILCOX et al., 2004). 

Assim, as empresas devem se preocupar com o desenvolvimento de estratégias de 

marketing éticas, desenvolvidas de forma socialmente responsável, considerando as questões 

relacionadas à venda, propaganda, qualidade e segurança do produto e embalagem 

(DANTAS, 2005). 
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3.6. Alimentação, comunicação de marketing e o público infantil 

A exposição das crianças ao marketing de alimentos aumentou consideravelmente nos 

últimos anos (SCHOR; FORD, 2007), resultando em significativa preocupação em relação à 

influência da mídia no consumo alimentar infantil (HILL, 2002b; STRASBURGER, 2004). 

Um relatório elaborado pela Organização Mundial da Saúde aponta evidências de que 

mensagens veiculadas em ambientes obesogênicos são predominantemente direcionadas às 

crianças e aos adolescentes no que se refere às estratégias de comunicação de marketing e 

conteúdo de propagandas (SCN, 2006; WHO, 2003). 

Propaganda, publicidade e promoção de alimentos influenciam as escolhas alimentares 

das crianças, incapazes de compreender a intenção persuasiva das propagandas ou avaliá-las 

por meio de uma visão crítica (MCGINNIS; GOOTMAN; KRAAK, 2006). Evidências 

sugerem que crianças com idade inferior a 7-8 anos não possuem habilidades cognitivas para 

entender o conteúdo da propaganda. A maturidade cognitiva reduz os efeitos persuasivos da 

comunicação de marketing (WILCOX et al., 2004). 

Entre as diversas formas de influência sobre as práticas alimentares, destaca-se o papel 

da mídia em suas múltiplas formas na socialização de crianças e jovens (MCGINNIS; 

GOOTMAN; KRAAK, 2006). Diversas pesquisas apontam evidências de que a propaganda 

direcionada ao público infantil produz efeitos no conhecimento, preferências e 

comportamentos das crianças (BOYLAND et al., 2011; HASTINGS et al., 2003). 

Estudo realizado nos Estados Unidos por Borzekowski e Robinson (2001) examinou a 

influência da propaganda de alimentos nas preferências alimentares de crianças entre três e 

cinco anos de idade. Percentual significativo das crianças (35%-74%) que assistiram desenhos 

animados na televisão contendo duas inserções de propagandas de produtos alimentícios, 

posteriormente, selecionou os mesmos alimentos promovidos nas propagandas. 

De acordo com Clímaco (2002), técnicas de merchandising no ponto-de-venda têm 

sido utilizadas para provocar pressão sobre os pais no momento da compra. Personagens de 

desenhos ou personagens criados pela própria indústria de alimentos têm sido cada vez mais 

utilizados como estratégia de comunicação para garantir participação de mercado das firmas. 

Propagandas no varejo, incluindo apresentação de personagens em embalagens de 

alimentos e materiais no ponto-de-venda, constituem estratégias de marketing importantes 

para a indústria de alimentos na promoção de produtos a crianças e adolescentes (HARRIS et 

al., 2009). Cerca de 34% dos pais de crianças menores que 12 anos e 60% dos pais de 
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adolescentes relatam um gasto superior no supermercado se as compras são realizadas com a 

presença dos filhos (MCNEAL, 2000; WSL, 2005). 

O conteúdo das mensagens veiculadas na comunicação de marketing de alimentos em 

pontos-de-venda, usualmente, relaciona-se aos “benefícios” associados aos produtos em 

questão, incluindo sabor, diversão, felicidade e alegria, sendo majoritariamente divulgadas em 

spots promocionais posicionados em locais estratégicos de restaurantes tipo fast food 

(CONNOR, 2006; GERALDO, 2010). 

O aumento da prevalência da obesidade infantil e sua relação com a propaganda de 

alimentos têm estimulado órgãos governamentais de diversos países a desenvolverem 

regulamentos para restringir propagandas de alimentos calóricos voltadas principalmente ao 

público infantil, o que favorece a coexistência do controle governamental e sistema de auto-

regulamentação (GUIMARÃES, 2008). 

A regulamentação da comunicação de marketing de alimentos pode ser considerada 

politicamente aceitável dado o potencial de manipulação apresentado pelas crianças e a 

responsabilidade do Estado em protegê-las (GOSTIN, 2007). A preocupação ética referente à 

vulnerabilidade de crianças à exploração pelo marketing abusivo de alimentos é amplamente 

disseminada em estudos internacionais, códigos da indústria e regulamentações nacionais. 

Ademais, a prevenção constitui a melhor estratégia no combate à obesidade pela 

atuação do governo, indústria e redes locais que contribuam às medidas preventivas 

(FISBERG et al., 2005). A Estratégia Global sobre Alimentação, Atividade Física e Saúde da 

Organização Mundial da Saúde orienta a restrição na divulgação de mensagens que estimulem 

práticas alimentares não saudáveis, via alianças entre governo, indústria e grupos de 

consumidores (WHO, 2004). 

Uma alimentação pouco saudável pode resultar em maior probabilidade de sobrepeso e 

obesidade. Portanto, regulamentar a comunicação de marketing pode ser uma ação pública 

concreta com potencial de promoção de ambientes alimentares saudáveis, especialmente para 

crianças e jovens (HAWKES, 2006). 

No caso específico das propagandas de alimentos, há uma crescente preocupação em 

diversos países quanto ao controle e regulamentação do conteúdo de propagandas de 

alimentos. O governo pode encorajar escolhas melhores à saúde da população via processos 

de regulamentação da veiculação de informações para determinados produtos (JOCHELSON, 

2005). É importante que governos e atores não-governamentais reconheçam sua 

responsabilidade conjunta pela consolidação do direito à alimentação adequada (SCN, 2006). 
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A regulamentação da comunicação de marketing relativa a alimentos com alta 

densidade energética e baixo teor nutricional é uma das medidas políticas mais 

freqüentemente propostas com vistas à redução da prevalência de excesso de peso e obesidade 

entre crianças e jovens (HAWKES, 2007). 

Uma revisão das regulamentações de marketing de diferentes países realizada em 2004 

demonstrou que a maioria dos governos apresentava orientações éticas nas quais constava que 

a publicidade não deve explorar a credulidade das crianças (HAWKES, 2007). 

Documento da Organização Mundial da Saúde apresentou uma revisão das 

regulamentações de diferentes países quanto à publicidade e propaganda de alimentos, 

especialmente direcionada para crianças (HAWKES, 2004). Dos 73 países analisados, 62 

possuem regulamentação sobre publicidade televisiva com referências à infância, 51 países 

têm seus próprios códigos de auto-regulamentação, 46 países apresentam regulamentação 

estatutária de publicidade, 37 países possuem ambos os tipos de regulamentação (estatutário e 

auto-regulamentação) e 32 países apresentam restrições específicas quanto à publicidade 

televisiva para crianças. 

Em 2007, doze indústrias alimentícias assinaram um acordo internacional denominado 

EU-Pledge, no qual se comprometem a seguir determinações sobre a publicidade dirigida ao 

público infantil. Tais empresas deveriam, a partir de 2009, realizar modificações em suas 

estratégias de comunicação de marketing, incluindo a restrição à veiculação de propagandas 

ou atividades de marketing para crianças com idade inferior a seis anos e enfatizar a adoção 

de dietas balanceadas e saudáveis para crianças maiores de seis anos (BARBIERI, 2009). 

No Brasil, o Ministério da Saúde ratificou em 2006 o compromisso do governo com as 

diretrizes da Estratégia Global da OMS, por meio da Política Nacional de Promoção da Saúde 

(PNPS) (Brasil, 2006), em consonância com a Política Nacional de Alimentação de Nutrição 

(PNAN) (BRASIL, 2003). Ambas preconizam como eixos de ação a regulamentação da 

propaganda e da publicidade de alimentos, principalmente direcionadas a crianças e 

adolescentes. 

No Brasil, há regulamentação pelo setor público e auto-regulamentação para proteção 

do consumidor quanto a falhas de informação, visando aumentar o discernimento dos 

consumidores, paralelamente às ações de educação nutricional. 

 

Regulamentação pública relativa à comunicação de marketing de alimentos 

A promoção dos direitos humanos baseia-se na busca por plena consolidação do 

respeito, igualdade, dignidade e valor para que todos tenham oportunidade de alcançar seu 
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pleno potencial. A ratificação da convenção de direitos humanos resulta em necessidade de 

implementar medidas destinadas ao gozo de tais direitos, inclusive o direito à alimentação e o 

direito ao melhor padrão de saúde possível, conforme a Convenção sobre os Direitos da 

Criança (artigo 24) e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

(artigos 11 e 12) (ENGESVEEN, 2005). 

As obrigações correspondentes aos Estados geralmente são classificadas em três 

níveis: respeitar, proteger e cumprir, sendo o último subdividido em facilitação, provisão e 

promoção. No que se refere ao marketing, a obrigação de proteger é particularmente 

importante, porque o governo apresenta menor disponibilidade de tempo e recursos para 

promoção de dietas saudáveis do que a indústria de alimentos gasta em divulgação comercial 

de alimentos (ENGESVEEN, 2005). 

O primeiro decreto-lei para regulamentação dos procedimentos a serem adotados pelos 

fabricantes de alimentos, ainda em vigor, foi publicado em outubro de 1969. O decreto não 

aborda pontos específicos acerca da propaganda de alimentos, mas menciona no artigo 23, 

capítulo III (Da Rotulagem), que os requisitos da rotulagem são aplicados aos textos e 

matérias de propaganda de alimentos, qualquer que seja o veículo utilizado para divulgação. 

Assim, em similaridade à rotulagem, a propaganda não deve mencionar indicações especiais 

de qualidade, nem trazer menções, denominações, designações, nomes geográficos, símbolos, 

figuras, desenhos ou indicações que possibilitem falsa interpretação ou que induzam o 

consumidor a erro ou engano quanto à origem, natureza, composição ou qualidade do 

alimento. Os elementos utilizados não devem, ainda, atribuir qualidades ou características 

nutritivas superiores às propriedades do alimento (BRASIL, 1969). 

O decreto-lei 986/1969 limita uma possível subjetividade que pode ser utilizada na 

propaganda de alimentos ao não permitir o uso de elementos que conduzam à interpretação 

falsa, errônea ou confusa. 

Posteriormente, o Código de Defesa do Consumidor, aprovado na forma da lei 

8.078/1990 (BRASIL, 1990), definiu aspectos relacionados aos direitos difusos, coletivos e 

individuais homogêneos nas relações de consumo. 

O código do consumidor brasileiro (BRASIL, 1990) representa uma política nacional 

que reconhece a vulnerabilidade do consumidor no mercado e a necessidade de ação 

governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor, além de prever direitos 

básicos como a proteção à saúde, o direito de informação adequada e clara sobre os diferentes 

serviços, incluindo especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, preço e risco que apresentam e o risco contra a publicidade enganosa e abusiva 
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(SILVA, 2003). Ademais, estabelece regras e penalidades quanto à veiculação de propaganda 

e publicidade de produtos e serviços (DIAS, 2004). 

Constituem crimes contra relações de consumo previstos no código do consumidor as 

condutas tipificadas nos artigos 62 a 74, inclusive: 

 

“Artigo 68. fazer ou promover a publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz 
de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à saúde 
e segurança (detenção de seis meses a dois anos e multa)” (DIAS, 2004, p.192). 

 

O código de defesa do consumidor também incentivou a criação de entidades de 

defesa do consumidor, como o Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC), além da Fundação 

de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) (BUENO, 2005). 

O Instituto Nacional de Defesa do Consumidor (IDEC) constitui uma associação de 

consumidores sem fins lucrativos ou qualquer vínculo com empresas, governos ou partidos 

políticos. Criado em 1987, tem como fonte de recursos financeiros anuidades pagas pelos 

associados, vendas de assinaturas de boletim informativo próprio (Revista do IDEC) e outras 

publicações, além de realização de cursos e apoio de agências de financiamento internacional 

(IDEC, 2010). 

O objetivo do instituto é promover educação, conscientização, defesa dos direitos do 

consumidor e ética nas relações de consumo. As ações do IDEC no que tange aos alimentos 

incluem análises de qualidade e informações sobre consumo seguro, incluindo testes 

laboratoriais com produtos adquiridos em estabelecimentos comerciais, assim como 

regulamentação da propaganda de alimentos com alto teor de açúcar, sal e gordura, sobretudo 

em relação à publicidade direcionada ao público infantil, em face ao incremento da obesidade 

no país (IDEC, 2010). 

A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) é outro órgão de defesa 

do consumidor criado após a instituição do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor 

(SNDC), composto pelo Ministério da Justiça, Departamento de Proteção e Defesa do 

Consumidor (DPDC) e demais órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal, municipais, 

assim como entidades civis de defesa do consumidor. 

Criado pela lei 9.192/1995 e decreto 41.170/1996, o PROCON atua em cada estado e 

município com a competência de exercitar as atividades contidas no Código de Defesa do 

Consumidor (CDC), visando garantir os direitos dos consumidores. Assim, há competências 

concorrentes entre União, estados e municípios no que se refere aos direitos do consumidor. 
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Outro aspecto importante da atuação do PROCON refere-se ao seu papel na elaboração, 

coordenação e execução de políticas que visem à orientação e educação de consumidores 

(BRASIL, 2010). 

Em 1999, foi criada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) - Lei 

9.782, de 26 de janeiro de 1999 – (BRASIL, 1999). A ANVISA constitui uma autarquia sob 

regime especial, ou seja, uma agência reguladora caracterizada por independência 

administrativa e financeira, estabilidade de seus dirigentes durante o período de mandato e 

autonomia financeira. 

A ANVISA apresenta entre suas responsabilidades um conjunto de ações técnicas, 

educacionais, de pesquisa e de fiscalização direcionadas ao controle sanitário de serviços e 

produtos que possam apresentar risco potencial à saúde e ao meio ambiente, visando à 

proteção e promoção da saúde da população (ANVISA, 2007b). 

A ANVISA também apresenta atuação regulatória, via estabelecimento de normas e 

padrões sanitários a serem adotados em ambientes, processos, insumos e tecnologias 

relacionadas à área da saúde. A organização conduz ações de monitoramento de preços e 

propagandas de medicamentos, alimentos, cosméticos, produtos relacionados à saúde e 

bebidas alcoólicas, além de exercer controle sobre preços de medicamentos (ANVISA, 

2007b). 

As atividades de monitoramento e fiscalização da propaganda de produtos sujeitos à 

vigilância sanitária são exercidas desde 2004, após a criação de área técnica exclusiva, a 

Gerência de Monitoramento e Fiscalização de Propaganda, Publicidade, Promoção e 

Informação de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária (GPROP), que tem como função 

controlar, fiscalizar e monitorar a propaganda e publicidade de produtos submetidos ao 

regime de vigilância sanitária. 

Dada a heterogeneidade de produtos e serviços sujeitos à fiscalização da ANVISA, 

tornou-se necessária a composição de uma equipe multidisciplinar integrada por 

farmacêuticos, médicos, nutricionistas, publicitários, jornalistas e advogados, entre outros 

profissionais; que monitoram e analisam a propaganda e a publicidade para verificação de 

observância à legislação e proposição de ações cabíveis (ANVISA, 2004); inclusive no caso 

de alegações de saúde em propagandas de alimentos. 

Em 2006, a ANVISA promoveu uma consulta pública (71/2006) relativa à proposta de 

regulamentação para restrição da propaganda de alimentos com quantidades elevadas de 

gordura saturada, gordura trans, açúcar e sódio. O objetivo principal da proposta seria a 

redução da prevalência de doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT), em especial junto ao 
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público infantil, a partir da restrição da propaganda e publicidade de alimentos cujo consumo 

excessivo possa ser considerado prejudicial à saúde (por exemplo, alimentos com alto teor de 

açúcar, sal e lipídios, além de bebidas adoçadas e refrigerantes). 

A elaboração da proposta de regulamentação teve participação de representantes do 

Ministério da Agricultura, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), Ministério 

Público Federal, Sociedade Brasileira de Pediatria, Comissão de Assuntos Sociais do Senado 

Federal, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA), Conselho Nacional de 

Auto-Regulamentação Publicitária (CONAR) e Associação Brasileira das Indústrias de 

Refrigerantes (ANVISA, 2006). 

Recentemente, em 15 de junho de 2010, a ANVISA aprovou a Resolução de Diretoria 

Colegiada (RDC) 24/2010, que normatiza oferta, propaganda, publicidade, informação e 

outras práticas correlatas cujo objetivo seja divulgação e promoção comercial de alimentos 

com teor elevado de açúcar, gordura saturada, gordura trans, sódio ou bebidas com baixo 

valor nutricional. Segundo o texto da resolução, a indústria de alimentos tem prazo de 180 

dias, a partir de sua data de publicação, para realizar mudanças nas mensagens comerciais de 

alimentos (ANVISA, 2010). 

A divulgação ou promoção comercial de tais alimentos deve vir acompanhada de 

mensagens de alerta quanto aos perigos de seu consumo excessivo, seja em veiculação 

televisiva, impressa ou eletrônica. As penalidades para descumprimento da norma são 

previstas na lei federal 6.437/1977, incluindo desde notificação até interdição e multas 

(ANVISA, 2010). 

A resolução da ANVISA também determina proibição de uso de símbolos, figuras ou 

desenhos que possam causar interpretação falsa, erro ou confusão quanto à origem, qualidade 

e composição dos alimentos anunciados. Similarmente, alegações de características superiores 

aos atributos reais do produto, assim como sugestão de que o alimento seja nutricionalmente 

completo ou que seu consumo seja garantia de boa saúde, são expressamente vedadas pela 

nova norma (ANVISA, 2010). A resolução foi suspensa em setembro de 2010 via liminar na 

Justiça a partir de ação movida pela Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação 

(ABIA) (SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, 2010). 

 

Auto-regulamentação da comunicação de marketing de alimentos 

O Conselho Nacional de Auto Regulamentação Publicitária (CONAR) é uma 

organização não-governamental financiada por contribuição das principais entidades da 

publicidade brasileira e seus afiliados (anunciantes, agências de publicidade e veículos de 
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comunicação). O CONAR foi fundado em 1980 e sediado no município de São Paulo, 

buscando estipular um código de ética e exercer a regulamentação de qualquer tipo de 

propaganda de produtos e serviços no Brasil, a partir da instituição do Código Brasileiro de 

Auto-Regulamentação Publicitária (LEMOS; CRESCITELLI; SARTI, 2010). 

O objetivo da auto-regulamentação é garantir que propagandas e outras formas de 

comunicação de marketing não sejam abusivas, enganosas ou ofensivas ao consumidor. É, 

também, uma forma de facilitar a proliferação da propaganda e proteger os anunciantes, 

principalmente quanto à regulamentação externa (HAWKES, 2006). 

O CONAR acata denúncias provenientes de consumidores, autoridades, associados ou 

integrantes da própria diretoria. As denúncias são julgadas pelo Conselho de Ética, composto 

por profissionais de publicidade de empresas anunciantes, agências de publicidade, jornais, 

revistas, rádio, televisão, além de representantes da sociedade civil. Caso as denúncias sejam 

consideradas procedentes, é sua responsabilidade recomendar alteração ou suspensão da 

veiculação do anúncio. O CONAR não exerce censura prévia de peças publicitárias, somente 

monitora o conteúdo da comunicação veiculada (CONAR, 2010). 

A atuação do CONAR no estabelecimento e monitoramento de um código de ética 

entre anunciantes de produtos e serviços no Brasil é bastante incisiva no contexto da 

propaganda de alimentos. No entanto, inúmeros abusos têm sido documentados desde sua 

criação, sem que a instituição tivesse instrumentos suficientes para coibir tais práticas 

(LEMOS; CRESCITELLI; SARTI, 2010). Assim, é possível observar uma tendência à 

centralização do controle da propaganda de alimentos pelo governo, em detrimento da atuação 

da auto-regulamentação existente no Brasil (VITORINO, 2007). 

O processo de julgamento das propagandas abusivas pelo CONAR deveria ser rápido e 

ágil. Contudo, dados divulgados pela ANVISA mostram que a auto-regulamentação pode não 

ser suficiente para coibir propagandas de alimentos enganosas e abusivas. Há necessidade de 

fortalecer o monitoramento das propagandas de alimentos no CONAR, tendo em vista a 

importância dos alimentos sob ponto de vista da nutrição e saúde pública (GUIMARÃES, 

2008). 

Em 1990, após a aprovação do Código de Defesa do Consumidor, houve um 

incremento do controle da comunicação de marketing pelos poderes legislativo e judiciário. 

Conseqüentemente, a auto-regulamentação exercida pelo CONAR não é mais a única forma 

de controle sobre a propaganda. Os artigos 30 e 31 do código estabelecem que a informação 

ou a publicidade de produtos e serviços deve ser suficientemente precisa, ou seja, a 

comunicação de marketing deve fornecer informações verdadeiras quanto aos produtos ou 
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serviços anunciados, sendo proibida afirmação falsa, omissão ou manipulação de frases, sons 

e imagens de forma confusa ou ambígua para iludir o destinatário do anúncio. O código 

diferencia os termos “informação” e “publicidade”, ressaltando que qualquer publicidade 

veicula algum tipo de informação, mas nem toda informação veiculada constitui publicidade 

(BRASIL, 1990; NUNES, 2005). 
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3.7. Educação nutricional 

A educação nutricional constitui uma das principais ferramentas ao estímulo e 

promoção da adoção de estilos de vida saudáveis entre a população, sendo definido por Boog 

(2004, p.18) como: 

 
“Um conjunto de estratégias sistematizadas para impulsionar a cultura e a 
valorização da alimentação, concebidas no reconhecimento da necessidade de 
respeitar, mas também modificar, crenças, valores, atitudes, representações, 
práticas e relações sociais que se estabelecem em torno da alimentação, visando 
o acesso econômico e social a uma alimentação quantitativa e qualitativamente 
adequada, que atenda aos objetivos de saúde, prazer e convívio social.” 

 

A educação nutricional tem como foco alterações comportamentais conscientes e 

melhoria de aspectos pessoais relacionados ao comportamento individual, como 

conhecimento, atitudes, motivações e outros elementos cognitivos que possam aumentar a 

probabilidade de adoção de comportamentos saudáveis (BRUG; VAN LENTHE; KREMES, 

2006). 

A comunicação em saúde apresenta capacidade de incrementar o conhecimento, 

conscientizar e induzir mudanças de longo prazo nos comportamentos individuais e sociais 

(WHO, 2003). As campanhas de educação nutricional representam uma importante ação de 

saúde pública, especialmente destinadas às crianças e aos jovens, tendo em vista que hábitos 

alimentares adquiridos na infância tendem a persistir na fase adulta (LIEN; LYTLE; KLEPP, 

2001). 

O desenvolvimento de mensagens educacionais, embora constitua um processo 

complexo (BRITTEN; HAVEN; DAVIS, 2006), torna-se necessário para promover a 

compreensão da importância de adoção de uma dieta saudável à população (LEDIKWE; 

ELLO-MARTIN; ROLLS, 2005; LEA; CRAWFORD; WORSLEY, 2006). 

Diversos indivíduos têm ciência da importância do consumo de frutas, legumes e 

verduras à saúde, no entanto, não têm conhecimento da quantidade recomendada para 

ingestão diária, assim, não têm percepção da necessidade de elevar o consumo de tais 

alimentos. Elementos como falta de tempo, dificuldade na preparação e incorreta percepção 

sobre a adequação da ingestão de frutas, legumes e verduras constituem as principais barreiras 

para a adoção de consumo apropriado de tais alimentos (POLLARD, 2007). 

Conseqüentemente, os principais objetivos de uma campanha educacional deveriam 

focalizar: aumento do conhecimento do número de porções recomendadas de frutas, legumes 
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e verduras; melhoria da percepção da necessidade de ingestão de tais alimentos; e redução de 

obstáculos ao consumo, via disseminação de maneiras mais práticas de preparo, via mídia de 

massa (televisão, rádio e revista), publicações (inclusive livros de culinária), promoções no 

ponto-de-venda e páginas de internet (POLLARD, 2007). 

Segundo resultados obtidos em estudo de Dave et al. (2009), uma mensagem de 

educação nutricional negativa quanto à alimentação em restaurantes fast food apresenta 

efeitos menos significativos do que intervenções educacionais que abordem a conveniência e 

a facilidade de preparo de alimentos mais nutritivos. Ademais, é necessário enfatizar 

mensagens informando que qualquer alimento pode ser aceitável quando consumido com 

moderação (GOSTIN, 2007). 

Entretanto, habilidades pessoais e oportunidades para adoção de alterações 

comportamentais podem depender do ambiente (BRUG; VAN LENTHE; KREMES, 2006). A 

promoção da saúde tem sido definida como “a combinação de suportes educacionais e do 

meio ambiente para as ações e as condições de vida conducentes à saúde” (GREEN; 

KREUTER, 1990). Portanto, a desconsideração de fatores ambientais em ações de educação 

nutricional para promoção de hábitos alimentares saudáveis pode resultar em programas de 

baixa efetividade, tendo em vista a existência de obstáculos ambientais (JETTER; 

CASSADY, 2006). 

Campanhas educativas podem auxiliar no esclarecimento de diversos conceitos 

relacionados à nutrição, como, por exemplo, prejuízos em saúde causados pelo consumo 

excessivo de determinados nutrientes e alimentos. No entanto, tais campanhas provavelmente 

não são capazes de eliminar os efeitos deletérios de confusões, erros e enganos provenientes 

de propagandas e outras formas de comunicação de marketing que influenciam o consumidor 

(GUIMARÃES, 2008). 

Assim, a orientação educativa à população quanto ao consumo adequado de alimentos 

pode, simultaneamente, corrigir erros alimentares, reduzir seus efeitos deletérios e promover o 

redirecionamento da oferta de alimentos e seus mecanismos de divulgação pelo setor 

produtivo à sociedade (PONTES et al., 2009). 

Similarmente, deve-se promover maior diálogo entre governo e setor privado, de 

forma a promover mudanças paulatinas na demanda e reduzir a promoção de alimentos e 

bebidas altamente processados, que contribuem para dietas inadequadas desde a infância e 

adolescência (SCN, 2006). 

No Brasil, há necessidade de ações conjuntas do governo, sistema de auto-

regulamentação, indústria de alimentos e comunidade científica com objetivo de melhorar a 
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qualidade das informações apresentadas na comunicação de marketing de alimentos, em 

benefício da saúde da população (GUIMARÃES, 2008). 

A descrição e a análise do conteúdo e volume da comunicação de marketing veiculada 

à população no ambiente alimentar do município de São Paulo, compreendendo 

estabelecimentos que ofertam alimentos para consumo doméstico e refeições prontas para 

consumo imediato, constitui uma etapa importante na avaliação de distinções quanto à forma 

de comunicação de marketing entre diferentes regiões, tipos de varejo e setores alimentícios, 

auxiliando no desenvolvimento de políticas públicas direcionadas à melhoria das medidas de 

prevenção do sobrepeso e da obesidade no país. 
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4. Objetivos 

4.1. Objetivo geral 

Construir e aplicar no município de São Paulo um questionário para avaliação da 

comunicação de marketing no varejo de alimentos. 

 

4.2. Objetivos específicos 

• Desenvolver questionário de avaliação do volume e conteúdo da comunicação 

relacionada ao marketing de alimentos processados e alimentos in natura no 

varejo; 

• Aplicar o questionário em equipamentos de varejo de alimentos do município de 

São Paulo em dois domínios: varejo de alimentos para consumo imediato e varejo 

de alimentos para consumo no domicílio; 

• Analisar volume e conteúdo da comunicação no varejo de alimentos para produtos 

processados e produtos in natura em diferentes distritos no município de São 

Paulo. 
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5. Material e métodos 

O presente estudo está inserido em um projeto de pesquisa intitulado “Delineamento, 

avaliação e experimentação de instrumentos de identificação de determinantes ambientais da 

alimentação”, que inclui a análise da comunicação de marketing no varejo de alimentos, foco 

da presente dissertação de mestrado. A pesquisa foi realizada em colaboração com o 

Departamento de Política e Saúde Pública da London School of Hygiene and Tropical 

Medicine (University of London), a partir de apoio financeiro do Conselho Nacional de 

Pesquisa (CNPq). 
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5.1. Seleção das unidades ambientais geográficas 

Dados relativos às características socioeconômicas e espaciais das 31 subprefeituras e 

96 distritos administrativos do município de São Paulo foram coletados em diferentes bases 

de dados secundárias (Anexo 1), de forma a possibilitar uma análise preliminar das condições 

ambientais e determinar os locais de aplicação dos instrumentos de aferição do ambiente 

alimentar. 

A seleção dos locais para coleta de dados baseou-se em amostragem propositiva, que 

consiste em seleção de unidades da amostra segundo características particulares em relação a 

um critério-chave (RITCHIE; LEWIS; ELAN, 2003). No caso do presente estudo, as unidades 

amostrais foram 52 setores censitários selecionados de forma a contemplar a diversidade de 

ambientes socioeconômicos e espaciais do município de São Paulo. 

Método semelhante para seleção de locais de coleta de dados primários foi utilizado 

em estudos anteriores de avaliação do ambiente obesogênico realizados em outros países, de 

forma a contemplar a diversidade do ambiente urbano (GLANZ et al., 2007; SAELENS et al., 

2007). 

Em uma primeira etapa de seleção dos setores censitários, as 31 subprefeituras do 

município de São Paulo foram classificadas em tercis segundo nível socioeconômico, a partir 

do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), cujos dados são provenientes do Atlas do 

Trabalho e Desenvolvimento da Cidade de São Paulo (SÃO PAULO, 2007a). O IDH foi 

utilizado como variável de aferição da situação socioeconômica devido à inclusão de três 

dimensões: educação (representada por taxas de evasão escolar e analfabetismo), renda (renda 

per capita) e saúde (representada por taxa de mortalidade infantil e expectativa de vida). 

As subprefeituras foram, assim, divididas em três tercis: 1º. tercil de IDH (nível 

socioeconômico baixo), 2º. tercil (nível socioeconômico médio) e 3º. tercil (nível 

socioeconômico alto). Posteriormente, três indicadores do ambiente alimentar foram 

construídos com informações coletadas nas bases de dados secundárias nos níveis do distrito 

administrativo e subprefeitura para seleção dos setores censitários para pesquisa de campo: 

 

1) Densidade de hipermercados, supermercados e mercados; 

2) Densidade de feiras-livres; 

3) Densidade de restaurantes de alimentação rápida (fast food). 
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Ressalta-se que, embora os três indicadores tenham sido utilizados para seleção dos 

setores censitários a serem analisados no projeto de pesquisa, o presente estudo avaliou 

somente a comunicação em equipamentos varejistas de alimentos, excluindo feiras-livres. 

Os indicadores refletem o número absoluto de equipamentos ou estabelecimentos 

dividido pelo número de habitantes adultos (idade entre 20 e 59 anos) residentes em cada 

distrito administrativo. 

A quantidade de residentes adultos em cada distrito administrativo no ano de 2008 foi 

obtido a partir de base de dados disponibilizada pela Fundação Sistema Estadual de Análise 

de Dados (SEADE) da Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo (SÃO 

PAULO, 2010a). As projeções da população residente em cada distrito foram atualizadas em 

2009, a partir do recenseamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). As estimativas populacionais referem-se à data de 1º. de julho de cada ano. 

Os indicadores de densidade de hipermercados, supermercados, mercados e feiras-

livres foram construídos a partir de informações atualizadas coletadas em bases de dados 

disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Coordenação de Subprefeituras (SÃO PAULO, 

2010b) e Secretaria Municipal de Planejamento de São Paulo (SÃO PAULO, 2010c). 

O indicador de densidade de restaurantes de alimentação rápida (fast food) foi 

construído a partir de informações sobre localização de lojas de redes de restaurantes de 

alimentação rápida existentes na cidade de São Paulo no ano de 2010: McDonald’s, Bob’s, 

Habib’s Pizza Hut e Burguer King. Adicionalmente, foram coletados dados sobre a 

localização dos shopping centers existentes no município de São Paulo, a partir de dados 

existentes nas Secretaria Municipal de Coordenação de Subprefeituras (SÃO PAULO, 2010b) 

e Secretaria Municipal de Planejamento de São Paulo (SÃO PAULO, 2010c), 

complementadas por bases de dados públicas. Os dados de shopping centers foram utilizados 

como variável proxy do número de praças de alimentação existentes no município de São 

Paulo, tendo em vista que praças de alimentação concentram um significativo volume de 

restaurantes de alimentação rápida de grandes e pequenas redes varejistas. O número total de 

lojas pertencentes às grandes redes de restaurantes de alimentação rápida existentes em São 

Paulo foi somado ao número de shopping centers e dividido pela população adulta total 

residente em cada distrito administrativo. 

A partir dos dados secundários analisados, foi possível identificar a distribuição de 

distritos administrativos abaixo e acima da mediana nos três grupos de subprefeituras do 

município de São Paulo (segundo IDH). Assim, foram selecionados distritos administrativos 
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que apresentavam indicadores abaixo e acima da mediana para cada indicador do ambiente 

alimentar (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Distritos administrativos selecionados para a coleta de dados, segundo nível 

socioeconômico e densidade dos indicadores do ambiente alimentar. 

IDH 
Densidade ambiental de 

equipamentos de varejo 

Distritos 

administrativos 
Código Região 

1º. tercil 

Baixa Jaçanã JA N 

 Pedreira PE S 

Alta Itaquera IT L 

  Jardim São Luis SL L 

2º. tercil 

Baixa Bom Retiro BR C 

 Raposo Tavares RT O 

Alta Penha PN L 

  Vila Maria VL N 

3º. tercil 

Baixa 
Perdizes PR O 

Alto de Pinheiros AP O 

 Jardim Paulista JP O 

Alta 
Tatuapé TA L 

Vila Mariana VM S 

 

Em cada distrito administrativo delineado por amostragem proposital, foram 

selecionados quatro setores censitários para coleta de dados primários em cada categoria de 

varejo de alimentos em estudo, totalizando 52 setores censitários. A escolha considerou 

localização geográfica, além das características do setor censitário relacionadas ao indicador 

alimentar, de forma a facilitar a logística e minimizar os custos na coleta de dados. No caso do 

terceiro tercil de IDH, um distrito administrativo adicional foi selecionado como margem de 

segurança, em caso de perdas na coleta de dados, tendo em vista a possibilidade de 

observação de ambiente atípico. 

No caso de impossibilidade de coleta de dados no setor censitário selecionado, houve 

nova seleção de setor censitário pertencente ao mesmo distrito administrativo já previamente 

selecionado (unidade amostral suplente). 
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5.2. Variáveis do estudo 

O estudo buscou analisar diferenças entre volume e conteúdo (apelo) da comunicação 

de marketing para alimentos in natura (frutas, legumes e verduras) e alimentos processados 

(salgadinhos, biscoitos e bolachas), destacando-se, adicionalmente, diferenças existentes entre 

tipos de equipamentos varejistas pesquisados e setores censitários com diferentes 

características socioeconômicas. No caso dos estabelecimentos de varejo de alimentos para 

consumo domiciliar, buscou-se analisar também o volume e conteúdo de propagandas de 

bebidas adoçadas (sucos e refrigerantes) e a presença de marketing cruzado na seção de 

alimentos in natura (ou seja, inserção de alimentos processados ou bebidas adoçadas na 

seção). 

O volume da comunicação de marketing de alimentos foi medido por meio da 

contagem do número de propagandas disponíveis por setor de alimentos, segundo três 

categorias de conteúdo pré-definidas (“economia”, “saúde” e “outros”), incluindo 

propagandas de cunho visual (propagandas impressas) ou verbal (chamadas). 

O conteúdo da comunicação de marketing foi avaliado com base em especificações do 

teor da mensagem das propagandas disponíveis por setor de alimentos, ou seja, conforme o 

apelo predominante na mensagem veiculada, segundo indicações apresentadas no manual de 

treinamento da equipe para coleta de dados (Anexo 2). 

As categorias de conteúdo estipuladas no questionário (“economia”, “saúde” e 

“outros”) foram definidas a partir de pré-teste do instrumento, de forma a delimitar 

adequadamente os principais apelos apresentados aos grupos de alimentos em avaliação. 

Inicialmente, foram delineadas cinco categorias de conteúdo para avaliar mensagens em 

propagandas nos pontos-de-venda (“saúde”, “praticidade”, “economia”, “qualidade” e 

“lançamento”). 

No entanto, dados do pré-teste indicaram a ausência de propagandas em determinadas 

categorias, assim, o questionário foi reestruturado para compreender somente três categorias 

de conteúdo. 

Os apelos direcionados à “economia” referem-se ao conjunto de aspectos de preço de 

mercado e preço hedônico dos grupos de alimentos analisados, incluindo atributos desejáveis 

de promoção, qualidade e praticidade. 

Os apelos direcionados à “saúde” referem-se ao conjunto de mensagens relativas à 

saúde, nutrição, bem-estar e atividade física; inclusive menções que busquem associar a 

imagem do produto à melhoria de qualidade de vida sob a ótica da saúde a partir do consumo. 



73 

 

Os apelos direcionados a “outros” referem-se ao conjunto de outros argumentos 

utilizados para promoção de alimentos no varejo, cujos principais elementos são brindes, 

apelos sobre lançamentos ou novidades e aspectos sensoriais do alimento. 
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5.3. Instrumento de avaliação ambiental 

Inicialmente, uma relação de instrumentos de avaliação ambiental foi compilada por 

meio de revisão sistemática de literatura sobre comunicação de marketing de alimentos, 

incluindo uma análise prévia de instrumentos utilizados em estudos de países como Estados 

Unidos, Austrália, Canadá e Europa, de forma a analisar os elementos do ambiente alimentar 

urbano usualmente relacionados ao consumo de alimentos saudáveis e não saudáveis 

(GLANZ et al., 2007; OLDENBURG et al., 2002; SAELENS et al., 2007; ZENK, 2006; 

UNDO RESEARCH TEAM, 2007). 

Significativa parcela dos questionários analisados está disponível para consulta no 

portal “Understanding Neighborhood Determinants of Obesity Research Team”, desenvolvido 

por pesquisadores da Universidade de Houston (EUA), que inclui uma série de instrumentos 

para avaliação de condições ambientais de restaurantes, equipamentos de varejo de alimentos, 

supermercados e espaços para prática de atividade física (UNDO RESEARCH TEAM, 2007). 

A partir da análise dos instrumentos anteriormente identificados, foram elaborados 

dois questionários de avaliação do ambiente alimentar (Anexo 3) incluindo questões que 

possibilitam capturar aspectos da comunicação de marketing no comércio varejista de 

alimentos nos seguintes domínios: (i) equipamentos de varejo para alimentação imediata 

(restaurantes buffet, quilo, a la carte, fast food, bar, padaria, lanchonete, doceria, cafeteria, 

delivery, etc.); e (ii) equipamentos de varejo para alimentação no domicílio (hipermercados, 

supermercados, mercados, lojas de conveniência, varejões, mercados municipais e sacolões 

públicos e privados). 

O questionário desenvolvido para equipamentos de varejo para alimentação imediata 

incluiu questões relativas à comunicação referente a frutas, legumes e verduras; refrigerantes; 

batata frita; sobremesas; e sorvetes. 

O questionário desenvolvido para equipamentos de varejo para alimentação no 

domicílio inclui os seguintes segmentos: (a) frutas, legumes e verduras; (b) refrigerantes e 

sucos e (c) salgadinhos, biscoitos e bolachas. No delineamento de ambos os questionários, 

frutas, legumes e verduras referem-se à seção de vendas de alimentos in natura e os demais 

produtos citados, referem-se à seção de alimentos industrializados. A escolha dos indicadores 

de alimentos in natura e industrializados utilizados nos instrumentos propostos foi baseada na 

revisão de literatura (CHAPMAN; NICHOLAS; SUPRAMANIAM, 2006; COHEN et al., 

2010; KELLY et al., 2007; LOBSTEIN; DAVIES, 2009; MONTEIRO, 2009; POWELL et 

al., 2007c). 
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5.4. Procedimentos e auditoria de coleta de dados ambientais 

A coleta de dados nos setores censitários via aplicação do questionário de análise da 

comunicação no ambiente alimentar foi realizada somente nos equipamentos de varejo de 

alimentos para consumo imediato e varejo de alimentos para consumo no domicílio, tendo em 

vista que feiras-livres não apresentaram uma quantidade suficiente de comunicação de 

alimentos para avaliação durante a fase de pré-teste. 

Quatro equipes de pesquisadores foram responsáveis pela realização da coleta de 

dados (Tabela 3). Cada equipe foi composta por dois integrantes (avaliadores), sendo um 

pesquisador para cada domínio analisado. As equipes foram supervisionadas por um 

indivíduo treinado na aplicação dos instrumentos de coleta de dados, responsável pelo bom 

cumprimento da avaliação do ambiente (supervisor de campo). O supervisor de campo seguia 

instruções dos autores do projeto de pesquisa (coordenador de campo). 

 

Tabela 3. Descrição da equipe de coleta de dados e sua função na pesquisa de campo. 

Tipo de 

estabelecimento 

Coordenador de Campo 

Supervisor de Campo 1  Supervisor de Campo 2 

Equipe A Equipe B  Equipe C Equipe D 

Varejo de alimentos 

para consumo 

imediato 

 

Avaliador 1 Avaliador 3  Avaliador 5 Avaliador 7 

Varejo de alimentos 

para consumo no 

domicílio 

Avaliador 2 Avaliador 4  Avaliador 6 Avaliador 8 

 

A equipe recebeu treinamento, além de um manual detalhado de aplicação dos 

instrumentos de coleta de dados. Como forma de auditoria da coleta de dados, os avaliadores 

realizaram registro fotográfico dos locais e equipamentos de varejo de alimentos analisados, 

de forma a possibilitar comparação com informações constantes nos questionários. 
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Previamente à aplicação dos questionários na coleta de dados primários, os 

instrumentos foram submetidos a uma fase de pré-teste em alguns setores censitários de 

diferentes níveis socioeconômicos. 

Os supervisores de campo foram responsáveis por negociação com proprietários e/ou 

gerentes de equipamentos de varejo de alimentos analisados, previamente à data da coleta de 

dados ambientais pelos avaliadores. Foram encaminhadas cartas de apresentação da pesquisa 

às redes de hipermercados, supermercados e restaurantes identificados, incluindo explicação 

dos propósitos e métodos de coleta de dados. 

A coleta de dados ocorreu no período compreendido entre novembro de 2010 e 

fevereiro de 2011, incluindo 777 equipamentos de varejo de alimentos, sendo 472 

estabelecimentos de alimentos para consumo imediato e 305 estabelecimentos de alimentos 

para consumo domiciliar. Os dados coletados foram criticados e processados por digitação 

manual com dupla entrada pelos pesquisadores da equipe. 
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5.5. Análise dos dados 

O estudo constitui uma pesquisa transversal observacional baseada em coleta de dados 

primários do ambiente alimentar em setores censitários do município de São Paulo, associada 

a dados secundários provenientes de fontes oficiais de informações sobre características 

socioeconômicas e demográficas dos distritos municipais. 

O banco de dados construído a partir da pesquisa de campo contém as seguintes 

informações: tempo de duração da pesquisa no equipamento de varejo, classificação do 

equipamento varejista pesquisado (bar, restaurante, fast food, etc.), renda média do setor 

censitário, tipo e quantidade de comunicação no equipamento varejista (preço, saúde, outros, 

apelo verbal e marketing cruzado) segundo segmentos de produtos alimentícios (bebidas 

adoçadas, FLV e produtos industrializados). 

Inicialmente, os dados foram submetidos a uma análise estatística descritiva dos 

indicadores ambientais de comunicação no varejo de alimentos quanto ao volume e conteúdo 

das mensagens observadas. 

Em seguida, foram realizados testes de correlação entre características 

socioeconômicas dos setores censitários, tipo de equipamento de varejo e segmento da 

indústria alimentícia em relação aos indicadores ambientais de comunicação, de forma a 

analisar o padrão empregado pelo setor alimentício nas estratégias de comunicação em varejo 

de alimentos. 
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5.6. Aspectos éticos 

O presente projeto foi isento de aprovação pelo Comitê de Ética, em função da coleta 

de dados primários não envolver pesquisa com seres humanos, tendo em vista a pesquisa de 

dados por meio observacional do ambiente. 
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6. Resultados 

Os setores censitários pertencentes ao segundo tercil de IDH apresentaram maior 

proporção de equipamentos varejistas (52%), seguido do primeiro tercil de IDH (30%) e, por 

fim, do terceiro tercil de IDH (18%) (Tabela 5). 

Nota-se que os setores censitários de distritos administrativos com baixa densidade de 

equipamentos varejistas no segundo tercil de IDH apresentavam maior número de 

estabelecimentos (86) do que setores censitários de distritos administrativos com alta 

densidade (73). 

O tipo de equipamento varejista que mais predomina é o mercado de bairro, 

representando 75% do total de equipamentos varejistas, com maior concentração nos setores 

de renda média (54%), comparado aos varejos pertencentes aos níveis de IDH baixo (33%) e 

alto (13%). 

Não foi encontrado nenhum sacolão municipal nos setores pertencentes aos três níveis 

de IDH. Os sacolões privados representaram 2% dos varejos visitados, sendo 50% localizados 

nos bairro de menor renda e outros 50%, nos de renda média. 

As padarias, embora usualmente sejam parte integrante do varejo para consumo 

imediato, tiveram coleta de dados realizada de forma separada para alimentos de consumo 

domiciliar, tendo em vista o aumento da oferta de produtos para consumo na residência (áreas 

refrigeradas ou não, destinadas à venda de produtos como iogurtes, requeijão, leite, pão de 

forma, bolos prontos, entre outros). 

Os setores de renda baixa (21%) e média (71%) apresentaram mais padarias com tal 

característica, em comparação aos setores de renda mais alta (8%). Possivelmente, as regiões 

pertencentes a estratos socioeconômicos mais elevados apresentam equipamentos varejistas 

diferenciados, ou seja, padarias com maior enfoque nos serviços destinados ao consumo no 

próprio local; enquanto supermercados, mercados, hipermercados permanecem na função de 

ofertar alimentos para consumo em domicílio. 
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Tabela 5. Caracterização do varejo nos distritos pesquisados. São Paulo, 2010-2011. 

Distrito 

Equipamentos de varejo ligados a alimentos* 
 

Varejo de alimentos 
 

Propaganda de alimentos 

Hipermercados e 

Supermercados 
Varejo 

Feiras-

Livres 

Shopping 

centers 

Consumo 

domiciliar 

Consumo 

imediato 
Processados In natura 

2005 2005 2007 2007   n nprop n nprop   nprop nprop 

Alto de Pinheiros 15 18 9 3 4 5 5 9 10 5 

Bom Retiro 16 72 12 4 32 21 85 44 51 16 

Itaquera 52 152 76 4 20 13 26 6 6 13 

Jaçanã 20 44 28 0 8 0 14 9 9 0 

Jardim Paulista 72 52 24 8 8 1 24 13 13 2 

Jardim São Luís 48 136 72 0 36 2 39 24 24 2 

Pedreira 24 80 16 0 26 128 30 33 39 122 

Penha 60 104 56 4 33 35 40 111 125 23 

Perdizes 44 64 24 4 6 12 14 5 6 11 

Raposo Tavares 20 72 36 12 54 3 43 16 17 2 

Tatuapé 56 104 44 12 23 12 46 20 19 14 

Vila Maria 32 124 40 20 40 70 70 114 139 46 

Vila Mariana 60 112 64 8 15 23 36 22 26 19 

Total 519 1134 501 79   305 325 472 426   484 275 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados de pesquisa de campo e (*) SÃO PAULO (2010c). 
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As lojas de conveniência aparecem em seguida dos mercados de bairro, abarcando 

12% dos estabelecimentos visitados. A quantidade desse tipo de varejo é maior quanto maior 

a renda, possivelmente por ofertarem produtos a preços mais altos que supermercados 

(DREWNOWSKI; SPECTER, 2004) e, assim como observado no caso de mercados de 

bairro, as lojas de conveniência estão, geralmente, presentes em regiões menos centrais de 

áreas urbanizadas. 

Os setores pertencentes ao segundo tercil de IDH apresentaram maior número de 

equipamentos varejistas para consumo imediato (50%), seguido do terceiro (27%) e por 

último, os setores do primeiro tercil (23%) (Tabela 6). 
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Tabela 6. Caracterização do varejo de alimentos segundo setor censitário pesquisado. São Paulo, 2010-2011. 

Tipo de varejo de alimentos 

1o. Tercil IDH   2o. Tercil IDH   3o. Tercil IDH 
Baixa 

densidade  
Alta 

densidade  
Baixa 

densidade  
Alta 

densidade  
Baixa 

densidade  
Alta 

densidade 
JA PE   IT SL   BR RT   PN VL   PR AP JP   TA VM 

Consumo 
domiciliar 

Loja de conveniência  -  1  5   -  4  1  4  1  2  3  3  7  5  
Mercado municipal  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  1   -  
Sacolão municipal  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Sacolão privado  -  3   -   -   -  3   -   -   -   -   -   -   -  
Mercado de bairro 8  21  12  34  23  42  24  34  4   -  4  13  10  
Supermercado de grande rede  -   -   -   -  1  2   -  1   -  1  1   -   -  
Hipermercado de grande rede  -   -   -  1   -  1  1   -   -   -   -   -   -  
Supermercado de atacarejo  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Padaria  -  1  3  1  4  5  4  4   -   -   -  2   -  
Total 8  26  20  36  32  54  33  40  6  4  8  23  15  

Consumo 
imediato 

A la carte 4  3  3  1  18  1  3  10  4  2  4  4  5  

Self service 1  2  1  1  1  6   -  5  3  1  1   -  3  

Quilo  -  1  1  1  7  2  1  8  2   -  2  2   -  

Fast food grandes redes  -   -  1  1   -   -  1   -   -  2  1   -  1  

Fast food pequenas redes 4  1  4  17  28  14  12  24  2   -  7  14  9  

Bar 3  17  13  15  20  16  16  18  2   -  6  16  13  

Padaria 2  2  3  2  3  2  4  3  1   -  2  2   -  

Café  -  4   -   -  8  1  3  1   -   -  1  6  4  

Sorveteria  -   -   -  1   -  1   -  1   -   -   -  2  1  

Total 14  30    26  39    85  43    40  70    14  5  24    46  36  
Fonte: Elaboração da autora a partir de dados de pesquisa de campo. 
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Bares (33%) e fast food de pequenas redes (29%) apresentam-se em quantidade 

superior aos demais estabelecimentos nos três níveis de IDH. A quantidade de bares é maior 

nos setores de renda média e baixa, possivelmente por serem locais que oferecem refeições a 

um custo mais acessível. 

Há significativa presença de restaurantes fast food em bairros de IDH médio, no 

entanto, há proporcionalmente maior número de restaurantes fast food em setores de IDH alto 

comparado aos setores de menor IDH. 

Outros estabelecimentos encontrados nos setores censitários pesquisados foram 

restaurantes a la carte (13%), cafés, padarias e restaurante por quilo, self services (5% cada), 

fast food de grandes redes e sorveterias (1% cada). 
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6.1. Propaganda no ponto-de-venda de varejo de alimentos para consumo domiciliar 

No varejo de alimentos para consumo em domicílio, que contemplou pesquisa em 305 

estabelecimentos, foram registradas propagandas somente em 20% dos equipamentos de 

varejos visitados, sendo que 33% veiculavam mensagens direcionadas aos alimentos in natura 

e 67% continham divulgações de produtos industrializados. 

No tocante à quantidade de equipamentos varejistas e ao número de propagandas para 

cada conteúdo direcionadas ao grupo dos alimentos in natura, 81% apresentava propagandas 

para “economia” e 19% para “saúde”. Em relação ao grupo dos alimentos industrializados, 

38%, 10% e 52% dos varejos veiculavam mensagens com apelo de “economia”, “saúde” e 

“outros”, respectivamente (Tabela 7). 

Em termos de volume de veiculações, nota-se número consideravelmente maior de 

propagandas para alimentos in natura (73%) do que para alimentos industrializados (27%). 

No entanto, vale ressaltar que a distribuição das mensagens direcionadas a frutas, legumes e 

verduras nos locais, apresentava-se de maneira bastante diferenciada. Foram registradas 13 

veiculações, em média, que abordaram o apelo “economia”, três que continham mensagens 

relacionadas à “saúde” e nenhuma no conteúdo “outros”, em cada estabelecimento. 

Segundo tercil de IDH do setor censitário, foram identificadas, em média, 23, 8 e 7 

divulgações para alimentos in natura no apelo de “economia” em setores de baixo, médio e 

alto IDH, respectivamente. 

Observou-se a predominância do apelo de “economia” para ambos os grupos de 

produtos, contemplando 95% e 59% das propagandas para alimentos in natura e alimentos 

processados, respectivamente, entre os conteúdos utilizados para cada categoria de alimento. 

Em relação à renda, mensagens sobre “economia” para alimentos processados 

prevaleceram nos setores de renda média (quatro propagandas por varejo, em média), 

comparado aos setores de baixa renda (três propagandas por varejo, em média) e renda alta 

(uma propaganda por varejo, em média). 

Uma propaganda, em média, foi registrada no conteúdo “saúde” para alimentos 

industrializados, em varejos de alimentos pertencentes aos três níveis de IDH. No caso da 

categoria de conteúdo “outros”, não foi encontrada nenhuma propaganda nos bairros de renda 

baixa. Observou-se uma propaganda para os setores de renda média e duas propagandas, em 

média, em equipamentos de varejo de setores censitários de maiores níveis de renda. 
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O conteúdo “saúde” foi registrado em menor número de propagandas para ambos os 

grupos de alimentos in natura (5%) e industrializados (4,5%), em comparação ao apelo de 

“economia”. Em alguns estabelecimentos visitados, foram observadas mensagens que 

veiculavam um nutriente predominante da fruta ou legume vendido, por exemplo: “laranja 

rica em vitamina C”, “maçã contém vitamina B2”, “berinjela contém vitamina B5”, entre 

outras. 

Já o apelo “outros” esteve presente em 36% das propagandas direcionadas aos 

alimentos industrializados, não sendo observada nenhuma veiculação para alimentos in 

natura. Em geral, não é comum a apresentação de mensagens de marketing para divulgar 

alimentos in natura a partir de lançamentos e oferta de brindes. Propagandas com apelo ao 

aspecto sensorial, ressaltando sabor, por exemplo, podem aparecer em alguns casos, mas 

também não são freqüentes no varejo para consumo em domicílio de alimentos in natura. 

Como contraponto, os produtos processados apresentam propagandas contendo três tipos de 

conteúdo: lançamentos, oferta de brindes e aspecto sensorial. 
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Tabela 7. Caracterização da comunicação no varejo de alimentos no município de São Paulo. São Paulo, 2010-2011. 

Tipo de 
Varejo 

Propaganda Conteúdo 

1o. Tercil IDH   2o. Tercil IDH   3o. Tercil IDH 
Baixa 

densidade  
Alta 

densidade 
Baixa 

densidade  
Alta 

densidade 
Baixa densidade 

 
Alta 

densidade 
JA PE   IT SL   BR RT   PN VL   PR AP JP   TA VM 

Consumo 
domiciliar 

FLV 

Economia  -  122  13  1  12   -  7  40  2  1   -  10  17  
Estab.  -   4   1   1   1   -   1   5   1   1   -   1   1  

Saúde  -   -   -   -   -  1   -  1  9  1   -   -   -  
Estab.  -   -   -   -   -   1   -   1   1   1   -   -   -  

Outros  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Estab.  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Industrializados 

Economia  -  6   -   -  6   -  15  22  1   -   -   -  2  
Estab.  -   2   -   -   2   -   2   7   1   -   -   -   2  

Saúde  -   -   -  1   -   -  1   -   -   -   -  1  1  
Estab.  -   -   -   1   -   -   1   -   -   -   -   1   1  

Outros  -   -   -   -  3  2  12  7   -  3  1  1  3  
Estab.  -   -   -   -   2   2   8   6   -   1   1   1   1  

Consumo 
imediato 

FLV 

Economia  -   -   -   -  2   -  2  1   -  1  1  1   -  
Estab.  -   -   -   -   2   -   1   1   -   1   1   1   -  

Saúde  -   -   -   -   -  1  5   -   -   -   -  2   -  
Estab.  -   -   -   -   -   1   4   -   -   -   -   2   -  

Outros  -   -   -  1  2   -  9  4   -  2  1  1  2  
Estab.  -   -   -   1   2   -   8   3   -   1   1   1   1  

Industrializados 

Economia 1  18  1  4  5  9  13  16  1   -  1  1  5  
Estab.  1   11   1   3   5   6   10   10   1   -   1   1   4  

Saúde 2  1  1   -  10  2  18  6   -   -   -  1  1  
Estab.  1   1   1   -   9   2   9   5   -   -   -   1   1  

Outros 6  14  4  19  27  4  66  88  4  7  11  15  14  
Estab.  1   6     2   4     16   4     23   20     2   2   8     8   8  

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados de pesquisa de campo. 
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O volume de propagandas em pontos-de-venda foi consideravelmente maior em 

setores censitários de baixa renda no caso de alimentos in natura (57%), enquanto no caso de 

alimentos industrializados apresentaram-se em maior número propagandas nos equipamentos 

de varejo pertencentes ao segundo tercil de IDH (77%) (Tabela 7). 

Observou-se que, quanto menor a renda no entorno dos equipamentos de varejo, maior 

ênfase era dada ao conteúdo “economia” para alimentos in natura, sendo que propagandas 

com apelo de preços representaram 60%, 26% e 14% nos setores censitários enquadrados em 

níveis de IDH baixo, médio e alto, respectivamente. No caso dos alimentos industrializados, a 

veiculação predominou nos setores de IDH médio (83%), seguido dos equipamentos 

varejistas localizados nos setores de menor IDH (12%) e, por último, maior IDH (5%). 

Houve aumento do número de propagandas com apelo “saúde” como estratégia de 

comunicação no grupo dos alimentos in natura em setores censitários de maior renda. Foram 

encontradas somente quatro propagandas que utilizaram o conteúdo saúde direcionado à 

venda dos alimentos industrializados, sendo duas em varejos localizados nos setores de alto 

IDH e uma em cada setor de IDH baixo e médio. 

Nenhuma propaganda com o apelo outros foi utilizada para frutas, legumes e verduras 

em nenhum dos estabelecimentos no varejo para consumo em domicílio nos três níveis de 

IDH. No caso dos alimentos processados, foram registradas 32 veiculações, sendo 25% nos 

estabelecimentos dos locais de renda mais alta e 75% nos de renda média. 
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6.2. Propaganda no ponto-de-venda de varejo de alimentos para consumo imediato 

Dos 472 estabelecimentos de varejo de alimentos para consumo imediato visitados, 

foram encontradas propagandas no ponto-de-venda em 220 equipamentos varejistas (47%), 

sendo que 32 (15%) veiculavam mensagens direcionadas a frutas, legumes e verduras e 188 

(85%), a produtos processados (Tabela 7). 

Analisando o tipo de conteúdo das propagandas veiculadas, 22%, 22% e 56% dos 

locais veiculavam propagandas para alimentos in natura abordando os conteúdos de 

“economia”, “saúde” e “outros”, respectivamente. Entre os locais que veiculavam mensagens 

para alimentos industrializados, 28% dos estabelecimentos apresentavam o apelo de 

“economia”, 16% ressaltavam o apelo de “saúde” e 56% divulgações indicavam “outros” 

argumentos. 

Foi registrada maior quantidade de propagandas nos setores censitários de IDH médio, 

tanto para alimentos do grupo de processados como alimentos in natura, representando 60% e 

68% das veiculações, respectivamente (Tabela 7). 

Quanto aos conteúdos das propagandas veiculadas para os alimentos processados, o 

apelo para “economia” é mais utilizado nos setores de IDH médio (57%), seguido dos setores 

pertencentes ao IDH baixo (32%) e, por último, os setores de maior IDH (11%). No caso dos 

alimentos in natura, os apelos de “economia” também apresentam maior concentração nos 

setores de IDH médio (63%), seguido dos setores de IDH alto (37%).  

O conteúdo “saúde” foi abordado com maior frequência nos setores de renda média 

para ambos os grupos de alimentos processados (86%) e in natura (75%), seguido dos varejos 

dos setores do primeiro tercil de IDH (10%) e, por fim, nos setores do terceiro tercil de IDH 

(5%) para alimentos processados. No caso de frutas, legumes e verduras, o volume foi maior 

nos setores do terceiro tercil de IDH (25%). 

A quantidade de propagandas no varejo para consumo imediato é consideravelmente 

maior para os alimentos industrializados (91%) do que as direcionadas a alimentos in natura 

(9%), sendo que, no grupo dos alimentos industrializados, 19% das propagandas continham 

apelo quanto à “economia”. No caso dos alimentos in natura, tanto os apelos de “saúde” 

quanto de “economia” representavam somente 2% das propagandas. 

Em relação à distribuição das divulgações de alimentos in natura, observou-se, em 

média, uma propaganda em cada varejo para cada conteúdo, não sendo identificadas 

diferenças entre setores pertencentes aos três níveis de IDH, exceto para veiculações com 
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apelo de “economia” e “saúde”, que estiveram ausentes nos setores de renda baixa. No caso 

dos produtos processados, havia uma propaganda, em média, que abordava os apelos de 

“economia” e “saúde” por local, sem distinção entre níveis de renda. Em relação ao conteúdo 

“outros”, verificou-se presença de três propagandas, em média, nos varejos localizados nos 

setores de nível baixo e médio de IDH e duas divulgações, em média, nos varejos de setores 

de maior renda. 

No que tange à mensagem “outros”, que representou 70% e 58% das propagandas para 

alimentos industrializados e in natura, respectivamente, usualmente era abordado o aspecto 

sensorial do alimento, constatando-se alguns apelos para lançamento e presença menor de 

chamadas para brindes. 

Os varejos de setores de renda média e alta apresentaram maior volume de 

propagandas para o conteúdo com apelo “outros” do que bairros com baixa renda para ambas 

as categorias de alimentos. É provável que indivíduos residentes em setores censitários de 

maior IDH apresentem maior preocupação com aspectos sensoriais dos alimentos em 

refeições fora do domicílio. 

No tocante às propagandas que abordaram o conteúdo “economia” para alimentos 

industrializados, as mensagens expunham dizeres como “prato rápido e econômico por apenas 

XX reais” ou promoções de alimentos, que incluíam batatas fritas com refrigerante ou suco 

por preços mais baixos, entre outras. Já propagandas direcionadas ao apelo de “saúde”, 

registradas em menor volume no varejo, eram geralmente direcionadas a sorvetes e 

refrigerantes. Alguns exemplos de chamadas incluíam “ light”, “0% gordura”, “diet”, “zero”, 

“rico em fibras”, entre outras. 

As divulgações para alimentos in natura que tiveram como foco “economia” e “saúde” 

foram direcionadas principalmente aos sucos de frutas com mensagens como “por apenas XX 

reais”, “promoção”, “nutritivo”, “rico em vitaminas”, “rico em fibras”, entre outras. 

Em comparação com o volume e o conteúdo de propagandas veiculadas nos 

equipamentos de varejo de alimentos para consumo domiciliar, registrou-se maior 

predominância de propagandas direcionadas à venda de alimentos in natura (73%) no varejo 

de alimentos para consumo domiciliar, em comparação às propagandas para divulgação de 

alimentos industrializados (27%). Há maior ênfase no apelo “economia” (95% das 

propagandas veiculadas para alimentos in natura), principalmente nas localidades de menor 

renda (60% das propagandas do conteúdo economia). Porém, vale lembrar que propagandas 

para alimentos in natura estiveram concentradas em poucos equipamentos de varejo 

pesquisados. 
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O apelo menos utilizado para alimentos in natura no varejo para consumo domiciliar 

foram “outros” atributos (nenhuma propaganda), enquanto os apelos mais empregados no 

varejo para consumo imediato foram aspectos de “economia” e “saúde” (58%). 

No varejo para consumo imediato, houve quantidade consideravelmente maior de 

propagandas para alimentos industrializados (91%) do que alimentos in natura (9%), 

destacando-se a utilização da chamada para “outros” (70% das propagandas no grupo de 

produtos processados), especialmente nas regiões de renda média (66% das veiculações que 

continham o apelo nos três níveis de IDH). 

Adicionalmente, as veiculações para produtos processados estavam presentes em um 

número maior de varejos para consumo imediato (93%) do que nos equipamentos destinados 

a consumo em domicílio (7%). 

Nos varejos para consumo em domicílio, o apelo mais abordado foi “economia” para 

alimentos in natura, alimentos industrializados e bebidas. Nos varejos para consumo 

imediato, o conteúdo mais freqüente nas propagandas foi “outros” para ambos os grupos de 

produtos in natura e alimentos processados, prevalecendo mensagens que veiculavam 

aspectos sensoriais e lançamentos de produtos. 
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6.3. Propaganda de bebidas adoçadas e merchandising cruzado 

Foram encontradas 146 propagandas direcionadas a bebidas nos equipamentos de 

varejo para consumo em domicílio, que incluíram refrigerantes e sucos industrializados. Cerca 

de 60% eram mensagens com apelo “economia”, 32% apresentavam o conteúdo “saúde” e 8% 

enfatizavam “outros” aspectos (Tabela 8). 

Registraram-se propagandas no grupo de bebidas em 26% dos estabelecimentos, sendo 

que os conteúdos que abordavam “economia” e “outros” constituíram o apelo em 44% dos 

equipamentos varejistas, enquanto o apelo “saúde” foi mencionado em somente 12% dos 

locais. Promoções e lançamento foram os quesitos mais utilizados para marketing de bebidas 

dentro do apelo “outros”. 

Os setores censitários de baixo e médio IDH apresentaram, em média, três 

propagandas sobre “economia” por equipamento de varejo, enquanto nos setores de IDH alto 

foram veiculadas duas propagandas por local. Propagandas que continham apelo de “saúde” 

não tiveram variações em quantidade média por local (uma propaganda em média), segundo a 

renda. Os varejos dos setores de baixo e médio IDH continham uma divulgação, em média, 

que utilizaram o apelo “outros” e os varejos dos setores de renda mais alta, apresentavam duas 

propagandas, em média, para o conteúdo “outros”. 

Observa-se que, embora propagandas que abordem o conteúdo “economia” e “outros” 

estejam presentes em uma mesma proporção de locais, a quantidade média de mensagens que 

abordam “economia” é maior nos setores censitários de renda baixa e média. Assim, de forma 

geral, o conteúdo mais utilizado como estratégia de venda de produtos foi “economia”, com 

ênfase aos setores de renda média e baixa. 

Foram encontradas 22 ocorrências de merchandising cruzado na seção de frutas, 

legumes e verduras dos 305 varejos de alimentos para consumo domiciliar visitados. A 

presença de refrigerantes representou 28% do marketing cruzado, sendo que sucos adoçados e 

salgadinhos representaram 36% das ocorrências cada. 
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Tabela 8. Caracterização da comunicação no varejo de alimentos de bebidas adoçadas e marketing cruzado no município de São Paulo. 

São Paulo, 2010-2011. 

IDH Densidade Distrito 

Varejo de alimentos para consumo domiciliar 

Bebidas adoçadas   Marketing cruzado em FLV 

Economia Estab. Saúde Estab. Outros Estab.   Refrigerante Suco Salgadinhos 

1o. Tercil 

Baixa 
JA  -   -   -   -   -   -    1   -   -  

PE 20  6  1  1  2  2     -   -   -  

Alta 
IT 1  1   -   -  1  1   -  1   -  

SL 1  1   -   -  4  3     -   -  2  

2o. Tercil 

Baixa 
BR  -  1  1  1  1  1     -   -   -  

RT 3  3  1  1  3  3     -  1  1  

Alta 
PN 28  8  5  3  16  13  2  2  3  

VL 19  7  2  2  7  5    2  1  1  

3o. Tercil 

Baixa 

PR 6  2   -   -   -   -     -   -   -  

AP  -   -  1  1  9  2   -  1   -  

JP  -   -   -   -   -   -    1  2   -  

Alta 
TA 7  3   -   -  3  3   -   -  1  

VM 2  2  1  1  1  1     -   -   -  

Total     87  34  12  10  47  34    6  8  8  

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados de pesquisa de campo. 
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6.4. Associação entre características socioeconômicas e propaganda no varejo de 

alimentos 

Em seguida, buscou-se analisar a correlação entre características socioeconômicas, 

tipo de equipamento de varejo e segmento alimentício em relação ao conteúdo da 

comunicação veiculada no ponto-de-venda (Tabela 9). 

Observou-se significativa associação positiva entre o número de estabelecimentos de 

varejo de alimentos para consumo imediato e o volume de propagandas de alimentos 

industrializados com apelo “economia”, tanto em equipamentos de varejo de alimentos para 

consumo domiciliar (0,448) quanto em equipamentos de varejo para consumo imediato 

(0,362). 

Da mesma forma, o número de estabelecimentos de varejo de alimentos para consumo 

imediato apresentou correlação positiva com volume de propagandas veiculadas nos próprios 

estabelecimentos para alimentos industrializados com apelos de “saúde” (0,480) e “outros” 

(0,539) e propagandas de alimentos in natura com apelo “economia” (0,470). 

Paralelamente, o número de estabelecimentos de varejo de alimentos para consumo 

domiciliar apresentou correlação positiva com o volume de propagandas em estabelecimentos 

de varejo de alimentos para consumo imediato, tanto no caso de alimentos industrializados 

com apelo de “saúde” (0,295) quanto para alimentos in natura com apelos de “saúde” (0,253) 

e “outros”(0,325). 

É possível que exista um efeito significativo da concorrência entre estabelecimentos de 

varejo de alimentos para consumo imediato e varejo de alimentos para consumo domiciliar 

que resulte em uma busca por maior promoção dos produtos ofertados em relação aos 

concorrentes próximos, utilizando-se apelos apropriados (atributos de “saúde” para venda 

alimentos in natura) ou inapropriados (atributos de “saúde” para alimentos industrializados). 

O volume de propagandas com apelo “economia” para alimentos industrializados em 

estabelecimentos de varejo de alimentos para consumo imediato apresentou correlação 

negativa com a renda no setor censitário (-0,339) e o IDH no distrito (-0,327), assim como o 

apelo “saúde” para alimentos industrializados em relação à renda (-0,258). 

No caso de propagandas de alimentos in natura, houve correlação negativa do apelo 

“economia” com o IDH do distrito (-0,264) para estabelecimentos de varejo de alimentos para 

consumo domiciliar; enquanto propagandas com apelo “saúde” apresentaram correlação 
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positiva com a renda (0,193) e o IDH (0,216) em estabelecimento de varejo para consumo 

domiciliar, ou seja, quanto maior a renda, maior a quantidade de veiculações para o apelo 

“saúde” na categoria de alimentos in natura. 

O volume global de propagandas em estabelecimentos de varejo de alimentos para 

consumo domiciliar apresentou significativa correlação negativa com o IDH dos respectivos 

distritos (-0,254); enquanto o volume global de propagandas em estabelecimentos de varejo 

de alimentos para consumo imediato apresentou correlação positiva com o próprio número de 

estabelecimentos de varejo de alimentos para consumo imediato (0,562) e número de 

estabelecimentos de varejo de alimentos para consumo domiciliar (0,308). 
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Tabela 9. Correlação entre volume e conteúdo do apelo de propagandas no varejo de alimentos de consumo domiciliar e imediato em 

relação a variáveis socioeconômicas selecionadas. São Paulo, 2010-2011. 

Tipo de varejo Variável 

Volume de propagandas por segmento e conteúdo Volume 

global de 

propaganda 

In natura   Industrializados   

Economia Saúde Outros   Economia Saúde Outros   

Consumo domiciliar 

Renda per capita1 -0,089 0,193 -     -0,107 0,096 0,027   -0,106 

IDH2 -0,264 0,206 -   -0,109 0,105 0,084 -0,254 

Número de equipamentos de varejo de alimentos no distrito 

   Varejo grande porte1 -0,185 -0,026 -   -0,051 0,239 0,065 -0,149 

   Varejo pequeno porte1 0,035 -0,145 -   0,128 0,190 0,040 0,096 

Número de estabelecimentos de varejo de alimentos pesquisados 

   Varejo consumo imediato 0,068 -0,111 -   0,448 -0,071 0,260 0,200 

   Varejo consumo domiciliar 0,077 -0,041 -     0,244 -0,075 0,286   0,184 

Consumo imediato 

Renda per capita1 0,096 -0,078 0,069 -0,339 -0,258 -0,129 -0,208 

IDH2 0,140 0,045 0,069 -0,327 -0,094 -0,096 -0,149 

Número de equipamentos de varejo de alimentos no distrito 

   Varejo grande porte1 0,008 0,208 0,138 -0,176 -0,015 0,020 0,017 

   Varejo pequeno porte1 -0,091 0,083 0,085 0,136 0,079 0,209 0,218 

Número de estabelecimentos de varejo de alimentos pesquisados 

   Varejo consumo imediato 0,470 0,112 0,245 0,362 0,480 0,539 0,562 

   Varejo consumo domiciliar 0,190 0,253 0,325   0,249 0,295 0,240   0,308 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados de pesquisa de campo, (1) SÃO PAULO (2010c) e SÃO PAULO (2007a). 
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Em seguida, buscou-se analisar o volume de propagandas por segmento da indústria 

alimentícia e conteúdo do apelo em relação às variáveis socioeconômicas selecionadas 

(Tabela 10). 

Observou-se maior correlação negativa entre o emprego do apelo “economia” na 

veiculação de propagandas de alimentos e o IDH do distrito (-0,302). Em contrapartida, o 

volume de propagadas direcionadas a alimentos industrializados apresentou significativa 

correlação positiva com o número de estabelecimentos de varejo de alimentos para consumo 

imediato (0,571) e consumo domiciliar (0,309). 

De maneira geral, a utilização do apelo “saúde” na promoção de alimentos apresentou 

correlação positiva com o número de equipamentos de varejo de alimentos para consumo 

imediato (0,309) e domiciliar (0,256), assim como o uso de apelos relacionados a “outros” 

atributos dos alimentos (0,550 e 0,294 respectivamente). 

 

Tabela 10. Correlação entre volume de propagandas por segmento da indústria 

alimentícia e conteúdo do apelo em relação a variáveis socioeconômicas selecionadas. 

São Paulo, 2010-2011. 

Variável 

Volume de propagandas por 

Segmento Conteúdo 

In natura   Industrializados   Economia Saúde Outros 

Renda1 -0,084 -0,199 -0,164 -0,105 -0,132 

IDH2 -0,240 -0,151 -0,302 0,043 -0,088 

Número de equipamentos de varejo de alimentos no distrito 

   Varejo grande porte1 -0,143 0,000 -0,170 0,065 0,054 

   Varejo pequeno porte1 0,063 0,217 0,109 0,047 0,221 

Número de estabelecimentos de varejo de alimentos pesquisados 

   Varejo consumo imediato 0,117 0,571 0,239 0,309 0,550 

   Varejo consumo domiciliar 0,148 0,309 0,190 0,256 0,294 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados de pesquisa de campo, (1) SÃO PAULO (2010c) e SÃO 
PAULO (2007a). 
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7. Discussão 

O ambiente alimentar exerce considerável influência nas escolhas alimentares do 

consumidor dentro do contexto atual. A partir da observação de altos índices de obesidade, 

deve-se analisar com atenção o marketing de alimentos no ponto-de-venda. 

O presente estudo permitiu traçar o perfil dos estabelecimentos de oferta de alimentos 

para consumo em domicílio e consumo imediato no tocante ao volume e conteúdo de 

propagandas em diferentes categorias de alimentos, sendo utilizadas como estratégias de 

venda pelas indústrias de alimentos para atração do consumidor. 

No presente estudo, observou-se maior número de equipamentos de varejo de 

alimentos para consumo imediato do que para consumo domiciliar nos setores censitários dos 

três níveis de IDH. Os mercados de bairro constituem equipamentos de varejo de alimentos 

para consumo em domicílio de maior número nos setores censitários visitados, assim, são 

considerados as principais opções de varejo para população paulistana. 

Segundo Scheier (2005), as escolhas alimentares podem ser influenciadas pela 

disponibilidade de equipamentos varejistas na área de residência dos consumidores. A 

literatura indica que supermercados têm apresentado significativa expansão, substituindo 

mercados de pequeno e médio porte na opção de compra (REGMI; TAKESHIMA; 

UNNEVEHR, 2008). Porém, um fator importante que influencia o local de aquisição de 

alimentos é a distância entre o estabelecimento e o domicílio do consumidor (CLARKE, 

2000). 

Os supermercados localizam-se em áreas mais centrais, necessitando a utilização de 

um meio de transporte até o local. Mercados de bairro são mais atrativos para indivíduos que 

habitam regiões de menor renda pela proximidade, que se traduz em custos significativamente 

menores de deslocamento (D’ANDREA; LOPEZ-ALEMAN; STENGEL, 2006; D’ANDREA 

et al., 2006), o que pode ser uma explicação para a permanência da quantidade considerável 

de mercados de bairro observada, especialmente nas áreas de baixa e média renda. 

Resultados do presente estudo corroboram com os dados publicados pelo Euromonitor 

(2004), que consideram mercados locais como a principal fonte de aquisição de produtos para 

populações de baixa renda. Adicionalmente, Farina e Viegas (2005) afirmam que mercados 

locais continuam a representar parcela superior a 80% das lojas de varejo de alimentos no 

Brasil. Ademais, pesquisas apontam que comunidades residentes em regiões menos 
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favorecidas economicamente têm acesso restrito a supermercados em comparação com 

populações de maior poder aquisitivo (BAKER et al., 2006; BLOCK; SCRIBNER; 

DESALVO, 2004; MOORE; DIEZ ROUX, 2006; MORLAND; WING; DIEZ, 2002; ZENK 

et al., 2005). 

No caso de equipamentos de varejo de alimentos para consumo imediato, são mais 

freqüentes bares e restaurantes fast food nos três diferentes níveis de IDH, pois são opções de 

alimentação rápida e prática que atendem à conveniência do consumidor, necessidade inerente 

de qualquer classe socioeconômica. Uma pesquisa realizada pelo IBGE (2011) indica que 

mesmo populações de maior renda consomem alimentos gordurosos com frequência, 

principalmente junk food. 

Adicionalmente, um estudo apontou que, entre os fatores determinantes da escolha por 

locais para realização de refeições, 92% dos indivíduos entrevistados afirmaram que optam 

por restaurantes fast food pela rapidez na alimentação (RYDELL et al., 2008). 

Os restaurantes a la carte apresentaram-se em menor número nos bairros de baixa 

renda, possivelmente por ofertarem refeições a preços mais elevados, como os restaurantes 

self service. 

Os restaurantes por quilo, embora geralmente apresentem menor custo de refeição, 

estão presentes também em bairros de alta renda, possivelmente por apresentarem um serviço 

mais rápido quando comparado aos restaurantes a la carte e self service, que geram maior 

dispêndio de tempo durante a refeição. 

É provável que o baixo número de sorveterias nos setores censitários pesquisados seja 

um reflexo do hábito da população adquirir sorvetes na padaria ou nos próprios restaurantes 

como sobremesa. 

A partir da análise dos dados obtidos na pesquisa de campo, houve maior registro de 

propagandas que ressaltavam o aspecto “saúde” para alimentos in natura nos setores 

censitários de maior renda per capita, enquanto comunicações com enfoque no aspecto de 

“economia” foram predominantemente observados em setores censitários de menor renda do 

município de São Paulo. 

No varejo de alimentos para consumo em domicílio, embora tenha sido identificada 

maior quantidade de propagandas direcionadas a alimentos in natura, tais propagandas estão 

concentradas em poucos locais. Nos varejos de alimentos para consumo imediato, houve 

maior volume de propagandas de alimentos industrializados do que alimentos in natura. 

Adicionalmente, em ambos os tipos de varejo, propagandas direcionadas aos alimentos 

industrializados apresentam-se distribuídas em um maior número de equipamentos varejistas. 
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Consequentemente, tais propagandas apresentam maior probabilidade de visualização 

pelos consumidores e atingem um maior número de indivíduos, exercendo maior impacto 

sobre a seleção de itens alimentares em comparação às mensagens direcionadas a alimentos in 

natura. A presente pesquisa confirma evidências de estudos realizados sobre propagandas em 

televisão e outros tipos de mídia, que destacam o maior volume de propagandas de alimentos 

processados em detrimento de propagandas de quaisquer outros tipos de alimentos. 

Ao contabilizar o volume de propagandas segundo conteúdo, verifica-se que o aspecto 

mais abordado é “economia”, que também constitui o apelo mais utilizado em propagandas 

nos equipamentos de varejo de alimentos para consumo em domicílio para ambas as 

categorias de alimentos (processados e in natura). 

Nos equipamentos varejistas de alimentos para consumo imediato, maior ênfase é 

atribuída ao apelo a “outros” atributos do alimento além de “economia” e “saúde”, sendo 

especialmente destacados o aspecto sensorial e a promoção de lançamento, direcionados a 

produtos industrializados. Os mercados ofertam uma gama de produtos que o consumidor 

busca para consumir em sua residência. O apelo para “economia” pode ser mais atrativo no 

ambiente de varejo de alimentos para consumo domiciliar, pois o consumidor atribui maior 

importância a preços relativos, ou seja, compara o preço de determinado bem com preços de 

outros bens similares ou, ainda, itens em promoção. Assim, os indivíduos tendem a adquirir 

produtos que consideram ter um bom preço relativo entre os diferentes valores relativos 

observados (HAWKES, 2008). 

No caso de varejo de alimentos para consumo imediato, pressupõe-se maior 

preocupação com palatabilidade e praticidade da refeição; englobando sabor, textura, aroma e 

tempo. Chamadas que incluam aspectos sensoriais dos alimentos podem atrair maior atenção 

do consumidor, assim como apelos para lançamentos identificados, em alguns casos, em 

associação com chamadas referentes ao aspecto sensorial, induzindo o comprador à 

experimentação de itens novos. 

Dada a carência de literatura acadêmica quanto à quantidade e ao conteúdo de 

propagandas de alimentos no ponto-de-venda, buscaram-se trabalhos sobre veiculações em 

outros meios de mídia. Estudos em varejos para consumo imediato, como o realizado por 

Folta et. al. (2006) apontam que o conteúdo mais divulgado em anúncios televisivos para 

venda de sucos de frutas e produtos comercializados em restaurantes fast food, como 

McDonald’s, foi o sabor agradável (54,1%), seguido por brindes (35,1%) e lançamento 

(32,4%). Os menos freqüentes foram praticidade (10,8%) e nutrição e saúde (5,4%). 
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Buscher, Martin e Crocker (2001), a partir de pesquisa desenvolvida em cantina 

escolar, observaram que a informação nutricional pode apresentar baixo impacto no momento 

da escolha no ponto-de-venda, particularmente para estudantes que priorizam aspectos como 

sabor, preço e praticidade. 

Propagandas direcionadas a bebidas foram o tipo de comunicação menos registrado no 

varejo de alimentos para consumo em domicílio, seguido de propagandas para alimentos in 

natura. 

O merchandising cruzado na seção de alimentos in natura apresentou maior presença 

de produtos como salgadinhos e sucos industrializados. É provável que o posicionamento de 

sucos adoçados na seção de alimentos in natura tenha o intuito de remeter a um caráter mais 

natural das bebidas, incentivando a compra de tais produtos por indivíduos que são 

consumidores de frutas, legumes e verduras, e supostamente, preocupam-se com a saúde. 

A análise de correlação entre variáveis socioeconômicas dos distritos e setores 

censitários pesquisados em relação ao volume de propagandas, segundo tipo de apelo e 

segmento da indústria alimentícia apresentou resultados consistentes com evidências de 

outros estudos sobre estratégias de promoção de alimentos. 

O aumento do grau de concorrência no setor varejista de alimentos no município de 

São Paulo (OLIVEIRA e MACHADO, 2003) pode ser um fator determinante da pressão 

sobre as estratégias de comunicação nos pontos-de-venda. Verificou-se intensa associação 

entre número de equipamentos de varejo de alimentos e volume de propagandas veiculadas, 

especialmente no que tange à utilização do apelo de “economia” nos segmentos de alimentos 

processados e alimentos in natura. 

Setores censitários com maior concentração de equipamentos varejistas apresentaram 

maior volume de propaganda e maior variedade de apelos na promoção de alimentos. 

Ademais, o volume de propagandas registradas em ambos os tipos de varejo de alimentos foi 

expressivamente influenciado pela presença de equipamentos varejistas de alimentos para 

consumo imediato, tanto no que se refere a alimentos in natura quanto a alimentos 

processados. 

Conforme anteriormente, mencionado, o efeito da concorrência entre estabelecimentos 

de varejo de alimentos para consumo imediato e varejo de alimentos para consumo domiciliar 

pode conduzir a uma busca de estratégias de promoção dos alimentos para diferenciação em 

relação aos concorrentes localizados nas proximidades dos equipamentos varejistas 

pesquisados. Tal pressão competitiva pode resultar no uso adequado de mensagens de 

promoção dos alimentos comercializados, destacando atributos de “saúde” para oferta de 
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alimentos in natura, por exemplo. Por outro lado, também foi registrada correlação positiva 

da pressão concorrencial com o volume e o conteúdo de propagandas consideradas 

inapropriadas, utilizando-se atributos de “saúde” para oferta de alimentos industrializados, por 

exemplo. 

De uma maneira geral, houve correlação negativa entre o volume de propagandas com 

apelo de “economia” em estabelecimentos de varejo de alimentos e indicadores de renda no 

setor censitário e IDH no distrito; tanto para alimentos industrializados quanto para alimentos 

in natura (à exceção do varejo de alimentos para consumo imediato). 

Ou seja, existe maior chance de observar propagandas relativas à promoção de 

aspectos econômicos dos alimentos em setores censitários de menor renda e IDH, ressaltando 

a importância de aspectos de preços na demanda de tais consumidores. No que tange à 

exceção para alimentos in natura comercializados em estabelecimentos de varejo de 

alimentos para consumo imediato, destaca-se a observação de baixa oferta de alimentos in 

natura em tais estabelecimentos. 

No caso do volume de propagandas com apelo de “saúde”, existem evidências bastante 

díspares: enquanto nos estabelecimentos de varejo de alimentos para consumo domiciliar 

identificou-se correlação positiva com renda e IDH tanto para alimentos in natura quanto para 

alimentos industrializados; no caso dos estabelecimentos de varejo de alimentos para 

consumo imediato houve geralmente registro de correlação negativa, especialmente no caso 

de alimentos industrializados. 

A existência de registro de propagandas com apelos de “saúde” para promoção de 

alimentos industrializados per se já constitui uma preocupação substancial. A correlação 

positiva entre as variáveis socioeconômicas de renda e IDH em relação ao volume de 

propagandas para alimentos industrializados com apelo de “saúde” no varejo de alimentos 

para consumo domiciliar assim como a inversão do sinal de correlação em estabelecimentos 

de varejo de alimentos para consumo imediato constitui um indicador bastante interessante. 

O registro de veiculação de propagandas que abordavam o aspecto “saúde” para 

alimentos industrializados tem ocorrido em virtude das estratégias de marketing recentemente 

adotadas pela indústria alimentícia, que incluem o desenvolvimento de alimentos altamente 

processados fortificados com vitaminas e minerais (NESTLÉ, 2008). 

No caso de estabelecimentos de varejo de alimentos para consumo domiciliar, deve-se 

destacar a existência de produtos processados de baixa contribuição nutricional que têm sido 

submetidos à fortificação com nutrientes de baixo custo. Especialmente no caso de produtos à 

base de farinha de trigo e milho, a aprovação de resolução que torna obrigatória a fortificação 
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com ferro e ácido fólico desde junho de 2004 (ANVISA, 2002) resultou em inúmeras 

propagandas quanto à presença de nutrientes em diversos tipos de alimentos processados, tais 

como salgadinhos, biscoitos e bolachas. 

No caso dos estabelecimentos de varejo de alimentos para consumo imediato, a 

presença de significativa correlação negativa entre propaganda de alimentos industrializados 

com apelo de “saúde” e renda ou IDH indica uma tendência à menor apresentação de tais 

propagandas em setores censitários de maior renda, apontando uma exposição maior de 

indivíduos de baixa renda a propagandas inapropriadas sob a ótica da nutrição. 

O cenário descrito é particularmente perverso no que tange à susceptibilidade e 

vulnerabilidade de tal segmento de consumidores em face de propagandas contendo 

mensagens enganosas: dada a ausência de conhecimentos sobre o impacto de uma 

alimentação inadequada sobre o estado de saúde em longo prazo, o consumidor pode ser 

induzido ao consumo de alimentos de maior palatabilidade e maior praticidade em suas 

refeições fora do domicílio devido à presença de anúncios contendo informações de cunho 

nutricional errôneas. 

O volume global de propagandas no varejo para consumo imediato esteve associado 

positivamente com número de equipamentos de varejo de pequeno porte, assim como 

estabelecimentos de varejo de alimentos para consumo imediato e consumo domiciliar. 

Os resultados indicam que existe substancial veiculação de propagandas no ponto-de-

venda em varejo de alimentos, a fim de influenciar as escolhas do consumidor, especialmente 

nos estabelecimentos direcionados ao consumo imediato, onde foi encontrada significativa 

correlação com o volume total de propagandas. 

É provável que exista maior concorrência de varejo de alimentos pela presença de 

estabelecimentos de pequeno porte em determinados locais, contribuindo à elevação no 

volume global de propagandas de alimentos em áreas de condições socioeconômicas 

inferiores. Localidades de menor renda estão sujeitas à maior inserção de propagandas, 

possivelmente devido à menor presença de fiscalização. 

O volume de propagandas de alimentos in natura, independentemente do conteúdo, 

estão diretamente associadas ao número de equipamentos varejistas de alimentos para 

consumo domiciliar; possivelmente devido à maior oferta de tais alimentos para consumo 

doméstico. 

Associação inversa foi constatada entre o volume de propagandas para promoção de 

alimentos in natura e o IDH do distrito, tendo em vista a significativa concentração de 
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propagandas direcionadas aos alimentos in natura em mercados situados em setores 

censitários de baixa renda. 

No tocante aos conteúdos das propagandas, independentemente de qual categoria de 

alimentos os mesmos estão vinculados, a associação inversa verificada entre renda e IDH e o 

volume das propagandas com enfoque no atributo “economia” ocorre, provavelmente, em 

virtude do fato que não constitui o aspecto de maior influência na aquisição de alimentos para 

consumidores residentes em áreas de maior renda per capita. 

De maneira geral, o volume de propagandas que abordaram os três conteúdos 

(“economia”, “saúde” e “outros”) apresentou correlação direta com o número de varejos para 

consumo imediato e para consumo domiciliar, sendo encontradas associações maiores para os 

estabelecimentos destinados ao consumo imediato, mostrando que estes tipos de locais 

desempenham papel importante na veiculação de propagandas de alimentos.  

O presente estudo aponta a necessidade de atenção e monitoramento de propagandas 

veiculadas no varejo de alimentos em geral. Embora os equipamentos de varejo de alimentos 

para consumo em domicílio sejam mais estudados e avaliados, devido à maior presença de 

estudos e intervenções, há necessidade de analisar a propaganda presente no varejo de 

alimentos para consumo imediato, tendo em vista a inexistência de legislação para 

comunicação de teor nutricional de alimentos em estabelecimentos de serviços de 

alimentação. 

Tendo em vista que a maioria das propagandas é direcionada aos alimentos 

industrializados, que são produzidos por firmas de grande porte em mercados bastante 

competitivos, atividades de educação nutricional podem ser utilizadas para promoção do 

conhecimento acerca dos benefícios do consumo de uma alimentação saudável, isenta de 

excessos no consumo de alimentos demasiadamente processados. 

A Prefeitura de São Paulo regulamentou, por meio de decreto publicado no Diário 

Oficial do Município em 06 de dezembro de 2006, a lei de criação do Projeto Cidade Limpa. 

A nova legislação, que tem como objetivo eliminar a poluição visual em São Paulo, proíbe 

qualquer tipo de publicidade no ambiente externo, como outdoors, painéis em fachadas de 

prédios, backlights e frontlights. Também foram vetados anúncios publicitários em táxis, 

ônibus e bicicletas. A legislação também restringe anúncios indicativos que identificam a 

atividade econômica exercida no próprio local do equipamento varejista (SÃO PAULO, 

2007b). 

A Lei da Cidade Limpa está em vigor desde o dia 01 de janeiro de 2007. Os 

responsáveis por anúncios fora das regras são multados em 10 mil reais, adicionando-se mais 
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mil reais por metro quadrado excedente de anúncio em relação aos parâmetros estipulados 

(SÃO PAULO, 2007b). 

Tal medida reduziu significativamente a propaganda de alimentos em locais públicos, 

além de cumprir seu objetivo inicial de reduzir a poluição visual na cidade. No entanto, ainda 

existem formas de veiculação de mensagens que induzem o consumidor a acreditar que uma 

alimentação baseada em alimentos processados altamente calóricos com alto teor de sódio, 

açúcar ou gordura pode ser, além de prática e barata, relativamente saudável. 
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8. Conclusão 

O presente estudo permitiu ampliar o conhecimento acerca do perfil de propagandas 

de alimentos veiculadas no ponto-de-venda em varejo de alimentos no município de São 

Paulo, em termos de volume e conteúdo das mensagens divulgadas para duas principais 

categorias de alimentos in natura e processados. 

De maneira geral, propagandas direcionadas a alimentos processados de baixa 

contribuição nutricional foram veiculadas com maior intensidade em comparação às 

propagandas relacionadas à promoção de alimentos in natura, independentemente do tipo de 

varejo de alimentos considerado. 

O apelo para aspectos relativos à “economia” é mais utilizado em estabelecimentos de 

varejo de alimentos para consumo domiciliar, enquanto “outros” aspectos são usualmente 

mais empregados no varejo de alimentos para consumo imediato. 

Notou-se que a estratégia de adoção de diferentes categorias de conteúdo nas 

propagandas veiculadas apresenta significativa associação com renda nos setores censitários 

analisados, tendo em vista busca por uma abordagem dos atributos de maior relevância a cada 

segmento específico de consumidor. 

Propagandas direcionadas à promoção de alimentos in natura, especialmente 

focalizando o atributo “saúde”, foram registradas com maior freqüência em setores censitários 

de maior renda per capita; enquanto propagandas direcionadas à oferta de alimentos 

processados que abordavam o atributo “economia” foram registradas em maior volume no 

varejo de setores censitários de menor renda. 

Apelos de “saúde” associados a alimentos in natura podem contribuir à melhor 

seleção de alimentos para uma alimentação saudável; por outro lado, o emprego de 

mensagens unicamente direcionadas à “economia” pode ser determinante de uma escolha 

alimentar majoritariamente direcionada a alimentos industrializados de baixa contribuição 

nutricional. 

O volume de propagandas que abordavam o apelo “saúde” para divulgação de 

alimentos processados apresentou correlação negativa com renda per capita. Especialmente 

no que tange à promoção de alimentos processados em equipamentos de varejo de alimentos 

para consumo domiciliar, as estratégias de marketing da indústria alimentícia têm sido 
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direcionadas à divulgação de mensagens que destacam a fortificação ou o enriquecimento de 

tais produtos com determinados tipos de nutrientes. 

Devem-se considerar as distinções registradas entre diferentes tipos de varejo de 

alimentos em relação ao volume de propagandas. Maior número de propagandas foi 

identificado em estabelecimentos de varejo de alimentos para consumo imediato em relação a 

estabelecimentos de varejo de alimentos para consumo domiciliar. 

Usualmente, estudos direcionados à análise de propagandas no ponto-de-venda em 

varejo de alimentos são aplicados em hipermercados, supermercados, mercados e lojas de 

conveniência. Pesquisas focalizando marketing de alimentos para consumo imediato, em 

geral, selecionam estabelecimentos relacionados a serviços de alimentação institucionais 

(como, por exemplo, refeitórios de empresas ou escolas). Há poucos estudos que buscam 

analisar a propaganda de alimentos em estabelecimentos de varejo de alimentos para consumo 

imediato, como restaurantes e fast food. 

Tais estabelecimentos são caracterizados pelo livre acesso aos consumidores em 

diferentes horários do dia, em geral, apresentando disponibilidade de ampla oferta de 

alimentos prontos com diferentes níveis de preço, qualidade, quantidade e variabilidade. 

As evidências proporcionadas no presente estudo indicam que há necessidade de maior 

atenção ao varejo de alimentos para consumo imediato, tendo em vista o significativo volume 

de propagandas direcionadas à promoção de alimentos processados em tais estabelecimentos. 

A tendência de elevação do consumo de alimentos fora do domicílio, em decorrência 

das exigências do mercado de trabalho em regiões urbanas como São Paulo, aliada à ampla 

divulgação de alimentos processados de baixa contribuição nutricional, podem resultar em 

aprofundamento do processo de transição nutricional identificado durante as últimas décadas 

na população brasileira. 

Tal cenário ressalta a necessidade de expansão do escopo de regulamentação e 

monitoramento de propagandas veiculadas em diferentes meios e formas de comunicação, 

tendo em vista o foco exclusivo em fiscalização de propagandas em mídia de massa 

atualmente. 

A divulgação de mensagens com conteúdo inapropriado sob a ótica nutricional nos 

pontos-de-venda de alimentos pode desempenhar um papel importante no processo de escolha 

do consumidor e, consequentemente, na consolidação de hábitos alimentares e seus impactos 

sobre a saúde da população. Deve-se destacar que significativa parcela das decisões de 

compra é efetuada no momento da aquisição de um produto, salientando-se que segmentos 
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populacionais de menor renda são mais vulneráveis aos efeitos de propagandas contendo 

informações enganosas. 

Considerando que escolhas alimentares são determinadas por aspectos individuais e 

ambientais, ações focadas no indivíduo e no ambiente alimentar devem ser conduzidas 

simultaneamente, de forma a garantir maior impacto sobre os hábitos alimentares da 

população. A garantia de melhor qualidade de educação básica, associada a programas de 

educação nutricional e intervenções ambientais, devem promover maior conhecimento da 

população acerca da importância de uma alimentação saudável, a partir dos benefícios do 

consumo de alimentos in natura. 

A disponibilização de mensagens ou atividades interativas nos equipamentos de varejo 

de alimentos que incentivem práticas alimentares saudáveis pode contribuir decisivamente ao 

engajamento do consumidor em ações de promoção da saúde via alimentação saudável. 

A veiculação de propagandas de alimentos, em princípio, não deveria ser proibida, 

pois possuem, a priori, caráter informativo. No entanto, é importante analisar o conteúdo de 

tais propagandas, pois o registro de apelos enganosos ou errôneos sob o ponto de vista da 

nutrição constitui, em princípio, crime contra a economia popular (BRASIL, 1951), tendo em 

vista o malefício gerado à saúde da população em longo prazo. 

O papel dos profissionais de marketing no tocante ao desenvolvimento de estratégias 

visando à produção de anúncios responsáveis deveria ser incentivado, buscando promover 

mensagens que conduzam ao consumo alimentar saudável. Isso garantiria a adesão da 

indústria alimentícia às práticas socialmente responsáveis, cujo apelo poderia garantir maior 

fidelidade do consumidor do que a atual prática de veiculação de informações de dúbias ou 

enganosas adotada em determinados segmentos de atividade. 

Sugere-se a continuidade de pesquisas que avaliem os mecanismos e o grau de 

influência de propagandas de alimentos quanto à promoção de alterações no comportamento 

do consumidor de alimentos, que podem resultar em maior prevalência de sobrepeso e 

obesidade na população brasileira. Da mesma forma, o caminho inverso de promoção da 

alimentação saudável via veiculação de mensagens apropriadas pode ser objeto de estudo com 

amplo potencial de contribuição à saúde da população. 



108 

 

Referências 

ADKINS, N.R.; OZANNE, J.L. The low literate consumer. Journal of Consumer Research, 
v. 32, n.1, p.93-105, 2005. 

 
 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). 64,5% das 

propagandas de alimentos e produtos infantis têm irregularidades. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2007a. Disponível em: 
<http://www.anvisa.gov.br/divulga/noticias/2007/230307.htm>. Acesso em: 30 mai. 
2010. 

 
 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Certo ou errado? 

Entenda a propaganda de medicamentos. Brasília: Ministério da Saúde, 2007b. 
Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/propaganda/folder/index.htm>. Acesso em: 10 
dez. 2010. 

 
 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Guia do projeto de 

monitoração de propaganda e publicidade de produtos sujeitos vigilância sanitária. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 110p. 

 
 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Regras para 

propaganda de alimentos estão em consulta. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 
Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/divulga/noticias/2006/131106_1.htm>. 
Acesso em: 20 nov. 2010. 

 
 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Relatório de 

atividades - 2006. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. Disponível em: 
<http://www.anvisa.gov.br/hotsite/relatorio_atividades_06/relatorio_completo.pdf>. 
Acesso em: 20 out. 2010. 

 
 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Resolução 24, de 15 

de junho de 2010. Dispõe sobre a oferta, propaganda, publicidade e outras práticas 
correlatas cujo objetivo seja a divulgação e a promoção comercial de alimentos 
considerados com quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, de gordura trans, 
de sódio, e de bebidas com baixo teor nutricional. Diário Oficial da União. 15 jun. 2010; 
Seção1:46-47. 

 
 



109 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Resolução 344, de 13 
de dezembro de 2002. Regulamento técnico para fortificação das farinhas de trigo e das 
farinhas de milho com ferro e ácido fólico. Diário Oficial da União. 18 dez. 2002. 

 
 
AJZEN, I. The theory of planned behaviour. Organizational Behavior and Human Decision 

Process, v.50, p. 179–211, 1991. 
 
 
ALMANAQUE IBOPE. Ranking por setores econômicos (2004-2005). São Paulo, 2005. 

Disponível em: <http://www.almanaqueibope.com.br/asp/index.asp>. Acesso em: 30 out. 
2010. 

 
 
ALVAREZ, F.J.S.M. Trade marketing: A conquista do consumidor no ponto-de-venda. 

São Paulo: Saraiva, 2008. 
 
 
ALWITT, L.F. Marketing and the poor. In: HILL, R.P. Marketing and consumer research 

in the public interest. Califórnia: Sage, 1996. 
 
 
ANGELO, C.F.; SILVEIRA, J.G. Varejo competitivo. São Paulo: Atlas, 2003. 
 
 
ANGELO, C.F.; SIQUEIRA, J.P.L.; FÁVERO, L.P.L. As compras não planejadas em 

supermercados: A importância do tempo e da organização da loja na determinação dos 
gastos. Revista de Administração Contemporânea, v.7, n.3, p.149-162, 2003. 

 
 
ARMITAGE, C.J.; CONNER, M. Social cognition models and health behaviour: a structured 

review. Psychology & Health, v.15, n.2, p.173-89, 2000. 
 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO (ABIA). Balanço 

anual 2009 e perspectivas para 2010. São Paulo: Abia, 2009. 
 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SUPERMERCADOS (ABRAS). Ranking 2002. 

SupeHiper, n.320, p.12-116, 2003. 
 
 
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE SUPERMERCADOS (APAS). Pesquisa Mais Mais. Revista 

Super Varejo, set, 2008. 
 
 
AUGER, P., DEVINNEY, T., LOUVIERE, J., BURKE, P. Do social product features have 

value to consumers? International Journal of Research in Marketing, v.25, n.3, p.183-
191, 2008. 

 



110 

 

 
BAKER, E.A., SCHOOTMAN, M., BARNIDGE, E., KELLY, C. The role of race and 

poverty in access to foods that enable individuals to adhere to dietary guidelines. 
Preventive Chronic Disease, v.3, n.3, p.1-11, 2006.  

 
 
BAKER, S. M., STEPHENS, D.L.; HILL, R.P. Marketplace experiences of consumers with 

visual impairments: Beyond the Americans with Disabilities Act. Journal of Public 
Policy and Marketing, v.20, n.2, p.215-24, 2001. 

 
 
BAKER, S. M.; KAUFMAN-SCARBOROUGH, C. Marketing and public accommodation: 

Aretrospective on the Americans with Disabilities Act. Journal of Public Policy & 
Marketing , v.20, n.2, p.297-304, 2001. 

 
 
BAKER, S.M.; GENTRY, J.W.; RITTENBURG, T.L. Building understanding of the domain 

of consumer vulnerability. Journal of Macromarketing , v.25, n.2, p.128-139, 2005. 
 
 
BALL, K., MISHRA, G.D., THANE, C.W., HODGE, A. How well do Australian women 

comply with dietary guidelines? Public Health Nutrition, v.7, n.3 p.443–452, 2004. 
 
 
BALL, K.; TIMPERIO, A.F.; CRAWFORD, D.A. Understanding environmental influences 

on nutrition and physical activity behaviors: where should we look and what should we 
count? International Journal of Behavioral Nutrition and P hysical Activity, v.3, n.33, 
2006. 

 
 
BARBIERI, C. Propaganda de alimentos deverá ser voltada aos pais. Folha de São Paulo, 

n.17; Cotidiano: C3. 2009. Disponível em: <http://www.milkpoint.com.br/mercado/giro-
lacteo/propaganda-de-alimentos-devera-ser-voltada-aos-pais-51039n.aspx>. Acesso em: 
12 mai. 2010. 

 
 
BARGH, J.A.; CHARTRAND, T.L. The unbearable automaticity of being. American 

Psychology, v.54, p.462–479, 1999. 
 
 
BARGH, J.A.; FERGUSON, M.J. Beyond behaviorism: the automaticity of higher mental 

processes. Psychological. Bulletin, v.126, n.6, p.925–45, 2000. 
 
 
BARRETO, S.A.J.; CYRILLO, D.C. Análise da composição dos gastos com alimentação no 

Município de São Paulo (Brasil) na década de 1990. Revista de Saúde Pública, v.35, 
n.1, p.52-59, 2001. 

 
 



111 

 

BARROS, R. Como comer bem fora de casa. 2005. Disponível em: 
<http://www.planetanews.com/news>. Acesso em: 20 out. 2010. 

 
 
BELCH, G.E.; BELCH, M. Propaganda e promoção. Uma perspectiva da comunicação 

integrada de marketing. São Paulo: Mc Grall Hill Irwin, 2008. 
 
 
BERMAN, M.; LAVIZZO-MOUREN, R. Obesity prevention in the information age: Caloric 

information at the point of purchase. Journal of the American Medical Association, 
v.300, n. 4, p.433-435, 2008. 

 
 
BERNARDINO, E.C., PACANOWSKI, M., KHOURY, N., REIS, U. Marketing de varejo. 

Rio de Janeiro: FGV, 2004. 
 
 
BHATNAGAR, A.; RATCHFORD, B.T. A model of retail format competition for non-

durable goods. International Journal of Research in Marketing, v.21, n.1, p.39-59, 
2004. 

 
 
BIING-HWAN, L.; FRAZAO, E.; GUTHRIE, J.F. Away-from-home foods increasingly 

important to quality of American diet. Agriculture Information Bulletin , n.749, p.1-26, 
1999. 

 
 
BINKLEY, J.K.; EALES, J.; JEKANOWSKI, M. The relation between dietary change and 

rising US obesity. International  Journal Obesity and Related Metabolic Disorders, 
v.24, n.8, p.1032–1039, 2000. 

 
 
BLACKWELL, R.D., MINIARD, P.W., ENGEL, J.F. Comportamento do consumidor. São 

Paulo: Cengage Learning, 2008. 
 
 
BLAIR, M. E.; HYATT, E.M. The marketing of guns to women: Factors influencing gun-

related attitudes and gun ownership by women. Journal of Public Policy & Marketing, 
v.14, n.1, p.117-27, 1995. 

 
 
BLESSA, R. Merchandising no ponto-de-venda. São Paulo: Atlas, 2005. 
 
 
BLOCK, D.; KOUBA, J. A comparison of the availability and affordability of a market 

basket in two communities in the Chicago area. Public Health Nutrition , v. 9, n.7, 
p.837–845, 2006. 

 
 



112 

 

BLOCK, J. P.; SCRIBNER, R. A.; DESALVO, K. B. Fast food, race/ethnicity and income: 
A geographic analysis. American Journal of Preventive Medicine, v.27, n.3, p.211-7, 
2004. 

 
 
BOLEN, E.; HECHT, K. Neighborhood groceries: New access to healthy food in low-

income communities. San Francisco: California Food Policy Advocates, 2003.  
 
 
BOOG, M.C.F. Contribuições da educação nutricional à construção da segurança alimentar. 

Revista Saúde, v.6, n.13, p.17-23, 2004. 
 
 
BOOTH, K.M.; PINKSTON, M,M.; CARLOS-POSTON, S.W. Obesity and the built 

environment. Journal of American Dietetic Association, v.105, n.1, p.110-S117, 2005. 
 
 
BOOTH, M.L., SAMDAL, O. Health-promoting schools in Australia: models and 

measurements. Australia and New Zealand Journal of Public Health, v.21, n.4, p. 
365-70, 1997. 

 
 
BORZEKOWSKI, D.L.; ROBINSON, T.N. The 30-second effect: an experiment revealing 

the impact of television commercials on food preferences of preschoolers. Journal 
American Diet Association, v.101, n.1, p. 42-466, 2001. 

 
 
BOULSTRIDGE, E.; CARRIGAN, M. Do consumers really care about corporate 

responsibility? Highlighting the attitude-behaviour gap. Journal of Communication 
Management, v.4, n.4, p.355-368, 2000. 

 
 
BOWMAN, S.A. Food shoppers nutrition attitudes and relationship to dietary and lifestyle 

practices. Nutrition Research, v.25, p.281-293, 2005. 
 
 
BRASIL. Decreto-Lei n.986, de 21 de outubro de 1969. Institui normas básicas sobre alimentos. 

Diário Oficial da União, Brasília, 21 out. 1969. Seção 1, pt.1. 
 
 
BRASIL. Lei 1.521, de 26 de dezembro de 1951. Altera dispositivos da legislação vigente 

sobre crimes contra a economia popular. Rio de Janeiro: Presidência da República. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l1521.htm>. Acesso em: 10 
ago. 2011. 

 
 
BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá 

outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. 12 set 1990. 
Seção I. Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/e-legis/>. Acesso em: 20 nov. 2010. 

 



113 

 

 
BRASIL. Lei 9.782, de 26 de janeiro de 1999. Define o Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências. 
Diário Oficial da União, Brasília, 27 jan. 1999. Seção 1, pt. 1. 

 
 
BRASIL. Ministério da Justiça. Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. Sistema 

Nacional de Defesa do Consumidor. Brasília, 2010. Entidades de defesa. Disponível em: 
<http://www.mj.gov.br/dpdc/sndc.htm>. Acesso em: 10 ago. 2010. 

 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Política nacional de alimentação e nutrição. 2. ed. rev. – 

Brasília: Ministério da Saúde, 2003. Disponível em: 
<http://nutricao.saude.gov.br/documentos/pnan.pdf>. Acesso em: 20 out. 2010. 

 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Política nacional de 

promoção da saúde. Brasília: Ministério da Saúde; 2006. Disponível em: 
<http://conselho.saude.gov.br/webpacto/volumes/07.pdf>. Acesso em: 20 out. 2010. 

 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Vigitel Brasil 2008: Vigilância de fatores de risco e 

proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. Brasília: Ministério da 
Saúde; 112 p.: il. – (Série G. Estatística e Informação em Saúde), 2009. Disponível em: 
<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/VIGITEL2008_web.pdf>. Acesso em: 10 
nov. 2010. 

 
 
BRISTOR, J. M., GRAVOIS-LEE, R.; HUNT, M.R. Race and ideology: African-American 

images in television advertising. Journal of Public Policy & Marketing, v.14, n.1, p.48-
59, 1995. 

 
 
BRITO, G.L. Merchandising no ponto-de-venda (PDV) como uma ferramenta de atração 

de clientes: Um estudo sobre a parceria da Nestlé com um Supermercado no 
Município de Paulo Afonso – BA. 2007. 66p. Trabalho de Conclusão de Curso em 
Administração com Habilitação em Marketing. Faculdade Sete de Setembro, Bahia, 
2007. 

 
 
BRITTEN, P.; HAVEN, J.; DAVIS, C. Consumer research for development of educational 

messages for the My Pyramid Food Guidance System. Journal of Nutrition Education 
and Behavior, v.38, n.6, p.S108–S123, 2006. 

 
 
BROWNELL, K.D.; HORGEN, K.B. Food fight: The inside story of the food industry, 

America’s obesity crisis, and what we can do about it. New York: The McGraw-Hill 
Companies, 2004. 

 
 



114 

 

BRUG, J., TAK, N.I., TE VELDE, S.J., BERE, E., DE BOURDEAUDHUIJ, I. Taste 
preferences, liking and other factors related to fruit and vegetable intakes among 
schoolchildren: results from observational studies. British Journal of Nutrition , v.99, 
n.1, p.s7-s14, 2008. 

 
 
BRUG, J.; OENEMA, A.; FERREIRA, I. Theory, evidence and intervention mapping to 

improve behavioral nutrition and physical activity interventions. International Journal 
of Behavioral Nutrition and Physical Activity, v.2, p.1-7, 2005. 

 
 
BRUG, J.; VAN LENTHE, F.; KREMERS, S. Revisiting Kurt Lewin how to gain insight into 

environmental correlates of obesogenic behaviors. American Journal of Preventive 
Medicine, v.31, p.525–529, 2006. 

 
 
BUENO, E. À sua saúde – A vigilância sanitária na história do Brasil. Brasília: ANVISA, 

2005. 208p. 
 
 
BUSCHER, L.A.; MARTIN, K.A.; CROCKER, S. Point-of-purchase messages framed in 

terms of cost, convenience, taste, and energy improve healthful snack selection in a 
college foodservice setting. Journal of American Dietetic Association, v.101, n.8, 
p.909-13, 2001. 

 
 
CARRIGAN, M.; ATTALLA, A. The mith of the ethical consumer – do ethic matter in 

purchase behavior? Journal of Consumer Marketing, v.18, n.7, p.560-577, 2001. 
 
 
CAVADINI, C.; SIEGA-RIZ, A.M.; POPKIN, B.M. US adolescent food intake trends from 

1965 to 1996. Western Journal of Medicine, v.83, n.1, p.378–83, 2000. 
 
 
CELESTE, R.K. Análise comparativa da legislação sobre rótulo alimentício do Brasil, 

Mercosul, Reino Unido e União Européia. Revista Saúde Pública, v.35, n.3, p.217-23, 
2001. 

 
 
CHAPMAN, K., NICHOLAS, P., BANOVIC, D., SUPRAMANIAM, R. The extent and 

nature of food promotion directed to children in Australian supermarkets. 2006. Health 
Promotion International , v.21, n.4, p.331-339, 2006. 

 
 
CHAPMAN, K.; NICHOLAS, P.; SUPRAMANIAM, R. How much food advertising is on 

Australian television? Health Promotion International , v.21, n.3, p.172–180, 2006. 
 
 
CHAVES, A.F.A.R. Estudo das variáveis utilizadas nas decisões de compras no comércio 

varejista de alimentos de auto-serviço – supermercados. 2002. 206f. Dissertação 



115 

 

[Mestrado em Controladoria e Contabilidade]. Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. 

 
 
CHETOCHINE, G. Marketing estratégico da distribuição. São Paulo: Makron, 2000. 
 
 
CHOU, S.Y.; GROSSMAN, M.; SAFFER, H. An economic analysis of adult obesity: results 

from the Behavioral Risk Factor Surveillance System. Journal Health Economics, v.23, 
p.565–87, 2004. 

 
 
CHRISTAKIS, N.A., FOWLER, J.H. The spread of obesity in a large social network over 32 

years. The New England Journal of Medicine, v.357, n.4, p.370-9, 2007.  
 
 
CHU, C., DRISCOLL, T., DWYER, S. The health-promoting workplace: an integrative 

perspective. Australia and New Zealand Journal of Public Health, v.21, n.4, p. 377–
85, 1997. 

 
 
CLARKE, I. Retail power, competition and local consumer choice in the UK grocery sector. 

European Journal of Marketing, v.34, n.8, p.975-1002, 2000. 
 
 
CLARO, R.M. Influência da renda e preço dos alimentos sobre a participação de frutas, 

legumes e verduras no consumo alimentar das famílias no município de São Paulo. 
2006. 97f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública). Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. 

 
 
CLARO, R.M., CARMO, H.C.E., MACHADO, F.M.S., MONTEIRO, C.A. Renda, preço dos 

alimentos e participação de frutas e hortaliças na dieta. Revista de Saúde Pública, v.41, 
n.4, p.557-64, 2007. 

 
 
CLARO, RM., LEVY, R.B., BANDONI, D.H. Influência da renda sobre as despesas com 

alimentação fora do domicílio, no Brasil, 2002-2003. Cadernos de Saúde Pública, v. 25, 
n.11, p. 2489-2496, 2009. 

 
 
CLÍMACO, R. Tamanho não é documento. Revista Gôndola, Abril/2002. 
 
 
CLOW, K.E.; BAAK, D. Integrated advertising, promotion & Mmarketing 

communication. New Jersey (EUA): Prentice Hall, 2004. 
 
 
COESTIER, B.; GOZLAN, E.; MARETTE, S. On food companies liability for obesity. 

American Agricultural Economics Association, v. 87, n. 1, p. 1-14, 2005. 



116 

 

 
 
COHEN, D.A., STURM, R., SCOTT, M., FARLE, T.A., BLUTHENTHAL, R. Not enough 

fruit and vegetables or too many cookies, candies, salty snacks, and soft drinks? Public 
Health Reports, v.125, n.1, p.88-95, 2010. 

 
 
CONNOR, J.M.; SCHIEK, W.A. Food processing: An industrial powerhouse in 

transition. 2ª.Edição, Wiley-Interscience, New York, 1997. 
 
 
CONNOR, S.M. Food-related advertising on preschool television: Building brand recognition 

in Young viewers. Pediatrics, v.118, n.4, p.1478–85, 2006. 
 
 
CONSELHO NACIONAL DE AUTO-REGULAMENTAÇÃO PUBLICITÁRIA (CONAR). 

Quem somos. Missão. Disponível em: <http://www.conar.org.br>. Acesso em: 20 out. 
2010. 

 
 
CONTADOR, J.C. Campos e armas da competição. São Paulo: Saint Paul, 2008. 608 p. 
 
 
COUNCIL OF BETTER BUSINESS BUREAUS. Better business bureau announces food 

and beverage advertising commitments from 11 industry leaders [news release]. 
Arlington: Council of Better Business Bureaus, 2007. Disponível em: 
<http://www.cbbb.org/initiative/pr_070718.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2010. 

 
 
CRANAGE, D. A.; CONKLIN, M. T.; LAMBERT, C. U. Effect of nutrition information in 

perceptions of food quality, consumption behavior and purchase intentions. Journal of 
Foodservice Business Research, v. 7, n. 1, p. 43-61, 2004. 

 
 
CUNHA, J. A. C.; PASSADOR, J. L. Alianças estratégias de organizações: O aprendizado 

institucional na formação de redes. In: Encontro anual da associação nacional dos 
programas de pós-graduação em administração (ENANPAD), 2006, Salvador, BA. Anais 
do XXX Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Administração. Salvador: ANPAD, 2006. p. 1-16. 

 
 
CUTLER, D.M.; GLAESER, E.L.; SHAPIRO, J.M. Why have Americans become more 

obese? Journal of Economic Perspective, v.17, n.3, p.93-118, 2003. 
 
 
D’ANDREA, G.; LOPEZ-ALEMAN, B.; STENGEL, A. Why small retailers endure in Latin 

America. International Journal of Retail and Distribution Ma nagement, v.34, n.9, 
p.661-73, 2006. 

 
 



117 

 

D’ANDREA, G.; RING, L. J.; LOPEZ-ALEMAN, B.; STENGEL, A. Breaking the myths on 
emerging consumers in retailing. International Journal of Retail and Distribution 
Management, v.34, n.9, p.674-87, 2006. 

 
 
DANTAS, N.J.O. Aspectos constitucionais do aleitamento materno: Saúde da criança e 

liberdade econômica. 2005. 230f. Dissertação [Mestrado em Direito]. Faculdade de 
Direito, Universidade Metodista de Piracicaba, Piracicaba, 2005. 

 
 
DATAMONITOR. Food Retail in Brazil: Industry Profile.  USA: Datamonitor, 2009. 
 
 
DAVE, J.M., AN, L.C., JEFFERY, R.W., AHLUWALIA, J.S. Relationship of attitudes 

toward fast food and frequency of fast-food intake in adults. Obesity, v.17, n.6, p.1164-
70, 2009. 

 
 
DE IRALA-ESTEVEZ, J., GROTH, M., JOHANSSON, L., OLTERSDORF, U., 

PRÄTTÄLÄ, R., MARTÍNEZ-GONZÁLEZ, M.A. A systematic review of 
socioeconomic differences in food habits in Europe: consumption of fruit and vegetables. 
European Journal of Clinical Nutrition , v.54, n.9, p.706–714, 2000. 

 
 
DE MOURA, S.L. Determinants of food rejection amongst school children. Appetite, v.49, 

n.3, p.716-9, 2007. 
 
 
DE PELSMACKER, P., JANSSENS, W., STERCKX, E., MIELANTS, C. Consumer 

preferences for the marketing of ethically labelled coffee. International Marketing 
Review, v.22, n.5, p.512 – 530, 2005. 

 
 
DELGADO, C.L. Rising consumption of meat and milk in developing countries has created a 

new food revolution. Journal of Nutrition , v.133, n.11, p.3907–S3910, 2003. 
 
 
DIAS, H.P. Flagrantes do ordenamento jurídico-sanitário. Brasília: ANVISA, 2004. 364p. 
 
 
DIAS, M. B. Comportamento de procura por produtos: Efeitos da quantidade de 

marcas. 2005. Dissertação [Mestrado em Psicologia]. Instituto de Psicologia, 
Universidade de Brasília, Brasília, 2005. 

 
 
DREWNOWSKI, A. Nutrition transition and global dietary trends. Nutrition , v.16, n.7-8, 

p.486-487, 2000. 
 
 



118 

 

DREWNOWSKI A, DAMON N, BRIEND A. Replacing fats and sweets with vegetables and 
fruits: a question of costs. American Journal of Public Health, v.94, n.9, p.1555–9, 
2004. 

 
 
DREWNOWSKI, A.; POPKIN, B.M. The nutrition transition: new trends in the global diet. 

Nutrition Reviews, v.55, n.2, p.31-43, 1997. 
 
 
DREWNOWSKI, A.; SPECTER, S.E. Poverty and obesity: The role of energy density and 

energy costs. American Journal of Clinical Nutrition , v.79, n.1, p. 6–16, 2004 
 
 
DU, S., MROZ, T.A., ZHAI, F., POPKIN, B.M. Rapid income growth adversely affects diet 

quality in China – particularly for the poor! Social Science & Medicine, v.59, n.7, 
p.1505–1515, 2004. 

 
 
DUBUS, J.M.G. Merchandising no ponto-de-venda. 2006. Disponível em: 

<http://www.faculdadesaoluis.br>. Acesso em: 18 mai. 2010. 
 
 
DUFFEY, K.J., GORDON-LARSEN, P., JACOBS, D.R., WILLIAM, O.D., POPKIN. B.M. 

Differential associations of fast food and restaurant food consumption with 3-y change in 
body mass index: the Coronary Artery Risk Development in Young Adults Study. 
American Journal of Clinical Nutrition , v.85, n.1, p.201–208, 2007. 

 
 
EDWARDS, J. S., MEISELMANB, H.L., EDWARDSA, A., LESHER, L. The influence of 

eating location on the acceptability of identically prepared foods. Food Quality and 
Preference, v.14, n.8, p.647-652, 2003. 

 
 
ENGESVEEN, K. Proteção das crianças contra o marketing agressivo de alimentos e 

bebidas prejudiciais à saúde: O potencial de uma abordagem baseada nos direitos 
humanos. 2005. Disponível em: <http://www.abrandh.org.br/artigos/kaiamarketing.pdf>. 
Acesso em: 20 nov. 2010. 

 
 
ESTIMA, C.C.P.; PHILIPPI, S.T.; ALVARENGA, M.S. Fatores determinantes de consumo 

alimentar: por que os indivíduos comem o que comem? Revista Brasileira de Nutrição 
Clínica, v.24, n.4, p.263-8, 2009. 

 
 
EUROMONITOR. Retailing in South Africa. London: Euromonitor, 2004. 
 
 
FARINA, E. M. M. Q.; VIEGAS, C. A. S. Foreign direct investment and the Brazilian food 

industry in the 90s. International Food and Agribusiness Management Review, v.5, 
n.2, 16p., 2005. Disponível em: 



119 

 

<http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/34525/1/0502fa01.pdf>. Acesso em: 05 ago. 
2011. 

 
 
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO / INSTITUTO 

BRASILEIRO DE OPINIÃO PÚBLICA E ESTATÍSTICA (FIESP/IBOPE). Perfil do 
consumo de alimentos no Brasil, 2010. Disponível em: 
<http://www.fiesp.com.br/agencianoticias/2010/05/18/pesquisa_fiesp_ibope-
perfil_do_consumo_alimentos_brasil.pdf>. Acesso em: 30 out. 2010. 

 
 
FERNANDES, R.M.P. A participação do merchandising no processo de compra dos 

consumidores em supermercados. 2007. Dissertação [Mestrado em Comunicação 
Social]. Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social, Universidade Metodista de 
São Paulo. São Bernardo do Campo, 2007. 

 
 
FERREIRA, J.; ARAÚJO, O. Categorias mais vendidas. Revista Supervarejo. São Paulo: 

Associação Paulista de Supermercados, n.60, p. 26-43, 2005. 
 
 
FERRELL, O.C.; HARTLINE, M.D. Estratégia de marketing. São Paulo: Pioneira 

Thomson Learning, 2010. 
 
 
FINKELSTEIN, E.A., BROWN, D.S., AVIDOR, Y., TAKEUCHI, A.H. The role of price, 

sociodemographic factors, and health in the demand for bariatric surgery. American 
Journal of Managed Care, v.11, n.10, p.630–637, 2005. 

 
 
FINKELSTEIN, E.A.; RUHM, C.J.; KOSA, K.M. Economic causes and consequences of 

obesity. Annuals Review Public Health, v.26, p. 239-257, 2005. 
 
 
FIORAVANÇO, J.C. O consumo de alimentos nos países do MERCOSUL e no Chile. 

Informações Econômicas, v.33, n.4, p.26-36, 2003. 
 
 
FISBERG, R.M.; SLATER, B.; MARCHIONI, D.M.L.; MARTINI, L.A. Métodos de 

Inquéritos Alimentares. In: FISBERG, R.M.; SLATER, B.; MARCHIONI, D.M.L.; 
MARTINI, L.A. Inquéritos alimentares: Métodos e bases científicas. São Paulo: 
Manole, 2005, p. 1-29. 

 
 
FITZGIBBON, M.L.; STOLLEY, M.R. Environmental changes may be needed for 

prevention of overweight in minority children. Pediatric Annual, v.33, n.1, p.45–49, 
2004. 

 
 



120 

 

FOLTA, S.C.; GOLDBERG, J.P.; ECONOMOS, C.; BELL, R.; MELTZER, R. Food 
advertising targeted at school-age children: A content analysis. Journal of Nutrition and 
Education Behaviour, v.38, n.4, p.244-8, 2006 

 
 
FRANZAK, F. J.; SMITH, T.J; DESCH, C.E. Marketing cancer care to rural residents. 

Journal of Public Policy & Marketing , v.14, n.1, p.76-82, 1995. 
 
 
FRENCH, S.A. Pricing effects on food choices. Journal of Nutrition , v.133, n.3, p.841S–3S, 

2003. 
 
 
FRENCH, S.A.; STABLES, G.J. Environmental interventions to promote vegetable and fruit 

consumption among youth in school settings. Preventive Medicine, v.37, n.6, p.593– 
610, 2003. 

 
 
FRENCH, S.A.; STORY, M.; JEFFERY, R.W. Environmental influences on eating and 

physical activity. Annual Review of Public Health, v.22, p.309–35, 2001. 
 
 
GERALDO, A.P.G. Avaliação de estratégias de comunicação e da memória visual na 

embalagem de alimentos processados dirigidos ao público infantil.  Dissertação 
(Mestrado em Nutrição em Saúde Pública (Faculdade de Saúde Pública da Universidade 
de São Paulo), 2010. 

 
 
GIL, R.A. A promoção de vendas e a criança: o pequeno consumidor levado a sério no 

ponto de venda. Dissertação (Mestrado em Comunicação Social). Programa de Pós-
Graduação em Comunicação Social, Universidade Metodista de São Paulo. São Bernardo 
do Campo, 2004. 

 
 
GILES-CORTI, B.; DONOVAN, R. Socioeconomic status differences in recreational physical 

activity levels and real and perceived access to a supportive physical environment. 
Preventive Medicine, v.35, n.6, p.601-11, 2002. 

 
 
GILL, T. Key issues in the prevention of obesity. British Medical Bulletin , v.53, n.2, p.359–

88, 1997. 
 
 
GIRARDI, R.E. Estratégias de marketing no agronegócio de semente de soja. 

Florianópolis, 2002. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção). Universidade 
Federal de Santa Catarina, 124p. 

 
 
GLANZ, K., BASIL, M., MAIBACH, E., GOLDBERG, J., SNYDER, D. Why Americans eat 

what they do: taste, nutrition, cost, convenience, and weight control concerns as 



121 

 

influences on food consumption. Journal of American Dietetic Association, v.98, n.10, 
p.1118–26, 1998a. 

 
 
GLANZ, K., KRISTAL, A.R., TILLEY, B.C., HIRST, K. Psychosocial correlates of healthful 

diets among male auto workers. Cancer epidemiology, Biomarkers & Prevention, v. 7, 
p.119-126, 1998b. 

 
 
GLANZ, K., SALLIS, J.F., SAELENS, B.E., FRANK, L.D.  Healthy nutrition environments: 

concepts and measures. American Journal of Health Promotion, v.19, p.330–4, 2005. 
 
 
GLANZ, K., SALLIS, J.F., SAELENS, B.E., FRANK, L.D.  Nutrition Environment 

Measures Survey in stores (NEMS-S): development and evaluation. American Journal 
of Preventive Medicine, v.32, n.4, p.282-289, 2007. 

 
 
GLANZ, K.; HEWITT, A.; RUDD, J. Consumer behavior and nutrition education: an 

integrative review. Journal of Nutrition Education , v.24, p.267–77, 1992. 
 
 
GLANZ, K.; HOELSCHER, D. Increasing fruit and vegetable intake by changing 

environments, policy and pricing: restaurant-based research, strategies and 
recommendations. Preventive Medicine, v.39, n.2, p.S88–S93, 2004. 

 
 
GLANZ, K.; YAROCH, A.L. Strategies for increasing fruit and vegetable intake in grocery 

stores and communities: policy, pricing, and environmental change. Preventive 
Medicine, v. 39, n.2, p.75-80, 2004. 

 
 
GONSALVES, M. I. E. Marketing Nutricional. Epistéme. v.1, n.1, p.239-248, 1996. 
 
 
GOSTIN, L.O. Law as a Tool to Facilitate Healthier Lifestyles and Prevent Obesity. Journal 

of American Medical Association, v.297, n.1, p.87-90, 2007.  
 
 
GRAZIANO, G.O., GIULIANI, A.C., PIZZINATO, N.K. Marketing de convergência: estudo 

de casos em empresas varejistas.com. Revistas de Ciências Gerenciais, v.12, n.14, p.39-
47, 2008. 

 
 
GREEN, L.W.; KREUTER, M.W. Health promotion as a public health strategy for the 1990s. 

Annual Review Public Health, v.11, p.319–34, 1990. 
 
 
GUIMARÃES, C.P. Proposta para o monitoramento da propaganda e promoção 

comercial de alimentos no Brasil. (Tese de Doutorado). Faculdade de Ciências 



122 

 

Farmacêuticas, Faculdade de Economia e Administração e Faculdade de Saúde Pública 
da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2008. 

 
 
GUIVANT, J.S, FONSECA, M.F.A.C., RAMOS, F.S.V., SCHEIWEZER, M. Os 

Supermercados e o Consumo de Frutas, Legumes, Verduras, (FLV) Orgânicos 
Certificados. 2005. Disponível em: 
<http://www.planetaorganico.com.br/trabflv.htm#setor%20supermercadista%20no%20Br
asil>. Acesso em: 10 abr. 2010. 

 
 
GUO, X., MROZ, T.A., POPKIN, B.M. Structural changes in the impact of income on food 

consumption in China, 1989–93. Economic Development and Cultural Change, v.48, 
n.4, p.737–760, 2000. 

 
 
GUO, X., POPKIN, B.M., MROZ, T.A., ZHAI, F. Food price policy can favorably alter 

macronutrient intake in China. Journal of Nutrition ., v.129, n.5, p.994–1001, 1999. 
 
 
HARRIS, J.L., POMERANZ, J.L., LOBSTEIN, T.,  BROWNELL, K.D.  A Crisis in the 

Marketplace: How Food Marketing Contributes to Childhood Obesity and What Can Be 
Done. Annual Review of Public Health, v.30, p.211–25, 2009. 

 
 
HASTINGS, G., STEAD, M., MCDERMOTT, L., FORSYTH, A., MACKINTOSH, A., 

RAYNER, M., GODFREY, C., CARAHER, M., ANGUS, K. Review of the Research 
on the Effects of Food Promotion to Children. Centre for Social Marketing, Glasgow, 
Scotland, 2003.  

 
 
HAWKES, C. Dietary implications of supermarket development: A global perspective. 

Development Policy Review, v.26, n.6, p.657-692, 2008. 
 
 
HAWKES, C. Marketing food to children: The global regulatory environment. Geneva: 

World Health Organization, 2004. 
 
 
HAWKES, C. Regulating food marketing to young people worldwide: Trends and policy 

drivers. American Journal of Public Health, v.97, n.11, p.1962-1973, 2007. 
 
 
HAWKES, C. Uneven dietary development: Linking the policies and processes of 

globalization with the nutrition transition, obesity and diet-related chronic diseases. 
Globalization and Health, v. 2, n.4, p.1-18, 2006. 

 
 
HENAUW, S.D.; MATTHYS, C.; BACKER, G.D. Socio-economic status, nutrition and 

health. Archives Public Health, n.61, p.15-31, 2003. 



123 

 

 
 
HERNÁNDEZ, B., GORTMAKER, S.L., COLDITZ, G.A., PETERSON, K.E., LAIRD, 

N.M., PARRA-CABRERA, S.  Association of obesity with physical activity, television 
programs and other forms of video viewing among children in Mexico city. 
International Journal of Obesity Related to Metabolism Disorders, v.23, n.8, p.845–
854, 1999. 

 
 
HILL, R. P. Homeless women, special possessions, and the meaning of “home”: An 

ethnographic case study. Journal of Consumer Research, v.18, n.3, p.298-310, 1991. 
 
 
HILL, R. P. Stalking the poverty consumer: A retrospective examination of modern ethical 

dilemmas. Journal of Business Ethics, v.37, n.2, p.209–219, 2002a. 
 
 
HILL, R. P., DHANDA, K. Gender inequity and quality of life: A macromarketing 

perspective. Journal of Macromarketing , v.19, n 2, p.140-52, 1999. 
 
 
HILL, R. P.; STAMEY, M. The homeless in America: An examination of possessions and 

consumption behaviors. Journal of Consumer Research, v.17, n.3, p.303-21, 1990. 
 
 
HILL, R.P. Consumer culture and the culture of poverty: Implications for marketing theory 

and practice. Marketing Theory, v.2, n.3, p.273-93. 2002b. 
 
 
HILL, R.P. Surviving in a material world: The lived experience of people in poverty. 

Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2001. 
 
 
HIRSCHMAN, E. C. The consciousness of addiction: Toward a general theory of compulsive 

consumption. Journal of Consumer Research ,v.19, n.2, p.155-79, 1992. 
 
 
INSTITUTE FOR THE FUTURE. The Future of Health and Wellness in Food Retailing. 

Palo Alto: IFTF, 2008, 27p. 
 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. O que é o IDEC. 

Disponível em: <http://www.idec.org.br/oq_idec.asp>. Acesso em: 13 nov. 2010. 
 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Ganhar mais 

enriquece a qualidade da alimentação? Disponível em 
<http://saude.ig.com.br/alimentacao/ganhar+mais+enriquece+a+qualidade+da+alimentac
ao/n1597103484509.html>. Acesso em: 29 jul. 2011. 

 



124 

 

 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa de 

Orçamentos Familiares, 2002/2003. Análise da disponibilidade de alimentos e do 
estado nutricional no Brasil. Rio de Janeiro, 2004. 

 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa de 

Orçamentos Familiares 2008/2009. Antropometria e estado nutricional de crianças, 
adolescentes e adultos no Brasil. Rio de Janeiro, 2010. 

 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE OPINIÃO PÚBLICA E ESTATÍSTICA (IBOPE). A 

imagem da propaganda no Brasil. Pesquisa encomendada ao IBOPE pela Associação 
Brasileira de Propagandas (ABP), 2004. Disponível em 
<http://www.ibope.com.br/opiniao_publica/downloads/opp563_imagem_propaganda_abr
05.pdf>. Acesso em: 10 out. 2010. 

 
 
ISHIMOTO, E.Y.; NACIF, M.A.L. Propaganda e marketing na informação nutricional. 

Brasil Alimentos, v.11, n.11, p.28-33, 2001. 
 
 
JAIME, P.C., DURAN, A.C., SARTI, F.M., LOCK, K. Investigating environmental 

determinants of diet, physical activity, and overweight among adults in Sao Paulo, Brazil. 
Journal of Urban Health; 2011 <http://dx.doi.org/10.1007/s11524-010-9537-2>. 

 
 
JEFFERY, R.W., BAXTER, J., MCGUIRE, M., LINDE, J. Are fast food restaurants an 

environmental risk factor for obesity? International Journal of Behavioral Nutrition 
and Physical Activity, v.3, p.1-6, 2006. 

 
 
JEFFERY, R.W.; UTTER, J. The changing environment and population obesity in the United 

States. Obesity Research, v.11, n.1, p.12S–22S, 2003. 
 
 
JEKANOWSKI, M.D., BINKLEY, J.K., EALES, J. Convenience, accessibility, and demand 

for fast food. Journal of Agriculture and Resource Economics, v. 26, n.1, p.58–74, 
2001. 

 
 
JETTER, K.M.; CASSADY, D.L. The availability and cost of healthier food alternatives. 

American Journal of Preventive Medicine, v.30, n.1, p.38–44, 2006. 
 
 
JOCHELSON, K. Nanny or steward? The role of government in public health. London: 

King's Fund; 2005. 
 
 



125 

 

JOMORI, M.M.; PROENÇA, R.P.C.; CALVO, M.C.M. Determinantes da escolha alimentar. 
Revista de Nutrição, v.21, n.1, p.63-73, 2008. 

 
 
JONES, J.L.; MIDDLETON, K.L. Ethical decision-making by consumers: The roles of 

product harm and consumer vulnerability. Journal of Business Ethics, v. 70, n. 3, p.247-
264, 2007. 

 
 
KANTAR WORLD PANEL. Retrato do Varejo APAS – Associação Paulista de 

Supermercados. Anais do 26º Congresso de Gestão e Feira Internacional de Negócios 
em Supermercados. São Paulo: APAS, 2009. 

 
 
KARSAKLIAN, E. Comportamento do consumidor. São Paulo: Atlas, 2004. 
 
 
KAUFMAN-SCARBOROUGH, C. Seeing through the eyes of the color deficient shopper: 

Consumer issues for public policy. Journal of Consumer Policy, v.23, n.4, p.461-92, 
2000. 

 
 
KELLY, B., SMITH, B., KING, L., FLOOD, V., BAUMAN, A. Television food advertising 

to children: the extent and nature of exposure. Public Health Nutrition , v.10, n.11, 
p.1234–1240, 2007. 

 
 
KLEIN, A. Baltimoreans are hungry for supermarkets. Groceries: City officials coax 

chains to open more stores, as residents pay dearly for food at corner shops and 
drugstores. 2002. Disponível em: <http://articles.baltimoresun.com/2002-05-
21/news/0205210193_1_grocery-stores-in-baltimore-supermarkets>. Acesso em: 31 ago. 
2010. 

 
 
KOHLS, V.K. As ênfases estratégicas de empresas agroalimentares: estudo de casos na 

região de Pelotas- RS. Tese (Doutorado em Administração). Programa de Pós 
Graduação em Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2004. 238p. 

 
 
KOPLAN, J.P.; LIVERMAN, C.T.; KRAAK V.I. Preventing childhood obesity: Health in the 

balance. Inst. Med. (US), Comm.Prev. Obesity ChildrenYouth. Washington, DC: Natl. 
Acad. Press, 2005. 

 
 
KOTABE, M.; HELSEN, K. Administração de marketing global. São Paulo: Atlas, 2000. 
 
 
KOTLER, P. Administração de marketing. São Paulo: ed. Prentice Hall, 2010. 
 
 



126 

 

KOTLER, P. Princípios de marketing. São Paulo: Prentice Hall, 2005. 
 
 
KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Princípios de marketing. São Paulo: Prentice Hall, 2008. 
 
 
KOTLER, P.; KELLER, K. Administração de marketing. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 

2006. 
 
 
KOZUP, J.C.; CREYER, E.H.; BURTON, S. Making healthful food choices: The influence of 

health claims and nutrition information on consumers’ evaluations of packaged food 
products and restaurant menu items. American Marketing Association, v.67, n.2, p.19-
34, 2003. 

 
 
KREMERS, S.P.J. Environmental influences on energy balance-related behaviors: A dual-

process view. International Journal of Behavioral Nutrition and P hysical Activity, 
v.3, n.9, 2006. 

 
 
KRISTJANSDOTTIR, A.G., THORSDOTTIR, I., BOURDEAUDHUIJ, I.D., DUE, P., 

WIND, M., KLEPP, K. Determinants of fruit and vegetable intake among 11-year-old 
schoolchildren in a country of traditionally low fruit and vegetable consumption. 
International Journal of Behavioral Nutrition and P hysical Activity, v.3, p.41, 2006. 

 
 
KUMANYIKA, S.; GRIER, S. Targeting interventions for ethnic minority and low-income 

populations. Future Child, v.16, n.1, p.187–207, 2006. 
 
 
LACZNIAK, G. R., MURPHY, P.E. Ethical marketing decisions: the higher road. 

Needham Heights, MA: Allyn & Bacon, 1993. 
 
 
LACZNIAK, R. N., MUEHLING, D.D.; CARLSON, L. Mothers’ attitudes toward 900-

number advertising directed at children. Journal of Public Policy & Marketing, v.14, 
n.1, p.108-16, 1995. 

 
 
LAKDAWALLA, W.; PHILIPSON, T.M. The growth of obesity and technology change: A 

theoretical and empirical examination. NBER Working Paper Series. Cambridge, 2003 
(Working Paper 8946). 

 
 
LAKE, A.; TOWNSHEND, T. Obesogenic environments: Exploring the built and food 

environments. Formerly Journal of the Royal Society for the Promotion of Health, 
v.126, n.6, p.262-267. 

 
 



127 

 

LANCASTER, K. Modern consumer theory. Edward Elgar Publishing Limited, England, 
1991. 

 
 
LANG T.; MILLSTONE, E. The atlas of food. Califórnia: Earthscan Books, 2002. 
 
 
LANGENDERFER, J., SHIMP, T.A. Consumer vulnerability to scams, swindles, and fraud: 

A new theory of visceral influences on persuasion. Psychology & Marketing, 
v.18,p.763-83, 2001. 

 
 
LEA, E.J.; CRAWFORD, D.; WORSLEY, A. Public views of the benefits and barriers to the 

consumption of a plant-based diet. European Journal of Clinical Nutrition , v.60, n.7, 
p.828–837, 2006. 

 
 
LEATHWOOD, P.D., RICHARDSON, D.P., STRÄTER, P., TODD, P.M., VAN TRIJP, H.C. 

Consumer understanding of nutrition and health claims: sources of evidence. British 
Journal of Nutrition , v.98, n.3, p.474–484, 2007. 

 
 
LEDIKWE, J.H.; ELLO-MARTIN, J.A.; ROLLS, B.J. Portion sizes and the obesity epidemic. 

Journal of Nutrition , v.135, n.4, p.905–909, 2005. 
 
 
LEE, B.K.; LEE, W.N. The effect of information overload on consumer choice quality in an 

on-line environment. Psychology and Marketing, v. 21, n. 3, pp. 159-83, 2004. 
 
 
LEE, J.; SOBERON-FERRER., J. Consumer vulnerability to fraud: Influencing factors. 

Journal of Consumer Affairs , v.31, n.1, p. 70-89,1997. 
 
 
LEMOS, A.R.; CRESCITELLI, E.; SARTI, F.M. Um estudo exploratório sobre a postura 

ética das empresas na divulgação de produtos alimentícios. XIII SEMEAD Seminários 
em Administração. São Paulo: FEA - USP, 2010. 

 
 
LEVY-COSTA, R.B., SICHIERI, R., PONTES, N.S., MONTEIRO, C.A. Disponibilidade 

domiciliar de alimentos no Brasil: Distribuição e evolução (1974-2003). Revista de 
Saúde Pública, v. 39, n. 4, p. 530-540, 2005. 

 
 
LEWIS, D.; BRIDGES, D. A alma do consumidor. São Paulo: M. Books do Brasil, 2004. 
 
 
LIEN, N.; LYTLE, L.A.; KLEPP, K.I. Stability in consumption of fruit, vegetables, and 

sugary foods in a cohort from age 14 to age 21. Preventive Medicine, v.33, n.3, p.217–
226, 2001. 



128 

 

 
 
LIMA-FILHO, D.O., SPROESSER, R.L., LIMA, M.F.E.M., LUCCHESE, T. 

Comportamento alimentar do consumidor idoso. Revista de Negócios, v.13, n.4, p. 27–
39, 2008. 

 
 
LIN, B. H., GUTHRIE, J.; FRAZAO, E. Nutrient contribution of food away from home. In: 

America’s eating habits: Changes and consequences. U.S. Department of Agriculture, 
Economic Research Service, Washington, D.C., Agriculture Information Bulletin , 
n.750, pp. 213–242, 1999. 

 
 
LIN, BH.; FRAZÃO, E.; GUTHRIE, J. Away-from-home foods increasingly important to 

quality of American diet. Agriculture information Bulletin , n.749, 1999. 32p. 
Disponível em: <http://www.ers.usda.gov/Publications/AIB749>. Acesso em: 20 out. 
2010. 

 
 
LOBSTEIN, T.; DAVIES, S. Defining and labelling ‘healthy’ and ‘unhealthy’ food. Public 

Health Nutrition,  v.12, p. 331-340, 2009. 
 
 
LOBSTEIN, T.; DIBB, S. Evidence of a possible link between obesogenic food advertising 

and child overweight. Obesity Reviews, v.6, n.3, p.203–8, 2005. 
 
 
LOCK, K., POMERLEAU, J., CAUSER. L., ALTMANN, D.R., MCKEE, M. The global 

burden of disease attributable to low consumption of fruit and vegetables: implication for 
the global strategy on diet. Bulletin of World Health Organization,  v.85, p.100-8, 2005. 

 
 
LOPEZ, R.P. Neighborhood risk factors for obesity. Obesity, v15, n.8, p.2111–9, 2007. 
 
 
LOUREIRO, L.M.; MCCLUSKEY, J.J.; MITTELHAMMER, R.C. Will consumers pay a 

premium for eco-labeled apples. The Journal of Consumer Affairs, v. 36, pp. 203-19, 
2002. 

 
 
LUCE, M. F.; KAHN, B.E. Avoidance of vigilance? The psychology of false-positive test 

results. Journal of Consumer Research, v.26, n.3, p.242-59, 1999. 
 
 
LUDWIG, D.S., NESTLE, M. Can the food industry play a constructive role in the obesity 

epidemic? Journal of American Medical Association, v.300, n.15, p.1808-1811, 2008. 
 
 
LYTLE, L.A. Measuring the food environment: State of the science. American Journal of 

Preventive Medicine, v.36, n.4, p.134-144, 2009. 



129 

 

 
 
MACCHIETTE, B.; ROY, A. Sensitive groups and social issues: Are you marketing correct? 

Journal of Consumer Marketing, v.11, n.4, p.55 – 64, 1994. 
 
 
MACHADO, J.G.C.F.; QUEIRÓZ, T.R.; SCALCO, A.R. Estratégias de marketing na 

indústria de alimentos: o caso dos frigoríficos na região de Presidente Prudente- SP. 
2007, Londrina. Anais do XLV Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, 
Administração e Sociologia Rural, 2007. Londrina – PR: SOBER, 2007. 21p. 

 
 
MADDOCK, J. The relationship between obesity and the prevalence of fast food restaurants: 

state-level analysis. American Journal of Health Promotion, v.19, p.137–43, 2004. 
 
 
MAESTRO, V.; SALAY, E. Informações nutricionais e de saúde disponibilizadas aos 

consumidores por restaurantes comerciais, tipo fast food e full service. Ciência e 
Tecnologia de Alimentos, 28, p.208-216, 2008. 

 
 
MAIGNAN, I.; FERELL, O.C. Corporate social responsibility and marketing: an integrative 

framework. Journal of the Academy of Marketing Science, v. 32, n.1, p. 3-19, 2004. 
 
 
MALTA, D.C., CESÁRIO, A.C., MOURA, L., NETO, O.L.M., JUNIOR, J.B.S. A 

construção da vigilância e prevenção das doenças crônicas não transmissíveis no contexto 
do Sistema Único de Saúde. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v.15, n.3, p.47-65, 
2006. 

 
 
MARICATO, P. Marketing para bares e restaurantes. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 

2007, 176p. 
 
 
MARTIN, M. C., GENTRY, J.W. Stuck in the model trap: The effects of beautiful models in 

ads on female pre-adolescents and adolescents. Journal of Advertising, v.26, n.2, p.19-
34, 1997. 

 
 
MARTINS, V.A.; MARGARIDO, M.A.; BUENO, C.R.F. Alteração no perfil de compra de 

frutas, legumes e verduras1 nos supermercados e feiras livres na cidade de São Paulo. 
Informações Econômicas, v.37, n.2, p.30-37, 2007. 

 
 
MCCRORY, M.A.; SUEN, V.M.; ROBERTS, S.B. Biobehavioral influences on energy 

intake and adult weight gain. Journal of Nutrition , v.132, n.2, p.3830s-34s, 2002. 
 
 



130 

 

MCDANIEL, S. R.; KINNEY, L.; CHALIP, L. A cross-cultural investigation of the ethical 
dimensions of alcohol and tobacco sports sponsorships. Teaching Business Ethics, v.5, 
n.3, p. 307–330, 2004. 

 
 
MCGHEE, J. L. Vulnerability of elderly consumers. International Journal of Aging and 

Human Development, v.17, n.3, p.223-46, 1983. 
 
 
MCGINNIS, J.M.; GOOTMAN, J.; KRAAK, V.I. Food marketing to children and youth: 

Threat or opportunity? Institute of Medicine Report. Washington, DC: Natl. Acad. 
Press, 2006. 

 
 
MCKINNON, R.A., REEDY, J., HANDY, S.L., RODGERS, A.B. Measuring the food and 

physical activity environments: Shaping the research agenda. American Journal of 
Preventive Medicine, v.36, n.4, p.S81–S85, 2009a. 

 
 
MCKINNON, R.A., REEDY, J., MORRISSETTE, M.A., LYTLE, L.A., YAROCH, A.L. 

Measures of the food environment: A compilation of the literature, 1990–2007. 
American Journal of Preventive Medicine, v.36, n.4, p.S124 –S133, 2009b. 

 
 
MCNEAL, J. U. Children as consumers of commercial and social products. Washington, 

DC: Pan American Health Organization, 104p, 2000. 
 
 
MEGIDO, J.T.; XAVIER, C. Marketing & agribusiness. 4. ed. São Paulo: Atlas 2003. 
 
 
MONTEIRO, C.A.; CONDE, W.L.; POPKIN, B.M. Income-specific trends in obesity in 

Brazil: 1975-2003. American Journal Public Health, v.97, n.10, p.1808-12, 2007. 
 
 
MONTEIRO, C.A.; MONDINI, L.; COSTA, R.B.L. Mudanças na composição e adequação 

nutricional da dieta familiar nas áreas metropolitanas do Brasil (1988-1996). Revista de 
Saúde Pública, v.34, n.3, p.251-258, 2000. 

 
 
MONTEIRO, R.A. Influência de aspectos psicossociais e situacionais sobre a escolha 

alimentar infantil.  Tese (Doutorado em Psicologia Social). Programa de Pós-Graduação 
em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações. Universidade de Brasília, Brasília, 
DF, 2009. 

 
 
MOORE, L.V.; DIEZ ROUX, A.V. Associations of neighborhood characteristics with the 

location and type of food stores. American Journal of Public Health, v.96, n.2, 325–
331, 2006. 

 



131 

 

 
MORALES, A.D. Gestión por categorías y trade marketing. Madrid: Prentice Hall, 2000. 
 
 
MORGAN, F. W., SCHULER, D. K.; STOLTMAN, J.J. A framework for examining the 

legal status of vulnerable consumers. Journal of Public Policy and Marketing, v.14, 
n.2, p.267-77, 1995. 

 
 
MORLAND, K.; WING, S.; DIEZ, R.A. The contextual effect of the local food environment 

on residents’ diets: The atherosclerosis risk in communities study. American Journal of 
Public Health, v.92, n.1, p.1761-7, 2002. 

 
 
MORLAND, K.; WING, S.; DIEZ, R.A.; POOLE, C. Neighborhood characteristics associated 

with the location of food stores and food service places. American Journal of 
Preventive Medicine, v. 22, n.1, p. 23–29, 2002. 

 
 
MORLAND, K.; ROUX, A.V.D.; WINGS, S. Supermarkets, other food stores, and obesity: 

The atherosclerosis risk in communities study. American Journal of Preventive 
Medicine, v.30, n.4, p.333–339, 2006. 

 
 
MOSCHIS, G. P. Marketing to older consumers: A handbook of information for strategy 

development. Westport, CT: Quorum Books, 1992. 
 
 
MOWEN, J.; MINOR, M. Comportamento do consumidor. São Paulo: Pearson Education 

do Brasil, 2005, 203p. 
 
 
NEUMARK–SZTAINER, D., WALL, M,. PERRY, C., STORY, M. Correlates of fruit and 

vegetable intake among adolescents. Findings from Project EAT. Preventive Medicine, 
v.37, n.3, p.198-208, 2003. 

 
 
NEVES, M.F. Introdução ao marketing, networks e agronegócios. In: NEVES, M.F., 

THOMÉ, L.C. (Org.) Marketing e estratégia em agronegócios e alimentos. São Paulo: 
Atlas, 2003. 

 
 
NEVES, M.F., CÔNSOLI, M.A., LOPES, F.F., CÔNSOLI, M.H. Processo estratégico de 

marketing e plano de marketing para o agronegócio. 2004, Cuiabá. Anais do XLII 
Congresso Brasileiro de Economia e Sociologia Rural (SOBER) “Dinâmicas 
Setoriais e Desenvolvimento Regional”. Cuiabá: SOBER, 2004. 1-18p. 

 
 
NIELSEN, S.J.; POPKIN, B.M. Changes in beverage intake between 1977 and 2001. 

American Journal of Preventive Medicine, v.27, n.3, p.205–10, 2004. 



132 

 

 
 
NIELSEN, S.J.; POPKIN, B.M. Patterns and trends in food portion sizes, 1977-1998. Journal 

of the American Medical Association, v.289, n.4, p.450 –3, 2003. 
 
 
NIELSEN. Estrutura do Varejo Brasileiro. São Paulo: Nielsen, 2010.  
 
 
NILSSON, H., TUNCER, B.; THIDELL, A. The use of eco-labeling like initiatives on food 

products to promote quality insurance – is there enough credibility? Journal of Cleaner 
Production, v. 12, p. 517-26, 2004. 

 
 
NOVAES, A.L. Comportamento do consumidor de carne e hortaliças no Brasil: o perfil 

dos consumidores. Dissertação (Mestrado em Agronegócios). Campo Grande, 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 2006. 

 
 
NUNES, R. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 

2005. 838p. 
 
 
O´DONNELL, S.I. Nutrient quality of fast food kids meals. American Journal of Clinical 

Nutrition, v.88, n.5, p.1388-95, 2008. 
 
 
OGDEN, J.R.; CRESCITELLI, E. Comunicação Integrada de Marketing: conceitos, 

técnicas e práticas. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 
 
 
OLDENBURG, B., SALLIS, J.F., HARRIS, D., OWEN, N. Checklist of Health Promotion 

Environments at Worksite (CHEW): Development and Measurements Characteristics. 
American Journal of Health Promotion, v.16, n.5, p.288-299, 2002. 

 
 
OLIVEIRA, G.; MACHADO, E.L. Impactos verticais da concentração do setor varejista 

brasileiro. São Paulo: Fundação Getúlio Vargas, 2003. 
 
 
OLIVEIRA-CASTRO, J.M. Effects of base price upon search behavior of consumers in a 

supermarket: an operant analysis. Journal of Economic Psychology, v.24, n.5, p.637-
652, 2003. 

 
 
OUELLET, S., HAMELIN, A., AUGER, P., GALARNEAU, A. Les linguisticiels et la 

terminologie: Le cas de la nutrition publique. Revue de terminologie française, v.74, 
p.5–25, 2007. 

 
 



133 

 

PAOLILLO, J.; VITELL, S. An Empirical Investigation of the Influence of Selected Personal, 
Organizational, and Moral Intensity Factors on Ethical Decision Making. Journal of 
Business Ethics, v.35, n.1, p.65–74, 2002. 

 
 
PARENTE, J. O varejo de alimentos para consumidores de baixa renda no Brasil. São 

Paulo: FGV-EAESP, 2008. 
 
 
PASQUALI, S.E.B. A utilização de informações de marketing no desenvolvimento de 

novos produtos: estudo de caso no setor industrial alimentício do Espírito Santo. 
2001. Dissertação [Mestrado em Administração]. Universidade Federal de Minas Gerais, 
Belo Horizonte, 143p, 2001. 

 
 
PAULILLO, L.F.; PESSANHA, L. Segurança alimentar e políticas públicas: conexões, 

implicações e regionalização. In: PAULILLO, L.F.; ALVES, F. Reestruturação 
agroindustrial - políticas públicas e segurança alimentar regional. São Carlos: 
Edufscar, p.17-56, 2002. 

 
 
PAVIA, T. M., MASON, M.J. 2004. The reflexive relationship between consumer behavior 

and adaptive coping. Journal of Consumer Research, v.31, p.441-54, 2004. 
 
 
PEÑALOZA, L. Immigrant consumers: Marketing and public policy considerations in the 

global economy. Journal of Public Policy & Marketing , v.14, n.1, p.83-94, 1995. 
 
 
PEREIRA, C.B. As faces de Jano: Sobre a possibilidade de mensuração do efeito Veblen. 

Dissertação [Mestrado em Administração]. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. 
 
 
PITANGA, F.J.G. Epidemiologia, atividade física e saúde. Revista Brasileira Ciência e 

Movimento, v.10, n.3, p.49-54, 2002. 
 
 
PLINER, P.; MANN, N. Influence of social norms and palatability on amount consumed and 

food choice. Appetite, v.42, n.2, p.227-37, 2004. 
 
 
POLIGNANO, L.A.C.; DRUMOND, F.B. O papel da pesquisa de mercado durante o 

desenvolvimento de produtos. 2001, Florianópolis. Anais do 3° Congresso Brasileiro de 
Gestão de Desenvolvimento de Produto. Florianópolis: UNESP, 2001. 1-8p. 

 
 
POLLARD, T. Policy prescriptions for healthier communities. American Journal of Health 

Promotion, v.18, n.1, p.109 –13, 2003. 
 
 



134 

 

POLLONIO, M.A.R. Impactos da globalização na segurança de alimentos. Universidade 
Estadual de Campinas. Campinas, 2005. Disponível em: 
<http://www.fooddesign.com.br/arquivos/academia/marise_pollonio_impactos_da_global
izacao_na_seg_alim.pdf>. Acesso em: 27 out. 2010. 

 
 
PONTES, T.E; COSTA, T.F.; MARUM, A.B.R.F.; BRASIL, A.L.D.; TADDEI, J.A.A.C. 

Orientação nutricional de crianças e adolescentes e os novos padrões de consumo: 
Propagandas, embalagens e rótulos. Revista Paulista de Pediatria, v.27, n.1, p.99-105, 
2009. 

 
 
POPKIN, B.M. Global nutrition dynamics: the world is shifting rapidly toward a diet linked 

with noncommunicable diseases. American Journal of Clinical Nutrition , v.84, n.2, 
p.289 –98, 2006. 

 
 
POPKIN, B.M. The shift in stages of the nutrition transition in the developing world differs 

from past experiences! Public Health Nutrition , v.5, n.1, p.205–214, 2002. 
 
 
POPKIN, B.M.; GORDON-LARSEN, P. The nutrition transition: worldwide obesity 

dynamics and their determinants. International Journal of Obesity, v.28, n.3, p.S2–S9, 
2004. 

 
 
POWELL, L,M., AULD, M.C., CHALOUPKA, F.J., O'MALLEY, P.M., JOHNSTON, L.D. 

Associations between access to food stores and adolescent body mass index. American 
Journal of Preventive Medicine, v.33, n.4, p.S301–S307, 2007b. 

 
 
POWELL, L.M., SLATER, S., MIRTCHEVA, D., BAO, Y., CHALOUPKA, F.J. Food store 

availability and neighborhood characteristics in the United States. Preventive Medicine, 
v.44, n.3, p.189–195, 2007a. 

 
 
POWELL, L.M., SZCZYPKA, G., CHALOUPKA, F.J., BRAUNSCHWEIG, C.L.  

Nutritional content of television food advertisements seen by children and adolescents in 
the United States. Pediatrics, v.120, n.3, p.576–583, 2007c. 

 
 
PRENTICE, A.M. The emerging epidemic of obesity in developing countries. International  

Journal of Epidemiology, v. 35, n.1, p. 93-99, 2006. 
 
 
RAINE, K.D. Determinants of healthy eating in Canada: an overview and synthesis. 

Canadian Journal of Public Heath, v.96, n.3, p.S8–S14, 2005. 
 
 



135 

 

RAYNOR, H.A.; WING, R.R. Package unit size and amount of food: do both influence 
Fisher JO & Kral intake? Obesity, v.15, p.2311–2319, 2007. 

 
 
REGAN, G., LEE, R.E., BOOTH, K., REESE-SMITH, J. Obesogenic influences in public 

housing: a mixed-method analysis. American Journal of Health Promotion, v.20, n.4, 
p. 282–290, 2006. 

 
 
REGMI, A.; TAKESHIMA, H.; UNNEVEHR, L. Convergence in global food demand and 

delivery. Economic Research Report. n.56. Washington, DC: USDA, 2008. 
 
 
REIDPATH, D.D., BURNS, C., GARRARD, J., MAHONEY, M., TOWNSEND, M. 

Anecological study of the relationship between social and environmental determinants of 
obesity. Health & Place, v.8, n.2, p.141-145, 2002. 

 
 
RICE, T. The economics of health reconsidered. Chicago: Health Administration Press, 

2002. 
 
 
RICHINS, M. Social comparison and the idealized images of advertising. Journal of 

Consumer Research, v.18, n.1, p.71-83, 1991. 
 
 
RINGOLD, D. J. Social criticisms of target marketing: Process or product. American 

Behavioral Scientist, v.38, n.4, p.578-92, 1995. 
 
 
RITCHIE, J.; LEWIS, J.; ELAN, G. Designing and Selecting Samples. In: RITCHIE, J.; 

LEWIS, J. Qualitative research practice: a guide for social science students and 
researchers. Californa: SAGE Publications, 2003. 

 
 
RITTENBURG, T. L., PARTHASARATHY, M. Ethical implications of target market 

selection. Journal of Macromarketing , v.17, n.2, p.49-64, 1997. 
 
 
ROSE, D.; RICHARDS, R. Food store access and household fruit and vegetable use among 

participants in the US Food Stamp Program. Public Health Nutrition , v.7, n.8, p.1081-8, 
2004. 

 
 
ROYALL, D. Point-of-purchase decisions. Revue canadienne de la pratique et de la 

recherche en diététique, v.70, n.2, p.56, 2009. 
 
 



136 

 

RYDELL, S.A., HARNACK, L.J., OAKES, J.M., STORY, M., JEFFERY, R.W., FRENCH, 
S.A. Why eat at fast-food restaurants: reported reasons among frequent consumers. 
Journal of American Dietetic Association, v.108, n.12, p.2066-70, 2008. 

 
 
SAELENS, B.E., GLANZ, K., SALLIS, J.F., FRANK, L.D. Nutrition Environment Measures 

Study in Restaurants (NEMS-R). American Journal of Preventive Medicine, v. 32, n. 4 
, p. 273-281, 2007. 

 
 
SALLIS, J.F.; OWEN, N. Ecological models of health behavior. In: Glanz K, Rimer BK, 

Lewis FM, editors. Health behavior and health education. San Francisco: Wiley, 2002. 
p. 462-84. 

 
 
SÃO PAULO (Estado). FUNDAÇÃO SEADE (Sistema Estadual de Análise de Dados). 

Informações dos distritos da capital. Disponível em: 
<http://www.seade.gov.br/produtos/distritos/index.php?page=consulta&action=var_list&
busca=Popula%E7%E3o+e+Estat%EDsticas+Vitais>. Acesso em: 10 out. 2010a. 

 
 
SÃO PAULO (Município). PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (PMSP). 

Trabalho e desenvolvimento – cidade de São Paulo. Atlas municipal. São Paulo, 2007a. 
Disponível em: <http://atlasmunicipal.prefeitura.sp.gov.br/Login/Login.aspx>. Acesso 
em: 09 jun. 2010. 

 
 
SÃO PAULO (Município). PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (PMSP). A 

cidade – notícias. São Paulo pode se tornar uma Cidade Limpa. São Paulo, 2007b. 
Disponível em: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/portal/a_cidade/noticias/index.php?p=14184>. Acesso 
em: 27 jun. 2011. 

 
 
SÃO PAULO (Município). Secretaria Municipal de Coordenação de Subprefeituras. Feiras 

livres: Onde encontrar. São Paulo, 2010b. Disponível em: < 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/abastecimento/feiras_li
vres/onde_encontrar/index.php?p=16601>. Acesso em: 17 ago, 2010. 

 
 
SÃO PAULO (Município). Secretaria Municipal de Planejamento de São Paulo. Infocidade – 

Feiras livres, mercados e sacolões municipais. São Paulo, 2010c. Disponível em 
<http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/infocidade/index.php?cat=4&titulo=Abastecimento>. 
Acesso em: 10 ago. 2010. 

 
 
SCAMMON, D. L.; LI, L.B.; WILLIAMS, S.D. Increasing the supply of providers for the 

medically underserved: Marketing and public policy issues. Journal of Public Policy & 
Marketing, v.13, n.2, p.35-47, 1995. 

 



137 

 

 
SCHEIER, L.M. What is the hunger-obesity paradox? Journal of the American Dietetic 

Association, v.105, n.6, p.883-6, 2005. 
 
 
SCHOR, J.B.; FORD, M. From Tastes Great to Cool: Children's Food Marketing and the Rise 

of the Symbolic. The Journal of Law, Medicine & Ethics, v.35, n.1, p.10–21, 2007. 
 
 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. Decisão 85/2010 – Processo 42882-

45.2010.4.01.3400. Brasília: Poder Judiciário, 2010. Disponível em: 
<http://www.lrbarroso.com.br/pt/noticias/ABIA_decisao_liminar.pdf>. Acesso em: 07 
jun, 2011. 

 
 
SEIDL, E.M.F.; ZANNON, C.M.L. Qualidade de vida e saúde: aspectos conceituais e 

metodológicos. Cadernos de Saúde Pública, v.20, n.2, p.580-588, 2004. 
 
 
SHEPHERD, R. Social determinants of food choice. Proceedings of Nutrition Society, v.58, 

p.807-812, 1999. 
 
 
SHIMP, Terence A. Propaganda e promoção: aspectos complementares da comunicação 

integrada de marketing. São Paulo: Bookman, 2006.  
 
 
SHULTZ, C. J. II. Improving life quality for the destitute: Contributions from multiple-

method fieldwork in war-ravaged transition economies. Journal of Macromarketing, v. 
17, p. 56-67, 1997. 

 
 
SICHIERI, R.; DO NASCIMENTO, S.; COUTINHO, W. The burden to hospitalization to 

overweight and obesity in Brazil. Cadernos de Saúde Publica, v.23, n.7, p.1721-1727, 
2007. 

 
 
SILVA, A.L.M.S. A ordem constitucional econômica. Rio de Janeiro: Forense, 2003. 141p. 
 
 
SMITH, N. C. COOPER-MARTIN, E. Ethics and Target Marketing: The Role Of Product 

Harm And Consumer Vulnerability. Journal of Marketing , v.61, p.1–20, 1997. 
 
 
SOLOMON, M.R. O comportamento do consumidor: comprando, possuindo e sendo. 

Porto Alegre: Bookman, 2008. 
 
 
SORENSEN, H. The science of shopping. Marketing Research, v.15, n.3, p.30-5, 2003. 
 



138 

 

 
SOUZA, R.S., ARBAGE, A.P., NEUMANN, P.S., FROEHLICH, J.M., DIESEL, V.,  

SILVEIRA,P.R.,  SILVA, A., CORAZZA,C.,  BAUMHARDT, E.,  LISBOA, R.S. 
Comportamento de compra dos consumidores de frutas, legumes e verduras na região 
central do Rio Grande do Sul. Ciência Rural, v.38, n.2, p.511-517, 2008. 

 
 
SPERS, E.E. Pesquisa de marketing em alimentos. In: NEVES, M.F.; THOMÉ, L.C. (Org.) 

Marketing e estratégia em agronegócios e alimentos. São Paulo: Atlas, 2003. 
 
 
STANDING COMMITTEE ON NUTRITION – SCN. Declaração preliminar do Grupo de 

Trabalho sobre Nutrição, Ética e Direitos Humanos e Nutrição Ao Longo do Ciclo 
de Vida. Brasil, 2006. Disponível em: 
<http://www.abrandh.org.br/publicidade/gtscnonu.pdf>. Acesso em: 20 out. 2010. 

 
 
STEIN, C.J.; COLDITZ, G.A. The epidemic of obesity. Journal of Clinical Endocrinology 

and Metabolism, v.89, n.6, p.2522–2525, 2004. 
 
 
STEPHENS, D. L. HILL, R.P.; HANSON, C. The beauty myth and female consumers: The 

controversial role of advertising. Journal of Consumer Affairs, v. 28, n.1, p.137-53, 
1994. 

 
 
STORY, M., GILES-CORTI, B., YAROCH, A.L., CUMMINS, S., FRANK, L.D., HUANG, 

T.T., LEWIS, L.B.  Work Group IV: Future Directions for Measures of the Food and 
Physical Activity Environments. American Journal of Preventive Medicine, v. 36, n.4, 
p.S182–S188, 2009. 

 
 
STORY, M., KAPHINGST, K.M., ROBINSON-O'BRIEN, R., GLANZ, K. Creating Healthy 

Food and Eating Environments: Policy and Environmental Approaches. Annuals 
Reviews of Public Health, v.29, p.253–72, 2008. 

 
 
STRASBURGER, V. C. Children, adolescents and the media. Current Problems in 

Pediatric and Adolescent Health Care, v.34, p.54-113, 2004. 
 
 
SWINBURN, B. Obesity prevention: the role of policies, laws and regulations. Australia and 

New Zealand Health Policy, v.5, p.12, 2008. 
 
 
SWINBURN, B.; EGGER, G.; RAZA, F. Dissecting Obesogenic Environments: The 

Development and Application of a Framework for Identifying and Prioritizing 
Environmental Interventions for Obesity. Preventive Medicine, v.29, n.6, 563–570, 
1999. 

 



139 

 

 
THE HENRY J KAISER FAMILY FOUNDATION. The Role of Media in Childhood 

Obesity. The Henry J Kaiser Family Foundation: 2004. 
 
 
TOLEDO E ASSOCIADOS. Pesquisa de Mercado e Opinião Pública. Simpósio ESPM e 

ILSI - SAS - Sustentabilidade, Alimento e Saúde a partir de um panorama sobre os 
Hábitos Alimentares Brasileiros, 2010. 

 
 
TOLEDO, G.L.; ROCHA, T.; NUCCI, P. O marketing de relacionamento e a construção da 

fidelidade do cliente. 2004, São Paulo. Anais do VII Seminários em Administração 
(SEMEAD). São Paulo: USP, 2004. 1-12p. 

 
 
TOSCANI, C. V.; STEINER NETO, P.J. A Formulação de Estratégias Empresariais em 

Ambientes com Alianças Estratégicas: o Caso do Centro Vivo sob a ótica de Whittington. 
2007, Rio de Janeiro. Anais do Encontro Anual da Associação Nacional dos 
Programas de Pós-graduação em Administração (ENANPAD). Rio de Janeiro: 
ANPAD, 2007. p. 1-16. 

 
 
TUDOR-LOCKE, C., AINSWORTH, .B.E., ADAIR, L.S., POPKIN, B.M. Physical activity 

in Filipino youth: the Cebu Longitudinal Health and Nutrition Survey. International 
Journal of Obesity Related to Metabolism Disorders, v.27, n.2, p.181–190, 2003. 

 
 
UNDO RESEARCH TEAM. Understanding Neighborhood Determinants of Obesity 

Research Team. Assessment Tools. 2007. Disponível em: 
<http://grants.hhp.coe.uh.edu/undo/assesstools/Assess_tools.htm>. Acesso em: 10 fev. 
2009. 

 
 
VIALTA, A., COSTA, A.C.P.B., SARANTÓPOULOS, C.I.G.L., LOPES, E., RIBEIRO, 

E.P., DONNA, E., MACÊDO, F.S., HONCZAR, G., FERREIRA, J., GATTI, J.B., 
BARBOSA, L., MADI, L., TOLEDO, M.A., REGO, R.A., DANTAS, T.H. Brasil Food 
Trend 2020. 2010. Disponível em : 
<http://www.brasilfoodtrends.com.br/Brasil_Food_Trends/index.html>. Acesso em: 23 
nov. 2010.  

 
 
VITORINO, I. Consumo infantil: no mundo “perfeito” das apresentadoras de programas para 

crianças a felicidade é decorrência do consumo. Ser Médico, v.9, n.39, p.12-15, 2007. 
 
 
WAKE, M.; HESKETH, K.; WATERS, E. Television, computer use and body mass index in 

Australian primary school children. Journal of Paediatrics and Child Health, v.39, n.2, 
p.130–134, 2003. 

 
 



140 

 

WALLENDORF, M. Literally literacy. Journal of Consumer Research, v. 27, p.505–511, 
2001. 

 
 
WANSINK, B. Can package size accelerate usage volume? Journal of Marketing, v.60, p.1–

14, 1996. 
 
 
WANSINK, B. Environmental factors that increase the food intake and consumption volume 

of unknowing consumers. Annual Review of Nutrition, v.24, p.455–79, 2004. 
 
 
WESSELS, C.R., JOHNSTON, R.J. AND DONATH, H. Assessing consumer preferences for 

eco-labelled seafood: the influence of specie, certifier and household attributes. 
American Journal of Agricultural Economics, v. 81, p. 1084-9, 1999. 

 
 
WILCOX, B.L., KUNKEL, D., CANTOR, J., DOWRICK, P., LINN, S., PALMER, E. 

Report of the APA Task Force on Advertising and Children. Washington, DC: 
American Psychological Association, 2004. Disponível em: <http://www.apa.org/pi/cyf/ 
advertisingandchildren.pdf>. Acesso em: 24 nov. 2010. 

 
 
WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Diet, nutrition and the prevention of chronic 

diseases. Technical report series 916. Geneva: Joint FAO/WHO Expert Consultation; 
2003. 

 
 
WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Global strategy on diet, physical activity and 

health. Food Nutrition Bulletin , v.25, n.3, p.292-302, 2004. 
 
 
WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Obesity: preventing and managing the global 

epidemic. Report of a WHO Consultation. WHO Technical Report Series 894. Geneva: 
World Health Organization, 2000. 

 
 
WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). The world health report 2002: reducing 

risks, promoting healthy life. Geneva: WHO; 2002. 
 
 
WORLD WATCH GLOBAL TRENDS DATABASE. World and US advertising 

expenditure 1950-2004. 2004. Disponível em: <http://www.worldwatch.org/globaltrends 
2004>. Acesso em: 10 out. 2010. 

 
 
WSL MARKETING INC. Parents + Kids = More sales. 2005. Disponível em: 

<http://www.wslstrategicretail.com>. Acesso em: 22 nov. 2010. 
 
 



141 

 

ZENK, S.N. Southwest Chicago Food Store Audit Instrument. 2006. Disponível em: 
<http://riskfactor.cancer.gov/mfe/instruments/zenk-2006-sw-chicago-food-store-audit-
instrument-1>. Acesso em: 15 fev. 2010. 

 
 
ZENK, S.N., SCHULZ, A.J., ISRAEL, B.A., JAMES, S.A., BAO, S., WILSON, M.L.  

Neighborhood racial composition, neighbourhood poverty, and the spatial accessibility of 
supermarkets in metropolitan Detroit. American Journal of Public Health, v.95, n.4, 
p.660–667, 2005. 

 



142 

 

Anexos 



143 

 

Anexo 1. Lista das unidades ambientais geográficas. Município de São Paulo, 2010. 

 
1. Água Rasa 

2. Alto de Pinheiros 

3. Anhanguera 

4. Aricanduva 

5. Artur Alvim 

6. Barra Funda 

7. Bela Vista 

8. Belém 

9. Bom Retiro 

10. Brás 

11. Brasilândia 

12. Butantã 

13. Cachoeirinha 

14. Cambuci 

15. Campo Belo 

16. Campo Grande 

17. Campo Limpo 

18. Cangaiba 

19. Capão Redondo 

20. Carrão 

21. Casa Verde 

22. Cidade Ademar 

23. Cidade Dutra 

24. Cidade Líder 

25. Cidade Tiradentes 

26. Consolação 

27. Cursino 

28. Ermelino Matarazzo 

29. Freguesia do Ó 

30. Grajaú 

31. Guaianazes 

32. Moema 

33. Iguatemi 

34. Ipiranga 

35. Itaim Bibi 

36. Itaim Paulista 

37. Itaquera 

38. Jabaquara 

39. Jaçanã 

40. Jaguará 

41. Jaguaré 

42. Jaraguá 

43. Jardim Ângela 

44. Jardim Helena 

45. Jardim Paulista 

46. Jardim São Luis 

47. Jose Bonifácio 

48. Lapa 

49. Liberdade 

50. Limão 

51. Mandaqui 

52. Marsilac 

53. Mooca 

54. Morumbi 

55. Parelheiros 

56. Pari 

57. Parque do Carmo 

58. Pedreira 

59. Penha 

60. Perdizes 

61. Perus 

61. Pinheiros 

63. Pirituba 

64. Ponte Rasa 

65. Raposo Tavares 

66. República 

67. Rio Pequeno 

68. Sacomã 

69. Santa Cecília 

70. Santana 

71. Santo Amaro 

72. São Lucas 

73. São Mateus 

74. São Miguel 

75. São Rafael 

76. Sapopemba 

77. Saúde 

78. Sé 

79. Socorro 

80. Tatuapé 

81. Tremembé 

82. Tucuruvi 

83. Vila Andrade 

84. Vila Curuçá 

85. Vila Formosa 

86. Vila Guilherme 

87. Vila Jacuí 

88. Vila Leopoldina 

89. Vila Maria 

90. Vila Mariana 

91. Vila Matilde 

92. Vila Medeiros 

93. Vila Prudente 

94. Vila Sonia 

95. São Domingos 

96. Lajeado 



144 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2. Manuais de pesquisa 
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Anexo 3. Questionários de avaliação ambiental 
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