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Resumo: O objetivo deste estudo é compreender o perfil do consumidor de produtos diet e 
light, por meio da análise dos motivos que levam ao consumo desses produtos. Pretende-se, 
ainda, identificar variáveis que determinam o comportamento de consumo de produtos 
alimentícios diet e light em grupos de consumidores no Brasil, com base em variáveis sócio-
demográficas e comportamentais. A pesquisa utilizou-se do método dedutivo, em duas etapas: 
primeiramente, foi feito estudo bibliográfico, em um segundo momento foi conduzido uma 
análise quantitativa de banco de dados de levantamentos realizados em quatro regiões do 
país: Porto Alegre (RS), São Paulo (SP), Goiânia (GO) e Recife (PE). Foram aplicados 1605 
questionários sendo, em torno de 400 em cada cidade. A análise foi feita por meio de 
estatística descritiva. Os resultados revelam que 22% da população brasileira consomem 
freqüentemente produtos diet e/ou light, Os motivos encontrados foram: prescrição médica, 
não engordar ou por fazer bem à saúde.  
Palavras chaves: Segurança do alimento; Comportamento do consumidor; Hábitos 
alimentares Saudáveis. 

1. Introdução 

O comportamento do consumo de alimentos vêm sofrendo mudanças significativas 
nos últimos anos motivados por um maior nível de consciência dos consumidores para saúde, 
via maior escolarização e maior acesso às informações. (GEHLHAR; REGMI, 2005) 

Episódios como o de Chernobil, na antiga União Soviética, vaca louca, na Inglaterra, 
dioxina, na Bélgica, gripe asiática e, ainda, a elevação da renda das pessoas são fatores que 
levam os consumidores a buscar alimentos mais saudáveis, inclusive com auxilio de 
campanhas governamentais e das associações médicas e de nutricionistas em todo mundo. 

Nos países em desenvolvimento há uma redução das mortes por doenças infecciosas e 
um aumento das mortes devido as Doenças Crônicas Não Transmissíveis – DCNT 
(PINHEIRO, 2004). Entre as DCNT pode-se citar a hipertensão arterial ou “pressão alta”, 
diabetes melito, doenças cardiovasculares, cálculo biliar, entre outras doenças associadas a 
obesidade (OBESIDADE..., 2005). 

A Organização Mundial de Saúde - OMS considera a obesidade uma das dez maiores 
ameaças à integridade da saúde no mundo, pois aumenta o risco de desenvolvimento das 
DCNT e, por isso, o risco à saúde é considerável. Atualmente, o número de pessoas com 
sobrepeso ou obesas suplanta as desnutridas. Segundo a OMS, existem no mundo mais de um 
bilhão de adultos com sobrepeso e 300 milhões com obesidade (LEMOS, 2005). 

Neste contexto, a alimentação saudável e a prática de atividade física junto com o 
controle do tabaco podem trazer amplos benefícios e constituírem, na melhor estratégia, para 
elevar a qualidade de vida e conter a crescente ameaça mundial das DCNT (PINHEIRO, 
2004) 

Os alimentos diet e light, muito antes de serem considerados alimentos para doença, 
são alimentos para saúde e se posicionam como uma possível solução para muitas 
necessidades dos consumidores. 

Dessa forma, a demanda por esses produtos têm crescido muito e tende a crescer ainda 
mais. Nos últimos dez anos, o mercado de produtos diet e light subiu 870%, segundo a 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006        
 

 

 2 

Associação Brasileira da Indústria de Alimentos Dietéticos e para Fins Especiais (ABIAD). 
Só em 2004, o crescimento foi de cerca de 25%. Para 2005, a ABIAD previu um incremento 
ainda maior, próximo de 30% (DOMENICH, 2005). 

O que leva a esse aumento de consumo de produtos diet e light? Para responder, é 
necessária uma maior compreensão do comportamento do consumidor desses produtos.  

A preocupação com o consumidor, apesar de recente, é o principal foco das redes 
agroalimentares no século XXI (SELLERS, 1991). Este aspecto engloba o conhecimento do 
seu comportamento e as tendências para os próximos anos, inclusive diante da era tecnológica 
inaugurada com a internet (ENTENDER..., 2001). 

É vital a todos os agentes econômicos das redes agro alimentares o conhecimento do 
comportamento dos consumidores finais, as tendências do mercado e o papel da inovação 
tecnológica, pois os consumidores são os principais responsáveis pelas modificações 
ocorridas nos Sistemas Agroindustriais (SAGs) ao longo do tempo. 

O presente trabalho busca compreender o perfil do consumidor de produtos diet e 
light, por meio da análise dos motivos que levam ao consumo desses produtos. Este estudo 
tem por objetivo geral identificar o perfil do consumidor de produtos diet e light. E, em 
termos específicos, pretende-se: 

a) avaliar os fatores que influenciam o consumo de produtos diet e light . 
b) determinar o comportamento de consumo de produtos alimentícios diet e light dos 

consumidores no Brasil, com base em variáveis sócio-demográficas e 
comportamentais; 

 
2. Método 

Esta pesquisa utiliza-se do método dedutivo, que pode ser traduzido por meio dos 
silogismos, através de uma idéia geral, em que uma verdade estabelecida decorrerá 
proposições particulares. Este método é definido como um conjunto de proposições 
particulares contidas em verdades universais. (LAKATOS; MARCONI; 2003). 

A pesquisa foi dividida em duas etapas. Inicialmente, feito um estudo bibliográfico 
(desk research) em livros, revistas científicas e web, no intuito de identificar estudos teóricos 
e empíricos que discutissem a questão.  

Em um segundo momento, foi feito uma análise quantitativa de um banco de dados de 
levantamento realizado em quatro regiões do país: Porto Alegre/RS, São Paulo/SP, 
Goiânia/GO e Recife/PE, totalizando 1605 entrevistados, sendo cerca de 400 questionários em 
cada cidade.  O levantamento é resultado de uma rede de pesquisa franco-brasileira realizada 
em 2003, coordenada pela Ecole Nationale d´Ingénieurs dês Techniques dês Industries 
Agricoles et Alimentaires (ENITIAA), na França, e pela Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar), no Brasil. Outras instituições participantes são: Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul (UFMS), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade 
Federal de Pelotas (UFPel), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Universidade 
Anhembi-Morumbi.  

Sabe-se que as pesquisas na área mercadológica, em sua maioria, buscam informações 
sobre as características de uma população. Assim, é importante escolher corretamente a 
população a ser investigada, pois esta reúne os elementos que compartilham algum conjunto 
de características, objeto de análise em determinado estudo (MALHOTRA, 2001). 

As cidades escolhidas representam as suas respectivas regiões. Essas cidades se 
justificam por fazerem parte das localidades pesquisadas pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), para a Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), realizada nos 
anos de 1987, 1996 e 2003. São cidades importantes nas regiões em que se encontram, 
permitindo analisar e traçar o perfil dos consumidores e suas características predominantes. 
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Dados do IBGE (2003) mostram que estas quatro regiões representam 93% da população 
brasileira. 

A respectiva amostra baseou-se na técnica probabilística, sendo uma amostragem 
estratificada, onde, após a determinação dos estratos, selecionou-se uma amostra aleatória de 
cada subpopulação (estrato). Entre as variáveis de estratificação, as mais comuns são: classe 
social, idade, gênero, profissão e local geográfico (FONSECA; MARTINS, 1996). 

 Para esta pesquisa as variáveis de estratificação escolhidas foram classe social e local 
geográfico.  O plano amostral baseou-se em uma população infinita, com intervalo de 
confiança de 95% e erro amostral de 5%. 

A partir desses parâmetros chegou-se, assim, a uma amostra de 385 indivíduos. 
Entretanto, para uma maior garantia (AAKER; KUMAR; DAY, 2001), foram aplicados cerca 
de 400 questionários em cada uma das cidades, perfazendo um total de 1605 entrevistados.  

O instrumento construído para coleta de dados denomina-se “Modelo de Consumo 
Alimentar Brasileiro”. Sua elaboração ocorreu em 2003, tendo sido criado pelos 
coordenadores da pesquisa, com representantes de todas as IES envolvidas no projeto, do 
Brasil e da França. Compõe-se de 41 questões, divididas em três partes: a) hábito de 
consumo; b) modelo de representação; e c) características do consumidor, com a utilização de 
cartões (com respostas) e de fotos de alimentos. 

Das variáveis que compõem o questionário, retirou-se aquelas de interesse do presente 
trabalho, ou seja, variáveis referentes ao consumo de produtos diet e light, freqüência de 
consumo, motivos para o consumo e características do consumidor (cidade, gênero, idade, 
renda e escolaridade). 

 
3. Características dos alimentos diet e light 

O alimento é todo material que o organismo recebe para satisfazer suas necessidades 
de manutenção, crescimento, trabalho e restauração do tecido. Tem características que inibem 
ou estimulam seu consumo como: gosto, cheiro, textura, nutrientes, imagem, embalagem. 
Dividem-se em: energéticos, reguladores e construtores (PROENÇA, 2000). 

Os alimentos energéticos pertencem ao grupo composto pelos carboidratos e gorduras 
(arroz, cereais, pão, batata, óleos, manteiga) que fornecem energia para o funcionamento do 
organismo. Os reguladores, compostos por frutas, legumes e verduras (FLV), controlam a 
atuação dos construtores e energéticos, visando seu melhor aproveitamento. E os construtores, 
são compostos por proteínas (carnes, leite, queijos) que ajudam na formação dos tecidos, 
músculos e ossos (GOLIN, 2005) 

Em relação aos produtos diet e light, esses têm características alimentares diferentes 
em relação aos alimentos convencionais. Essa categoria faz parte de um rol de alimentos 
“saudáveis”, assim como os produtos com baixo teor de gordura, álcool e açúcar. 

Produtos “diet” são aqueles produzidos para atender às necessidades dietéticas 
específicas dos portadores de várias doenças. Incluem alimentos para dietas com restrição em 
algum nutriente. Esta restrição pode ser de açúcares, sódio, gorduras, colesterol, aminoácidos 
ou proteínas, entre outras (OBESIDADE..., 2005). Há redução de, pelo menos, um nutriente 
em sua totalidade nos produtos diet, diferentemente dos produtos light, em que a redução de 
algum de seus componentes é em nível menor.  

Segundo Sabim (2005), os alimentos considerados light são aqueles com baixo teor 
dos componentes: sódio, açúcares, gorduras, colesterol, e/ou calorias, ou seja, não são isentos 
totalmente como os diet. Por isso, esses alimentos não têm como finalidade atender às 
necessidades dietoterápicas, nem são indicados para alimentações específicas. 

Os alimentos são classificados como light quando houver uma redução de pelo menos 
25% da quantidade de um determinado nutriente e/ou calorias em relação ao alimento 
tradicional. No caso de alimentos sólidos, no que se refere às calorias, o valor total da redução 
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deve ser no mínimo de 40 calorias para cada 100g de alimento e para alimentos líquidos esse 
valor diminui para 20 calorias (SABIN, 2005). 

No Brasil, até 1988 os produtos diet e light eram restritos à comercialização em 
farmácias e se constituíam basicamente de adoçantes dietéticos. Até então, eram considerados 
medicamentos e controlados pela Vigilância Sanitária de Medicamentos (DIMED). A partir 
de 1988, estes produtos passaram a ser considerados alimentos e agora são controlados pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária de Alimentos (ANVISA) (HARA; HORITA; 
ESCANHUELA, 2003). 

A preocupação excessiva da sociedade com o excesso de peso e a existência de 
doenças que provocam alterações específicas na dieta, despertaram o investimento da 
indústria alimentícia em pesquisas que resultaram na criação de vários produtos com 
características especiais, como é o caso dos alimentos diet e light (OBESIDADE... 2005) 

De acordo com Schiffman e Kanuk (2000), a tendência à manutenção da forma física é 
produto da geração do “eu”. A forma física e a saúde estão se tornando alternativas de estilo 
de vida para muitos consumidores. Fabricantes tradicionais de alimentos começaram a 
modificar seus ingredientes para atender ao consumidor preocupado com a saúde.  

Percebe-se que o mercado desses produtos voltado para a saúde está em expansão e o 
que determina esse crescimento é o comportamento do consumidor voltado para a 
alimentação saudável. Isto ocorre, principalmente, porque há mudanças no padrão de 
consumo de alimentos, havendo um aumento de consumo de produtos diet e light.  

Indícios de preocupação com a saúde podem ser visto em recente pesquisa nos EUA, 
onde foi feita uma comparação entre as quantidades vendidas de algumas categorias de 
alimentos, contrastando o primeiro quadrimestre de 2004. Os resultados mostram uma grande 
queda na venda de carnes em geral (entre 3 e 13%), inclusive de peixe, e um crescimento de 
frutas (6%) e bebidas não alcoólicas não carbonadas (6%) (USDA, 2005) 

 
4. Importância de hábitos de consumo de alimentos saudáveis 

Desde meados dos anos 1970, as condições de mudança no mundo industrializado, tais 
como o número maior de mulheres trabalhando fora, a incidência crescente de famílias sem 
um dos pais e do envelhecimento da população, influenciaram o comportamento do consumo 
de alimentos das pessoas (VIAENE; GELLYNCK, 1997). 

 Diversas tendências são evidentes: a) troca da quantidade pela qualidade; as pessoas 
estão trocando a quantidade “prato cheio” pela qualidade dos alimentos em termos 
nutricionais, como alimentos saudáveis com menos gorduras, menos teor de açúcar, entre 
outras (MEULENBERG, 1990); b) busca da procedência dos alimentos, pois há um interesse 
cada vez maior em saber de onde vem o alimento e como ele foi processado, controle maior 
pelos países das condições sanitárias dos alimentos, busca por alimentos orgânicos (OUDE-
OPHUIS, STEENKAMP; VAN-TRIJP 1990); c) mesmo assim houve um aumento das 
refeições rápidas e comidas prontas: a falta de tempo aliado a casos em que a família é 
composta por um só dos pais tem levado ao aumento também a procura por refeições em 
restaurantes fast food ou a compra, em supermercados, de comidas semi-prontas que possa ser 
de rápido preparo (VIAENE; GELLYNCK, 1997). 

Com o aumento de doenças cardiovasculares, diabetes, osteoporose e outras DCNT, as 
pessoas estão cada vez mais buscando alimentos voltados para a saúde. Os alimentos diet e 
light são considerados alimentos para prevenção das doenças, principalmente a DCNT; são 
alimentos para saúde, posicionando-se como possível solução para muitas necessidades dos 
consumidores. 

Segundo Casotti e Thiollent (1997), há uma associação cada vez maior dos alimentos 
com a questão da saúde. Entretanto, essa associação gera um conflito para os consumidores de 
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alimentos, entre o que devem comer para sua saúde e para o físico desejável, e o que os 
consumidores gostam e realmente preferem comer. Mas, embora o assunto alimento associado 
à saúde ocupe espaço cada vez maior nos meios de comunicação e nas prateleiras dos 
supermercados, as empresas ainda parecem relativamente tímidas em suas práticas. 

De acordo com Maluf, Menezes e Valente (1996), também se pode dizer que o 
processo de urbanização acelerada tem promovido hábitos alimentares e estilos de vida 
inadequados, induzindo altas prevalências de sobrepeso, obesidade e DCNT como: a 
hipertensão, as doenças cardiovasculares, os diabetes melitus, os cânceres e dislipidemias; 
estas já se constituem como um problema prioritário de saúde pública e de segurança do 
alimento nutricional, inclusive em crianças e adolescentes.  

Bleil (1998) fez uma pesquisa sobre o padrão alimentar ocidental, para verificar a 
mudança de hábitos de consumo no Brasil. Revela que o Brasil, das grandes cidades, 
apresenta valores e desejos de consumo semelhantes aos dos países desenvolvidos. A 
mentalidade escrava do tempo tem difundido o uso dos congelados, dos enlatados, dos fornos 
microondas e dos refrigerantes. Para Bleil (1998) há uma percepção com a saúde, porém, 
ainda que de forma restrita. A partir daí, abre-se também uma preocupação com a qualidade 
do alimento.  

Em contrapartida, Lima Filho et al. (2004) buscou identificar os hábitos alimentares 
do consumidor idoso, junto a uma amostra de 96 idosos. Concluíram que grande parte dos 
entrevistados apresenta uma preocupação com seu bem estar físico e alimentação saudável.  
Os resultados revelam que os entrevistados não estão aderindo à nova tendência presente em 
países desenvolvidos e em grandes centros urbanos do Brasil, nos quais o consumo de 
alimentos tradicionais vem sendo substituído por alimentos industrializados e de fácil preparo. 

Kähkönen (2000, p.1) estuda a aceitação dos consumidores de alimentos aos produtos 
com redução de gordura. Afirma que a redução no consumo de gordura é motivada pelos 
fatores de prevenção a saúde e estética corporal com a redução do peso. 

Hamilton et al. (2000) apresenta os resultados obtidos com grupos focais conduzidos 
por consumidores da Irlanda do Norte para avaliar suas percepções, aceitação de preferências 
de produtos com redução de gordura.  Os resultados revelam que os alimentos com menos 
gordura são introduzidos na dieta por serem considerados geralmente melhores para a saúde, 
pois ajudam no controle do peso e contribuem para o bem-estar físico. Entretanto, os 
consumidores associam os alimentos com redução de gordura como alimentos inferiores em 
teor nutricional e percebem a redução de gordura nos alimentos com um grau de ceticismo e 
de desconfiança.   

 
  

5. Resultados e discussões 

5.1 Perfil da amostra 

Em relação à renda dos entrevistados, a Tabela 1 demonstra que 50,1% têm renda 
familiar de até 5 salários mínimos, 44,1% tem renda entre 5 e 20 salários mínimos e apenas 
4,9% tem renda familiar superior a 30 salários mínimos.  Observa-se, também, que a cidade 
de Recife tem uma maioria da população com renda baixa: 80,3% têm renda familiar até 10 
salários mínimos e aqueles que têm renda inferior a 2 salários mínimos, respondem por 48,5% 
do total dos entrevistados em Recife. Em Goiânia, 57,2% da população têm renda familiar 
inferior a 5 salários; São Paulo e Porto Alegre são as cidades com melhor distribuição de 
renda.  

TABELA 1 – Distribuição percentual da freqüência da renda dos entrevistados.  
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<2 10,0       8,0        8,1        48,5      18,8      
2 a 5 26,8       31,3      49,1      18,8      31,5      

5 a 10 25,8       32,3      25,7      13,0      24,2      
10 a 20 20,3       20,0      13,1      10,3      15,9      
20 a 30 7,3         5,5        2,5        3,8        4,7        

>30 10,0       3,0        1,0        5,5        4,9        
Total 100,0     100,0    100,0    100,0    100,0    

GO RE TOTALPOA SP
Nível de Renda (familiar mensal em números 

de salários mínimos):

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

A idade média dos entrevistados é de 38 anos, sendo que, conforme Tabela 2, a 
maioria (73,4%), tem idade entre 21 e 50 anos, 19,8% têm idade superior a 50 anos, 6,5% não 
responderam a idade, praticamente todos que não responderam a idade são de Recife/PE.  

TABELA 2 – Distribuição percentual da freqüência dos entrevistados de acordo com a idade.  

Não Responderam 0,0 0,5 0,0 25,5 6,5
<21 0,3 0,5 0,0 0,0 0,2

21 - 35 39,8 40,3 41,0 40,0 40,2
36 - 50 37,8 40,5 32,1 22,5 33,2
51 - 65 19,3 14,3 19,8 10,0 15,8
66 - 80 2,8 3,8 7,2 2,0 3,9

> 80 0,3 0,3 0 0 0,1
Total 100 100 100 100 100

GO RE TOTALIdade POA SP

 
Fonte: dados da pesquisa 

O nível de escolaridade é demonstrado na Tabela 3, onde se observa que 69,8% têm 
até o segundo grau completo, sendo que efetivamente com escolaridade igual ou acima do 
segundo grau corresponde a 58% dos entrevistados; com curso superior, 16,5% dos 
entrevistados e somente 4,4% tem pós-graduação.  

 

 

 

TABELA 3 – Distribuição percentual da freqüência dos entrevistados segundo o nível de 
Escolaridade. 

não respondeu 2,8        3,3       -        2,8       2,2       
analfabeto 1,0        2,5       11,6      3,3       4,6       

1º grau incompleto 9,5        17,0     22,7      26,0     18,8     
1º grau completo 5,8        10,0     12,1      10,3     9,5       

2º grau incompleto 5,3        8,3       6,7        7,3       6,9       
2º grau completo 35,8      34,5     29,1      20,8     30,0     

superior incompleto 17,3      8,8       4,4        15,8     11,5     
superior completo 15,0      10,8     11,9      10,8     12,1     

pós-graduação 7,8        5,0       1,5        3,3       4,4       
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

POA SP GO RE TOTALFormacão

 
Fonte: dados da pesquisa 
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Dos entrevistados, há um equilíbrio em relação ao gênero, de acordo com a Tabela 4, 
48,6% são do sexo masculino e 51,4% do sexo feminino. 

TABELA 4 – Distribuição percentual da freqüência dos entrevistados segundo o gênero. 

Masculino 43,5      52,0     47,2      51,6     48,6     
Feminino 56,5      48,0     52,8      48,4     51,4     

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

POA SPSexo GO RE TOTAL

 
Fonte: dados da pesquisa 
 

5.2 Variáveis comportamentais 

Com relação ao consumo foi perguntado aos entrevistados “você consome produtos 
diet e/ou light?”. Mais de 63% disseram nunca consumir, 14,8% raramente e 22% afirmaram 
consumir regularmente, conforme demonstrado na Tabela 5. Observa-se, também, que Porto 
Alegre e São Paulo são as cidades com maior consumo de produtos diet e/ou light, ou seja, 
33% e 22%, respectivamente consomem freqüentemente.  

 Em pesquisa desenvolvida na Bélgica, Viaene e Gellynck (1997) relatam que mais de 
50% das famílias belgas consomem produtos light. Desses, 50% consomem diariamente. 
Esses resultados podem indicar que uma maior escolaridade dos consumidores belga e, 
portanto, mais acesso a informação são fundamentais para elevar o consumo per capita de 
produtos diet/light. 

TABELA 5 – Distribuição percentual da freqüência de consumo de produtos diet e/ou light.  

Nunca 49,0       57,0      74,0      73,0      63,3      
Raramente 18,0       21,0      7,0        13,0      14,8      

Frequentemente 33,0       22,0      19,0      14,0      22,0      
Total 100,0     100,0    100,0    100,0    100,0    

Você consome alimentos light  e/ou diet ? GO RE TOTALPOA SP

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Para aqueles que consomem regularmente, a média de consumo em dias da semana foi 
de 5,1; em termos da freqüência relativa 12% dizem consumir todos os dias da semana, 2,9% 
pelo menos uma vez por semana e 78% nunca consomem ou consomem raramente. Conforme 
se observa na Tabela 6 dos que consomem, há uma maioria que consome diariamente (55%), 
ou seja, 7 vezes por semana.  

Pesquisa realizada por Viaene e Gellynck (1997) na Bélgica, com 1891 donas de casa 
revelam que 97,3% das pessoas afirmam que os alimentos têm impactos para a saúde esse fato 
é importante ou muito importante. Isso leva ao consumo diário desses produtos para mais de 
50% das famílias, sendo margarina light, leite semi-desnatado e manteiga light os produtos 
consumidos diariamente. 

TABELA 7 – Distribuição percentual da freqüência de consumo semanal de produtos diet 
e/ou light.  
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Nunca ou Raramente 67,2 78,0 81,2 85,7 78,0     
1 Vez 5,8 2,8 2,2 1,0 2,9       

2 Vezes 2,3 1,3 2,7 1,0 1,8       
3 Vezes 4,0 1,5 2,2 1,0 2,2       
4 Vezes 2,5 1,5 0,7 0,5 1,3       
5 Vezes 2,8 1,5 0,7 1,0 1,5       
6 Vezes 0,5 0,3 0,0 0,0 0,2       
7 Vezes 15,0 13,3 10,1 9,8 12,0     

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

POA SP GO RE TOTALQuantas vezes por semana

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em pesquisa realizada em supermercados da cidade de Fortaleza (CE), Souza (2005) 
aplicou um questionário junto a 139 pessoas procurando identificar as variáveis que 
influenciam o comportamento do consumidor de produtos diet/ligh. Além disso, tinha como 
objetivo conhecer o perfil desse público consumidor quanto aos motivos de escolha desses 
produtos e suas preferências.   Constatou que 46% dos entrevistados consomem 
freqüentemente produtos diet e/ou light, e 54% não consomem ou consomem eventualmente.  
Esse percentual é superior ao encontrado nessa pesquisa, isso pode ter ocorrido porque Souza 
(2005) entrevistou um número maior de mulheres (67%) do que homens (33%). Como as 
mulheres tendem a ter maior preocupação com a estética e cuidados com o corpo isso pode ter 
influenciado nos resultados da pesquisa. 

Quando perguntado aos entrevistados se os mesmos seguem conselhos dos médicos e 
nutricionistas para evitar ou retardar doenças e ficar em forma até uma idade mais avançada, 
82% concordaram plenamente ou concordaram, e 18% são indiferentes, ou discordam (Tabela 
8). Dessa forma, pode-se observar um interesse pela a saúde buscando evitar problema futuros 
com doenças que possam ser evitadas ou controladas com uma alimentação saudável.  

Batalha, Lucchese e Lambert (2005, p. 45), analisando a mesma base de dados adotada 
neste trabalho, esclarecem que: “uma rápida análise dessas informações permite supor que a 
grande maioria dos brasileiros urbanos relaciona os alimentos a uma vida saudável e está 
preocupado com sua forma física”.  

TABELA 8 – Distribuição percentual da freqüência dos entrevistados que seguem conselhos 
médicos ou de nutricionistas para evitar doenças ou ficar em forma. 

concordo plenamente 19,5      20,4     12,1      12,6     16,1      
concordo 52,3      62,4     75,6      73,5     65,9      
nem concordo nem discordo 13,8      8,8       3,7        8,5       8,7        
discordo 12,0      7,4       8,6        5,0       8,3        
discordo plenamente 2,5        1,0       -        0,4       1,0        

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

GO RE TOTALPOA SP
Segue o conselho dos médicos e nutricionistas  e com 
isso pode evitar ou retardar certas doenças, ficando 

"em forma" até uma idade avançada.

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Os motivos que levam ao consumo dos produtos diet e/ou light encontrados, foram: 
12,1% por que faz bem a saúde, 10,1% por que não engorda, 3,9% por prescrição médica. 
(Tabela 12) Os que não consomem produtos diet e/ou light alegam os seguintes motivos: não 
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gosto 28%, não tem o hábito 24,7%, custam caro 13%, duvido da eficácia 3,4% não alimenta 
1,4% e 2,1% por outros motivos, 1,4% não responderam.  

TABELA 12 – Distribuição percentual da freqüência do motivo de consumo ou não de 
produtos diet e/ou light.  

faz bem à saúde 14,5 10,8 12,8 10,3 12,1      
não engorda 18,0 11,0 6,2 5,3 10,1      
prescrição médica 3,3 5,5 4,9 1,8 3,9        
não gosto 31,8 17,5 31,1 31,5 28,0      
não tenho hábito 17,3 35,5 25,2 20,8 24,7      
custa caro 7,8 6,0 13,8 24,3 13,0      
duvido da eficácia 3,5 4,3 3,5 2,5 3,4        
não alimenta 0,5 1,8 0,7 2,8 1,4        
Outros 3,5 7,8 1,7 1,0 3,5        

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

TOTALPOA SP GO RE
por quê você consome alimentos light e/ou 

diet?

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pode-se observar, nesta pesquisa, que há um interesse nas pessoas em buscar hábitos 
mais saudáveis, como praticar esportes ou se alimentar melhor. Mas, uma maioria não 
consome de forma freqüente produtos diet e/ou light, muitos deles por falta de hábito ou por 
não gostar desses alimentos. Assim, há um segmento de mercado a ser explorado pelos 
fabricantes, perscrutando um novo conceito de produto, sensibilizando o consumidor para 
uma vida saudável e prazerosa. 

 Os resultados obtidos por Souza (2005) revelam que os cuidados com a saúde e a 
beleza são os principais responsáveis pela aquisição de produtos diet/light. Os produtos mais 
comprados são os adoçantes, refrigerantes, leite e seus derivados. No entanto, 43%, dos 
entrevistados, na pesquisa de Souza, disseram não consumir produtos diet/light, por julgar 
desnecessário, não gostar do sabor ou considerarem o preço elevado.  

Os estudos feitos na Bélgica por Viaene e Gellynck (1997) revelam que dos dez 
produtos com baixo teor de gordura (light) com maior grau de penetração no mercado, oito 
são derivados de leite. Os motivos que levam ao consumo de light são: evitar o aumento de 
peso, prevenção de doenças, melhorar a dieta, porque são comprados por outros membros da 
família, respectivamente, em ordem descrente das reposta; por que eu gosto vem apenas em 
quinto lugar.  

Dos oito motivos pelos quais os consumidores belgas consomem alimentos light, 
somente dois estão ligados a questões hedônicas e em menor importância, os outros seis estão 
ligados a saúde.  

Em outra pesquisa, Fat Replacers (2004, p. 4) afirma que os motivos que levam ao 
consumo de alimento com redução no teor de gordura (light), são: para estar mais saudáveis; 
para comer e beber alimentos saudáveis, com o objetivo de reduzir gordura, calorias e 
colesterol; e reduzir o peso ou manter o peso e a aparência física. Os produtos mais 
consumidos são os derivados de leite, molho de salada, maionese e os produtos de carne 
bovina. 

Observa-se, tanto na literatura, como nos dados pesquisados, que o interesse em evitar 
doenças e a boa forma física são os principais motivos que levam as pessoas a consumir 
alimentos saudáveis.  

 
6. Considerações finais 
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Percebeu-se na pesquisa que uma grande parcela de indivíduos não têm o hábito de 
consumo de produtos diet e light. Isso ocorre, segundo Hamilton et al. (2000), porque muitas 
pessoas acreditam que light está associado à perda de peso, e o indivíduo magro não vê 
necessidade no consumo. A ignorância das pessoas em relação ao produto light leva ao não 
consumo e, por isso, a mudança alimentar passa pela informação.  A formulação de 
estratégias de marketing pelas empresas para divulgação e informação da qualidade dos 
produtos diet e light aos consumidores podem levar ao aumento do consumo. 

Melhorar o sabor dos alimentos diet e light e divulgar suas funções saudáveis devem 
ser outras preocupações das empresas, pois muitos indivíduos responderam que não 
consomem por não gostar. Segundo Hamilton et al. (2000), a preferência por light reduz 
quando o sabor é pior, mas se o consumidor perceber benefícios à saúde pode tornar o produto 
mais aceitável, mesmo se o sabor e a textura são menos favorecidos. 

Pode-se dizer, que há, ainda, um longo caminho à ser percorrido pelas empresas em 
busca de aumento do consumo de produtos diet e light. 

A disposição de mudanças de comportamento pelo consumidor na Bélgica foi relatado 
por Viaene e Gellynck (1997 p. 110) na seguinte ordem: comer menos; diversificar a dieta; ter 
mais tempo para comer; tomar mais cuidado com a qualidade do alimento; consumir mais 
produtos orgânicos; ter mais tempo para preparar o alimento e, somente em sétimo lugar, 
consumir mais produtos light. 

Para as políticas públicas, espera-se com essa pesquisa que os órgãos de saúde 
utilizem as informações e que contribuíam para suas ações de prevenção a doença e 
informação a população. Com o aumento da obesidade e das DCNT há, também, um aumento 
dos custos e necessidades de investimentos na saúde por parte do poder público. Uma melhor 
informação para o incentivo de hábitos alimentares voltados para a saúde se faz necessária. 

Segundo ABIAD (2005), pesquisa realizada em São Paulo, revelou assimetria de 
informação em relação aos produtos diet e light, principalmente em suas características. Ou 
seja, a maioria dos entrevistados não sabe qual a diferença entre diet e light. As seguintes 
ações foram sugeridas: ampla campanha de esclarecimento sobre diet/light; formulação de 
normas para exigência de rótulos mais adequados; redução da carga tributária de diet/light 
para aumentar o acesso à população de baixa renda. 

É necessário a realização de futuras pesquisas para uma compreensão mais 
aprofundada, pois os resultados, não permitiram verificar se os consumidores conhecem a 
diferença entre os produtos diet/light e os convencionais; é possível que parte dos 
entrevistados consome produtos diet/light sem ter consciência que o faz. Por exemplo, leite 
desnatado é considerado light. Na Bélgica, Viaene e Gellynck (1997), constataram que os 
indivíduos consomem alguns tipos de produtos lácteos, com redução de gordura, sem saber 
que são lights.  

Todo trabalho científico tem limitações metodológicas, a exemplo do presente estudo. 
Os resultados encontrados poderiam ser melhor esclarecidos, caso tenha sido possível a 
condução de uma pesquisa qualitativa, seja do tipo entrevista em profundidade ou grupos 
focais, com sujeitos da mesma população-alvo. Isso permitiria aprofundar a compreensão dos 
comportamentos aqui descritos.  

 
7. Referências bibliográficas 

AAKER, D. A.; KUMAR, V.; DAY, G. S. Pesquisa de marketing. São Paulo: Atlas, 2001. 

ABIAD. Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos Dietéticos, para Fins Especiais e 
Suplementos Alimentares. O mercado diet & light. Outubro/2004. Disponível em: 
<http://www.abiad.org.br/artigos.htm>. Acesso em: 29 mar. 2005. 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006        
 

 

 11

ANVISA. Resolução - RDC nº 39, de 21 de março de 2001, Diário Oficial da União D.O.U. 
de 22/3/2001. 

BATALHA, M.O.; LUCCHESE, T.; LAMBERT, J. L. Hábitos de consumo alimentar no 
Brasil: realidade e perpectivas. In: BATALHA, M.O.(Coord). Gestão do agronegócio: textos 
selecionados. São Carlos: Edufscar, 2005. 

BLEIL, S. I. O padrão alimentar ocidental: consideração sobre a mudança de hábitos no 
Brasil. Revista Cadernos de Debate. v. 6, p. 1-25. 1998. 

CASOTTI, L; THIOLLENT, M. Comportamento do consumidor de alimentos: 
informações e reflexões. In: EnANPAD – Encontro da Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Administração (Evento Nacional), 1997, Rio de Janeiro: Anais, 
1997. 

COOPER, D. R.; SCHINDLER, P. S. Métodos de pesquisa em administração. 7 ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2003. 

DOMENICH, M. Diet e light engordam faturamento. SEBRAE/SC - Oportunidade de 
Negócios. Disponível em: <http://www.sebrae-sc.com.br>. Acesso em: 05 mai 2005. 

ENTENDER HÁBITOS DO CONSUMIDOR É FUNDAMENTAL. Administração em 
Pauta. São Paulo, ano XVI, n. 139, pág. 5, out./nov. 2001.  

FAT REPLACERS: FOOD INGREDIENTS FOR HEALTHY EATING. Caloriecontrol.org. 
2004. disponivel em: <http://www.caloriecontrol.org/fatrepl.html> acesso em: 28 fev. 2004.  

FONSECA, J. S.; MARTINS, G. A. Curso de estatística. 6 ed. São Paulo: Atlas, 1996. 

FRANZÃO, E.; ALLSHOUSE, J. E. Novos Atributos Funcionais dos alimentos e o 
comportamento do consumidor. RAE – Revista de Administração de Empresas; v. 30, n. 4, 
p. 65-76. out./dez. 1995. 

GEHLHAR,  M.; REGMI, A. New directions in global food markets. USDA, Agriculture 
Information Bulletin.  n. 794, Feb. 2005. Disponível em: 
<http://www.citrussa.co.za/news/documents/New%20Directions%20in%20Global%20Food%
20Markets.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2005. 

GOLIN, T. Nutrição e alimentos construtores, reguladores e energéticos. ABC do Corpo 
Salutar. Disponível em: <http://www.abcdocorposalutar.com.br>. Acesso em: 18 out. 2005. 

HAMILTON, J.; KNOX, B.; HILL, D.; PARR, H. Reduced fat products: Consumer 
perceptions and preferences. British Food Journal (MCB University Press, 0007-070X), v. 
102, n. 7, p. 494-506, 2000.  

HARA, M. C.; HORITA, C. A.; ESCANHUELA, M. F. A Influência do marketing no 
consumo dos produtos light  e diet. 1ª ed. São Paulo: Alínea, 2003. 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa de orçamento familiar – 
POF 2002-2003. disponível em: <http//www.ibge.gov.br/home/estatistica/ 
populacao/condicaodevida/pof/2002/default.shtm>. Acesso em 20 mai. 2005. 

KÄHKÖNEN, P. consumer acceptance of reduced-fat foods – the effects of product 
information. University of Helsinki, Helsinki, 2000.  

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Técnicas de pesquisa. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

LEMOS, F. Editorial: Peso pesado. Revista Vida e Saúde, ano 67, n. 7,  p.03,  jul. 2005.  



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006        
 

 

 12

LIMA FILHO, D. O.; MAIA, F. S.; MANTOVANI, D.; ARAKAKI, R. Comportamento 
alimentar do consumidor idoso. In: EnANPAD - Encontro da Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Administração (Evento Nacional), 2004, Curitiba. Anais, 2004. 

MALHOTRA, N. K. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 3 ed. Porto Alegre: 
Editora Bookman, 2001. 

MALUF, R. S; MENEZES, F; VALENTE, F.L. Contribuição ao tema de segurança alimentar 
no Brasil. Cadernos de Debate. n. 4, p. 66-88, 1996. 

MEULENBERG. M.T.G. Product quality in consumer behaviour related to food products. 
Agricultural Economic Studies, v. 17, 1990. 

OBESIDADE E DENUSTRIÇÃO. NUT/FS/UNB-ATAN/DAB/SPS. Disponível em: 
<http://dtr2004.saude.gov.br/nutricao/documentos/obesidade_desnutricao.pdf>. Acesso em: 
10 set. 2005. 

OUDE OPHUIS, P. A. M., STEENKAMP, J. E. B. M.; VAN TRIJP, J. C. M. Recent 
developments related to consumer research, in Meulenberg, M. (Ed.), Marketing in 
Agribusiness, Programma PHLOcursus, Landbouw-Universiteit Wageningen, Wageningen. 
1990. 

PEDRAZA, D. F. Padrões alimentares: da teoria à prática – o caso do Brasil. Mneme – 
Revista Virtual de Humanidades, n. 9, v.3, jan/mar. 2004. Disponível em 
<http://www.seol.com.br/mneme>. Acesso em 20 jun. 2005. 

PINHEIRO, A.R.O. A promoção da alimentação saudável como instrumento de 
prevenção e combate ao sobrepeso e obesidade. Disponível em: <http:// 
dtr2004.saude.gov.br/nutricao/documentos/obesidade_2004.pdf>. Acesso em: 10 set. 2005. 

PROENÇA, R. P. C. Inovação tecnológica na produção alimentar coletiva. 2. ed. 
Florianópolis: Insular, 2000. 

SABIM LABORATÓRIO CLINICO. Light ou Diet. Você sabe qual a diferença? Disponível 
em: http://www.sabinonline.com.br, acesso em: 10 mai. 2005. 

SCHIFFMAN, L. G.; KANUK, L. L. Comportamento do Consumidor. 6 ed. Rio de 
Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2000. 

SELLERS, P. “Winning over the new consumer”, Fortune, p. 129-137, jul. 1991. 

SOUZA, E. P. Comportamento do consumidor de produtos diet e light na cidade de 
fortaleza – ceará, In CONGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMIA E SOCIOLOGIA 
RURAL, Ribeirão Preto. Anais. Brasília: SOBER, XXIII, 2005. 

USDA – UNITED STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE. Carbs up; meat down. in 
First quarter 2005. Economic Information Bulletin, n. 5, Sept. 2005. 

VIAENE, J.; GELLYNCK, X. Consumer behaviour towards light products in Belgium, 
British Food Journal, v. 99 n. 3, p. 105-113, 1997. 


