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RESUMO 
 
 

O objetivo deste trabalho é o de analisar em que grau os valores de consumo e o 
habito da prática de atividades físicas influenciam o comportamento de escolha dos 
consumidores em relação aos alimentos para a saúde e bem-estar. Uma pesquisa (n 
= 292) foi coletada em Brasília, Brasil. Os dados são analisados por meio de análise 
fatorial de duas maneiras e modelagem de equações estruturais. São analisadas as 
seis dimensões identificadas na revisão da literatura e sua associação com os itens 
correspondentes; a correlação assumida entre eles; e, por fim, regressões múltiplas 
foram desenvolvidas com base nestas dimensões como variáveis independentes 
tendo o comportamento de escolha como variáveis dependentes. O comportamento 
de escolha dos consumidores para o consumo de alimentos para a saúde e bem-
estar está fortemente ligado aos valores epistêmicos e emocionais. Além disso, os 
hábitos de atividades físicas agem como moderadores do valor emocional e valor 
funcional-preço. A amostra é limitada a certo tipo de consumidor e não é possível 
aplicar o levantamento de dados em uma área maior. Este projeto contribui para a 
literatura sobre os valores de consumo e traz novas perspectivas de valor para a 
comercialização de produtos alimentares dentro da categoria de saúde e bem-estar. 
 
 
Palavras-chave: Valores de consumo. Comportamento de escolha. Alimento 
saudável. Atividades físicas. 
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ABSTRACT 
 
 

The purpose of this paper is to investigate in which degree consumption values and 
physical activities habits influences consumers’ choice behaviour towards food for 
health and wellness. A survey (n=292) is collected in Brasília, Brazil. Data are 
analysed by means of two-ways factor analysis and structural equation modelling. It 
is analysed the six dimensions identified in the literature review and its association 
with the corresponding items; the assumed correlation between them; and, by the 
end, multiple regressions were developed based on these dimensions as 
independent variables and with choice behaviour as dependent variables. 
Consumers’ choice behaviour towards consumption of food for health and wellness is 
strongly linked to epistemic and emotional values. In addition, the physical activities 
habits acts as moderators of emotional value and functional value-price. The sample 
is restricted to a certain type of consumer and it is not possible to apply the data 
collection in a larger area. This project adds to the literature on consumption values 
and brings new insights of value for the marketing of food products from the health 
and wellness category.  

 
Keywords: Consumption values, Choice behaviour, Healthy food, Physical activities. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Estudos atuais introduzem perspectivas relativas e diferentes acerca dos 

alimentos saudáveis. Drewnowski (2005) cita que alguns estudos justificam alimento 

saudável como sendo a falta de nutrientes indesejáveis, como gordura, açúcar e 

sódio. Existem pesquisas que estabelecem alimento saudável em campos 

divergentes. São eles alimentos funcional e alimento orgânico. Consumidores que 

comem alimentos orgânicos têm menos problemas de saúde devido ao nível 

significativamente inferior de resíduos de pesticidas em alimentos orgânicos 

(HUBER et al., 2012; REMBIAŁKOWSKA, 2007; YAZDANPANAH, 2015). 

Consumidores acreditam que alimentos orgânicos são produzidos naturalmente, 

seguros e saudáveis (HUBER et al., 2012). Por outro lado o alimento funcional 

fornece benefício saudável além das nutrições básicas. Ele é fortificado, enriquecido 

ou reforçado (HASLER, 2002). Assim alimentos funcionais satisfazem as 

necessidades nutricionais básicas, mas também proporciona benefícios fisiológicos 

adicionais (DING et al., 2015; HASLER, 2002). No caso dos alimentos para a 

indústria da saúde, o valor criado e entregue ao consumidor é um produto com 

atributos relacionados com a saúde e bem-estar. Os consumidores pedem produtos 

alimentares com funcionalidade, níveis reduzidos de gordura, sal e açúcar, de alta 

proteína ou fibra adicionada. Portanto, as empresas de alimentos têm que prestar a 

atenção para tendências e desafios na demanda mundial de alimentos para manter 

a sua posição competitiva. 

Para a área em foco, os determinantes da intenção de compra dos 

consumidores por alimentos saudáveis têm atraído atenção de profissionais e 

pesquisadores. Recentemente, alguns estudos têm tentado explicar como a intenção 

e o comportamento de compra alimentos saudáveis funciona em determinadas 

situações, por exemplo, (Kang et al. 2015, Hur e Jang 2015, Stel e Van 

Koningsbruggen, 2015, Cannuscio et al. 2014, Baglione, Tucci e Stanton 2012). Este 

tópico foi destacado por Kihlberg e Risvik (2007), enfatizando que compreender o 

comportamento do consumidor sobre alimentação saudável e a estrutura de valor 

subjacente a este consumo é de grande importância para os comerciantes. Kang et 

al. (2015) constataram que, para escolhas saudáveis em restaurantes, a expectativa, 

quer seja em relação a expectativa de resultados ou expectativa hedônica, é a chave 
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para responder a questão de saber por que os consumidores fazem escolhas 

alimentares saudáveis. Seus valores de hábito também proporcionam impacto sobre 

sua perspectiva de escolhas saudáveis. Cannuscio et al. (2014) abordou o assunto 

através de dinâmicas sociais; eles examinaram as interações sociais e se as 

escolhas feitas foram induzidas por essas interações. Suas descobertas sugerem 

que todos os aspectos da compra de alimentos e interações estão fortemente 

entrelaçados com os papéis sociais e relacionamentos, e esses relacionamentos 

podem influenciar a compra de alimentos, compras em geral e o consumo.  

O texto que se segue está estruturado em cinco seções. A primeira seção 

delimita o objeto de estudo deste projeto, bem como sua problematização. Na 

segunda seção estão especificados os objetivos geral e específico da pesquisa. A 

terceira seção detalha os procedimentos metodológicos estabelecidos para 

operacionalização dos objetivos propostos para o estudo. A quarta seção apresenta 

e analisa os referenciais teóricos que fundamentam o presente trabalho. Por fim, na 

quinta seção são elencadas as referências bibliográficas.  
 
 
1.1 Descrição da Situação- Problema 

 

 

Pela primeira vez na história os números de pessoas com excesso de peso 

superam os números globais daqueles que estão abaixo do peso. Uma previsão 

recente da Organização Mundial da Saúde (OMS) indica que mais de 1,9 bilhão de 

adultos (+18 anos) estavam acima do peso e entre eles mais de 600 milhões eram 

obesos (Organização Mundial da Saúde, 2015). Tendências semelhantes estão 

sendo observadas em uma série de doenças não transmissíveis (DNT), incluindo 

doença cardíaca, acidente vascular cerebral e diabetes; estas sendo em partes 

relacionadas à obesidade. Até recentemente, a obesidade e as doenças não 

transmissíveis eram vistas como sendo um problema do mundo industrializado. 

Reconhece-se agora, no entanto, que as taxas de sobrepeso, obesidade e doenças 

não transmissíveis estão crescendo cada vez mais rapidamente, não só nos países 

em desenvolvimento, mas também em economias emergentes, como o Brasil, 

especialmente em ambientes urbanos (Organização Mundial da Saúde, 2014). Isso 
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representa um duplo problema para estas sociedades, devido aos custos 

económicos e sociais relacionados serem reconhecidos como significativo e estarem 

a aumentar rapidamente. A incidência de obesidade e excesso de peso é conhecida 

por estar relacionada a uma variedade de fatores de risco, incluindo o sedentarismo 

e estresse, mas o aumento da ingestão de alimentos ricos em energia - também é 

citada como uma causa. Nesse sentido, a OMS e a FAO afirmam que políticas de 

apoio são necessárias para ajudar as mudanças nos padrões alimentares e estilo de 

vida, já que elas são cruciais para reduzir os fatores de risco para essas doenças. 

Além de atividades físicas, que é mais ligada principalmente à uma questão 

individual, a indústria alimentar pode desempenhar um papel significado na 

promoção de regimes alimentares mais saudáveis, ou seja, redução de gordura, 

açúcar e teor de sal dos alimentos processados. Além disso, a indústria de alimentos 

pode garantir essa linha saudável, já que opções nutritivas estão disponíveis e 

acessíveis a uma grande gama de consumidores (Organização Mundial da Saúde, 

2014, 2015). 

Á luz dessas considerações aqui apresentadas, este estudo propõe-se a 

responder às seguintes questões de pesquisa: 

 

 Quais os valores de consumo que prevalecem e antecedem ao 

comportamento de escolha? 

 

  Há diferença na percepção de tais valores e no comportamento de escolha 

entre dois tipos de consumidores, os com alto hábito (frequência e 

intensidade) da prática de atividades físicas e os com baixo hábito? 
 
 
1.2 Objetivo Geral 

 

 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar o grau de influência dos 

valores de consumo em relação ao comportamento de escolha e consumo de 

alimentos saudáveis e da intervenção do hábito da atividade física nestes valores.  
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1.3 Objetivos Específicos 
 

 

 Identificar quais valores tem maior relevância para o consumo de alimento 

saudável e o comportamento de escolha para o mesmo, sem a estratificação; 

 Mostrar a correlação entre as dimensões dos valores de consumo e suas 

respectivas significâncias; 

 Comparar as dimensões dos valores e o comportamento de escolha para 

cada um dos grupos de consumidor, os que possuem alto hábito de 

atividades físicas e os que possuem baixo hábito; 

 Analisar o efeito moderador do hábito da prática de atividades físicas, 

verificando quais dimensões dos valores têm maiores relevâncias para com o 

comportamento de escolha de cada um dos grupos de consumidores;  
 
 
1.4 Justificativa 

 

 

No que se refere à produção científica com foco no objeto do presente estudo, 

o exame da literatura nacional e internacional possibilitou a identificação de um 

conjunto de trabalhos (GARDNER et al. 2011; HUR; JANG, 2015; KANG et al., 2015; 

PAQUETTE, 2005; SHETH; NEWMAN; GROSS, 1991; SUALAKAMALA; HUFFMAN, 

2010; VAN'T RIET et al. 2011) que serão sucintamente analisados, a seguir. 

Hur e Jang (2015) trazem a ideia de que restrained eaters, ou “comedores 

controlados”, comem baseando-se no sistema impulsivo a maior parte do tempo, o 

que os fazem muitas vezes escolher a comida pouco saudável uma vez que este 

tipo de alimento fornece emoções positivas. Por outro lado, os resultados de Kang et 

al. (2015) sugerem que os consumidores saudáveis são assumidos a escolher 

menus saudáveis, uma vez que eles possuem um objetivo saudável, portanto os 

consumidores saudáveis escolhem os seus alimentos devido características 

reflexivas e cognitivas. Estas diferentes perspectivas mostram a divergência que 

existe dentro da academia em relação ao comportamento alimentar e a necessidade 

de trazer mais conhecimento sobre a discussão. Devido "Alimentação saudável" ser 

uma questão complexa e a polêmica de "alimentação saudável" não ser reconhecida 
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no passado, a percepção de uma alimentação saudável continua a ser uma questão 

relativamente inexplorada, como sugerido pelo pequeno número de estudos 

(PAQUETTE, 2005). Comer saudavelmente ou comer uma dieta saudável estão 

relacionados com os consumidores que valorizam uma vida saudável (KANG et al., 

2015; SUALAKAMALA; HUFFMAN, 2010) somado a isso, a prática de atividades 

físicas traz a lembrança de que eles possuem um objetivo saudável, o que predispõe 

a um hábito alimentar saudável. Hábitos alimentares têm uma grande influência 

sobre o processamento de informações em relação aos produtos alimentares e 

hábitos são reconhecidos como fatores importantes no comportamento alimentar 

(GARDNER et al. 2011; VAN'T RIET et al. 2011). Os consumidores que gostam de 

comer alimentos saudáveis são principalmente os consumidores que valorizam um 

estilo de vida saudável (KANG et al., 2015; SUALAKAMALA; HUFFMAN, 2010). 

Tentar entender o comportamento dos consumidores saudáveis é importante para 

os comerciantes e empresas já que eles podem estabelecer suas estratégias de 

marketing. Assim, para conhecer tal comportamento de compra é necessário algo 

para predispor esse comportamento. Com isso, os hábitos de consumo saudáveis 

(atividades físicas) serão utilizados como um campo neste estudo, podendo ajudar a 

compreensão dos valores de consumo para diferentes consumidores de alimentos 

saudáveis e gerando uma grande vantagem para os comerciantes e seus 

respectivos objetivos.  

Esse artigo propõe a teoria dos valores de consumo e a composição destes 

(SHETH; NEWMAN; GROSS, 1991) para investigar a influência dos valores dos 

consumidores no comportamento de escolha. Ela será composta por cinco 

dimensões; Valor funcional, Valor Social, Valor epistêmico, Valor condicional e Valor 

emocional, que deverão exercer uma influência sobre o comportamento de escolha 

de alimentos saudáveis.  

No Quadro 1 estão sistematizados estudos com a temática valores e o ato de 

compra atribuído ao consumo de alimentos saudáveis sobre a influência de valores 

de hábitos saudáveis. 

 

QUADRO 1- Relação de estudos empíricos na temática estudada 
 
AUTOR 
(S) 

NATUREZA PRINCIPAIS INFORMAÇÕES 
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Kang, Jun 

e Arendt 

(2015) 

Artigo Entender a escolha de alimento saudável pelos clientes em 

restaurantes casuais, buscando compreender o papel do valor 

saudável no processo de fazer escolhas alimentares 

saudáveis em restaurantes casuais. O estudo coloca a 

expectativa, hedônica e a de resultado positivo, como 

mediadores que procedem ao valor saudável e antecedem a 

intenção de escolha alimentar saudável, além da ligação do 

valor saudável com o interesse em alimentos saudáveis.  

Hur e Jang 

(2015) 

Artigo O prazer e a culpa antecipada em um contexto de consumo 

alimentar saudável. Identificar os processos de tomada de 

decisão dos consumidores no meio de práticas de marketing 

intensivos relacionados com a saúde, através da investigação 

dos mecanismos de inferência dos consumidores, 
examinando as relações entre perceived healthiness ou 

salubridade percebida, prazer e culpa antecipada, e intenções 

comportamentais, além de tentar compreender o papel 
moderador das preocupações dietéticas nessas relações 

através de um hipotético anúncio de refeição saudável em um 

QSR (restaurante de serviço rápido).  

Gardner, 

de Bruijn e 

Lally 

(2011) 

Artigo Análise da aplicação do Self-reported Habit Index (SRHI) para 

comportamentos nutricionais e atividades físicas. O estudo 

analisa e sintetiza evidências na relevância do hábito para 

comportamentos nutricionais e atividade física, baseando-se 

na aplicação do SRHI. É feita uma revisão sistemática da 
literatura em torno da influência do hábito na dieta alimentar e 

na (in) atividade comportamental, baseado nas aplicações do 
Self-Report Habit Index (SRHI).  

Gravel et 

al., (2012) 

Artigo Investigação do impacto que as alegações nutricionais 

causam na percepção ligada á alimentação e na ingestão dos 

alimentos pelos consumidores. O estudo busca verificar quais 
os efeitos das alegações “saudável”, '”dieta/diet” ou “hedônica” 

nas percepções e nas estimativas de conteúdo calórico de um 

alimento inerente considerado menos saudável; busca 
também saber se as percepções dos alimentos podem 

influenciar tanta a ingestão calórica medida como a reportada 

durante uma única ocasião alimentar; e se esses resultados 

(percepção de alimentos, estimativas de calorias e ingestão 

calórica) diferem de acordo com características como sexo, 

IMC ou nível de restrição alimentar.  

Fonte: Elaborada pelo autor  



20 
 

 

           As pesquisas apresentadas acima permitem verificar a variedade de assuntos 

que podem ser analisados sob a perspectiva do comportamento do consumidor e a 

relevância que os valores vêm assumindo ao longo do tempo no comportamento de 

escolha do consumidor de alimentos saudáveis. 
 
 

1.5 Métodos e Técnicas de Pesquisa 

 

 

Nesta seção serão apresentados os aspectos metodológicos e técnica 

de pesquisa escolhida para a operacionalização dos objetivos propostos para 

este estudo. Além disso, será apresentada a caracterização da pesquisa, a 

descrição da amostra, bem como os instrumentos que foram utilizados para a 

coleta e análise dos dados. 

 

1.5.1 Tipificação e Delineamento Metodológico 

 

De acordo com Vergara (2000), quanto aos fins a que se destina a pesquisa 

foram de natureza explicativa, pois se pretendeu analisar o grau de influência dos 

valores de consumo em relação ao ato de comer alimentos saudáveis, alimentos 

não saudáveis e alimentos mistos e do efeito moderador exercido pelo hábito da 

atividade física nestes valores.  

Em relação à temporalidade da pesquisa, esta foi de caráter transversal, pois 

não foi realizado um acompanhamento sistemático do objeto de pesquisa. Segundo 

Creswell (2010), um estudo é de corte transversal quando os dados são coletados 

em um momento do tempo.  

Como a pesquisa foi realizada no contexto do comportamento do consumidor, 

ela acabou sendo aplicada em uma determinada região com pessoas de idades 

variadas e de ambos os sexos. Por esse fato, pode-se caracterizar a pesquisa 

quanto ao ambiente de análise como uma pesquisa de campo, pois os dados foram 

coletados no próprio ambiente, através da aplicação de questionário. O estudo se 
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caracteriza por uma pesquisa aplicada, e os dados foram coletados em um período 

específico de um mês. 

Pretendeu-se utilizar a abordagem quantitativa para analisar o fenômeno.  

A pesquisa quantitativa é entendida como uma forma criada para se testar 

teorias objetivas, que tratam da relação entre variáveis. Para Cresweel (2010), estas 

variáveis podem ser medidas por alguns instrumentos, a fim de que os dados 

numéricos possam ser avaliados por meio de estudos estatísticos, justificando a 

classificação da pesquisa em quantitativa na fase de levantamento ou survey. 

 

1.5.2 Instrumento 

 

Para analisar o grau de influência dos valores de consumo sobre o 

comportamento de escolha em relação a alimentos saudáveis com a moderação 

incorrida pelo hábito da atividade física, foram utilizados o modelo proposto por 

Sheth, Newman, Gross (1991), usado e implementado por Sweeney e Soutar (2001) 

e Lin e Huang (2012) no contexto de comida saudável junto com o SRHI 

desenvolvido por Verplanken e Melkevik (2008). Itens foram utilizados para as 

dimensões dos valores a partir de pesquisas anteriores relevantes, fazendo 

pequenas alterações formais para adaptar estas medidas para alimentos saudáveis. 

Para a avaliação dos itens, foi utilizada uma escala de concordância do tipo Likert 

(variando de 1 = discordo fortemente a 5 = concordo plenamente).  

Um questionário foi aplicado com pessoas situadas na cidade de Brasília-DF, 

sendo sua maioria estudantes universitários, tanto homens quanto mulheres. Análise 

fatorial exploratória e Alfa de Cronbach foram aplicadas e a Análise fatorial 

confirmatória foi utilizada para analisar o grau de influência dos valores de consumo 

sobre o comportamento de escolha sobre alimentos saudáveis e a moderação do 

hábito da atividade física em tais valores com base em Modelos de Equações 

Estruturais (SEM). 

 

1.5.3 Amostra de participantes 
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Devido à pesquisa não ter um objetivo alienado a um grupo específico de 

pessoa, a amostra será uma amostra aleatória, contendo pessoas de idades 

variadas e de ambos os gêneros. A escolaridade, renda e estado civil também serão 

aleatórios, podendo aparecer nos resultados alguma significância para todas essas 

variáveis quanto ao objetivo a ser alcançado pela pesquisa.  

 

1.5.4 Procedimentos de Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi feita via digital, ou seja, o questionário acabou sendo 

aplicado e distribuído via Facebook, email e outros tipos de mídia. Além disso, para 

alcançar a quantidade de amostra significativa, o questionário também foi aplicado 

manualmente, tendo em vista que posteriormente todos os dados foram passados 

para uma única planilha para seguidamente partir para a etapa de análise. A seleção 

da amostra se baseou na possibilidade de atingir a maior quantidade de 

consumidores de alimentos saudáveis possíveis. Pela coleta ter sido feita, em sua 

maioria, via redes sociais e outros meios digitais, a população que respondeu ao 

questionário se estabilizou em um fluxo social mais próximo do entrevistador. 

Portanto não procurou ter um público especifico para servir de amostra da pesquisa.  
 
 

1.6 Estrutura e Organização do Trabalho 
 

 

Primeiramente iniciou-se com a apresentação do tema, colocando a situação 

problema e os objetivos a serem alcançados na pesquisa, juntamente com a 

justificativa e razão do estudo. Cita-se uma breve explicação acerca da metodologia 

desenvolvida, sua tipificação, instrumentos, amostra e coleta de dados. No segundo 

ponto se introduz o referencial teórico com os temas, citações e explicações sobre o 

tema percepção de valor, valores de consumo e hábitos.  Como terceiro ponto, o 

estudo busca explicar mais detalhadamente o método que será desenvolvido, 

colocando cada passo de desenvolvimento da pesquisa. Com o método escolhido, a 

coleta de dados feita e a aplicação da metodologia, veem a análise dos dados e 

resultados, colocando os principais achados da pesquisa e vinculando esses 
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resultados ao objetivo proposto. Por fim acontece a discussão e conclusão, em que 

se apresenta a posição dos resultados perante a pesquisa, qual sua relevância para 

academia como também para pesquisa futuras, e sua ligação e alcança desejado 

com o objetivo do estudo.  
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2   REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

Esta seção apresenta a relação de alguns tipos de alimentos com o saudável, 

além de apresentar uma revisão da teoria de percepção de alimentos, a relação dos 

consumidores com o alimento, seguido da teoria dos valores de consumo e de 

literatura relacionada com hábitos. 

 
2.1 Alimentos e sua relação com o saudável  
  

 Muitos alimentos são classificados dentro de uma das classes: a classe 

saudável e a classe não saudável, porém há diversas justificativas que colocam um 

mesmo alimento em ambas as classes, tornando essa classificação binária subjetiva 

e relativa.   

Os alimentos funcionais, por exemplo, estão introduzidos nas classes dos 

saudáveis. Não se tem um conceito pré-definido do que seria um alimento funcional, 

mas existem afirmações que dizem sobre essa categoria de alimento e sua relação 

com o saudável. Hasler (2002) introduz em seu estudo algumas definições do que 

seria o alimento funcional, um alimento modificado ou ingrediente alimentar que 

possa prover um benefício saudável além dos tradicionais ingredientes que contém; 

Alimento que, por virtude da presença de componentes fisiologicamente ativos 

providenciam um benefício saudável além das nutrições básicas; Alimentos que são 

fortificados, enriquecidos ou aprimorados. Em resumo, ele traz a ideia de que 

alimento funcional satisfaz as necessidades nutricionais básicas, mas também 

provem benefícios psicológicos adicionais (DING et al., 2015; HASLER, 2002). São 

incluídos nessa categoria frutas, vegetais, produtos com alto teor de fibra, bebidas 

de iogurte pro biótico, alimentos enriquecidos com minerais/vitaminas e 

bebidas/barras para baixar o colesterol (SHAFIE; RENNIE, 2012). 

 Outro tipo de alimento que entra na classe dos saudáveis são os alimentos 

orgânicos. Eles são descritos como alimentos que utilizam recursos renováveis, 

conservam a água e o solo melhorando a qualidade do meio ambiente para 

gerações futuras, além de não serem cultivados ou processados com pesticidas 

convencionais, fertilizantes sintéticos, bioengenharia ou radiação ionizante (LEE; 
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YUN, 2015; USDA, 2007). Assim, a preocupação com a saúde humana, a segurança 

alimentar e ambiental juntamente com outros atributos sensoriais, tais como valores 

nutritivos, sabor, frescor e aparência despertaram interesse em estudos sobre 

alimentos orgânicos, comparando aspectos do orgânico contra o alimento 

convencional (SHAFIE; RENNIE, 2012). 

 Esses alimentos classificados como saudáveis podem em certas ocasiões 

serem vistos com opiniões adversas as que são propostas para esses alimentos. 

Alguns estudos notaram que na dieta e na saúde, alimentos processados possuem 

efeitos potencialmente negativos, o que faz com que comer esse tipo de alimento 

aumente a prevalência de obesidade e sobrepeso além da associação com uma 

maior ingestão de energia (ZHOU et al., 2015); Muitos dos alimentos funcionais são 

processados. Consumidores acreditam que alimentos orgânicos são naturalmente 

processados, seguros e saudáveis (HUBER et al., 2012) e os que comem alimentos 

orgânicos possuem menos problemas de saúde, já que se tem um nível 

significativamente mais baixos de resíduos de pesticidas em alimentos orgânicos 

(HUBER et al., 2012; REMBIAŁKOWSKA, 2007; YAZDANPANAH, 2015). Porém, 

como existem pesquisas sobre os efeitos na saúde pelo alimento funcional, é difícil 

provar o potencial efeito na saúde pelos alimentos orgânicos (HUBER ET AL., 2012). 
  

 
 

2.2 A percepção dos alimentos e sua relação com o consumidor 
 
 

A percepção entendida pelos consumidores acerca do alimento saudável é a 

grande questão para o marketers estabelecerem suas estratégias. Na revisão da 

literatura, existem alguns elementos fundamentais para a percepção de alimento 

saudável. Os alimentos saudáveis são categorizados como vegetais e frutas; carne, 

baixo nível de gordura, sal e açúcar; aspectos de qualidade como fresco, não 

processado e caseiro, e conceitos de balanço, variedade e moderação (PAQUETTE, 

2005). Então, para escolha de alimentos saudáveis, ter um conteúdo calórico inferior 

(subestimação) é o que é percebido, enquanto que escolha de alimento não 

saudável (superestimação), ter um alto conteúdo calórico é o que é percebido. Os 

conteúdos calóricos baixos e altos são as razões de escolha de muitos 
consumidores (CARELS et al., 2006; CARELS et al., 2007; GRAVEL et al., 2012). 
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Algumas pesquisas sugerem que fatores como teor de gordura percebido do 

alimento é o que influencia a decisão de colocar um alimento numa categoria 

saudável ou diet (CARELS et al., 2006; CARELS et al., 2007; OAKES; 

SLOTTERBACK, 2001a–c, 2002).  

Carels et al. (2006) mencionam a pesquisa de Oakes e Slotterback (2001c), 

reportando que, quando as classificações de saudáveis foram baseadas nos nomes 

dos alimentos, participantes foram mais influenciados pelo teor de gordura do 

alimento. Por outro lado com as classificações de saudáveis sendo baseadas nas 

descrições dos alimentos, participantes foram mais influenciados pelo teor de 

gordura do alimento juntamente com o conteúdo de vitaminas / minerais e teor de 

colesterol. Então, esses resultados se baseiam nos fatos de que os alimentos têm 

um significado e reputação de ser bom ou ruim, sendo que o teor de gordura é uma 

grande influência para essas reputações (CARELS et al., 2006). Além disso, Carels 

et al. (2006) completa informando uma outra pesquisa de Oakes e Slotterback 

(2001b), mencionando que as metas relacionadas com a alimentação, tais como a 

melhoria da saúde ou perda de peso podem influenciar tais consumidores. Um 

exemplo de tipo de consumidor são os Dieters; Eles tendem a classificar teor de 

gordura como mais importante quando julgam o grau do “saudável” de um alimento, 

enquanto non-dieters classificam “frescura” (CARELS et al., 2006; OAKES; 

SLOTTERBACK, 2002).  

Consumidores tem sua opinião para itens alimentares. Quando características 

saudáveis são estabelecidas, a razão do consumidor de comer certos alimentos 

ganha relevância e suas atitudes de comer alimentos saudáveis ou não saudáveis 

estão supostos a entrarem em conflito. Desde que consumidores com preocupações 

de uma alta dieta estão tentando alcançar objetivos saudáveis, eles reagiriam mais 

favoráveis para os itens de cardápio saudável e essa atitude positiva devem facilitar 

as ligações entre salubridade percebida, emoções positivas esperadas e as 

intenções comportamentais (HUR; JANG, 2015). Assim, pessoas saudáveis devem 

comer mais “saudável” e essa atitude para um estilo de vida saudável leva 

consumidores saudáveis a serem “Comedores controlados”. Comedores controlados 

estão supostos a controlar sua alimentação a fim de manter ou alcançar um peso 

ideal. Eles impõem uma dieta limite que consiste em um conjunto de regras para 

limitar a ingestão de alimentos (STROEBE et al., 2008). No entanto, consumidores 

saudáveis ou comedores controlados tem uma dupla perspectiva. A relação entre 
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restrição dietética e o gosto por alimentos de alto teor calórico e alimentos 

palatáveis, ou alimentos não saudáveis, poderia ser mais bem entendido a partir de 

uma perspectiva de processo duplo (HOUBEN; JENSEN, 2010). Strack & Deutsch 

(2004) propôs um modelo “Dual –process”, o Modelo Reflexivo-impulsivo. Esse 

modelo cita que o comportamento é guiado por dois diferentes tipos de processo 

cognitivo: processo reflexivo ou explicito e processo impulsivo ou implícito. Processo 

reflexivo está ligado a objetivos pessoais e padrões, dependendo de fontes 

cognitivas, por outro lado o processo impulsivo se preocupa com preferências 

automáticas (HOUBEN; JENSEN, 2010). Outro modelo de Dual –process é o modelo 

de Goal Conflict Model of Eating. Esse modelo propõe que restrição dietética está 

associada a dois objetivos conflitantes: O objetivo da apreciação do alimento e o 

objetivo do controle de peso (STROEBE et al., 2008).  

 Ambos os modelos estruturam um conflito entre dois diferentes objetivos e 

duas diferentes atitudes em relação a alimento saudável e não saudável. 

Consumidores com um estilo de vida saudável, restrição alimentar (comedores 

controlados) são caracterizados por um cabo de guerra entre o sistema reflexivo e o 

sistema impulsivo, em que o sistema reflexivo reflete os objetivos de controle de 

peso e restrição alimentar e o sistema impulsivo ativa atitudes positivas e tendências 

de aproximação em relação à comida altamente calórica (HOUBEN; JENSEN, 2010; 

STRACK; DEUTSCH, 2004; STROEBE et al., 2008). Assim, o conflito de objetivo 

começa quando seus corações dizem para se aproximar aos alimentos não 

saudáveis, mas suas mentes os impulsionam a evita-los. Comedores controlados 

são ambivalentes porque por um lado eles gostam, mas por outro lado eles não 

gostam dele quando eles pensam sobre quantidade de calorias e sua dieta crônica 

(STROEBE et al., 2008). 

 A pesquisa feita por Houben and Jensen (2010) também introduz essa 

ideia de perspectiva dupla. Eles usam Reflective-Impulsive Model e um de seus 

resultados foi descobrir que comedores controlados associam mais fortemente 

alimento de alto teor calórico com afeto positivo em comparação com comedores 

desenfreados. Isso demonstra que a restrição dietética está associada à atitude 

positivas implícitas mais fortes em relação à comida altamente calórica. Devido a 

comedores controlados tentarem limitar a sua ingestão de alimentos com alimentos 

de baixa caloria, eles não associam alimentos de alto teor calórico mais fortemente 

com efeito positivo quando contrastado com alimentos de baixa caloria. No entanto, 



28 
 

 

isso não significa que comedores controlados não associam alimentos de alto teor 

calórico com afeto positivo (HOUBEN; JENSEN, 2010). 

 Além disso, algo é necessário para conduzir os consumidores para a 

percepção de alimentos saudáveis e a atitude para comer tais alimentos. Um 

princípio que os dirige é o valor. 

 
 
2.3 Os Valores  
 
 
2.3.1 Valores de consumo 
 

Valor é um item em consumo que já vem sendo estudado e interpretado por 

um longo tempo. Os valores são os padrões ou critérios que impulsiona a tomada de 

decisão do consumidor (CROISSANT, 2008; LEE et al., 2014; SCHWARTZ, 1992). 

Para definições contemporâneas do termo “valor”, a ideia usada na maioria das 

vezes é a de que valor é derivado do uso de um produto ou serviço (Spark et al., 

2008) e tais valores são crenças centrais que guiam o comportamento (Flint; 

Woodruff; Gardial 1997). Eles possuem importância em influenciar o grau do 

comportamento de tomada de decisão de uma pessoa (Fornerino et al. 2011).  

Na literatura do marketing, o conceito de valor de consumo tem sido discutido 

no contexto da troca ou retorno sobre algo, apresentando a noção de trade-off entre 

o custo ou sacrifícios incorridos e experiente ou valores esperados, o que levaram a 

conceituações multidimensionais a serem desenvolvidas por várias pesquisas 

(Perrea et al., 2015). Um produto é um conjunto de satisfações de valores para os 

consumidores e eles atribuem valor ao produto de acordo com sua capacidade 

percebida de atender suas necessidades (KHALIFA, 2004; LEVITT, 1980). Gallarza 

e Saura (2006) citam que o valor construto pode ajudar a explicar diferentes áreas 

do comportamento do consumidor, começando pela escolha do produto, em seguida 

a intenção de compra e, finalmente, a repetição de compra. Então, uma 

característica para o ato de compra seria o valor percebido do consumidor, que é 

baseado no que é recebido e o que é dado; consumidor tem uma avaliação global 

da utilidade de um produto (ZEITHAML, 1988).  

Comportamento do consumidor depende dos valores de consumo, visto que 

são crenças sobre o que é importante de alcançar em vida (FORNERINO et al., 

2011). Por exemplo, em um primeiro momento alguns consumidores percebem valor 
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quando eles pagam um preço baixo, enquanto outros percebem valor quando existe 

um equilíbrio entre qualidade e preço, ou seja, qualidade e preço possuem pesos 

diferentes (CHI; KILDUFF, 2011). Porém esse conhecimento sobre o valor percebido 

mudou durante o tempo, eles descobriram que os consumidores procuram 

preencher ambos os valores, o funcional e o hedônico enquanto compram (PUNJ, 

2011; SHETH et al., 1991).  

 

2.3.2 Teorias dos valores de consumo e suas dimensões 

 

Existem estudos feitos que colocaram outras percepções dos fatores 

relacionados ao valor, e como um desses estudos, Sheth, Newman and Gross 

(1991) apresentam a teoria dos valores de consumo.  

Em vista deste ponto, Sheth et al. (1991) alegam que três proposições 

fundamentais são evidentes para a teoria dos valores de consumo: i) A escolha do 

consumidor é uma função de vários valores de consumo; ii) os valores de consumo 

fazem contribuições diferenciais em qualquer situação de escolha; iii) Os valores de 

consumo são independentes. Assim, não necessariamente haverá apenas um único 

valor para satisfazer, pode ser um grupo de valores, e estes valores são escolhidos 

independentemente. Esta teoria sustenta que a escolha do mercado é uma função 

dos valores de consumo de multi-dimensões; comportamento de consumo é afetado 

de diferentes formas por esses valores, sendo um independente do outro (CHI; 

KILDUFF, 2011). Isso mostra que os valores são uma descrição do que são os 

objetivos finais importantes e desejáveis (PARK, 2004). A teoria examina como 

valores de consumo e crenças influenciam as decisões dos consumidores, 

fornecendo um quadro conceptual para o preenchimento desta lacuna de 

conhecimento (PUNJ, 2011; SHETH et al., 1991) e nessa teoria as atitudes e os 

comportamentos em relação a compra podem ser previstos por este valor, percebido 

e real, para o consumo (CHI; KILDUFF, 2011). 

A gama das dimensões de valores é muito ampla quando se referido a 

literatura, mas se baseando na teoria de Sheth et al. (1991) e já mencionado 

anteriormente em outras pesquisas (e.g. Sweeney; Soutar, 2001; Gallarza; Saura, 

2006; Lin; Huang, 2012), valores de consumo pode ser dividido em cinco tipos: Valor 

funcional; Valor condicional; Valor epistêmico; Valor social; Valor emocional e uma 
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decisão de compra pode ser influenciada por um ou todos os cinco valores de 

consumo (SHETH et al., 1991). 

. Valor Funcional: Valor funcional é o principal condutor de escolha dos 

consumidores e é a utilidade percebida pelo consumidor integrado à capacidade da 

alternativa para o desempenho funcional, utilitária, ou física (LIN E HUANG, 2012; 

SHETH et al., 1991). Valor funcional tem a capacidade de desempenhar as funções 

relativas à finalidade para a qual foi criado um produto, incluindo atributos como 

textura, sabor, frescura e qualidade global (PERREA et al., 2015). Assim, comer um 

alimento saudável devido desempenho utilitária ou física adquire valor funcional. 

. Valor Social: É quando uma alternativa está associada com um ou mais 

grupos específicos, adquirindo valor social através da associação de estereótipos 

(SHETH et al., 1991). Pressão social externa (percepções pessoais do que colegas 

pensam que um indivíduo deve fazer) e atitudes pessoais normas ou valores que 

informam a motivação morais com base em recompensas antecipadas auto-

administradas ou punições são refletidas pelas normas subjetivas (ARVOLA et al., 

2008; LIN; HUANG, 2012). Os resultados de Cannuscio et al. (2014) sugerem que 

todos os aspectos da compra de alimentos são fortemente entrelaçados com papéis 

sociais, relacionamentos, status e necessidades e também oferecem oportunidades 

para conexão social para serem reconhecidos, para experimentarem o respeito e 

para encontros sociais positivos. 

. Valor Emocional: Acontece quando uma alternativa tem a capacidade de 

despertar sentimentos ou estados afetivos, associado a sentimentos específicos ou 

quando precipitam ou perpetuam esses sentimentos (SHETH et al., 1991). Isso 

significa que o consumo por valor emocional surge quando é necessário o estado 

afetivo. Em escolhas de alimentos, respostas afetivas e emocionais exercem 

influências poderosas (LEASE, 2104; MELLERS et al., 1997). Isso pode dar o 

próprio prazer do consumidor, gosto e conforto o que poderia elevar esse valor 

(PERREA et al., 2015).  Por exemplo, alguns alimentos despertam sensação de 

conforto através de sua associação com as experiências da infância (SHETH et al., 

1991). 

. Valor Condicional: É a utilidade percebida adquirida devida situação 

específica ou conjunto de circunstâncias que enfrentam a escolha, também na 

presença de contingências físicas ou sociais antecedentes que aumentam o seu 

valor funcional ou social, a alternativa adquire valor condicional (SHETH et al,. 
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1991). As circunstâncias que cercam os indivíduos como eles respondem a 

estímulos pertinentes às suas necessidades e desejos são referidas como variáveis 

situacionais (LIN; HUANG, 2011; NICHOLLS et al., 1996). Assim, o valor 

condicional, muitas vezes, vai depender da situação (SHETH et al., 1991). 

. Valor Epistêmico: Como o último valor apresentado, o valor epistêmico surge 

quando uma alternativa desperta a curiosidade, fornece novidade, e / ou satisfaz um 

desejo de conhecimento para o indivíduo (SHETH et al., 1991). Considerando-se 

esta declaração, uma alternativa com valor epistêmico está relacionada com 

inteiramente novas experiências e isso proporciona aos consumidores a alternativa 

de escolha, pois eles estão entediados ou saciados com a sua marca atual (SHETH 

et al., 1991). 

Transcendendo ações e situações específicas, os valores servem como 

normas e critérios e são ordenados por importância em relação ao outro, formando 

um sistema de prioridades de valores pelo conjunto ordenado. Além disso, o que 

orienta a ação é a importância relativa do conjunto de valores relevantes e este 

conjunto de valores é a crença de que as compensações que um indivíduo faz em 

perseguir um objetivo particular (BAGCHI et al., 2015). Então, CPV é ainda mais 

importante do que a satisfação do consumidor na explicação das intenções 

comportamentais da compra do consumidor, isso ocorre durante as várias etapas do 

processo “fazer-decisões” do consumidor, incluindo a pré-compra e pós-compra ou 

avaliação da pós- utilização (CHI; KILDUFF, 2011; TAM, 2004). 
 
 
2.4 Hábitos 
 
 

Já que valores têm sua importância no comportamento de escolha do 

consumidor, os hábitos saudáveis tais como atividades físicas, podem interferir nos 

objetivos dos consumidores e podem alterar o grau de influência que os valores de 

consumo exercem sobre os comportamentos de escolha relacionados aos alimentos 

saudáveis. Alguns consumidores possuem seus próprios health values ou valores de 

saúde. Valores de saúde estão relacionados ao grau em que um indivíduo valoriza 

sua saúde. Diz respeito aos problemas de saúde e a determinação de fazer todo o 

possível para manter ou melhorar a sua saúde, o que é outra conjectura introduzida 

dentro do valor da saúde (TUDORAN et al., 2009). Então, supõe–se que o valor para 
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a saúde do indivíduo interfere diretamente com os valores de consumo, porque, 

como o indivíduo tem uma intenção saudável, sua percepção de valor sobre 

alimentos saudáveis poderia ser diferente e seu comportamento de escolha de 

alimentos saudáveis podem ter pesos diferentes para cada valor de consumo. 

Assim, as atitudes em relação a produtos saudáveis podem ser influenciadas por 

valores de saúde (TUDORAN et al., 2009). 

Hábitos saudáveis podem estar ligados com escolhas saudáveis, e como já 

foi mencionado, os consumidores com um estilo de vida saudável estão dispostos a 

ter uma dieta saudável (KANG et al. 2015), conduzindo à ideia de que o hábito é 

uma característica importante na compreensão da demanda dos consumidores por 

alimentos saudáveis. Assim, para introduzir este tema de pesquisa, têm-se os 

aspectos das atividades físicas e como ou por que isso poderia ser considerado 

habitual, inserindo este hábito dentro do valor da saúde.  

Saber sobre frequência, atitudes e reforço de comportamento é necessário 

para adquirir conhecimento sobre hábitos de atividade física. Por esta razão, a partir 

da compreensão da repetição, os efeitos cumulativos de repetição podem fazer um 

comportamento ser prejudicial ou benéfico para a saúde (VERPLANKEN; 

MELKEVIK, 2008). Verplanken e Melkevik (2008) também afirmam que, se houver 

um interesse em compreender o mecanismo por trás do comportamento de exercício 

regular, não é a frequência do exercício que é de interesse, mas o grau em que a 

decisão de exercício se transformou em um hábito. Este efeito da repetição fornece 

um argumento forte para focar na natureza repetitiva do exercício quando se 

estabelece em conjunto com a falta de atenção a repetição nos modelos atuais de 

comportamento de saúde (VERPLANKEN; MELKEVIK, 2008). Van't Riet et al. 

(2011) mencionam que, quando um comportamento é executado pela primeira vez, 

é necessário realizar algum tipo de reforço antes que o comportamento se torna 

habitual. Essas declarações indicam que um hábito vem de características 

automáticas, e, como Eagly e Chaiken (1993), Ouellette e Wood (1998), Ji e Wood 

(2007), e Van't Riet et al. (2011), este estudo mostra que o comportamento de 

repetição e a frequência do comportamento podem afetar o comportamento futuro e 

fortalecer ou criar uma força de hábito. 

À medida que o comportamento se torna habitual, ele é menos guiado pelas 

atitudes conscientes e intenções (JI; WOOD, 2007; OUELLETT; WOOD, 1998; 

VERPLANKEN; MELKEVIK, 2008; VERPLANKEN et al., 1998), ou seja, 
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características automáticas prevalecem. Mas, além da automaticidade, outro atributo 

mencionado no estudo do hábito é a intenção. Ajzen e Madden (1986) descrevem a 

Teoria da Ação Racional (TRA), afirmando que há prioridade à intenção antes de 

qualquer comportamento. Ajzen e Madden (1986) especificam dois determinantes 

independentes de intenção, colocam a primeira como sendo fator pessoal 

denominado a atitude em relação ao comportamento, que se refere à avaliação grau 

que a pessoa tem em relação ao comportamento. Por outro lado, o segundo 

indicador de intenção é uma norma subjetiva, e refere-se à pressão social percebida 

de realizar ou não realizar o comportamento, o que constitui um fator social. Esta 

teoria também lida com os antecedentes de atitudes e normas subjetivas (AJZEN; 

MADDEN, 1986). A Teoria do Comportamento Planejado (TPB) estende a TRA e 

inclui o conceito de controle do comportamento (AJZEN; MADDEN, 1986), 

colocando como o fator central a intenção do indivíduo para realizar um determinado 

comportamento (AJZEN, 1991; Ji; Wood 2007), conforme comentado por Baglione, 

Tucci e Stanton (2012).  

Uma pesquisa feita por Gardner et al. (2011) com o método Self-Report Habit 

Index (SRHI) para obter informações sobre questões relacionadas com a atividade 

física e nutrição, revelou que os hábitos mais fortes foram relatados em relação à 

(in)atividade física e viagens ativas. Em oito dos nove testes, o hábito moderou a 

relação de intenção de comportamento. Alguns resultados foram encontrados, por 

exemplo, como o impacto da intenção sobre o comportamento diminuiu, a força do 

hábito aumentou, e estes resultados destacaram a ideia de integrar hábito dentro da 

teoria mudança de comportamento e prática (Gardner et al. 2011). Com estas 

afirmações, essa pesquisa tem o objetivo de tentar descobrir se um hábito de 

atividade física altera as dimensões de valores com base no comportamento de 

escolha sobre alimentação saudável. 
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 
 
 

O texto a seguir apresenta uma descrição dos aspectos metodológicos e 

técnicas escolhidas para operacionalizar os objetivos do estudo. Além disso, foram 

especificados a natureza da pesquisa, o tipo e a abordagem utilizada, a descrição da 

amostra, população e também do instrumento que foi utilizado para a coleta e 

análise dos dados. 

 
 

3.1 Tipo e Descrição Geral da Pesquisa 
 
 

Quanto aos fins a que se destina a pesquisa foi de natureza explicativa, pois 

se pretendeu analisar o grau de influência dos valores de consumo em relação ao 

comportamento de escolha de alimentos saudáveis e do efeito moderador exercido 

pelo hábito da atividade física nestes valores (VERGARA, 2000). Em relação à 

temporalidade da pesquisa, esta foi de caráter transversal, pois não foi realizado um 

acompanhamento sistemático do objeto de pesquisa e, já mencionado 

anteriormente, segundo Creswell (2010), um estudo é de corte transversal quando 

os dados são coletados em um momento do tempo. Foi uma pesquisa aplicada em 

uma determinada região com pessoas de idades variadas e ambos os sexos 

(Masculino e Feminino), caracterizando a pesquisa quanto ao ambiente de análise 

como uma pesquisa de campo. Os dados foram coletados no próprio ambiente com 

a aplicação de questionários. O estudo teve características de uma pesquisa 

aplicada com os dados coletados em um período específico do mês.  

Pretendeu-se utilizar a abordagem quantitativa para analisar o fenômeno, já 

que a pesquisa quantitativa é entendida como uma forma criada para se testar 

teorias objetivas, que tratam da relação entre variáveis e, como já mencionada, 

segundo Cresweel (2010), estas variáveis podem ser medidas por alguns 

instrumentos, a fim de que os dados numéricos possam ser avaliados por meio de 

estudos estatísticos, justificando a classificação da pesquisa em quantitativa na fase 

de levantamento ou survey. 
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3.2 População e Amostra 
 
 
A população e amostra do estudo se concretizou basicamente com jovens de 

20 a 25 anos, estudantes universitários. Porém como o objetivo do estudo foi o de 

entender grau de influência dos valores de consumo dos consumidores sobre o 

comportamento de escolha, há uma abrangência a todos os consumidores, não 

importando sua idade, gênero, nível de escolaridade, etc. Pretendeu-se aplicar o 

questionário com o máximo de pessoas possíveis, tentando alcançar uma amostra 

entre 230-260 pessoas.  Visto que as variáveis a serem primeiramente analisadas 

não tiveram correlação ou ligação direta com variáveis descritivas, a diferenciação 

descritiva dos questionários respondidos, inicialmente, não possuiu algum grau de 

significância para o alcance do objetivo esperado. Contudo, caso alguma dessas 

variáveis descritivas acabassem dando significância ou resultados de interesse para 

o estudo, elas teriam sido mencionadas e relacionadas com o objetivo da pesquisa, 

por isso não foram descartadas da pesquisa inicialmente. 

Os questionários foram aplicados via internet, através de redes sociais e 

outros recursos disponíveis que sejam eficientes para dispersão de questionários. 

Foram passados para uma base de dados em excell, onde poderiam ser aplicadas 

as metodologias selecionadas e a análise de dados feita, para assim posteriormente 

se ter um resultado com a pesquisa.  

 
 

3.3 Instrumentos e Procedimentos para Coleta e Análise de Dados 
 
 
Este estudo analisou o grau de influência dos valores de consumo em relação 

ao comportamento de escolha e consumo de alimentos saudáveis e da moderação 

incorrida pelo hábito da atividade física nestes valores. Para essa proposta, o 

presente método foi dividido em duas partes e suas respectivas análises também: 

primeiro, a análise do grau de influência dos valores de consumo no comportamento 

de escolha em relação aos alimentos saudáveis; e, em segundo, a moderação do 

hábito da atividade física junto a esses valores em relação ao comportamento de 

escolha sobre alimentação saudável.  

Para cumprir com tal foi utilizado o questionário, tendo em vista ser o 

instrumento mais adequado e indo ao encontro e favorecendo o teste do modelo 
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proposto por Sheth, Newman, Gross (1991), um modelo que foi operacionalizado 

pela Sweeney e Soutar (2001) através da escala do Valor Percebido do Consumidor 

(CPV). Os itens utilizados para representar cada dimensão de valor foram baseados 

nos estudos de Sweeney e Soutar (2001) e Lin e Huang (2012). Somado a isso, a 

outra parte do questionário que diz respeito ao habito de se exercitar e a frequência 

de consumo de alguns alimentos seguem o modelo SRHI desenvolvido por 

Verplaken e Melkevik (2008). A estrutura da pesquisa está apresentada na Figura 01 

e corresponde as seis dimensões identificadas na revisão da literatura e sua 

associação com os itens correspondentes.  

Figura 01 – Estrutura da pesquisa 

 

Valor Emocional 

 

 Em uma das partes, as medidas usadas foram adaptadas para operar as 

dimensões incluídas no modelo de pesquisas anteriores relevantes (Lin; Huang, 

2012; Sweeney; Soutar,2001; Sheth et al., 1991) fazendo pequenas alterações 

formais para adaptar estas medidas para a comida relacionada a saúde e o contexto 

de bem-estar. Cinco itens adaptados da pesquisa de Lin e Huang (2012) foram 

utilizados para representar a dimensão que representa o comportamento de escolha 

e para as demais dimensões independentes (Valor Funcional-Preço, Valor 

Funcional–Qualidade, Valor Condicional, Valor Epistêmico e Valor Emocional) um 

total de 23 itens foram adaptados das pesquisas de Lin e Huang (2012) e Sweeney 

e Soutar (2001). Assim, três itens foram usados para as dimensões do Valor 

epistêmico e Valor Funcional-Qualidade; quatro itens para as dimensões de Valor 

social, Valor Funcional-Preço e Valor condicional; cinco itens para a dimensão do 

Valor Funcional–Preço 

Valor Social 

Valor Condicional  

Valor Epistêmico 

Choice Behaviour 

Self-Report Habit Index (SRHI) 
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Valor emocional e o Comportamento de Escolha. Na outra parte do questionário 

relacionada com a análise do efeito moderador, o modelo SRHI e seus itens foram 

baseados na pesquisa de Verplaken e Melkevik (2008) compostos por cinco tópicos 

ligados a frequência e força do hábito da prática de atividades físicas e alimentação. 

Após adequação, o questionário ficou composto por 38 itens, divididos em quatro 

grupos de perguntas-questões. Um total de cinco variáveis controle (Idade, gênero, 

nível educacional, renda e estado civil), frequência e força do hábito (1 a 5), 

dimensões de valores de consumo de alimentos (6.1 a 6.23) e comportamento de 

escolha (6.24 a 6.28).  

Em relação as dimensões dos valores, para todos os itens, houve uma escala 

do tipo Likert de cinco pontos (variando de 1 = discordo fortemente a 5 = concordo 

plenamente). Já para análise do efeito moderador, o SRHI foi convertido de uma 

escala contínua para uma escala categórica. Sendo que a frequência foi analisada 

pela escala contínua, enquanto a força do hábito foi mensurada pela escala 

categórica (escala do tipo Likert de cinco pontos).  

O instrumento foi submetido à validação semântica por meio de pré-teste com 

amostra de consumidores experientes, ou seja, consumidores que entendem a 

respeito do assunto de alimento saudável e sabem distinguir, além de terem 

objetivos próprios e bem concisos para o consumo do mesmo, em que foram 

solicitados a analisar a compreensão e clareza dos itens que compõe o questionário. 

Durante o pré-teste, de sete a dez consumidores experientes foram tomadas como 

sujeitos e convidados a observação sobre as perguntas e sua formulação. As 

percepções desses consumidores serviram de base para a revisão das medidas que 

foram construídas. Com base no feedback dos sujeitos pré-teste, foi possível a 

remoção ou não de algum item do instrumento de pesquisa.  

A aplicação do questionário aconteceu no período de março a abril de 2016 

na cidade de Brasília-DF, Brasil. Pretendeu-se aplicar a pesquisa dentro da 

universidade, mas houve inclusão de pessoas de toda a capital, já que a coleta de 

dados foi principalmente por meio de questionários na Internet. Para garantir 

qualidade nas respostas alguns cuidados foram tomados, cuidados como a 

impossibilidade de deixar respostas em branco e a não solicitação de identificação 

do entrevistado e informação de dados pessoais, o que permitiu elevar as taxas de 

retornos dos questionários.  
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Na análise de dados, inicialmente foi conduzida uma Análise fatorial 

exploratória (EFA) com cálculo do índice de confiabilidade (Alfa de Cronbach). A 

seguir a Análise Fatorial Confirmatória (CFA) foi utilizada para analisar o grau de 

influência dos valores de consumo sobre o comportamento de escolha de alimentos 

saudáveis e a moderação do hábito da atividade física nestes valores, com base em 

modelos dos modelos Equações Estruturais (SEM), capazes de avaliar o ajuste e a 

validade das dimensões do modelo. 

Hair et al. (2006) esclarecem que o SEM difere da outra estatística 

multivariada por causa da utilização de interfaces separadas para cada variável 

dependente. Através de especificação de um modelo estrutural, SEM estima uma 

série de equações de regressão múltipla simultâneas, separadas, mas 

interdependentes. Este modelo baseia-se em Sweeney e Soutar (2001) e Lin e 

Huang (2012), que está na base da identificação de como os itens específicos 

explicam cada dimensão. 

Hair et al. (2006) e Kline (2011) explicam que outra singularidade do SEM é a 

de que ele incorpora variáveis latentes na análise (ou seja, hipotética e conceitos 

não observados diretamente). Variáveis latentes são aproximadas por indicadores 

(variáveis medidas ou observados por meio de questionários, testes ou observação). 

Na pesquisa, o modelo teórico CFA correspondeu a seis dimensões 

identificadas na literatura e sua associação com os itens correspondentes. Como as 

dimensões são construções dos valores de consumo no comportamento de escolha 

em função de alimentos saudáveis, uma correlação entre eles foi assumida. Depois, 

regressões múltiplas foram conduzidas com base nestas dimensões como variáveis 

independentes e com o comportamento de escolha como variável dependente.  

A avaliação do modelo de atualização é um dos temas mais discutidos em 

respeito ao SEM (BYRNE, 2013), embora não seja feito de forma direta como com 

outras técnicas de estatística multivariada, tais como regressão múltipla ou análise 

discriminante (HAIR et al., 2006). Atualmente, existem muitos índices de modelo Fit 

(goodness of fit ou bondade de ajuste - GFI). Hair et al. (2006) alerta que, com a 

exceção de χ2, nenhuma destas medidas tiveram um teste estatístico associado, 

deixando a decisão final sobre o modelo de ajuste para o pesquisador. No entanto, 

existem critérios heurísticos para orientar a decisão (BYRNE, 2013). 

Por fim, na segunda etapa, para realizar a análise de moderação, 

inicialmente, o SRHI foi calculado como descrito por Verplanken e Melkevik (2008), 
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com base na primeira pesquisa SRHI desenvolvido por Verplaken e Orbell (2003). 

Depois, o SRHI foi convertido de contínuo para categórica. Para efetuar essa 

conversão, a média da SRHI foi utilizada para determinar os coeficientes inferiores e 

superiores, de modo que todos os inferiores se tornaram o 1 e todos os superiores 

se tornaram o 2. Depois do agrupamento, outros modelos foram formados, e as 

diferenças entre os grupos foram encontradas com base no z-score entre o SRHI-

Low (SRHI-baixo) e SRHI-high (alto). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

Abaixo segue os resultados e discussões acerca do que o trabalho procurou 

tratar. Mostrando os principais achados que foram encontrados para responder e 

alcançar o objetivo proposto. Primeiramente a análise referente a amostra e sua 

característica descritiva, seguido da análise dos valores e o comportamento de 

escolha em relação a produtos alimentares saudáveis, e pro fim a discussão e 

resultados relacionados aos valores no comportamento de escolha moderado pelo 

hábito. 

 
4.1 Análises descritivas e ordem de apresentação dos resultados 
 
 

Uma vez que o trabalho de campo foi definido e os 418 questionários 

aplicados, pode se dizer a respeito das análises e características sócio 

demográficas. A maioria dos entrevistados foram jovens consumidores, o que 

significa que sua idade se encontra no intervalo entre 18 e 23 anos de idade (63%) 

tendo mais da metade como estudantes de graduação (62%). A maioria são homens 

(54%), e dentre os homens se destacam os solteiros (67%). Porém, a amostra ficou 

bem dividida, com a outra parte composta pelos consumidores femininos (46%). Em 

relação a renda, a maioria da população da amostra está entre um e três salários 

mínimos (37%), e dentre esses consumidores, há a predominância dos do sexo 

masculino (61%) com quase a metade de todos os homens da amostra na faixa 

dessa renda (41%). Essa análise indica que os principais consumidores que 

responderam o questionário são jovens estudantes de universidades, em sua 

maioria homens solteiros e com renda de até três salários mínimos.  

Com relação aos valores e o comportamento de escolha relacionados aos 

alimentos saudáveis, os resultados serão apresentados seguindo a seguinte ordem: 

(a) os itens e sua influência nas dimensões dos valores, (b) a influência do valor no 

comportamento de escolha e qual o grau dessa influência, (c) as correlações entre 

as dimensões dos valores e por fim (d) como essas dimensões são moderadas pelo 

alto e baixo hábito da prática de atividades físicas no comportamento de escolha do 

consumidor. 
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4.2 Valores e o comportamento de escolha em relação a produtos alimentares 
saudáveis 
 
 

Os dados foram utilizados para explicar o comportamento de escolha, o 

próximo passo para o ato de compra. Inicialmente, SEM foi realizado por meio do 

modelo de mensuração, o que demonstra o relacionamento entre os itens de 

resposta e suas dimensões latentes subjacentes. O modelo de avaliação 

primeiramente utilizou o EFA (Análise fatorial exploratória), seguido pelo CFA 

(Análise fatorial confirmatória). A tabela 1 abaixo mostra o CFA. Ela contém os itens 

que representam as dimensões. 
 

 
Tabela 01 - Resultados da Análise Fatorial Confirmatória 

 
Items  Dimensões Estimate P 

“Alimento saudável é um bom produto pelo preço 
cobrado. ” 

 Valor 
Funcional –

Preço 
.734 *** 

“Alimento saudável oferece uma boa relação, 

custo/benefício, ao dinheiro. ” 

 Valor 
Funcional –

Preço 
.669 *** 

“Alimento saudável possui preço justo. ” 
 Valor 

Funcional –
Preço 

.711 *** 

“Consumir alimentos saudáveis me daria 

aprovação social. ” 
 Valor Social .841 *** 

     
“Consumir alimentos saudáveis geraria uma boa 

impressão da minha pessoa para os outros. ” 
 Valor Social .809 *** 

     
“Consumir alimentos saudáveis iria melhorar a 
maneira como sou percebido. ” 

 Valor Social .816 *** 

     
“Consumir alimentos saudáveis iria me ajudar a me 

sentir aceito em um grupo. ” 
 Valor Social .800 *** 

     
“Consumir alimentos saudáveis me proporciona a 

sensação de prazer. ” 
 Valor 

Emocional .732 *** 

     
“Consumir alimentos saudáveis em vez de outros 

tipos de alimentos iria me fazer sentir como uma 
pessoa melhor. ” 

 Valor 
Emocional .736 *** 

     
“Consumir alimentos saudáveis me faz sentir  Valor .804 *** 
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Items  Dimensões Estimate P 
bem.” Emocional 
     
“Consumir alimentos saudáveis em vez de outros 

tipos de alimentos me proporcionaria um 
sentimento de que é a coisa certa a se fazer. ” 

 Valor 
Emocional .673 *** 

     
“Consumir alimentos saudáveis, em vez de outros 

tipos de alimentos, é algo que eu iria gostar. ” 
 Valor 

Emocional .717 *** 

     
“Compraria alimentos saudáveis em vez de outros 

tipos de alimentos quando há um subsídio para 
produtos saudáveis. ” 

 Valor 
Condicional .793 *** 

     
“Compraria alimentos saudáveis em vez de outros 
tipos de alimentos quando alimentos saudáveis 
estiverem a disposição. ” 

 Valor 
Condicional .732 *** 

     
“Compraria alimentos saudáveis em vez de outros 
tipos de alimentos quando houver taxas de 
desconto por produtos saudáveis ou atividades de 
promoção. ” 

 
Valor 

Condicional .698 *** 

     
“Eu gosto de procurar novos e diferentes alimentos 

saudáveis. ” 
 Valor 

Epistêmico .773 *** 

     

“Estou disposto a buscar novas informações sobre 
algum assunto de alimentos saudáveis. ” 

 Valor 
Epistêmico .889 *** 

     
“Antes de comprar o alimento, gostaria de obter 

informações a respeito das diferentes nutricionais e 
tipos de alimento saudáveis. ” 

 Valor 
Epistêmico .661 *** 

     
“Eu evito comprar um alimento quando ele tem 
possível efeito prejudicial à saúde. ” 

 Comportam. 
Escolha .654 *** 

     
“Eu faço um esforço para comprar alimentos 

saudáveis porque são benéficos à minha saúde. ” 
 Comportam. 

Escolha .847 *** 

     
“Quando eu tenho a escolha entre dois produtos 

similares, eu compro o menos prejudicial à minha 
saúde. ” 

 Comportam. 
Escolha .714 *** 

     
“Eu consumo alimentos saudáveis por razões de 

saúde. ” 
 Comportam. 

Escolha .642 *** 

Note: *** = p<0.01 
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A Tabela 01 introduz as seis dimensões e seus respectivos itens, e, como 

pode ser observado, quatro itens do Valor Funcional foram excluídos, e apenas um 

item do Valor Condicional e um item da dimensão Comportamento de escolha. Isso 

ocorreu devido ao fato de suas baixas significâncias, o que justifica todos os itens 

presentes na tabela terem uma alta significância com suas respectivas dimensões. 

Isso foi um importante resultado inicial porque ele permite a aplicação de quase 

todos os itens que foram envolvidos e continuam presentes na Estrutura proposta.  

Começando pelo Valor Funcional-Preço, todos os itens da tabela possuem 

estimativas altas e significância, podendo indicar a percepção inicial do consumidor 

para com o Valor funcional para alimento saudável como sendo um alimento justo 

vide o valor cobrado e a aceitação para disposição de pagar valores mais caros. O 

Valor Social segue a mesma linha do Valor Funcional–Preço, com os itens presentes 

na tabela com alta estimativa e significância. Isso demonstra que, inicialmente, 

quando o aspecto social possui um peso maior na intenção, o consumidor pode 

estar sugerindo sua intenção de compra baseando-se nos aspectos sociais, tais 

como aprovação social e percepção dos demais. O terceiro valor, o Valor Emocional, 

é o que possui uma maior quantidade de itens representando sua dimensão, o que 

torna essa dimensão com maiores características de percepção e itens que 

representem o Valor Emocional para uma intenção de compra. Suas estimativas são 

extremamente altas, indicando a ligação da intenção de compra com as sensações 

de prazer, bem estar e pensamento positivo da atitude do que seria certo a se fazer. 

Os valores Condicional e Epistêmico mantêm também as estimativas e significâncias 

altas em relação as suas respectivas dimensões e deixam claro quais são os 

aspectos vistos pelo consumidor, tais quais como a procura por novidade e 

conhecimento, além de condições de promoção e substituição de escolha perante 

outros alimentos, quando essas dimensões de valores são as que dirigem a intenção 

da compra.  

A Tabela 02 apresenta a Média Variância Extraída (Average Variance 

Extracted-AVE), Confiabilidade Composta (Composite Reliability-CR) e Alpha de 

Cronbach's, todos mostrando um bom ajuste de acordo com Byrne (2010) e Kline 

(2011). 

 
Tabela 02 - Ajustes de Modelo 
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Dimensões CR AVE Cronbach’s Alpha 
Valor Funcional-Preço .748 .501 .744 
Valor Social .889 .667 .888 
Valor Emocional .853 .538 .838 
Valor Condicional .786 .551 .783 
Valor Epistêmico .821 .608 .803 
Comport. Escolha .809 .517 .799 
Note: AVE: Average Variance Extracted; CR: Composite Reliability 

 

 

O modelo tenta cumprir todos os requisitos, mais especificamente, as 

estatísticas de ajuste foram CMIN/DF = 1.702, RMR = .027, GFI = .978, AGFI = .953, 

CFI = .987, IFI Delta2 = .987, e RMSEA = .049.  

Tabela 03 mostra a covariância entre as dimensões. Estes dados 

permitem a análise da existência de um vínculo importante entre essas covariâncias 

e o comportamento de escolha.  

 
Tabela 03 - Covariâncias 

 

   Estimate P 
Valor Funcional-Preço  Valor Social .138 *** 
Valor Funcional-Preço  Valor Emocional .095 ** 
Valor Funcional-Preço  Valor Condicional .125 *** 
Valor Funcional-Preço  Valor Epistêmico .066 .140 
Valor Funcional-Preço  Comport. Escolha .018 .655 
Valor Social  Valor Emocional .244 *** 
Valor Social  Valor Condicional .215 *** 
Valor Social  Valor Epistêmico .150 *** 
Valor Social  Comport. Escolha .116 *** 
Valor Emocional  Valor Condicional .343 *** 
Valor Emocional  Valor Epistêmico .404 *** 
Valor Emocional  Comport. Escolha .370 *** 
Valor Condicional  Valor Epistêmico .280 *** 
Valor Condicional  Comport. Escolha .206 *** 
Valor Epistêmico  Comport. Escolha .366 *** 
Note: *** = p<0.01; ** = p<0.05 
 
 

As altas significâncias e estimativas positivas de todas as covariâncias são 

de grande valor para explicar como as dimensões se comportam através do 

comportamento de escolha, tendo a mais alta estimativa de covariância sendo entre 

o Valor Emocional e o Valor epistêmico. Esse resultado pode ser justificado por 
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estudos relacionados com as expectativas hedônicas do consumidor ligadas aos 

alimentos saudáveis, como o de Kang et al. (2015) ou pela justificativa, já 

mencionada, de que os consumidores procuram preencher ambos os valores 

funcionais (necessidade) e os hedônicos (prazer e desejo) enquanto compram 

(PUNJ, 2011; SHETH et al., 1991). O Valor Funcional-Preço tem a mais baixa 

covariância.  

A Tabela 04 apresente as significâncias das dimensões dos valores de 

consumo no comportamento de escolha e suas respectivas estimativas.   

 

 
 

Tabela 04 - Grau de influência dos valores de consumo sobre o 
comportamento de escolha em relação alimentos saudáveis. 

 

   Estimate P 
Comport. Escolha  Valor Funcional-Preço -.072 ** 
Comport. Escolha  Valor Social -.055 .153 
Comport. Escolha  Valor Emocional .585 *** 
Comport. Escolha  Valor Condicional -.102 ** 
Comport. Escolha  Valor Epistêmico .374 *** 
Comport. Escolha   Idade -.063 .121 
Comport. Escolha  Gênero .000 .997 
Comport. Escolha  Nível Educacional -.006 .885 
Note: *** = p<0.01; ** = p<0.05 
 
 

Como observado na Tabela 04, existem quatro dimensões com 

significância: Valor Epistêmico, Valor Emocional, Valor Condicional e Valor 

Funcional-Preço. Dois deles, Valor Emocional e Valor Epistêmico, têm a maior 

significância e estimativas. Além disso, eles são as únicas com estimativas positivas, 

As variáveis de controle – Idade, Gênero e Nível Educacional- não apresentam 

significância estatística para explicar o comportamento do consumidor. O mesmo 

acontece com a dimensão Valor Social.   

Como já mencionado anteriormente, o Valor Epistêmico e o Valor 

Emocional possuem as maiores estimativas e significâncias, podendo afirmar que 

eles são a principal razão para o comportamento de escolha relacionado a alimentos 

saudáveis. Além disso, como o Valor Emocional tem a maior estimativa, as 

características vistas para o alimento saudável como sendo saboroso, delicioso, 



46 
 

 

apetitoso, e, portanto, relacionado com emoções positivas, como prazer e excitação 

em antecipação, acaba indicando que provavelmente os consumidores serão 

atraídos para esta categoria de produto. Isso vai de acordo com os resultados de 

Kang et al. (2015) relacionados às expectativas hedônicas, dai o porquê desse 

pensamento e visão de características, muitas vezes, não observadas e percebidas 

pelos consumidores para os alimentos saudáveis. Diversos trabalhos (Lease et al., 

2014; Saba et al., 2010; Steptoe et al., 1995) também mencionam a existencia de 

laços existentes entre as expectativas e a probabilidade de consumo de alimentos 

saudáveis. Expectativas de resultados hedônicos e positivos aumentam a intenção 

do consumidor em fazer escolhas por alimentos saudáveis. Tendo em conta os 

benefícios de comer alimentos saudáveis, os consumidores serão capazes de ver os 

“gostos saudáveis” como um prazer. Quando o alimento é apresentado como natural 

ou saudável, em vez de cremoso, lustroso ou gorduroso/amanteigado, o aspecto 

hedônico supostamente ocorre, assim esses consumidores são susceptíveis a 

estarem interessados em alimentos saudáveis, o que irá leva-los a esperar o 

aspecto hedônico na degustação de alimentos saudáveis (KANG et al., 2015). 

O Valor Epistêmico também apresenta uma estimativa positiva significativa. 

Isso proporciona evidências de que o comportamento de escolha de alimentos 

saudáveis possa ser influenciado pela curiosidade, novidade e desejo por 

conhecimento sobre tais alimentos. Em um trabalho anterior que foi analisado a 

influência dos valores de consumo no mercado de orgânicos, Finch (2006) 

encontrou estimativas positivas entre o Valor Epistêmico e comportamento de 

escolha. No entanto, a dimensão do Valor Epistêmico proposto pelo autor é baseada 

unicamente na curiosidade dos itens.  Os outros itens, dos quais compõe o critério 

de conhecimento e novidade, não foram combinados na Análise Fatorial. Então, os 

resultados dessa pesquisa apresentam que, diferentemente, de Finch (2006), os 

aspectos informativo da dimensão Valor Epistêmico são significantes.  A principal 

justificativa é baseada na grande amplitude dos conceitos de alimentos saudáveis 

quando comparada ao conceito de alimento orgânico. Por exemplo, o alimento 

saudável exige um interesse e / ou conhecimento específico sobre esta questão 

(ingredientes alimentares e valor nutricional) para permitir que os consumidores 

julguem o produto como alimento saudável ou não (CARELS et al., 2006).  

O Valor Condicional e Valor Funcional-Preço são significantes, no entanto 

essas dimensões apresentam estimativas negativas, isto é, quanto menor for a 
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percepção do Valor Condicional e do Valor Funcional-Preço, maior será a tendência 

para o comportamento de escolha relacionado aos alimentos para saúde e bem-

estar.  

 
4.3 Valores em comportamento de escolha moderado pelo hábito 
 
 

A Tabela 05 apresenta a amostra de acordo com alto e baixo hábito da 

prática de atividades físicas, e apresenta suas respectivas estimativas e 

significâncias das dimensões dos valores relacionados com o comportamento de 

escolha. É o mesmo que o modelo proposto, porém separa a amostra em alto hábito 

(SRHI-Alto) e baixo hábito (SRHI-Baixo). 

 

Tabela 05- Moderando efeito do hábito. 
 

      SRHI-Baixo SRHI-Alto  
      Estimate P Estimate P z-score 

Comport. 
Escolha 

 Valor 
Funcional-Preço -0.126 0.003 -0.003 0.965 1.667* 

Comport. 
Escolha 

 
Valor Social -0.055 0.152 -0.039 0.407 0.252 

Comport. 
Escolha 

 Valor 
Emocional 0.614 0.000 0.420 0.000 -1.732* 

Comport. 
Escolha 

 Valor 
Condicional -0.148 0.010 -0.027 0.754 1.186 

Comport. 
Escolha 

 Valor 
Epistêmico 0.306 0.000 0.360 0.000 0.582 

Comport. 
Escolha 

 
Idade -0.032 0.242 -0.041 0.209 -0.218 

Comport. 
Escolha 

 
Genêro 0.023 0.686 -0.001 0.988 -0.268 

Comport. 
Escolha 

 Nível 
Educacional 0.002 0.956 -0.003 0.951 -0.082 

Note: * = p<0.1 
 
 

Observando o SRHI-Baixo na Tabela 05 pode se identificar que as 

dimensões com significância foram as mesmas analisadas com a amostra toda 

mencionada anteriormente (Valor Emocional, Valor Funcional- Preço, Valor 

Condicional, Valor Epistêmico). Já no SRHI – Alto, o Valor Epistêmico e o Valor 
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Emocional foram os únicos com estatísticas significantes. Como pode ser 

observado, a significância z-score encontra-se no Valor Funcional – Preço e no 

Valor Emocional, o que significa que as suas diferenciações foram significativas. 

Mais especificamente, o Valor Funcional-Preço não foi significante no SRHI-Alto, 

mas no SRHI-Baixo ele mostrou-se negativo.  Esses resultados sugerem que, tanto 

para consumidores com alta prática de atividades físicas quanto para os 

consumidores com baixo hábito, o Valor Emocional impacta no comportamento de 

escolha de forma positiva; enquanto que para consumidores com baixo hábito da 

prática de atividades físicas, o Valor Funcional-Preço foi importante para o 

comportamento de escolha, embora com uma estimativa negativa.   

O hábito da prática de atividades físicas como sendo um efeito moderador 

sobre a influência do Valor Funcional–Preço no comportamento de escolha 

relacionado a alimentos saudáveis é uma estimativa bastante negativa, como 

destacado pelo z-score. O preço afeta adversamente o comportamento de escolha 

de alguns consumidores de alimentos saudáveis com baixo hábito de atividades 

físicas. Em outras palavras, as pessoas com baixo hábito para atividades físicas 

desejam na maioria das vezes não comprar alimentos saudáveis caso o produto 

possua um alto preço.  Essa afirmativa traz a ideia de que, os consumidores que 

praticam poucas vezes atividades físicas valorizam o seu dinheiro para os alimentos. 

Ou seja, eles não reconhecem os grandes valores, funcionalidade e relação ao 

preço mais alto de alimentos saudáveis, evitando comprar esses alimentos por preço 

que eles não percebem como bom ou baixo.  

A diferença encontrada no Valor Emocional baseando-se no efeito 

moderador do hábito é significante com estimativas negativas, mas as estimativas 

em cada um dos grupos são positivas. Quando o Valor Emocional é levado em 

conta, consumidores com baixo hábito de atividades físicas estão mais dispostos a 

terem escolhas quanto a alimentos saudáveis, e isso pode ser relacionado ao 

relacionamento existente entre a noção de não praticar atividades físicas, mas 

possuir uma alimentação mais saudável, já que, para eles, não praticar atividades 

pode ser equilibrado pelo fato de se alimentar com alimentos saudáveis, o que daria 

prazer e excitação.  

Por outro lado, para consumidores com alto hábito de atividades físicas o 

Valor Emocional para comportamento de escolha deve ser considerado devido as 

afirmações já mencionados por Kang et al. (2015). Somando-se com as expectativas 
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hedônicas, consumidores acreditam que ter um hábito de alimentação saudável é 

benéfico para a sua saúde. Essa consciência saudável e gosto pelo saudável irá 

proporcionar satisfação e prazer, e essas respostas positivas irão aumentar as 

intenções dos consumidores em escolher produtos alimentares mais saudáveis. 

Consequentemente, tais benefícios de hábitos saudáveis podem ajudar a gerar 

expectativas de resultados positivos acerca de alimentos saudáveis (KANG et al, 

2015). Com relação aos outros valores e a variáveis de controle, o hábito da prática 

de atividades físicas não os afetou significativamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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O objetivo desse trabalho foi o de analisar o grau de influência dos valores de 

consumo em relação ao comportamento de escolha e consumo de alimentos 

saudáveis e da moderação incorrida pelo hábito da atividade física nestes valores. 

Nesse sentido, o estudo propôs o uso de análise de estrutura baseada em valores e 

hábitos de consumo, correlacionando as cinco dimensões e calculando o grau de 

influência dessas dimensões no comportamento de escolha relacionado aos 

alimentos saudáveis, adicionando a isso o efeito moderador de alto e baixo hábito de 

atividades físicas. O que pôde possivelmente explicar a diferença relacionada aos 

valores de consumo no comportamento de escolha existentes entre os 

consumidores que praticam atividades físicas e os que não praticam.  

Devido à pesquisa ter sido aplicada somente em Brasília-DF, a amostra 

acabou ficando restrita a certo público de consumidores. Não foi possível aplicar o 

levantamento de dados em uma área maior. A pesquisa foi aplicada via internet e 

acabou priorizando percepções de consumidores no âmbito da cidade de Brasília. 

Além dessas, outras limitações da pesquisa como o tempo de aplicação e forma de 

distribuição do questionário, também somou para o número de amostra ter sido a 

que foi no trabalho, o que limitou o número alcançado.  

Pode-se concluir que o Valor Emocional e o Valor Epistêmico exercem a 

maior influência no comportamento de escolha de alimentos saudáveis. Essas 

dimensões influenciam o comportamento de escolha com uma relação positiva. No 

entanto, outras dimensões, como os Valores Funcional-Preço e Condicional, 

também influenciam o comportamento de escolha, mas com um coeficiente 

significante negativo e menor, ou seja, quanto menor a sensibilidade do consumidor 

para esses últimos valores, menor será o impacto no comportamento de escolha 

para alimentos saudáveis.  

O efeito moderador do hábito de atividades físicas apresenta efeitos sobre o 

Valor Funcional-Preço e o Valor Emocional. Além disso, conclui-se que, para baixo 

hábito de atividades físicas, o preço é um atributo negativo no comportamento de 

escolha, uma vez que ele perturba o comportamento de escolha de alimentos 

saudáveis. Então, quando levado em conta, consumidores tendem a não terem 

comportamento de escolha para alimentos saudáveis. Contudo, para esses mesmos 

consumidores, o Valor Emocional é forte, já que eles não possuem o hábito da 

prática de atividades físicas, mas eles necessitam estar saudáveis de alguma 

maneira, e comer saudavelmente pode ser uma alternativa a ser seguida. Seu 
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comportamento de escolha pode ser baseado no sentimento emocional relacionado 

ao equilíbrio entre não praticar atividades físicas e comer de forma mais saudável; 

como eles não fazem um, eles necessitam fazer o outro.  

Em síntese, com esses resultados obtidos, um ponto de vista a ser enxergado 

se estabelece na percepção do consumidor com o Valor Emocional. Basicamente, 

na maioria das vezes os indivíduos apresentam um comportamento de escolha 

alimentar orientado por razões emocionais. Tanto nas emoções impulsivas, quanto 

nas emoções reflexivas. Os desejos momentâneos e os desejos de alcançar os 

objetivos para sua saúde. O valor Emocional consegue ter essa ligação para ambos 

os processos, sendo uma reposta para a escolha em quase todas as ocasiões em 

que ocorre esse Dual-process, conforme argumentam as teorias de Dual-process 

que se propõem a explicar a ambiguidade existente.  

Esses achados são de grande importância para o mercado de alimentos 

saudáveis. Essa pesquisa mostra que os valores percebidos relacionados com a 

intenção de consumir alimentos saudáveis e os valores percebidos para o 

comportamento de escolha são diferentes e que consumidores de alimentos 

saudáveis possuem suas próprias percepções de valores. Tanto a esfera acadêmica 

como a esfera da Administração poderão usar os resultados desse trabalho para 

pesquisas futuras e/ou para suas atividades de marketing. Para a indústria brasileira, 

fica claro que o segmento de alimentos focado para saúde e bem-estar proporciona 

uma oportunidade de adicionar valores aos produtos convencionais.   

Assuntos relacionados aos alimentos saudáveis têm sido explorados por 

pesquisadores da área, porém eles não se atentaram ainda em fazer uma ligação 

entre as percepções de valores e os hábitos de atividades físicas. Assim, essa 

pesquisa contribui para a literatura que integra estudos da área de marketing de 

consumo, saúde e bem-estar. Tendo em vista essa contribuição e os achados que 

ela conseguiu obter, algumas perguntas e questionamentos podem ser explorados, 

o que traz algumas sugestões para estudos futuros. Eis então algumas pistas a 

serem investigadas: i) Explicar o porquê do Valor Emocional ter tanto peso em 

ambos os grupos; ii) Entender porque o Valor Condicional influencia negativamente 

o comportamento de escolha para alimentos saudáveis; iii) Analisar o porquê do 

Valor Social não ter boa significância no comportamento de escolha para alimentos 

saudáveis; e iv) Testar outros hábitos, tais como a moderação dos valores de 

consumo no mercado de alimentos saudáveis. 
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O estilo de vida saudável tem sido visto como uma tendência durante os 

últimos anos e a pressão sobre os fabricantes de alimentos tem vindo aumentando, 

tanto pelo lado governamental quanto pelo lado dos consumidores. Com a 

longevidade e várias doenças que vêm junto com o processo de envelhecimento, a 

sociedade está à procura de métodos de medicina preventiva, e a nutrição acaba 

sendo um deles. Contudo não só deve ser saudável, mas também prático e 

conveniente. Isso requer uma nova forma de encarar o consumidor, procurando não 

somente satisfazer uma necessidade, mas também criando valor no relacionamento 

entre eles.   

Os resultados mostram que, na atualidade, a pesquisa de mercado tradicional 

pode já não ser suficiente, uma vez que eles não refletem seus valores implícitos.  

As empresas têm de identificar este grupo de potenciais consumidores e criar 

estratégias com sinergia. O uso de laboratórios de consumo, eventos e plataformas 

online são ferramentas que ajudam a dar forma às vozes dos consumidores. Nesse 

sentido, os fabricantes de alimentos começaram a renovar os seus projetos em 

curso para criar bens de consumo saudáveis com fast-moving, mantendo o mesmo 

sabor, textura e aparência que é exigido pela demanda de consumidores. Uma 

perspectiva que poderia ser adotada em relação ao desenvolvimento, melhoria ou 

reposicionamento de um produto ou marca, está relacionada com a vitalidade da 

participação dos consumidores desde o início até o fim desses projetos inovadores.    

As empresas do ramo alimentício podem utilizar dessa percepção de 

consumo para direcionar seu marketing a um nicho de mercado, facilitando sua 

ligação com o consumidor e estabelecendo uma relação estável com o seus 

clientes. Outras estratégias de mercado como a de apresentação dos produtos com 

informações nutricionais ou de interesse e novidade para o consumidor, além de 

aspectos vinculados as percepções sensoriais, como gosto e tato (palavras como 

crocante, macio, apetitoso), também trariam pontos positivos, visto que o 

comportamento de escolha está fortemente ligado às crenças epistêmicas e 

emocionais do consumidor de alimentos saudáveis.  
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APÊNDICES 
 

 

 

APÊNDICE A: Questionário de Pesquisa  
 
 

Idade 
( ) até 17 anos ( ) 18-23 ( ) 24-29 ( ) 30-35 ( ) 36-41 ( ) 42-47  

( ) 48-53 ( ) 54-59 ( ) 60-acima 
 
Sexo  
( ) masculino ( ) feminino 
 
Escolaridade 
( ) Ensino médio incompleto ( ) Ensino médio completo ( ) Cursando graduação  

( ) Graduado ( ) Pós-graduado 
 
Renda 
( ) até 1 salário mínimo ( ) de 1 a 3 salário mínimos ( ) de 4 a 6 salários mínimos  

( ) de 4 a 6 salários mínimos ( ) de 7 a 9 salários mínimos  

( ) de 10 a 12 salários mínimos ( ) acima de 13 salários mínimos 
 
Estado Civil 
( ) Solteiro ( ) Relacionamento sério ( ) Casado ( ) Separado ( )Viúvo 
 
OBS: Para esse questionário considere “Prática de atividades físicas” exercícios 

com o tempo total de no mínimo 30 minutos. 

 
1) Qual frequência você se exercitou durante: 
         
1.1) A semana passada: 



60 
 

 

( ) Nenhuma ( ) De vez em quando ( ) Semanalmente ( ) Muitas vezes na semana ( ) 

Quase todo dia.  

.  
1.2) O mês passado: 
( ) Nenhuma ( ) De vez em quando ( ) Semanalmente ( ) Muitas vezes na semana ( ) 

Quase todo dia.  

 
1.3) O semestre passado: 
( ) Nenhuma ( ) De vez em quando ( ) Semanalmente ( ) Muitas vezes na semana ( ) 

Quase todo dia.  

 
1.4) O ano passado: 
( ) Nenhuma ( ) De vez em quando ( ) Semanalmente ( ) Muitas vezes na semana ( ) 

Quase todo dia.  

 
 
2)  “Se exercitar é algo que...”   
 
Faço automaticamente 
( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 

 

Não preciso pensar em fazer 
( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 

 

Tenho feito faz um bom tempo 
( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 

 

Começo a fazer antes de pensar que estou fazendo 
( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 
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Já é natural para mim 
( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 

 
Pertence a minha rotina semanal 
( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 

 
Me identifico 
( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 

 
Não consigo me imaginar sem fazer 
( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 

 
Irei precisar de ajuda/força para fazer 
( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 

 
Acho difícil de fazer 
( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 

 
3) “Quantas vezes na semana você gostaria de se exercitar durante o próximo 

mês?” 

. 
3.1) “Eu pretendo me exercitar 03 vezes por semana durante o próximo mês” 
( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 

 
3.2) “Eu vou tentar exercitar 03 vezes por semana durante o próximo mês” 
( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 
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3.3) “Eu quero me exercitar 03 vezes por semana durante o próximo mês” 
( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 

   

4) “Eu acho difícil de executar o exercício que eu planejei” 
( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 

 

4.1) “Eu acho fácil para mim exercitar-me 03 vezes por semana durante o 
próximo mês” 
( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 

 
4.2) “Eu acho  difícil me exercitar 30 min por dia, pelo menos 03 vezes na 

semana” 
( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 
 
4.3) “Eu acho fácil para mim praticar exercício físico de pelo menos 30 min ao 
dia” 
( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 

 
Com que frequência você consome: 
Salada (alface, tomate, cenoura, etc) 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Usualmente ( ) Sempre 

 

Frutas (Maçã, Laranja, Banana, etc) 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Usualmente ( ) Sempre 

 

Peixe  
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Usualmente ( ) Sempre 
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Suco de laranja ou limão (Natural) 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Usualmente ( ) Sempre 

 

Peito de frango 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Usualmente ( ) Sempre 

 

Sorvete 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Usualmente ( ) Sempre 

 
Sorvete (diet/light) 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Usualmente ( ) Sempre 

 

Refrigerante  
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Usualmente ( ) Sempre 

 
Refrigerante (diet/light) 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Usualmente ( ) Sempre 

 

Salgadinho chips (Ruffles, cheetos, etc) 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Usualmente ( ) Sempre 

 

Pizza 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Usualmente ( ) Sempre 

 

Hambúrguer 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Usualmente ( ) Sempre 

 
Salgado (Enrolado de salsicha, enrolado de queijo, coxinha, etc) 
( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Algumas vezes ( ) Usualmente ( ) Sempre 
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6.1) “Alimento saudável tem qualidade vinculada a valores nutricionais.” 
( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 
 
6.2) “Alimento saudável é um produto com bom padrão de fabricação.” 
( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 

 

6.3) “Alimento saudável tem um padrão de qualidade superior em comparação 
a outros alimentos.” 
( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 

 
6.4) “Alimento saudável possui preço justo.” 

( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 

 
6.5)  “Alimento saudável oferece uma boa relação, custo/benefício, ao 

dinheiro.” 
( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 

 
6.6) “Alimento saudável é um bom produto pelo preço cobrado.” 
( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 

 
6.7) “Consumir alimentos saudáveis gera economia.” 
( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 

 
6.8) “Consumir alimentos saudáveis iria me ajudar a me sentir aceito em um 

grupo” 
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( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 
 
6.9) “Consumir alimentos saudáveis iria melhorar a maneira como sou 

percebido.” 
( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 

 
6.10) “Consumir alimentos saudáveis geraria uma boa impressão da minha 

pessoa para os outros.” 
( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 
 
6.11) “Consumir alimentos saudáveis me daria aprovação social.” 
( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 

 

6.12) “Consumir alimentos saudáveis, em vez de outros tipos de alimentos, é 
algo que eu iria gostar” 
( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 

 

6.13) “Consumir alimentos saudáveis em vez de outros tipos de alimentos me 

proporcionaria um sentimento de que é a coisa certa a se fazer” 
( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 

 
6.14) “Consumir alimentos saudáveis me faz sentir bem” 
( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 

 
6.15) “Consumir alimentos saudáveis em vez de outros tipos de alimentos iria 

me fazer sentir como uma pessoa melhor” 
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( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 

 
6.16) Consumir alimentos saudáveis me proporciona a sensação de prazer 
( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 
 
6.17) “Compraria alimentos saudáveis em vez de outros tipos de alimentos 

devido ao fato das melhores condições de preservação do meio ambiente” 
( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 
 
6.18) “Compraria alimentos saudáveis em vez de outros tipos de alimentos 

quando houver taxas de desconto por produtos saudáveis ou atividades de 
promoção” 
( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 

 
6.19) “Compraria alimentos saudáveis em vez de outros tipos de alimentos 

quando alimentos saudáveis estiverem a disposição” 
( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 

 
6.20) “Compraria alimentos saudáveis em vez de outros tipos de alimentos 

quando há um subsídio para produtos saudáveis” 
( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 
 
6.21) “Antes de comprar o alimento, gostaria de obter informações a respeito 

das diferentes nutricionais e tipos de alimento saudáveis” 
( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 
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6.22) “Estou disposto a buscar novas informações sobre algum assunto de 

alimentos saudáveis” 
( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 
 
6.23) “Eu gosto de procurar novos e diferentes alimentos saudáveis” 
( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 
 
6.24) “Eu faço esforço para comprar alimentos saudáveis com a intenção de 

me auxiliar na prática de atividades físicas” 
( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 

 
6.25) “Eu consumo alimentos saudáveis por razões de saúde” 

( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 

 
6.26) “Quando eu tenho a escolha entre dois produtos similares, eu compro o 

menos prejudicial a minha saúde” 
( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 

 
6.26) “Eu faço um esforço para comprar alimentos saudáveis porque são 
beneficiais a minha saúde” 
( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 
 
6.27) “Eu evito comprar um alimento quando ele tem possível efeito prejudicial 

a saúde” 
( ) Concordo completamente ( ) Concordo ( ) Indiferente ( ) Discordo ( ) Discordo 

completamente 
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