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“O Marketing está se tornando mais uma 

batalha baseada em informações do que uma 

batalha no poder de vendas.” 

(Philip Kotler) 



 
 

 

 

RESUMO  

Esta pesquisa se justifica por investigar o quanto os consumidores podem ser 
influenciados e incentivados ao consumo através do marketing informativo. O objetivo 
geral foi de analisar as percepções de consumidores de alimentos in natura sobre a 
influência do marketing informativo em seus hábitos de compras à luz das ODS do 
Milênio. Este estudo leva, ainda, a: Compreender o enfoque do marketing informativo 
a luz da teoria; compreender as ODS do Milênio; identificar e analisar os hábitos de 
consumo de alimentos in natura; analisar como o marketing informativo influencia no 
consumo de alimentos in natura. O método utilizado foi o descritivo de natureza 
quantitativa. Para a coleta de dados foi desenvolvido e aplicado um questionário on-
line, onde foram propostas imagens através das perguntas para verificar se eles se 
sentiriam motivados ou atraídos por esse tipo de estratégia de marketing informativo. 
Participaram desta pesquisa 153 respondentes. O estudo indica que o marketing 
informativo pode ser capaz de atrair os consumidores para o consumo de um 
determinado tipo de alimento, que, neste caso, são os alimentos in natura, sendo uma 
estratégia importantíssima, utilizando a informação sobre a alimentação correta, na 
busca pela atração dos clientes e de estimulá-los ao consumo consciente. Sendo 
assim, nota-se a importância da implementação de políticas públicas, dos municípios 
e a sociedade em geral participarem de intervenções, integrações e ações referentes 
aos cuidados com a alimentação, para garantir que todas as pessoas tenham acesso 
a informações sobre os alimentos, baseados na conquista dos objetivos e metas da 
Agenda 2030, servindo como alerta, para as pessoas que trabalham neste ramo, 
virem a explorar o marketing informativo para despertar nos consumidores o hábito de 
consumo saudável. 

 
Palavras-chave: Marketing Informativo. ODS do Milênio. Hábitos de Consumo. 
Alimentos In Natura. Alimentação Saudável.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 

ABSTRACT 

This research is justified by investigating how much consumers can be influenced and 
encouraged to consume through informational marketing. The overall objective was to 
analyze the perceptions of fresh food consumers about the influence of informational 
marketing on their shopping habits in light of the Millennium SDGs. This study also 
leads to: Understanding the approach of informative marketing in the light of theory; 
Understand the Millennium SDGs; Identify and analyze consumption habits of fresh 
foods; To analyze how informative marketing influences the consumption of fresh 
foods. The method used was descriptive of a quantitative nature. For data collection, 
an online questionnaire was developed and applied, where images were proposed 
through the questions to verify if they would feel motivated or attracted by this type of 
informative marketing strategy. 153 respondents participated in this research. The 
study indicates that informative marketing may be able to attract consumers to the 
consumption of a certain type of food, which, in this case, are in natura foods, being a 
very important strategy, using information about the correct diet, in the search for by 
attracting customers and encouraging them to consume consciously. Therefore, it is 
noted the importance of implementing public policies, of municipalities and society in 
general participating in interventions, integrations and actions related to food care, to 
ensure that all people have access to information about food, based on in achieving 
the objectives and goals of the 2030 Agenda, serving as a warning for people working 
in this field to explore informational marketing to awaken in consumers the habit of 
healthy consumption. 
 
Keywords: Informative Marketing. Millennium SDGs. Consumption habits. In-Natural 
Foods. Healthy eating. 
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 INTRODUÇÃO 

O que se deve comer para se manter saudável e evitar doenças? Inicialmente, 

o mundo, que aparentemente se diz desenvolvido, confronta-se com problemas de 

saúde devido a forma adotada de alimentar-se de milhões de pessoas no mundo, 

trazendo consigo diversos resultados, como por exemplo o excesso de peso e o 

sedentarismo, que acabam ameaçando a qualidade de vida desses indivíduos.  

Dessa forma, segundo Duarte, Teixeira e Silva (2021), não 

surpreendentemente, a política governamental se concentra no incentivo de hábitos 

mais saudáveis e em maneiras de prevenção contra doenças decorrentes da falta 

desses hábitos.  

Pensando nisso, os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) 

desenvolveram uma forma de “apelo” global para tentar atingir os objetivos propostos 

na agenda 2030, como por exemplo, a saúde e bem estar e o consumo e produção 

responsáveis dos indivíduos: são 17 metas audaciosas e interconectadas projetadas 

para abordar os principais confrontos no desenvolvimento enfrentados pelas pessoas 

ao redor do mundo (ONU, 2015).  

O presente estudo tem como foco principal abordar o uso das estratégias de 

marketing informativo e a forma como o consumidor é atraído por estas formas de 

comunicação, procurando entender melhor estes meios e as formas como elas são 

dispostas a estes indivíduos.     

O conceito de marketing de informação surgiu da vontade de não só responder 

às necessidades imediatas de informação, mas também de inovar com um portfólio 

de produtos e serviços de informação capazes de responder às necessidades dos 

consumidores (AMARAL, 2011).  

Visando abordar a problemática sobre de que forma o marketing informativo 

pode influenciar os consumidores de alimentos in natura à luz dos ODS do Milênio? e 

levando em consideração o atual cenário sobre este tema, esta pesquisa se justifica 

por investigar o quanto os consumidores podem ser influenciados e incentivados ao 

consumo através do marketing informativo na cidade de Caçador/SC. Nesse sentido, 

pretende-se entender qual a percepção dos consumidores em relação a produtos 

considerados mais saudáveis e conhecer de que forma essas percepções afetam 

suas intenções de compra. Nos dias atuais, os consumidores estão mais exigentes 
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quanto aos produtos que lhe são ofertados e também exigentes quanto à saúde, 

então, empresas que usam a criatividade e a interatividade na forma de ofertar seus 

produtos acabam se tornando mais atrativas para este tipo de consumidor.  

Em síntese, Duarte, Teixeira e Silva (2021, p. 4) "a saúde é um aspecto 

importante na hora da compra, e as alegações nutricionais e de saúde podem ter um 

impacto positivo no momento da compra”. 

Os problemas relacionados ao tema vão desde a desinformação quanto aos 

alimentos buscados pelos consumidores ou a não procura por informações sobre os 

produtos mais saudáveis e in natura que lhe são ofertados. Dessa forma é possível 

notar que marketing informativo pode influenciar os consumidores de alimentos in 

natura à luz dos ODS do Milênio, podendo impactar direta ou indiretamente tanto uma 

empresa que faz uso dessas estratégias e quanto as pessoas que utilizam dela, 

trazendo uma possível atração, fidelização e direcionamento para este 

estabelecimento e para os seus consumidores. 

Assim, o objetivo geral deste trabalho é analisar as percepções de 

consumidores de alimentos in natura sobre a influência do marketing informativo em 

seus hábitos de compras à luz dos ODS do Milênio. Os objetivos específicos para o 

alcance do objetivo geral são: a) Compreender o enfoque do marketing informativo a 

luz da teoria; b) Compreender as ODS do Milênio; c) Identificar e analisar os hábitos 

de consumo de alimentos in natura; d) Analisar como o marketing informativo 

influencia no consumo de alimentos in natura. 
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1 MARKETING 

Gundlach e Wilkie (2007) definem marketing da seguinte forma: é a ação, o 

conjunto de aprendizados e os processos de desenvolvimento, comunicação, é o 

processo de entrega e troca de ofertas que tenham serventia para os clientes, 

parceiros e para a sociedade em geral. O qual possui um papel fundamental na 

criação de novas relações entre os consumidores e nos seus sentimentos 

(HENRIQUES; SUAREZ, 2021). 

Casas (2019, p. 4) define o marketing como: “uma atividade de comercialização 

que se baseia no conceito de troca [...] Significa ação no mercado. [...] é usado não 

apenas para ajudar as empresas a vender mais, mas também para coordenar 

qualquer processo de troca”. 

É o processo pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que precisam e desejam 

por meio da criação e troca de valor, começando pelo entendimento das necessidades 

dos consumidores; a partir do qual são definidas estratégias, seguidas de programas 

com propostas de valor superior, que resultam e constroem relacionamentos 

duradouros, que acabam por ganhar a apreciação do consumidor, resultando em 

benefício mútuo (ALVAREZ; ZULUETA, 2021). 

“O marketing envolve a identificação e a satisfação das necessidades humanas 

e sociais. Uma das mais sucintas e melhores definições de marketing é a de suprir 

necessidades gerando lucro” (KOTLER; KELLER, 2012, p. 3).  

A ideia de suprir as necessidades, sejam quais forem, incentiva os produtores 

a gerarem soluções inovadoras e criativas em seus produtos e serviços, como a eBay, 

que quando percebeu que as pessoas não conseguiam encontrar o que estavam 

procurando, criou espaço para leilões on-line; ou a IKEA, que notou que as pessoas 

queriam móveis de qualidade, mas com preços baixos, inventou a linha de móveis 

desmontáveis, ou seja, criaram soluções para as necessidades dos consumidores, 

para seus desejos, e assim, gerando lucros, através de uma estratégia de marketing 

(KOTLER; KELLER, 2012). 

Segundo Honorato (2004), quando são identificadas as necessidades e 

desejos dos consumidores, procura-se satisfazê-los de alguma forma, adquirindo 

serviços ou produtos de quem vende, no qual se estabelece uma relação de troca, 

onde todos participam.  Nesse sentido, é necessário que haja uma conexão entre o 
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consumidor e quem vende, procurando satisfazê-lo, atraindo o mesmo para com seus 

produtos ou serviços não somente uma vez, mas sim continuamente. 

Zenone (2017, p. 9) diz que: 

Não existe uma empresa que sobrevive somente por ter seus clientes plena-
mente satisfeitos, sem que haja também resultados positivos para o negócio. 
O papel básico do marketing é justamente manter um equilíbrio entre a satis-
fação do cliente e a lucratividade da empresa. 

Uma empresa não sobrevive sem o consumidor, e o consumidor depende 

muitas vezes da empresa, produto ou serviço oferecido por ela, portanto, um deve 

sempre pensar no cliente e tentar satisfazê-lo e o outro ser atendido aos seus desejos 

e necessidades, para que ambos tenham os resultados positivos esperados. Nesse 

sentido, o marketing na maioria das vezes é a peça chave para que ambos tenham 

necessidades supridas, gerando lucros e resultados para quem vende e os interesses 

atendidos de quem o compra (ZENONE, 2017). 

Mas como todo bom trabalho, o marketing também exige que seus criadores 

tenham competências e habilidades para desenvolver uma ideia que gere resultados 

esperados, tanto para quem o desenvolve tanto para quem o utiliza, com o foco 

sempre no consumidor. E falando em marketing, será que este é só uma arte de 

vender produtos? Ou será que vender é só a ponta do iceberg, que existem outros 

pontos que são mais importantes, como por exemplo, conhecer tão bem o consumidor 

que o produto ou o serviço possam se vender sozinhos? (KOTLER; KELLER, 2012). 

Peter Drucker, aponta essa questão da seguinte maneira: 

Pode se considerar que sempre haverá a necessidade de vender. Mas o 
objetivo do marketing é tornar supérfluo o esforço de venda. O objetivo do 
marketing é conhecer e entender o cliente tão bem que o produto ou o serviço 
possa se adequar a ele e se vender sozinho. De maneira ideal, o marketing 
deveria resultar em um cliente disposto a comprar. A única coisa necessária, 
então, seria tornar o produto disponível (DRUCKER, 1973 apud KOTLER; 
KELLER, 2012, p. 32). 

Nesse sentido, o marketing deve segmentar e selecionar o seu mercado-alvo 

para cada tipo de produto ou serviço a ser ofertado, tendo como papel crucial o 

processo de formulação e definição das estratégias de negócios (MATOS et al., 2018). 

O marketing é uma parte importante da gestão de um negócio para atingir com 

sucesso os objetivos da empresa. As estratégias de marketing devem ser precisas e 

adaptadas ao produto a ser vendido. Essas são algumas das coisas que a gerência 
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de marketing deve considerar, pois o produto a ser vendido precisa ser aceito pelos 

clientes em potencial. Além das estratégias de marketing, as empresas também 

devem se concentrar na participação de mercado e no desenvolvimento de mercado 

de concorrentes em negócios semelhantes (ERLANGGA et al. 2021). 

1.1 MARKETING DE RELACIONAMENTO 

O marketing de relacionamento é uma expressão proposta na literatura de 

marketing de serviços, cujo princípio é a gestão estratégica dos relacionamentos com 

o objetivo de fidelizar o consumidor. Essa abordagem teórica se inclina para o 

consumo, construindo relacionamentos de longo prazo. Isso porque se baseia no 

fortalecimento de relacionamentos, no sentido de atrair e fortalecer os 

relacionamentos, além de conscientizar sobre a responsabilidade do comprador pelos 

produtos consumidos e pelos métodos de produção envolvidos (LOVATTO et al., 

2021). 

É uma filosofia de negócios que começou na década de 1980, marcando uma 

mudança do tradicional marketing focado em vendas para um paradigma de 

relacionamento focado no cliente, da criação de vantagem competitiva sustentável. 

Desde a concepção, o marketing de relacionamento tem se manifestado como os 

esforços de uma empresa para identificar, construir e desenvolver relações de longo 

prazo, usando estratégias de relacionamento para aumentar a fidelidade do cliente 

(DEMO et al., 2021).  

Segundo Gummesson (2010) o marketing de relacionamento (MR) geralmente 

é geralmente descrito como uma rede de interação, que desenvolve o relacionamento 

com os clientes, criando relacionamentos leais e gerando lucros. Já o autor descreve-

o como uma interação entre as redes do relacionamento.  

Os avanços no marketing de relacionamento deram origem a diferentes 

perspectivas, o tornando abrangente. Nessa estrutura maior, as principais 

denominações incluem o mercado business to business (B2B) ou mercado 

empresarial e o mercado business to consumer (B2C) ou mercado consumidor. Os 

mercados corporativos se concentram nas estratégias de relacionamento entre 

empresas, parceiros de negócios e stakeholders, enquanto os mercados de consumo 

se concentram nas relações entre empresas e consumidores. Dessa forma, o 

marketing de relacionamento se traduz de forma diferente em cada ângulo, levando 
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em conta os agentes envolvidos nas relações empresa-mercado e consumidor-

mercado, que exigem uma análise diferenciada de seus objetivos, estratégias e 

consequências (DEMO et al., 2021). 

Todos os indivíduos, sejam eles diretos ou indiretos, são necessários para 

atingir os objetivos e sucessos de uma organização, por isso é preciso desenvolver 

bons relacionamentos com eles, que sejam cada vez mais profundos e duradouros, 

trazendo a fidelidade para com a empresa. Por isso, o marketing de relacionamento 

se faz necessário, pois tem como o foco principal construir relações duradouras, 

através da satisfação de ambos – clientes x fornecedores x empresa – a fim de 

fortalecer ou conquistar negócios com eles. É importante gerir o marketing de 

relacionamento, gerando eficiência e eficácia dentro de uma organização, através das 

boas maneiras de gerenciá-las (KOTLER; KELLER, 2012).  

Para Kotler e Keller (2012, p. 21): 

marketing de relacionamento determina relacionamentos variados, 
duradouros e profundos com os consumidores, é uma criação de relações de 
longo prazo que sejam satisfatórias para ambos os envolvidos, com a 
finalidade de conquistar e manter os seus negócios.  

O marketing não se baseia somente no vender, atrair clientes, mas sim criar 

laços permanentes com os mesmos, estreitando uma relação duradoura entre ambos, 

gerando valores, relacionamentos reais e lucros. Não é somente identificar as 

necessidades e desejos dos clientes, mas avaliar os valores ou os recursos que 

estarão dispostos a direcioná-los para que essa conquista seja atingida (ZENONE, 

2017). Onde a atividade de vender era considerada somente como um apoio para a 

empresa, ele se tornou um elemento primordial para o relacionamento entre empresa 

e cliente.  

Segundo Poser (2005), é necessário analisar a necessidade e o desejo do 

consumidor, tendo em mente que as estratégias de marketing precisam ir ao encontro 

dos desejos e necessidades do consumo, caso contrário não serão bem vistas quanto 

poderiam ser. Sendo assim, o que gera importância é quanto vale o produto ou o 

serviço, e não quanto ele custa. 

Por exemplo, quando se planeja uma viagem para fora do país, muitas vezes 

pela grande maioria, é necessário comprar passagens que duram meses para serem 

pagas, e até chegar o dia da viagem dos sonhos, vários planos e ideias são 
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planejadas. Chegando no aeroporto acontece alguns imprevistos, e a viagem acaba 

ficando comprometida. Mesmo que após esse imprevisto, tudo o resto da viagem 

ocorra como os planos, aquele imprevisto no aeroporto vai sempre ser lembrado como 

um fator negativo, nesse sentido, chega-se à conclusão de que a excelência na 

qualidade de um produto e serviço ou melhor preço não são mais sinônimo de 

diferencial competitivo. O que se é ofertado nos dias de hoje é muito maior do que o 

que procuramos, se tornando uma espécie commodity. Sendo assim, a escolha é 

realizada pelo valor que é agregado a ela por aquele produto ou serviço oferecido – 

relacionamento, diferenciação e reconhecimento pelo valor adquirido, fazendo esse 

consumidor se sentir importante para a empresa (POSER, 2005). 

Sendo assim, é possível afirmar que o conceito de marketing de relacionamento 

e a confiança entre compradores e vendedores é essencial para a integração de 

qualquer organização ou empresa no mercado (LOVATTO et al., 2021). 

1.1.1 Foco no Cliente – Atração e Fidelização 

O foco no cliente é de extrema importância para uma empresa, no mesmo 

momento em que a demanda excede a busca e o mercado tornam-se mais 

competitivos devido a esse aumento da concorrência direta ou indireta. Portanto, deve 

se colocar o cliente na ponta da pirâmide, tornando possível conhecê-lo melhor, 

descobrindo seus reais desejos e necessidades, permitindo a empresa buscar e 

desenvolver uma oferta na mesma proporção dos seus sonhos, levando a satisfação 

e resultando na atração e fidelização do cliente (ZENONE, 2017). 

Portanto, é importante para uma empresa treinar seus funcionários para 

desempenharem além de sua função, buscar criar valores através dos seus 

relacionamentos, mantendo sempre o foco no cliente – devendo percorrer todas as 

estratégias daquela organização (CASAS, 2019).  

Segundo Zenone (2017), nos dias atuais, mudar o modo de pensar e de agir 

dos colaboradores e parceiros, treiná-los e capacitá-los para que compreendam as 

reais necessidades dos clientes e desenvolvam ações de relacionamento convenien-

tes é o grande desafio para os gestores de marketing. Quando uma empresa reúne 

profissionais capacitados, encorajados e que compreendem a importância do foco no 

cliente, que entendam que junto deles os clientes também fazem parte da estratégia 

de relacionamento, os resultados mercadológicos são atingidos. 
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O objetivo das organizações é de se obter êxito naquilo que fazem, seja com a 

venda de seus produtos ou seus serviços, porém o êxito depende de muitos fatores 

para acontecer, mas o principal desses fatores é que as organizações têm que ter 

clientes. Não existe uma organização, seja pública ou privada que não tenha clientes, 

ou não deveriam existir pelo menos, e o primeiro passo para se obter o êxito é 

identificá-los. Uma empresa que não consegue identificá-los, deve rever a sua real 

necessidade de existência (SILVA; ZAMBON, 2015). 

Mas falando em cliente, o que cliente significa? Silva e Zambon (2015, p. 2) 

definem-no como:  

Aquele que é o destinatário de um produto, entendendo-se como produto o 
resultado de um processo e entendendo-se como processo um conjunto de 
atividades inter-relacionadas que transformam entradas e saídas. Um 
produto tanto pode estar relacionado a uma mercadoria (tangível) como a um 
serviço (intangível).   

Em relação à inquietude ao ouvir os clientes, um destaque especial deve ser 

dado ao fato de que os valores são dinâmicos e inconstantes de cliente para cliente, 

ou seja, um indivíduo pode avaliar de maneira positiva um produto ou marca, enquanto 

outro pode depreciá-lo por completo, o que se torna necessário a criação de produtos 

variados, com a capacidade de atender a todos em variadas situações (SILVA; ZAM-

BON, 2015).  

A atratividade e fidelidade dos consumidores estão voltados diretamente para 

a utilização de um produto ou serviço, além de gerar potenciais ao alcance de outros 

consumidores e usuários. O processo de fidelização está relacionado com o seu 

prazer e satisfação pós-compra. Porém, esse processo também está relacionado com 

a organização, adotando perspectivas adequadas e lembrando que a organização 

existe para suprir as necessidades e desejos dos consumidores; buscar manter 

contato com os consumidores através de banco de dados, conhecendo-os; buscar a 

confiabilidade da organização; fiscalizar os métodos de prestação de atividades; 

educar os usuários dos produtos ou serviços a fazerem o uso de maneira correta e 

sempre estar à disposição pra quando ocorrerem dificuldades (CARDOSO, 2019). 

A conquista de um mercado é um processo árduo para uma organização. Con-

quistar clientes, mantê-los e obter lucros em transações certamente é o principal de-

sejo de todos. Mas nada é tão simples. O sucesso nos negócios baseia-se no desen-

volvimento de relações e na sua sustentação. Quando existe uma definição clara do 
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tipo de cliente que a organização busca manter, é bem provável que seu posiciona-

mento possa obter êxito dentro das ações propostas para se atingir esse objetivo 

(SILVA; ZAMBON, 2015). 

Portanto Cardoso (2019) diz que a atratividade dos consumidores no processo 

de compra decorre da interação dos consumidores com um produto ou serviço 

desejado. A partir dessa etapa, com a visão da empresa definida, o consumidor poderá 

ter uma confiabilidade, e segurança num produto com abordagem diferenciada. 

1.2 MARKETING INFORMATIVO  

O marketing de informação serve para trazer informações relevantes e muitas 

vezes necessárias para um determinado público, sobre aquele produto a ser adquirido 

ou que está sendo ofertado. Informações estas, que buscam convencer possíveis 

compradores ou interessados naquele determinado produto a usar aquilo que está 

sendo “promovido”. Com base nessa ciência, o marketing informativo cria estratégias 

para tornar conhecida uma marca através dessas informações ofertadas para o 

consumidor tomar uma decisão referente ao produto ou serviço ofertado (ANGELO; 

ZIVIANI, 2011). 

Além de melhorar a escolha do consumidor, a busca de informações sobre os 

produtos pode ser uma importante experiência, podendo gerar prazer pela curiosidade 

cognitiva. No processo de tomada de decisão, os consumidores podem obter 

informações que podem mensurar a qualidade superior do produto ou preço e como 

vantagens de variedade, economizando tempo e ascendentes (PORTO; OKADA, 

2018). E a compra mostra que a disposição de um consumidor para pesquisa depende 

do grau em que espera que o produto atenda às suas expectativas ao usá-lo (GIEHL, 

2008). 

 A informação de um produto ou serviço, seja ele tangível ou intangível é de 

extrema necessidade e importância, desde que esta informação seja relevante, certa 

e completa para o consumidor que está a buscar por ela, sendo assim, a acurácia e 

veracidade das informações é uma característica que aumenta o seu valor. Porém, 

estas informações muitas vezes devem ser breves e curtas, pois o excesso de 

informação em vez de ajudar acaba atrapalhando, se tornando incompreensível para 

quem lê (AMARAL, 2011). Durante o processo da procura por informações, é 
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importante que elas estejam dispostas da maneira mais clara possível e acessível aos 

consumidores (DALBOSCO; LANTELME; RECH, 2021). 

 Dalbosco, Lantelme e Rech (2021, p. 367) acrescem que: “A informação, 

independentemente de seu conteúdo e formato, tem um impacto significativo tanto na 

intenção de compra quanto na expectativa de desempenho quando fornecido ao 

consumidor durante o processo de compra”. 

O acesso as informações estão cada vez mais fáceis com a era digital, mas 

muitos consumidores ainda preferem estes acessos de forma física, onde eles 

possam ver ou tocar nos produtos ou serviços desejados na sua frente, atribuídos de 

informações necessárias sobre ele (DALBOSCO; LANTELME; RECH, 2021). 

Em relação as formas utilizadas de publicidade e estratégias em mídias sociais, 

além da TV, devido ao crescimento global do uso da internet e das redes sociais, a 

publicidade de alimentos também tem sido realizada nesses meios. Aplicativos de 

redes sociais, especialmente Facebook, Instagram e YouTube, são amplamente 

utilizados e projetados para uso em dispositivos móveis, com acesso rápido a 

qualquer hora. E devido à natureza interativa dessas plataformas, a propaganda que 

se espalha nesse espaço pode aproximar marcas e usuários, melhorando sua 

capacidade de persuasão. Vale ressaltar que as propagandas de alimentos na TV 

continuam, porém com o advento das mídias sociais, as empresas também passaram 

a incorporar estratégias de marketing nesses meios (SILVA, 2020). 

Silva (2020) alega que perante a elevada difusão da publicidade alimentar, 

sobretudo a publicidade de alimentos que não são saudáveis nos variados meios de 

comunicação, aliado ao uso intensivo de estratégias de marketing, capazes de 

influenciar os consumidores ao consumo dos produtos anunciados, a publicidade de 

alimentos tem sido apontada como um fator importante, pois acaba possibilitando o 

consumo de alimentos não saudáveis e, acarretando na obesidade e outras DCNT 

relacionadas.  

 O mercado de informações e o marketing informativo, englobam variados 

processos como um todo, tanto no ambiente tradicional (físico), como no ambiente 

das redes sociais (web sites, internet) - oferta, demanda, produtos, serviços e 

informação, todos seguindo os princípios do marketing, comprometimento com as 

diretrizes do marketing - atendimento, foco no cliente/consumidor, e a receptividade 

com o mesmo - relacionamento com o cliente/consumidor, seja ele qual for - elogios 
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ou críticas, reclamações ou sugestões para a empresa ou organização (AMARAL, 

2011).  

É através deste processo que se desenvolve uma gestão de informação, 

devendo atender com satisfação a demanda informativa, a partir das exigências 

estabelecidas pelos clientes/consumidores. Porém, é crucial que o responsável pelo 

marketing de informação saiba destacar os recursos informativos no desempenho de 

sua função, ajudando as organizações e empresas a construírem um contexto 

informativo de qualidade. Sendo assim, é muito importante o cliente consumidor de 

informação, e a adequação da oferta dos produtos e serviços aos seus interesses e 

necessidades (AMARAL, 2011). 

 Por fim, pode-se dizer que o marketing informativo, busca tornar o consumidor 

conhecedor dos produtos e serviços oferecidos e, assim sendo, prepará-lo para tomar 

decisões sobre o uso do que é ofertado, se colocando no lugar do consumidor sendo 

aberto a críticas, em especial, para entender a relevância dessas e descobrir os 

anseios e perspectivas dos consumidores (ANGELO; ZIVIANI, 2011). 

1.3 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

O comportamento do consumidor é um processo de tomada de decisão e 

sempre foi um importante tema de pesquisa na área de marketing, pois estuda não 

apenas o comportamento do consumidor, mas também os fatores que o afetam 

(DALBOSCO; LANTELME; RECH, 2021). 

Para Kotler e Keller (2012), o comportamento do consumidor é afetado por 

diversos fatores culturais (cultura, subcultura e classes sociais), sociais (grupos de 

referência, família, papéis e status) e pessoas (idade, estágio da vida, ocupação, etc.), 

os quais exercem também certas influencias sobre eles, e conhecê-los poderá 

fornecer ideias sobre como atender os consumidores de maneira certeira, sendo o 

fator cultural o que mais determina os desejos do comportamento do consumidor.  

Segundo Limeira (2017), os seres humanos possuem variados tipos de 

comportamentos, dentre eles, comportamentos corporais e fisiológicos, e processos 

mentais e psicológicos, que ocorrem paralelamente. Dentre esses conceitos, estão as 

necessidades e os desejos, que se relacionam. A necessidade é caracterizada pelo 

que é essencial; e desejo é caracterizado pela expectativa de querer ou alcançar algo. 



22 
 

 

 

Solomon (2016, p. 6) aponta o comportamento do consumidor como: “Estudo 

dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam 

ou descartam produtos, serviços, ideias ou experiências para satisfazerem 

necessidades e desejos”. 

Limeira (2017) também destaca que o comportamento do consumidor abrange 

um conjunto de respostas a fatores pessoais, fatores socioculturais, fatores 

situacionais e fatores de marketing, e estes fatores abrangem os comportamentos de 

escolha, de compra, de uso até o descarte do produto ou serviço. Este consumidor ou 

cliente, acaba desempenhando variados papeis durante o processo de compra e 

utilização destes serviços ou produtos. 

Sendo assim, os profissionais de marketing devem conhecer profundamente 

este comportamento, não só na teoria como na prática também, que abrange um 

estudo dos indivíduos, organizações ou grupos que escolhem, compram, utilizam ou 

consomem e descartam bens ou serviços, e através desse processo, criam ideias e 

experiencias de determinado produto ou serviço, utilizado para satisfação dos seus 

desejos e necessidades (LIMEIRA, 2017). 

O comportamento do consumidor: “Engloba a teorização dos processos 

envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, consomem e 

descartam produtos, serviços e experiências para satisfazerem necessidades ou 

desejos” (MERLO; CERIBLI, 2013, p. 1). 

Assim, esse comportamento: 

É um processo contínuo, não só restringido ao momento da compra de um 
bem ou serviço, mas sim continuamente durante todo o seu processo, onde, 
ele anda ao lado do marketing, alinhando as soluções estratégicas da em-
presa ao comportamento do consumidor, correspondendo as suas expectati-
vas num determinado serviço (SOLOMON, 2016, p. 7).  

“O comportamento de compra dos consumidores possui relação estreita com 

as motivações individuais” (MERLO; CERIBLI, 2013, p. 9). 

E falando nesses comportamentos individuais, o consumidor costuma ficar 

atento a alguns fatores na hora de comprar um produto: sabor, marca e preço, os 

quais na visão dos autores é de grande importância para o momento da compra e do 

consumo. A saúde também é um dos fatores-chave na hora da compra, com 

informações nutricionais e de saúde acabando por ter um impacto positivo nesta hora 

(DUARTE; TEIXEIRA; SILVA, 2021). 
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A existência de variados canais de compra está transformando toda a cadeia 

de varejo, principalmente devido às mudanças no comportamento do consumidor. 

Dentre essas mudanças, destaca-se o aumento do comportamento cross-channel 

(CCC), que concerne ao revezamento de canais online e offline durante uma 

determinada jornada de compra. Nesse caso, um fator que colabora para essa 

ampliação de comportamento é o crescimento da mobilidade do consumidor, a partir 

do uso de dispositivos móveis. Essa fluidez incentiva o uso de canais online e offline, 

aumenta o uso de mecanismos de pesquisa, aumenta as visitas a sites de 

comparação de preços e a probabilidade de mais conversões de vendas (PORTO; 

OKADA, 2018). 

1.3.1 Percepção do Consumidor 

A percepção está de modo direto, relacionada à capacidade do observador de 

relacionar-se com o ambiente, receber, interpretar e transmitir informações, e esse 

processo é composto por três componentes: transmissão de informações, atenção e 

decodificação. Durante o processo de seleção, os consumidores passam por várias 

etapas de percepção, observação, reconhecimento e organização dos objetos de 

acordo com seus interesses e tentam dividir esses objetos em partes para identificar 

suas funções e qualidades (ANJOS, 2018). 

“Percepção é o processo pelo qual as pessoas selecionam, organizam e 

interpretam essas sensações. Desse modo, o estudo da percepção concentra-se no 

que acrescentamos a essas sensações em estado bruto a fim de lhes dar significado” 

(SOLOMON, 2016, p. 174). 

Para Merlo e Ceribli (2013), o processo da percepção do consumidor inicia com 

os estímulos ambientais, no momento em que o cliente vê ou capta uma informação 

sobre um determinado produto. Ao seguir este processo, baseia-se na qualidade da 

sua experiencia do produto ou serviço como usuário e nos fatores externos que podem 

afetar a opinião a ser formada pelo produto ou pela marca. Este processo da 

percepção do cliente agrega valor ao negócio, sendo importante para definir qual a 

imagem aquela marca deseja construir para o seu consumidor final. 

Segundo Anjos (2018) é de grande valia considerar a visibilidade de um produto 

no ponto de venda. Isso dependerá de ferramentas de comunicação, promoção, 

apresentação e exibição na prateleira para atrair e motivar os consumidores a comprar 
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o produto imediatamente. Essa consideração é fundamental para atender à 

necessidade de fornecer informações sobre o conteúdo do produto. 

A percepção do consumidor em relação ao alimento saudável engloba três 

fatores que mais chamam a atenção na hora da compra do produto: gosto, marca e o 

preço, estes acabam gerando mais atração no consumidor no momento de adquiri-

los. A saúde também é um dos fatores chave na hora da compra, e as informações 

nutricionais e de saúde podem acabar gerando um impacto positivo nesse momento 

(DUARTE; TEIXEIRA; SILVA, 2021).  

Nos dias atuais, os mercados de produtos alimentícios estão cada vez mais 

competitivos, e entender os fatores que impactam diretamente as percepções 

individuais é fundamental para as empresas que buscam a vantagem competitiva que 

desejam (ANJOS, 2018). 

Santos et al. (2021) alegam que, tendo em vista os avanços da tecnologia que 

afetam diretamente a alimentação das pessoas, é importante a compreensão da 

influência da mídia e o impacto que ela tem na vida dos consumidores. Portanto, é 

necessário detectar as estratégias que influenciam as escolhas alimentares e 

estabelecer a importância de uma alimentação saudável e consciente. 

1.4 HABITOS DE CONSUMO  

Os hábitos alimentares se iniciam lá na infância, e a ingestão de alimentos 

desnutridos pode levar a danos à saúde a longo prazo. A má alimentação e a 

inatividade física na infância e adolescência podem levar a estilos de vida sedentários, 

ocasionando à obesidade e outros problemas de saúde. A alta ingestão calórica na 

infância pode estar associada ao aumento da mortalidade por câncer na idade adulta 

(SANTOS et al., 2021).  

É fato de que alimentações saudáveis e mais equilibradas poderiam evitar 

muitos problemas, problemas estes que podem levar até a morte. A diabetes, que é 

uma doença crônica não transmissível - DCNT, ocorre devido a forma incorreta de 

alimentação, a qual acaba atingindo grandes proporções epidêmicas. Dietas mais 

equilibradas, devidamente incorporadas e balanceadas, não só reduziriam os casos 

de mortes, mas aumentariam as chances de uma vida maior e mais saudável dos 

indivíduos. Por isso, as estratégias de marketing de informação se tornam 

fundamentais para educar o público quanto a uma alimentação adequada em todas 
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as fases da vida (GARIBALDI et al., 2018).  

E o maior influenciador desses maus hábitos alimentares é a mídia, por meio 

da alta exposição de propagandas que são atrativas para quem vê, e o hábito de 

assistir TV nas refeições faz com que as pessoas desenvolvam um hábito alimentar 

pouco saudável, pois ficam expostos a inúmeros alimentos que podem afetar as 

preferências publicitárias e consumo no curto prazo (SANTOS et al., 2021). 

A mídia utiliza as mais variadas técnicas para induzir o consumo e assim 

influenciar os hábitos alimentares das pessoas. Estudos têm demonstrado que a 

disseminação de alimentos altamente calóricos e com baixo teor de nutrientes levou 

a um aumento significativo de ambientes obesos e doenças não transmissíveis. Em 

relação a legislação, são necessárias leis mais específicas e mais rígidas para 

controlar melhor o que é divulgado ao público, pois o objetivo da publicidade de 

alimentos é aumentar a venda de produtos, não essencialmente informar ou educar 

(CECCATTO et al. 2018). 

Sendo assim, Brasil (2019, p. 8) alerta a população que: 

uma alimentação adequada e saudável é um direito humano básico que 
envolve a garantia ao acesso permanente e regular, de forma socialmente 
justa, a uma prática alimentar adequada aos aspectos biológicos e sociais do 
indivíduo e que deve estar em acordo com as necessidades alimentares 
especiais; ser referenciada pela cultura alimentar e pelas dimensões de 
gênero, raça e etnia; acessível do ponto de vista físico e financeiro; harmônica 
em quantidade e qualidade, atendendo aos princípios da variedade, 
equilíbrio, moderação e prazer; e baseada em práticas produtivas adequadas 
e sustentáveis. 

 

Sugere ainda que uma correta alimentação saudável deve seguir certas 

recomendações, como a preparação de alimentos in natura - produtos vindos 

diretamente de plantas ou de animais, adquiridos sem sofrer qualquer alteração após 

deixarem a natureza - ou que sejam o mínimo possível processados a base da 

alimentação – submetidos a pequenas alterações, como secagem e empacotamento; 

a utilização de óleos e ou gorduras, sal e açúcar em poucas porções ao temperar e 

preparar os alimentos; delimitar o uso de alimentos processados; cortar alimentos ultra 

processados, como por exemplo salgadinhos de pacote e macarrão instantâneo 

(BRASIL, 2019).  

“De acordo com a recomendação, para uma alimentação adequada e saudável, 

quanto menor o nível de processamento, mais saudável é o alimento” (BRASIL, 2019). 

A Figura 1 apresenta exemplos mais detalhados de alimentos de cada uma das 
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categorias. 

Figura 1 – Os alimentos e suas categorias  

 
Fonte: Brasil (2019). 

Sendo assim, Brasil (2019) busca, através de informativo, apresentar e 

recomendar sobre a alimentação correta e saudável, que tem o objetivo de promover 

a saúde dos indivíduos, das suas famílias e de toda a comunidade do Brasil, hoje e 

num futuro próximo, buscando apressar o declínio da desnutrição e reverter o 

crescimento de problemas de obesidade e doenças crônicas, por exemplo.  

1.5 ODS DO MILÊNIO 

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável do Milênio (ODS) são uma 

espécie de apelo global com objetivos e metas estipulados para serem atingidas a 

Agenda até o ano de 2030 em todo o mundo. São 17 objetivos e 169 metas 

correspondentes, fruto consensual obtido e construído coletivamente pelos delegados 

dos Estados Membros da ONU. São ações para erradicar a pobreza, proteção do meio 

ambiente, garantia de que a população, seja ela qual for e em qual lugar for, possa 

desfrutar de paz e tranquilidade, essas metas se aplicam a todos esses Estados 
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Membros da Nações Unidas (ONU, 2022).   

A Revista de Jornalismo Científico Com Ciência (2019, n.p.), alega que:  

Isso reflete o reconhecimento de que todos os países – desenvolvidos e em 
desenvolvimento – têm desafios a superar quando o assunto é promoção do 
desenvolvimento sustentável em suas três dimensões: social, econômica e 
ambiental. 

A Figura 2 mostra os 17 objetivos a serem atingidos. 

Figura 2 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável  

 

Fonte: Com Ciência - Revista Eletrônica de Jornalismo Científico (2019). 

Esses objetivos e ações foram criados em 2015, abordados e com o intuito de 

serem realizados durante os próximos 15 anos, objetivos esses de extrema 

necessidade e importância para a humanidade e para o nosso planeta. As pessoas – 

objetivos e metas para eliminar a pobreza e a fome, que elas possam desfrutar a 

dignidade e a igualdade em um ambiente mais saudável; o planeta – protegê-lo da 

degradação, através de consumo e produção mais sustentável, buscando medidas 

urgentes para a mudança climática; a prosperidade – objetivos para que todas as 

pessoas possam ter uma vida digna, próspera e plena, realizados pessoalmente; a 

paz – promoção de uma sociedade mais pacífica, justa e inclusiva, longe do medo e 

da violência; e pôr fim a parceria – todos mobilizados a implementar essas ações e 

metas por meio de uma parceria global para serem atingidas até o ano de 2030, num 

espirito de solidariedade e com a participação de todos os países e todas as pessoas 

(COMCIÊNCIA, 2019). 
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Em setembro de 2019, o secretário-geral da ONU convocou todos os setores 

da sociedade a se mobilizarem por:  

Uma década de ação em três níveis: ação global para garantir maior 
liderança, mais recursos e soluções mais inteligentes para os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável; ação local incorporando as transições 
necessárias nas políticas, orçamentos, instituições e estruturas regulatórias 
de governos, cidades e autoridades locais; e ação popular, inclusive da 
juventude, sociedade civil, mídia, setor privado, sindicatos, academia e outros 
atores, para gerar um movimento imparável que impulsione as 
transformações necessárias (ONU, 2022, n.p.). 

A busca por esse desenvolvimento sustentável não depende de apenas um 

único fator, muitos outros parâmetros sociais são de extrema importância, por 

exemplo, a participação de todos nessa causa, pois 13% da população ainda vive em 

situação de pobreza, 800 milhões ainda sofrem com a fome e 2,4 bilhões ainda não 

possuem acesso ao saneamento básico, dentre essas, muitas outras porcentagens e 

estimativas fazem parte das metas e objetivos para serem resolvidos até 2030 

(OLIVEIRA, 2018).  

No presente estudo, algumas das metas correspondentes aos objetivos das 

ODS que tem relação com o assunto abordado neste trabalho são referentes à Fome 

Zero e Agricultura Sustentável – Objetivo 2 – de acabar com a fome, alcançar a 

segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover uma agricultura mais 

sustentável; e o Objetivo 12 – de assegurar padrões de produção e de consumo 

sustentável. Metas de acabar com a fome e garantir que todas as pessoas tenham 

acesso a alimentos mais seguros, saudáveis, nutritivos e suficientes; atender as 

necessidades nutricionais das pessoas; se pretende implementar o Plano de 

Produção e Consumo Sustentável para desenvolver e capacitar os países a tomar 

essas medidas; e garantir que todas as pessoas tenham acesso a conscientização da 

alimentação e desenvolvimento saudável (ONU, 2022). 

Joppert e Granemann (2016) comentam que, apesar de ser global, a agenda 

2030 trata de temas que são de extrema importância para os municípios. Os objetivos 

e metas subdivididos se relacionam com a boa alimentação, a forma de cuidados com 

a saúde, a promoção de boas práticas e cuidados saudáveis, a informação para a 

população quanto aos alimentos seguros, as necessidades básicas, as produções da 

alimentação saudável na agricultura com os alimentos in natura, o reforço da 

capacidade que todos os países devem ter para alertar a sua população quanto aos 
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riscos que a má alimentação pode acarretar, a redução desses riscos e o seu 

gerenciamento nacionais e globais da saúde. 

O Plano Decenal de Programas sobre Produção e Consumo Sustentável, 

trazendo a capacidade dos países em desenvolvimento para desenvolverem esses 

planos, e que todos até 2030 tenham garantias de informações de qualidade nos 

alimentos que são disponibilizados, auxiliando nas escolhas de produtos mais 

saudáveis e ricos em nutrientes, garantindo assim, uma população mais entendida 

quanto a saúde e as doenças que uma saúde precária pode ocasionar, como o caso 

da obesidade e diabetes (JOPPERT; GRANEMANN, 2016).  

Os municípios devem ter um papel fundamental para que essas metas e 

objetivos da agenda sejam atingidos, portanto é necessário que os seus gestores 

incluam esses objetivos e metas em suas políticas e projetos, que sejam promovidas 

integrações e sustentabilidades nas suas iniciativas, e que atuem através de acordo 

com outros agentes territoriais. A sociedade em geral e os setores privados também 

tem um papel importante nesta causa, devendo também estarem envolvidos 

(JOPPERT; GRANEMANN, 2016). 
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

Aqui serão abordados todos os aspectos metodológicos da pesquisa a ser 

realizada, descrevendo os procedimentos necessários e úteis para analisar as 

percepções de consumidores de alimentos in natura sobre a influência do marketing 

informativo em seus hábitos de compras à luz dos ODS do Milênio. A ideia é criar uma 

pergunta a partir de uma imagem, para ver o quanto esses consumidores se sentem 

motivados a comprar de forma consciente. 

2.1 NATUREZA DA PESQUISA 

Este estudo tem por finalidade realizar uma pesquisa de natureza básica, uma 

vez que gera conhecimento, focando na melhoria de teorias cientificas já existentes. 

Para alcançar os objetivos propostos e para uma melhor apreciação deste 

trabalho, foi utilizada uma abordagem quantitativa, onde foram analisados os dados 

estatísticos. 

Para Creswell e Creswell (2021) a pesquisa quantitativa é um método de 

estimativas objetivas examinando as relações entre variáveis. Essas variáveis, por 

vezes, são geralmente medidas, instrumentalmente para que os dados numéricos 

possam ser usados por meio de procedimentos estatísticos. O relatório final tem uma 

estrutura fixa composta por introdução, literatura e teoria, métodos, resultados e 

discussão. Assim como a pesquisa qualitativa, os estudos envolvidos nessa forma de 

investigação, como os testes de determinação de teorias, as barreiras ao 

planejamento ou o controle de alternativas e sua capacidade de generalização e 

replicação. 

2.2 TIPO DE PESQUISA 

Com o intuito de conhecer a problemática sobre a área de estudo, foi realizada 

uma pesquisa descritiva. Segundo Lozada e Nunes (2019), a finalidade desse tipo de 

pesquisa é a de descrever as características dos sujeitos da pesquisa. A pesquisa 

descritiva visa coletar e analisar uma grande quantidade de informações sobre o 

assunto em estudo. Sua principal diferença em relação à pesquisa exploratória é que 

o assunto já é conhecido. Com isso, os pesquisadores podem oferecer novas 
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perspectivas sobre a realidade mapeada.  

Para Gil (2002) as pesquisas descritivas possuem como objetivo a descrição 

das características de uma população, fenômeno ou de uma experiência. Por 

exemplo, as pesquisas que têm por finalidade levantar opiniões, atitudes e crenças de 

uma comunidade.  

 2.3 DELIMITAÇÃO DO UNIVERSO E AMOSTRA DA PESQUISA  

De acordo com Santiago e Leandro (2015, p. 30): “A delimitação do universo, 

faz menção aos seres animados e inanimados que possuem características comuns 

e sobre os quais será realizada a pesquisa, com quais sujeitos ela será realizada”.  

A amostragem da pesquisa é uma delimitação sobre quais indivíduos serão 

respaldados na pesquisa. É necessário delimitar quais aspectos ou indivíduos tem 

maior relação com o tema e que poderão colaborar com o estudo (SANTIAGO; 

LEANDRO, 2015). 

No presente trabalho, buscou-se entender através da pesquisa, qual a 

percepção dos consumidores em relação a produtos considerados mais saudáveis e 

conhecer de que forma essas percepções afetam suas intenções de compra. Os 

produtos alimentícios saudáveis estão ganhando as mesas dos consumidores, que 

estão mais preocupados com os seus hábitos alimentares, sendo assim, busca-se 

entender quais as suas percepções referentes ao problema.  

Para obtenção dos dados necessários, foi utilizada a pesquisa de campo. O 

universo e seleção dos respondentes desta pesquisa foram as pessoas que tem o 

hábito de consumir alimentos in natura na cidade de Caçador/SC. O número de 

respondentes não foi previamente estabelecido, sendo a amostragem definida por 

conveniência. As abordagens e o tempo que eles levaram para responder foi em 

média de 5 minutos. A coleta e análise de dados foi aplicado em forma de questionário 

com dados primários, pois é a primeira vez que este problema está sendo analisado, 

e foi aplicado no período de outubro e novembro de 2022. 

2.4 TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE COLETA E DE ANÁLISE DOS DADOS 

A definição de um instrumento de pesquisa está diretamente associada à 

questão a ser pesquisada. Em toda pesquisa, os instrumentos são uma parte 
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essencial para a coleta de dados. Por fim, eles documentam as informações que 

sustentam a pesquisa. A seleção dos instrumentos de coleta de dados dependerá dos 

objetivos do estudo, das questões de pesquisa pré-elaboradas, do perfil dos 

respondentes, das características do estudo e do objeto de pesquisa e, por fim, dos 

métodos e técnicas mais adequados ao uso do instrumento (LOZADA; NUNES, 2019).  

Posteriormente a coleta dos dados, a próxima etapa da pesquisa é analisar os 

elementos que foram obtidos. A comparação dos dados e informações com as 

hipóteses criadas na pesquisa deve ser feita para atingir os objetivos da pesquisa. 

Essa etapa é importante porque estabelece o elo para que os dados sejam 

eventualmente transformados em informação. Essas informações, por sua vez, geram 

o conhecimento buscado desde o início do estudo. Em conclusão, a análise dos dados 

pode levar os pesquisadores às respostas que desencadearam a pesquisa em 

primeiro lugar (LOZADA; NUNES, 2019). 

Para coleta e análise de dados quantitativos foram utilizados nesta pesquisa a 

aplicação de questionário, cuja elaboração contou com a ferramenta do Google 

Forms. O questionário foi composto por 17 questões objetivas, divididas em dois 

blocos.  

O primeiro bloco foi composto por questões estruturadas e fechadas 

relacionadas ao perfil sociodemográfico dos respondentes, abrangendo 2 questões 

relacionadas ao gênero e idade.  

O segundo grupo de 15 questões foi para verificar o comportamento dos 

consumidores em relação as propagandas de marketing informativo conforme as 

imagens colocadas em cada pergunta, por meio de uma escala Likert, sendo assim 

caracterizada: muito frequente; frequente; ocasionalmente; raramente; nunca e sim; 

não e talvez.  

As perguntas foram elaboradas pela autora deste trabalho, através de ideias 

referente ao problema: análise das percepções de consumidores de alimentos in 

natura à luz das ODS do milênio. 

 Os dados foram coletados de forma online, enviado aos respondentes por meio 

eletrônico via aplicativo WhatsApp e Facebook. Ao final da coleta de dados, foram 

obtidos 153 questionários válidos e adequados.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nessa seção, serão apresentados os resultados coletados na presente 

pesquisa a respeito do tema marketing informativo e de que maneira este pode 

influenciar os consumidores de alimentos in natura à luz dos ODS do Milênio. A 

apresentação dos resultados seguirá a ordem das questões do questionário 

respondido pelos sujeitos da pesquisa. 

O universo de pesquisa amostrado incluiu 153 respondentes, a população 

entrevistada foi composta, em maior frequência, por mulheres (78,4%), faixa etária 

predominante foi de 18 a 36 anos, com 54,2% dos respondentes e a faixa etária com 

menor participação foi entre menores de 18 anos, com apenas 2%. Dentre os 

respondentes, 64,7% já ouviram falar dos ODS e 35,3% nunca ouviram falar. 

3.3  HÁBITOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS IN NATURA  

Inicialmente, perguntou-se aos respondentes, após uma breve explanação do 

que são as ODS, se eles costumavam comprar e consumir alimentos in natura.  

O Gráfico 1 apresenta o consumo de alimentos in natura, concentrando-se em 

duas opções: dos 153 respondentes, 72 deles disseram consumir com frequência e 

31 com muita frequência, o que significa que grande parte dos respondentes costuma 

consumir este tipo de alimento frequentemente. 

Gráfico 1 – Consumo de alimentos In Natura 

 

Fonte: A autora (2022). 

Sendo assim, é possível analisar que as pessoas estão cada vez mais 
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adquirindo hábitos em relação a alimentação saudável para com sua saúde, buscando 

acrescentar em sua alimentação produtos mais naturais ou minimamente 

processados, e isso influencia no modo como elas se alimentam no dia a dia.  

Conforme Barão et al. (2020), nos resultados da sua pesquisa mostraram que 

a maioria dos participantes era exposta a alimentos in natura, demonstrando que eles 

estavam mais familiarizados com esse grupo de alimentos, o que se acredita ser um 

fato positivo que tem potencial para ser apreciado e incorporado à dieta diária. 

 O Gráfico 2 apresenta o hábito de comprar e consumir frutas. Observa-se que 

as respostas predominaram no consumo frequente desse tipo de alimento, somando 

os dois hábitos: muito frequente e frequente com 114 dos 153 respondentes.  

Gráfico 2 – Consumo de frutas  

 

Fonte: A autora (2022). 

 Foi verificado que a maioria dos respondentes tem o hábito consumir frutas com 

mais frequência, e estes hábitos não se diferenciam conforme a idade, pois a maioria 

das vezes os costumes se iniciam logo na infância e continuam frequentes na idade 

adulta. E geralmente, são as mulheres as responsáveis pela compra e pelo preparo 

dos alimentos na família, e também é a principal envolvida na educação dos filhos, 

desempenhando um papel estratégico em promover hábitos alimentares. Mostram 

uma sensibilidade aos aspectos que influenciam e determinam as necessidades 

sociais e de saúde, incluindo as relacionadas com a alimentação (GARCIA, 2018). 

 No Gráfico 3, perguntou-se aos respondentes se eles tinham o hábito de 

comprar e consumir legumes ou verduras. Observa-se que em relação ao consumo 

de frutas, aumentou a frequência desse tipo de alimento, e as respostas 
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predominaram no consumo frequente desse tipo de alimento, somando os dois 

hábitos: muito frequente e frequente com 120 dos 153 respondentes. 

Gráfico 3 – Consumo de legumes e verduras  

 

Fonte: A autora (2022). 

  Analisando os dados do Gráfico 3, foi possível observar que o consumo de 

legumes e verduras é maior em relação ao consumo de frutas para a maioria dos 

respondentes. Foi constatado que uma parcela das pessoas colocava que consumiam 

mais frequentemente legumes e verduras e raramente ou ocasionalmente consumiam 

frutas.  

 Pessoas que moram em locais próximos a fruteiras ou mercados também são 

mais suscetíveis a comprar esse tipo de alimento, acabam adquirindo hábitos por ser 

mais cômodo um local perto e de fácil acesso. Conforme Barão et al. (2020), morar 

perto de mercados ou fruteiras aumenta a frequência de compra de leguminosas, com 

isso, adotar um padrão de alimentação saudável fica mais fácil.  

 Nos gráficos a seguir, as perguntas foram elaboradas através de imagens, as 

quais era instigado o respondente a responder as perguntas conforme a sua 

atratividade pelo marketing informativo e da sua utilização para com o mesmo. No 

Gráfico 4 os respondentes deveriam responder conforme a imagem referente aos 

rótulos contidos nas embalagens dos alimentos, se os mesmos costumavam verificar 

essas informações. Com base nos dados do Gráfico, observou-se que as opções de 

respostas escolhidas pelos respondentes tiveram variações, sendo que a que mais 

predominou foi raramente com 44 respostas e ocasionalmente com 40 dos 153 

respondentes. 
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Gráfico 4 – Informações nos Rótulos de Alimentos   

 

Fonte: A autora (2022). 

Como o público respondente foi por conveniência (não houve público específico 

para responder esta pesquisa), foram pessoas das mais diversas classes sociais e 

econômicas, de idades distintas e de cidades diferentes, sendo possível notar que 

ainda hoje, com as diversas informações que se encontram disponíveis em redes 

sociais, folders, TV, etc., um grande número de pessoas ainda não tem consciência 

de que ler os rótulos das embalagens pode ajuda-los a compreender e manter hábitos 

alimentares saudáveis, pois permite fazer as escolhas certas desde o momento da 

compra até o momento do consumo. 

 No Gráfico 5 os respondentes deveriam selecionar quantos itens fossem 

necessários, conforme 4 imagens expostas na pergunta, referente aos rótulos 

contidos nas embalagens dos alimentos: data de validade, ingredientes, informações 

que constam na parte frontal (se o produto é diet/light/sem glúten, por exemplo) ou se 

eles não costumavam verificar nenhum dos tipos de informações que contém nas 

embalagens. Dentre as imagens e propostas sugeridas, nota-se que a maior 

importância que os respondentes dão referente a alimentação está na parte do 

lote/validade e local de armazenagem dos produtos, dos 153 respondentes, 114 

selecionaram que costumam verificar lote/validade e onde armazenar os produtos 

com mais frequência; as informações nutricionais (41) ficam em terceiro plano no 

momento da compra; e em segundo lugar (44) os respondentes buscam informações 

sobre os ingredientes. Podendo notar que a utilização das informações nutricionais 

ainda está longe de ser prioridade quando se compra um determinado produto.  
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Gráfico 5 – Informações nos Rótulos de Alimentos      

 

Fonte: A autora (2022). 

 No Gráfico 6 utilizou-se de uma imagem de um check list para os respondentes 

selecionarem se faziam do uso de um no momento da compra ou não.  

 Dentre as respostas sugeridas, observou-se que houveram bastante 

oscilações, e apenas 24 dos 153 respondentes costumam usar check list com muita 

frequência.  

 Gráfico 6 – Utilização de check list 

 

Fonte: A autora (2022). 

 Pode-se verificar que o hábito de fazer uma lista antes de sair de casa, com os 

alimentos que realmente estão faltando, para não comprar mais do que o necessário, 

ainda é pouco utilizado pelos respondentes. A utilização de listas acaba auxiliando a 
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não comprar mais do que o necessário, evitando compras desnecessárias ou por 

“gula” e evitando a perca de alimentos ou de gastos. 

 No Gráfico 7 utilizou-se de folders de supermercados anunciados em redes 

sociais, e a ideia foi de que se através daquela imagem o respondente se sentia 

atraído a comprar.  

 Dentre as respostas sugeridas, 54 pessoas selecionaram que se sentem 

atraídos frequentemente quando se deparam com esse tipo de marketing informativo; 

39 ocasionalmente; 26 pessoas muito frequente; 26 selecionaram que raramente se 

sentem atraídas e apenas 8 pessoas nunca se sentem atraídos por esse tipo de 

marketing. 

Gráfico 7 – Anúncios nas redes sociais  

 

Fonte: A autora (2022). 

 Foi possível analisar que uma grande parcela dos respondentes se sentiria 

atraído caso se deparassem com esse tipo de marketing estratégico, podendo chegar 

à conclusão de que o marketing de informação consegue atingir em grande parcela o 

seu objetivo final, de atrair e convencer o consumidor a adquirir aquele produto que 

está sendo ofertado. Com o tempo, a tecnologia foi desenvolvendo suas vantagens, 

por exemplo, a alguns anos atras só se via informativos de mercados, anúncios 

através de panfletos na porta dos estabelecimentos ou quando se era entregue em 

mãos pelas pessoas, hoje, pode-se ver anúncios em redes sociais, Facebook, grupos 

de WhatsApp, etc. Mas assim como muitas pessoas usufruem da tecnologia, muitas 

pessoas ainda preferem o contato físico, ou o toque, então, seja da forma que for, o 

marketing deve se dirigir para todos esses públicos e buscar atingir o seu alvo, criando 
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e entregando valor no seu produto ou serviço para satisfazer necessidades e desejos 

dos consumidores, gerando lucros. 

 No Gráfico 8 utilizou-se da imagem de um calendário de sazonalidade, o qual 

eles deveriam responder através da imagem se eles se sentiam atraídos por aquele 

tipo de informação. Dentre as respostas sugeridas, ficou bastante dividido entre os 

que ocasionalmente se atraem com esse tipo de informação, 45 pessoas e os que 

raramente se atraem, 41 pessoas.  Podendo perceber que não são todas as ideias de 

marketing informativo que chamam atenção dos consumidores, que os atraem de 

alguma maneira ao consumo. 

Gráfico 8 – Informativo Sazonalidade 

 

Fonte: A autora (2022). 

 Apesar de que a imagem proposta nessa questão é de um calendário sobre a 

época de determinada fruta, legume ou verdura, que é mais voltado para informar e 

não atrair para o consumo, grande parte dos respondentes não se sente atraído por 

esse tipo de informação, sendo possível analisar que esse tipo de informação muitas 

vezes não acaba gerando tanta a atenção dos consumidores, como as demais, sendo 

necessário reavaliar as estratégias deste tipo de marketing informativo, buscando 

soluções para chamar mais a atenção do público-alvo. 

 No Gráfico 9 utilizou-se de imagens de receitas de internet e que tipos de 

vitaminas tem em cada fruta, o qual eles deveriam responder através destas imagens 

propostas, se eles costumavam buscar por este tipo de informação na internet e/ou 

se sentiriam atraídos por aquele tipo de informação quando encontrada.  
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Gráfico 9 – Vitaminas  

 

Fonte: A autora (2022). 

 Dentre as respostas sugeridas, 43 pessoas responderam que ocasionalmente 

se sentem atraídas quando se deparam com este tipo de informação, e 

frequentemente somente 37 pessoas das 153 respondentes, podendo observar que 

os mesmos normalmente não têm o hábito de procurar por este tipo de informação na 

internet, não quando se trata de saber mais sobre determinado produto, seus 

benefícios por exemplo, o que foi proposto na imagem desta pergunta. 

 No Gráfico 10 a ideia da pergunta foi a mesma da anterior, foi inserida uma 

imagem contendo informações sobre determinado alimento, e eles deveriam 

responder se costumavam buscar esse tipo de informação na internet ou se sentiam 

atraídos quando se deparavam com uma.  

Gráfico 10 – Dicas para uma alimentação saudável 

 

Fonte: A autora (2022).  
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 As respostas foram quase parecidas com as da questão anterior, 42 pessoas 

responderam que frequentemente buscam por esse tipo de informação e 41 dos 153 

respondentes ocasionalmente buscam, ficando bastante fracionado; e a mesma 

quantidade de pessoas, em ambos os gráficos, selecionaram que nunca costumam 

procurar por informações sobre os alimentos na internet foram 16 pessoas.  

 Foi verificado, a partir dos gráficos 11 e 12, que grande parte dos respondentes 

se sente mais atraído quando se depara com esses tipos de informações, se forem 

dispostas a eles de forma gratuita e breve, mas não costumam ir pesquisar por 

vontade própria, só por curiosidade por exemplo.  

 No Gráfico 11 foi retirada uma parte de uma notícia de um site de supermercado 

da internet, o qual dava dicas de compras, e a pergunta foi se caso eles encontrassem 

dicas como essas, se sentiriam atraídos de alguma forma. 

 Dentre as respostas sugeridas, dos 153 respondentes, 96 pessoas afirmaram 

que se sentiriam atraídas por esse tipo de informação e ou sentiriam vontade de 

comprar seguindo as dicas propostas. 

Gráfico 11 – Dicas de Internet 

 

Fonte: A autora (2022).  

 Foi verificado que as pessoas, ao se deparar com determinadas informações, 

se sentiriam atraídas, mas, conforme respostas anteriores, grande parte não costuma 

ir buscar por esse tipo de informação.  

Observa-se que estratégias de marketing quando dispostas ao público 

gratuitamente geram mais engajamento e interesse, do que aquelas no qual o público 
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tem que se dirigir a ela para se informar.  

 No Gráfico 12, a ideia da pergunta foi a mesma das questões anteriores, foi 

retirada outra dica de internet de um site, com dicas de armazenagem correta dos 

alimentos, e se eles se sentiam atraídos de alguma forma. 

 Dentre as respostas sugeridas, dos 153 respondentes apenas 19 responderam 

que não se sentiriam atraídos caso se deparassem com este tipo de informação.  

Gráfico 12 – Marketing Informativo 

 

Fonte: A autora (2022). 

 Pode-se perceber que a maioria dos respondentes se sentiria atraído se 

visualizassem este tipo de marketing informativo, seja ele disponível na internet ou 

fisicamente, que lhe seja disposto gratuitamente, de forma breve, mas com relevância 

nas informações, conforme as dicas que foram propostas na imagem do questionário, 

neste caso retirada de um site, mas poderiam ser dicas propostas em folders, 

cartazes, placas, etc., buscando saber se caso fossem propostas se atrairiam os olhos 

dos consumidores. 

 No Gráfico 13 utilizou-se de uma imagem informativa da Vigilância Sanitária do 

Rio de Janeiro contendo dicas para não errar na escolha na hora da compra de 

legumes, verduras ou frutas. 

 Dentre as respostas sugeridas, 116 das 153 pessoas responderam que se 

sentiriam atraídos ou motivados a comprar e consumir se se deparassem com este 

tipo de informação.  

 Analisando os dados do Gráfico, foi possível perceber que as pessoas se 

sentem atraídas sim, quando se deparam com informações breves e relevantes, 
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principalmente vindo de órgãos públicos, municipais, governamentais, como foi o caso 

dessa imagem proposta. Quando se tem um embasamento e uma confiança na 

entidade ou no local que está sendo divulgado, as pessoas se sentem mais seguras 

quanto a isso; podendo analisar que até aumentou a porcentagem de pessoas que se 

sentiriam atraídas com este tipo de informação. 

Gráfico 13 – Marketing Informativo  

 

Fonte: A autora (2022). 

 No Gráfico 14 utilizou-se de duas imagens, que informam sobre determinada 

fruta e suas vantagens de consumo, no controle da pressão arterial, ajuda na perca 

de peso, dentre outros, e se eles se sentiriam motivamos a comprar através disso.  

Gráfico 14 – Marketing Informativo  

 

Fonte: A autora (2022). 

 De 153 pessoas, 25 selecionaram talvez e apenas 6 delas selecionaram que 
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não se motivariam a comprar e consumir se se deparassem com este tipo de 

informação.    

 Pode se perceber que a maioria dos respondentes da pesquisa se sentiriam 

motivados a comprar os alimentos mais saudáveis se a eles fossem disponibilizados, 

nas gondolas das fruteiras por exemplo, informações sobre aquele determinado tipo 

de fruta ou verdura, quais os seus benefícios, no que ele ajuda a combater (ajuda na 

digestão por exemplo). É possível analisar que se esse determinado tipo de 

informação, que lhe fosse disponível em forma física, como cartazes, folders, etc., 

com poucas palavras, mas que causassem impacto nos consumidores, iria ser de 

grande valia, tanto para o comerciante quanto para o seu cliente; o estabelecimento 

vai estar utilizando da informação para atrair o consumidor e o consumidor vai ser 

informado sobre determinado alimento ao comprar seus produtos de forma consciente 

(o que é de grande importância).   

 No que se refere as ODS, observa-se que, faltando apenas 8 anos para se 

atingir os objetivos referentes a Agenda 2030, ainda é pouco estimulado os 

consumidores a se informar melhor quanto as suas alimentações. Deveriam existir 

políticas vindas dos órgãos públicos e municipais em todas as cidades, para garantir 

que todas as pessoas, em todos os lugares, tenham acesso a informações relevantes, 

conscientizando-as para um desenvolvimento sustentável e estilos de vida mais 

saudáveis e nutricionais, sabendo da importância de se adquirir hábitos de consumo 

de alimentos in natura no seu dia a dia; que fossem disponibilizados em todo 

estabelecimento que vende esse determinado tipo de alimento, informativos, sejam 

eles nutricionais, benefícios, prós e contras; pois infelizmente, se a pessoa quer saber 

mais sobre o alimento ela deve procurar pesquisar e são coisas que poderiam estar 

facilmente disponíveis para as pessoas, para educá-las e informá-las a qualquer 

momento que seja preciso, que lhes fosse proposta em qualquer lugar que fornece 

este tipo de alimento, nos estabelecimentos, nos informativos, nos folhetos, em guias 

alimentares, etc., para o consumo consciente. 

3.2  O MARKETING INFORMATIVO COMO INFLUÊNCIA PARA O CONSUMO DE 

ALIMENTOS IN NATURA. 

Através das perguntas da pesquisa, foi possível verificar que a maioria dos 

respondentes já sabem ou já ouviram falar das ODS, porém a ideia que norteia as 
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ODS vai além do que simplesmente o saber o que essa sigla significa, é estimular, é 

conscientizar as pessoas a aderirem uma alimentação mais saudável; de que todos 

tenham acesso a alimentação e a saúde de qualidade, com segurança; melhorar a 

nutrição, promoção de bem estar a todas as pessoas; do consumo sustentável e 

consciente.  

A maioria dos respondentes também consome alimentos in natura, frutas, 

legumes e verduras com frequência, porém quando se pede sobre os cuidados que 

eles tem ao comprar e consumir os alimentos a maioria respondeu que raramente ou 

ocasionalmente e as vezes até nunca tem hábitos de ler as informações nutricionais, 

de buscar informações sobre os alimentos na internet ou revistas/jornais, dicas de 

como preparar ou armazenar esses produtos, etc., para se educarem sobre o 

consumo e de manter uma alimentação mais saudável; apenas sabem que é saudável 

ou que faz bem mas não sabem ao certo o pra que ou porque ele é bom.  

O que se pode perceber é que eles não têm hábitos de procurar saber sobre 

os alimentos, porém a maioria respondeu que se sentiriam atraídos caso se 

deparassem com determinados informativos alimentares ou ideias de marketing 

informativo. 

Nesse sentido, pode se pensar que se essas ideias fossem propostas dentro 

dos estabelecimentos, como nas gondolas no setor de frutas e verduras de um 

supermercado por exemplo, com informativos voltadas as ODS sobre benefícios de 

consumo daquele alimento, no que determinado tipo de alimento auxilia, etc., essas 

ideias acabariam chamando atenção dos consumidores, tanto para saberem mais, 

como atraindo eles ao consumo daquele produto conscientemente, como por exemplo 

uma pessoa que sofre com pressão alta e se deparar com um informativo na gondola 

de tomate que este ajuda a controlar a pressão arterial, será que ele não ficaria atraído 

por consumir esse tipo de alimento com mais frequência?   

Informações contidas fisicamente chamam mais atenção dos respondentes do 

que os na internet por exemplo, pois a grande maioria respondeu que não costuma 

procurar ou se sentir atraído quando o informativo é encontrado na internet, mas se 

ele fosse disposto nos estabelecimentos, com pouco texto, mas com ideias rápidas e 

relevantes de marketing que atraíssem os olhos dos consumidores, através das 

respostas foi possível perceber que para a maioria dos respondentes essas ideias 

seriam de grande valia para os estabelecimentos.  
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Pode se imaginar a importância que teria os consumidores terem acesso a 

informações quando fossem comprar seus alimentos in natura, o nome dos produtos, 

para que eles servem, no que eles podem ajudar na saúde, etc., não só nas gondolas, 

mas nas sacolas retornáveis disponibilizadas nos estabelecimentos, em placas, 

cartazes, vídeos rápidos na TV (se tiver TV no local), em grupos de WhatsApp (hoje 

em dia a maioria dos mercados tem grupos de WhatsApp para divulgar suas ofertas), 

nas redes sociais, enfim, em inúmeras possibilidades de informar e captar os clientes. 

Nas lojas de produtos naturais por exemplo, ter além das informações nutricionais, 

para que ele serve, no que ele é bom, no que ele pode ser usado; o consumidor ter 

acesso a essas informações quando fosse comprar seria de grande valia, os 

estabelecimentos utilizarem do marketing informativo para estimular o consumo 

consciente dos seus clientes. Nos próprios restaurantes também, se disponibilizassem 

folders ou placas além dos nomes dos alimentos, pra que ele é bom para a saúde, a 

quantidade de porção recomendada por pessoa, dicas de alimentação correta, o que 

preferir consumir e o que evitar.  

Existem inúmeras ideias e possibilidades que os comerciantes poderiam aderir, 

mas políticas deveriam ser propostas pelos representantes das cidades, para as 

empresas se adequarem as ideias de marketing informativo, para torna-la um hábito; 

e aos objetivos a serem atingidos pelas ODS, afinal, é de responsabilidade de todas 

as pessoas a buscarem práticas e hábitos para uma vida mais equilibrada e saudável, 

para o bem de todos e do planeta. Segue exemplos abaixo de ideias criativas de 

marketing informativo. 

Conforme a imagem abaixo, este tipo de informativo poderia ser incluído nas 

sacolas recicláveis ou retornáveis dos estabelecimentos que vendem produtos in 

natura, incentivando as pessoas o hábito da leitura e a curiosidade, a buscar se 

informar melhor sobre o que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, das 

metas e dos objetivos que a Agenda 2030 tem, que ainda é pouco explorado essa 

questão entre os indivíduos, e estimular os consumidores quanto as ODS e os hábitos 

que os mesmos podem ter para ajudar a atingir esses objetivos saudáveis e 

sustentáveis. 
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Figura 3 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável  

 

Fonte: Com Ciência - Revista Eletrônica de Jornalismo Cientifico (2019). 

Informativos como este que poderiam ser entregues junto com as sacolas ou 

que tivessem disponíveis nas entradas ou saídas dos estabelecimentos, sejam eles 

comerciais ou até mesmo nos restaurantes, com dicas de consumo saudável, o que 

preferir servir ou a quantidade indicada por porção, por exemplo: 

Figura 4 – Folder Educação Nutricional  

 

Fonte: (nutrividasaudavel.blogspot.com) 

Informativos nas gondolas dos supermercados ou fruteiras ou ao lado dos 

pratos nos restaurantes, nas casas de produtos naturais falando sobre os benefícios 
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daquele alimento ou a quantidade indicada por porção. Uma organização, que busca, 

além de vender, informar o seu consumidor, mostra a importância que o mesmo tem 

para a organização, vendendo também conhecimento. 

Uma alimentação saudável e balanceada é essencial para garantir qualidade 

de vida. Isso porque, além de fornecer energia e saúde geral, uma boa nutrição pode 

prevenir e combater doenças, manter um peso saudável e promover o crescimento 

físico. Informativos conforme as imagens seguintes: 

Figura 5 – Benefícios do Abacate                      

 

Fonte: Remédio Caseiro (2019).               

Figura 6 – Porção Sugerida Arroz  

 

Fonte: Pybonacci (2021). 

Informativos ao lado das embalagens também, ou nas entradas dos 
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supermercados, dos restaurantes, com dicas do dia, frutas ou verduras do dia (aqui 

além das promoções do dia, poderiam estar informativos sobre estes alimentos); nas 

casas de produtos naturais (nas embalagens dos alimentos), nesse caso também 

poderiam ser propostas nos sousplat, com informações sobre os pratos e 

curiosidades, receitas;  informativos como esta da imagem seguinte, contendo 

informações sobre as diferenças dos enlatados e in natura: 

Figura 7 – Alimentos Enlatados x In Natura                 

 

Fonte: (centralnacionalunimed.com.br).                     

 Ou informativos que contenham as principais dúvidas dos consumidores quanto 

aos alimentos ofertados, pois normalmente, em uma loja que vende produtos naturais 

por exemplo, como ervas e temperos, as informações que são dispostas aos 

consumidores são o preço, o nome do produto e a informação nutricional dele, nesse 

sentido, poderiam ser exploradas mais as dúvidas frequentes que as pessoas 

costumam ter, e usar das estratégias de marketing informativo para sanar essas 

dúvidas, sem a necessidade de ter um vendedor ou do consumidor ter que ir buscar 

essas informações em outro lugar. Dúvidas como a quantidade de calorias por porção, 

a quantidade indicada por dia, ou se determinado alimento, como no caso da imagem 

proposta, uma castanha, se ela faz mal para algum determinado tipo de pessoa. 

Segue uma imagem como exemplo, de como poderiam ser propostas, na própria 

embalagem mesmo, em formato de adesivo, ou em plaquinhas, com informações 
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breves, mas com muito conhecimento para o consumidor:            

Figura 8 – Castanha de Caju 

 

Fonte: (https://www.remedio-caseiro.com/castanha-de-caju/). 

São inúmeras ideias que poderiam ser propostas para estimular e atrair os 

consumidores dos locais a adquirirem hábitos de consumo através de informações, 

afinal, através das respostas pode-se verificar que dicas ou informações sobre os 

alimentos, a forma de consumir, dicas de armazenamento, entre outras, chamam a 

atenção da maioria. O que se analisou, é que estes tipos de propostas informativas 

chamariam a atenção dos consumidores, além de ser uma proposta diferente, que 

ainda não são utilizadas nos estabelecimentos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa desenvolvida observou como o marketing informativo pode ser 

capaz de atrair os consumidores para o consumo de um determinado tipo de alimento, 

que neste caso são os alimentos in natura, sendo uma estratégia importantíssima para 

a busca por atração e fidelização dos clientes. Sendo assim, o objetivo geral do 

presente trabalho, de analisar as percepções dos consumidores de alimentos in natura 

sobre a influência do marketing informativo em seus hábitos de compras à luz dos 

ODS do Milênio, considera-se que foi alcançado através dos objetivos específicos.  

Quanto aos objetivos específicos, de compreender o marketing informativo e 

as ODS do Milênio, estes foram alcançados através da construção do referencial 

teórico baseado nas buscas da literatura sobre os assuntos abordados; onde o tema 

principal foi o marketing, podendo perceber que as estratégias de publicidade do 

marketing que as organizações utilizam são só com o objetivo de aumentar a venda 

(relacionadas com os produtos ou serviços oferecidos e seus respectivos valores), e 

não essencialmente voltadas a informar ou educar os consumidores. As estratégias 

não são voltadas a criar relacionamentos baseados em conteúdo de informação, de 

conscientizar os consumidores sobre as responsabilidades dos produtos consumidos, 

mas atraí-los e fidelizá-los somente na base dos melhores preços. Neste caso, o 

marketing informativo, deveria ser voltado a informar os seus consumidores, a criar 

conteúdo para engajar, para gerar curiosidade, com informações breves e curtas, pois 

o excesso acaba a tornando cansativa e incompreensível para quem lê.  

Em relação aos hábitos de consumo, da maioria dos respondentes fora de 

frequentemente consumir alimentos mais saudáveis, mas quando se perguntou sobre 

suas buscas por informações, a maioria respondeu que não costuma buscar, 

principalmente quando se fala sobre informações nutricionais contidas nas 

embalagens dos alimentos. Referente às ODS do Milênio, pode-se verificar que faltam 

mais publicidades e ações voltadas ao entendimento desta causa, ao educar as 

pessoas e a conscientizá-las sobre o papel que elas têm para se atingir os objetivos, 

o quanto é fundamental a participação de todos nesse momento. 

Os demais objetivos foram encontrados através do questionário aplicado onde 

foram abordadas questões sobre o consumo saudável e consciente dos respondentes 

(onde as perguntas foram feitas a partir de imagens, para ver o quanto esses 
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consumidores se sentiam motivados a comprar de forma consciente) e se eles se 

sentiam atraídos com informações de marketing informativo sobre alimentação 

saudável; e analisar através dos dados obtidos como o marketing influencia no 

consumo de alimentos in natura, onde foi possível perceber que a maioria dos 

respondentes não têm hábitos de procurar saber mais sobre os alimentos, porém a 

maioria respondeu que se sentiriam atraídos caso se deparassem com determinados 

informativos alimentares ou ideias de marketing informativo. 

Assim, nota-se a importância da implementação de políticas públicas, dos 

municípios e a sociedade em geral participarem de intervenções e ações referente 

aos cuidados com a alimentação, integrações e sustentabilidade buscando motivar a 

procura por informações sobre os produtos que são consumidos, baseados na 

conquista dos objetivos e metas da Agenda 2030, que ainda é pouco exposto nos 

meios de comunicação e nos estabelecimentos que fornecem esse tipo de 

alimentação para o consumidor. 

 Quanto as limitações da pesquisa, se deu ao fato de não explorar mais o 

universo da pesquisa e o uso da estatística descritiva nas delimitações metodológicas, 

e de trazer mais informações sobre o tratamento de dados. Como sugestão em 

pesquisas futuras referentes a este tema, pode-se explorar as questões 

metodológicas, quais as técnicas usadas para definir a amostra, qual a fórmula 

estatística utilizada; para a coleta de dados usufruir de conceitos mais avançados de 

estatística, tais como Teste ANOVA, Teste de Alfa de Crombach e correlação.  
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 

ANÁLISE DAS PERCEPÇÕES DE CONSUMIDORES DE ALIMENTOS IN NATURA 

A LUZ DAS ODS DO MILÊNIO 

 
Esta pesquisa se justifica por investigar o quanto os consumidores podem ser influenciados e in-
centivados ao consumo através do marketing informativo. Nesse sentido, pretende-se entender 
qual a percepção dos consumidores em relação a produtos considerados mais saudáveis e co-

nhecer de que forma essas percepções afetam suas intenções de compra. Nos dias atuais, os con-
sumidores estão mais exigentes quanto aos produtos que lhe são ofertados e também exigentes 
quanto à saúde, então, empresas que usam a criatividade e a interatividade na forma de ofertar 

seus produtos acabam se tornando mais atrativas para este tipo de consumidor. 
 

Termo de Consentimento 
A acadêmica do curso de Administração da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP/Ca-
çador-SC) Julie Cristina Pereira, da 8ª fase, sob orientação da Prof. Andrea Simone Machiavelli, 
convida os acadêmicos para participar desta pesquisa, que tem por intuito elaborar um artigo 

científico para realização do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

A sua participação é livre e voluntária, consiste apenas no preenchimento de cada pergunta elen-
cada no questionário, não representando quaisquer riscos a você e sua integridade. Vale lem-
brar, que se optar por não completar o questionário, não implica em nenhum problema, po-

dendo desistir a qualquer momento. NÃO É NECESSÁRIO SE IDENTIFICAR, mas ao aceitar a par-
ticipar estará ciente que autoriza o uso do material e as informações obtidas, a serem publicadas 
em aulas, seminários, congressos, palestras ou periódicos científicos (em forma de pesquisa), os 
resultados ficarão sob propriedade dos pesquisadores. A pesquisa levará em média 10 minutos, 

conto com sua colaboração e desde já agradeço o tempo dedicado. 

Caso queira contatar os pesquisadores para sugestões ou quaisquer dúvidas, poderás entrar em 
contato pelo e-mail: julie.cristina.549@hotmail.com. 

1. Sexo: 

(   ) Feminino                           

(   ) Masculino                

(   ) Prefiro não responder 

 

2. Qual sua idade: 

(   ) Menor de 18 anos  

(   ) De 18 a 36 anos  

(   ) De 36 a 54 anos 

(   ) Maior de 54 anos 

 

3. Você já ouviu falar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – 

ODS? 

(   ) Já ouvi falar  

(   ) Nunca ouvi falar 

 
As ODS são uma espécie de Agenda com 17 planos de ações globais e 169 metas 



59 
 

 

 

correspondentes para acabar com a fome, pobreza extrema, oferecer educação de 

qualidade para todos, proteger o planeta e promover sociedades pacíficas e inclusivas 

até o ano de 2030. No presente estudo, os objetivos específicos que têm relação com o 

trabalho proposto são referentes à Fome Zero e Agricultura Sustentável – Objetivo 2 – 

de acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover 

uma agricultura mais sustentável; Saúde e Bem Estar – Objetivo 3 – garantir acesso a 

saúde de qualidade e promover bem estar para todos; e o Objetivo 12 – de assegurar 

padrões de produção e de consumo sustentável, cada objetivo com algumas metas que 

correspondem ao assunto abordado neste trabalho.  

 

4. Em relação as metas correspondentes aos objetivos propostos respondam a 

seguinte pergunta: 

Você costuma comprar e consumir alimentos in natura? 
Figura 3 – Alimentos In Natura, Processados e Ultra Processados 

 
Fonte: (https://blog.biologicus.com.br/alimentos-in-natura-processados-e-ultra-processados/). 

(   ) Muito frequente  

(   ) Frequente 

(   ) Ocasionalmente 

(   ) Raramente 

(   ) Nunca 

 

5. Durante o último mês, com que frequência você comprou e ou consumiu 

frutas? 
Figura 4 - Frutas 

 
Fonte: 

(http://fundacionpedrozaragoza.org.mx/micrositio/movimiento/nota.php?t=Movimiento_Saludable&fc=4c875

0cd&ena=frutas/). 

(   ) Muito frequente  

(   ) Frequente 

(   ) Ocasionalmente 

(   ) Raramente 

(   ) Nunca 
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6. Durante o último mês, com que frequência você comprou e ou consumiu 

legumes ou verduras? 
Figura 5 – Afinal qual é a diferença entre verduras, legumes e leguminosas 

 
Fonte: (https://www.vinilepurpurina.com/afinal-qual-e-a-diferenca-entre-140805). 

(   ) Muito frequente  

(   ) Frequente 

(   ) Ocasionalmente 

(   ) Raramente 

(   ) Nunca 

 

7. Rótulos nos alimentos servem para informar o consumidor sobre o controle 

nutricional e para você saber o que está comendo. Quando você vai até o 

mercado, supermercado ou fruteira, você costuma verificar as informações 

contidas nesses rótulos?  
Figura 6 – Rótulos de Alimentos 

 
Fonte: (https://www.medicina.ufmg.br/rotulos-de-alimentos-nao-apresentam-informacoes-claras/). 

(   ) Muito frequente  

(   ) Frequente 

(   ) Ocasionalmente 

(   ) Raramente 

(   ) Nunca 
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8. Quais as informações que você costuma verificar com mais frequência?  
Figura 6 – Você sabe ler os Rótulos 

Dos alimentos?                                                       Figura 7 – Datas de Validade 

 

Fonte: (https://www.correiosc.com.br/voce-sabe-ler-os-rotulos-dos-alimentos/).  
Fonte: (https://kids.pplware.sapo.pt/curiosidades/datas-de-validade-saber-a-diferenca-faz-a-diferenca/). 
 
               Figura 8 - Importância da Leitura de Rótulos 

Nutricionais das Embalagens                                                Figura 9 – Rotulagem de Alimentos Sem Glúten 

 
Fonte: (https://portaldorn.com/importancia-da-leitura-de-rotulos-nutricionais-das-embalagens/). 

Fonte: ( 

https://www.oreporter.net/intesificada-acoes-de-fiscalizacao-da-rotulagem-de-alimentos-sem-gluten/). 

(   ) Ingredientes  

(   ) Lote/Validade e onde armazenar o alimento 

(   ) Informações Nutricionais 

(   ) Sem Glúten/ Sem derivados de leite 

(   ) Diet/ Natural/ Orgânico/ Integral/ Light/ Transgênico 

(   ) Outros____________________ 
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9. Um check list serve para você não esquecer de nada. Você costuma utilizá-lo 

para a compra de verduras, frutas e legumes no supermercado, mercearia ou 

fruteira? 
               Figura 10 – Lista de Compras Hortifruti                                                 

 
Fonte:(https://www.facebook.com/biahortifruti/photos/pb.100034346148349.2207520000./18482661753577

16/?type=3). 

(   ) Muito frequente  

(   ) Frequente 

(   ) Ocasionalmente 

(   ) Raramente 

(   ) Nunca 

 

10. Você se sente atraído pelos anúncios nas redes sociais de fruteiras, 

supermercados e mercados das ofertas do dia, e costuma fazer as compras 

conforme os anúncios?  
Figura 11 – Comercial Hortifruti                   Figura 12 – Comercial Supermercado Ciamdrighi 
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Fonte: (https://guiacrissiumal.com.br/noticias/02-07-2020-O-dia-mais-saudavel-da-semana-chegou!-Quinta-

do-Hortifruti-no-Mercado-do-Maninho). 

Fonte: (https://www.circuitodenoticias.com.br/619/supermercado-ciamdrighi-tem-ofertas-em-hortifruti-na-

terca-e-quartafeira). 

(   ) Muito frequente  

(   ) Frequente 

(   ) Ocasionalmente 

(   ) Raramente 

(   ) Nunca 

 

11. Você se sente atraído quando se depara com esse tipo de informação: 
Figura 13 – Calendário de Época de Produtos Agrícolas 

 
Fonte: (https://suburbanodigital.blogspot.com/2013/03/calendario-agricola-sazonalidade.html). 

(   ) Muito frequente  

(   ) Frequente 

(   ) Ocasionalmente 

(   ) Raramente 

(   ) Nunca 

12. Você tem hábito de procurar informações sobre alimentos saudáveis na 

internet? Por exemplo quais as vitaminas contidas nesses alimentos ou 

receitas e vídeos. 
Figura 14 – Receita de Vitamina de Frutas                          Figura 15 – Benefícios das Frutas da Estação                                   

   
 Fonte: (https://otomodospais.com.br/blog/como-           Fonte: (https://gastronomiacarioca.zonasul.com.br). 

fazer-filho-comer-frutas/). 
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(   ) Muito frequente  

(   ) Frequente 

(   ) Ocasionalmente 

(   ) Raramente 

(   ) Nunca 

 

13. Você tem hábito de procurar informações sobre alimentos na internet? Como 

por exemplo que tipo de alimentos evitar para se ter uma vida mais saudável. 
Figura 16 – 10 Dicas para uma Alimentação mais saudável 

  
Fonte: (http://narizinhokinas.blogspot.com/2016/04/cuide-de-sua-saude-alimentacao-mais.html). 

(   ) Muito frequente  

(   ) Frequente 

(   ) Ocasionalmente 

(   ) Raramente 

(   ) Nunca 

 

14. Caso você encontrasse dicas como essas do exemplo abaixo (tirada de um site 

de supermercado), você se sentiria atraído por esse comercio e ou sentiria 

vontade de comprar seguindo essas dicas? 
Figura 17 – Dicas para economizar no supermercado 

 
Fonte:(https://www.shoppinguniao.com.br/blog/2019/09/5-dicas-para-voce-economizar-no-supermercado/). 

 

(   ) sim  

(   ) não  
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(   ) talvez 

 

15. E essas outras dicas para evitar desperdícios e manter a qualidade, da 

importância de armazenar de forma correta após a compra, você se sentiria 

atraído por esse comercio e ou sentiria vontade de comprar seguindo essas 

dicas? 
Figura 18 – Dicas Infalíveis na hora de comprar frutas, verduras e legumes 

 
Fonte: (https://smartsupermercados.com/receitas-do-chefe/10-dicas-infaliveis-na-hora-de-comprar-frutas-

verduras-e-legumes-na-secao-de-hortifruti/). 

(   ) sim  

(   ) não  

(   ) talvez 

 

16. Você se sentiria motivado a consumir e comprar produtos in natura se 

encontrar dicas por meio de marketing informativo como esse exemplo? 
Figura 19 – 3 Dicas para não Errar na Escolha 

 
Fonte: (https://twitter.com/ivisa_rio/status/1481682896708829184?lang=ar-x-fm). 

(   ) sim   

(   ) não  

(   ) talvez 

 

17. Você se sentiria motivado a consumir e comprar produtos in natura se 

encontrar divulgações por meio de marketing informativo como esse 

exemplo? 
Figura 20 – Benefícios do Consumo do Tomate   Figura 20 – Laranja: 6 Benefícios e Receitas                
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Fonte: (https://www.remedio-caseiro.com/tomate/)   Fonte: (https://www.remedio-caseiro.com/laranja/). 

(   ) sim 

(   ) não 

(   ) talvez 

 


