
 

Anais do Observatório de Marketing da UESB 

Vitória da Conquista – Ba, 25 e 26 de Outubro de 2017. 

Análise do consumidor de lanches de Vitória da Conquista-Ba1 

 

Autoria: Antônio Carlos; Delmy Marlon; Diana Ditra; Jenifer Mirella; Lorena Mota1 e Marcelo 

Amaral2  

 

 
1Bacharelandos em Administração pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 

 
2Doutor e Mestre em Administração pela Universidade Federal da Bahia. Bacharel em Administração 

pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Professor Adjunto do Departamento de Ciências 

Sociais Aplicadas do UESB. E-mail:marcelo.amaral@uesb.edu.br 

 

 
 

Resumo 

O hábito de consumir lanches faz parte do dia-a-dia das pessoas, principalmente lanches rápidos como 

os fast-foods. No entanto, alguns fatores estão mudando esse padrão levando a uma acedência dos 

lanches saudáveis. Dessa forma, essa pesquisa teve como objetivo analisar os fatores que interferem a 

tomada de decisão dos consumidores por comidas mais saudáveis ao invés dos fast-foods tradicionais. 

A pesquisa possui natureza teórica-empírica e é do tipo descritivo-exploratória. A amostra utilizada foi 

composta por cem consumidores de lanches da cidade de Vitória da Conquista. Os resultados 

confirmaram o que foi apresentando no referencial teórico mostrando que, mesmo ainda sendo a 

principal opção de muitos entrevistados o lanche tradicional, os lanches saudáveis estão se destacando 

e as pessoas reconhecem seus benefícios principalmente para questões relacionadas a saúde e a estética. 

Palavras-chave: Consumo; Fast-foods; Lanches saudáveis. 

 

1 Apresentação 

A indústria alimentícia aprimorou suas técnicas para fabricar em larga escala e baratear produtos. Os 

consumidores, por sua vez, adotaram hábitos alimentares rápidos e práticos que desencadearam uma 

população obesa e com graves doenças (obesidade, diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, etc) 

relacionadas a essa forma de se alimentar. Hoje, ciente das consequências, a sociedade caminha num 

sentido contrário e tenta resgatar as formas de consumo mais naturais e saudáveis em busca de maior 

qualidade de vida. A conscientização acerca das consequências da má alimentação abriu as portas para 

o comércio de lanches saudáveis, negócio que está movimentando o mercado brasileiro e conquistando 

um público cada vez maior (SNA, 2015). 

Segundo a revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios (PEGN, 2016), o Brasil é o 5º maior mercado 

de alimentos e bebidas saudáveis, com um crescimento de 20% ao ano. No entanto, grande parte da 

população ainda opta por uma alimentação com um maior teor de gordura (PORTAL BRASIL, 2014).  

                                                           
1 Estudo realizado no âmbito da disciplina Pesquisa Mercadológica do Curso de Administração da UESB, 

ministrada pelo professor Marcelo Amaral, no ano letivo de 2017.  

mailto:marcelo.amaral@uesb.edu.br


 

Anais do Observatório de Marketing da UESB 

Vitória da Conquista – Ba, 25 e 26 de Outubro de 2017. 

De acordo com a revista Exame (SCHERER; HERZOG 2015) o mercado de alimentos saudáveis é uma 

tendência para novos negócios, haja vista que os consumidores têm apresentado um maior interesse e 

preocupação com a saúde e acabam optando por alimentos mais nutritivos, além de ser uma opção 

inovadora e lucrativa para novos negócios. Essa nova perspectiva ajudou esse mercado a movimentar 

em torno de 35 bilhões de dólares ao ano. Contudo, cabe ressaltar que os lanches tradicionais ainda são 

os campeões de vendas e do gosto popular.  

As transformações alimentares, em meados dos anos 80 e 90, demandaram para tendências do padrão 

norte-americano que não influenciou somente a maneira de comer das pessoas, como vários outros 

setores. Esse poder de influência perdura até os dias atuais em países do ocidente. Nos dias atuais, depois 

de observar uma parcela considerável de pessoas que sofreram doenças dos mais variados tipos, oriundas 

também da alimentação constituída por produtos industrializados munidos de conservantes, açúcares e 

sódio em excesso o mercado passou a valorizar alimentos de cunho natural. Por isso, percebe-se um 

crescimento gradual pela procura por alimentos saudáveis na atualidade. (PERTILE, GASTAL 2016).   

O comportamento de compra ou comportamento de consumo diz respeito ao porque, como, quando e 

onde comprar determinado produto e/ou serviço, ou seja, são critérios subjetivos empregados no 

processo de compra. O comportamento de compra está intrinsecamente ligado ao estilo de vida do 

consumidor. Estilo de vida é um dos fatores pessoais que mais influenciam o comportamento de compra 

e envolve as escolhas, experiências, opiniões e gostos pessoais que podem ser observadas através de 

atividades, interesses, atitudes, valores, entre outros aspectos que caracterizam um indivíduo 

(CARDOSO; TAVARES, 2005).  

A partir da teoria da Distinção Social de Pierre Bourdieu, pode-se perceber uma analise sobre o gosto 

estético dos indivíduos, entendendo-o como um produto da dinâmica social. Com base no conceito de 

habitus, o autor concluiu que as predileções humanas, seja gastronômica, musical, de vestuário, cor entre 

outras é o resultado da trajetória de cada indivíduo que é influenciado pelo contexto social em que se 

está inserido. Dessa forma, “as preferências tendem a funcionar como marcadores beneficiadores de 

classes” (PERTILE, GASTAL 2016). 

Partindo das ideias de Bourdieu e de acordo com a pesquisa em questão sobre alimentos saudáveis, é 

possível destrinchar a teoria da distinção social em três categorias: “status sociais”, “estilo de vida” e 

“diferenças pessoais”.  Dessa forma, a preferência por alimentos saudáveis por meio do status social 

pode representar a ideia de projetar certa superioridade, mostrando-se alinhado a realidade. Já os 

consumidores voltados para o estilo de vida são aqueles antenados e adeptos de hábitos saudáveis, com 

práticas de atividades físicas e alimentação balanceada. E as diferenças sociais estão relacionadas ao 

meio no qual o cidadão está inserido, ciclo de amizades, nível de escolaridade, grau de instrução, acesso 

aos meios de informação, redes sócias e influências pessoais do âmbito de convivência (PERTILE, 

GASTAL 2016).  
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O perfil social dessa tendência de consumo segue tanto entre homens como mulheres mais jovens, que 

idealizam corpos esculturais e fazem uso de produtos de baixo teor calórico e alto valor nutritivo, como 

os mais velhos, que buscam manter uma boa saúde a partir da alimentação saudável. Portanto, o 

comportamento do consumidor, no que diz respeito à alimentação, é condicionado de uma maneira 

indireta pela estética e pode ser estimulado pelo medo de envelhecer ou por não possuir um corpo 

esteriotipado como padrão de beleza ou, ainda, para fazer parte do modismo fitness que ganha cada vez 

mais destaque na sociedade atual (ID, 2017).  

Outra variável relacionada ao consumo de alimentos seria a renda familiar. Embora a renda seja um 

fator importante e limitante, ela não pode ser considerada decisiva, pois nem sempre uma alta renda irá 

resultar em uma dieta equilibrada ou o inverso. O aumento da renda sem uma orientação nutricional ou 

uma conscientização do indivíduo pode levar ao caminho oposto da alimentação saudável. Do mesmo 

modo, pessoas com uma renda mais baixa podem ter consciencia de que a alimentação saúdavel é 

importante, mas não possuem recursos para se adequarem a tal estilo de vida. Sendo assim, a variável 

renda não é um condicionante, no entanto, é um limitador importante para a decisão de compra. 

Os hábitos alimentares saudáveis são fatores que se relacionam ao nível de escolaridade, essa 

constatação foi feita pela Pesquisa Vigitel 2012. Essa e outras pesquisas encontradas sugerem que as 

pessoas menos escolarizadas estão mais sujeitas a interpretações equivocadas do que seria uma 

alimentação saudável e que essas conclusões vêm da falta de informação, destacando a necessidade de 

programas de educação alimentar direcionados para esse público (AQUINO, 2013). Segundo Novaes et 

al (2006), a opção por uma alimentação mais saudável está diretamente relacionada com o maior acesso 

à informação. Assim, para que os consumidores possam obter informações que lhes propiciem uma 

alimentação mais saudável estes devem possuir um nível de escolaridade mais elevado. 

Segundo OLIVEIRA (2016), “a profissão e as circunstâncias econômicas dos indivíduos definem seu 

poder aquisitivo. De acordo com o poder aquisitivo e com o status desejado, é possível definir as 

necessidades por produtos específicos”. Logo, existe uma relação entre o perfil econômico e profissão, 

posto que, a depender da profissão e remuneração do consumidor, seus hábitos e/ou seu estilo de vida 

tendem a sofrer mudanças a fim de se adaptarem a novos padrões. Do mesmo modo, o consumo de 

lanches saudáveis, que possuem um preço elevado com relação aos fast-foods, tende a concentrar a sua 

demanda aos consumidores que possuam uma remuneração maior. 

 

2 Descrição da Problemática da Pesquisada 

 

Segundo uma pesquisa realizada pela Shopper Experience, publicada na Associação Brasileira de Bares 

e Restaurantes (ABRASEL, 2011), 74% dos brasileiros preferem fast-food a restaurantes tradicionais 
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pela agilidade, conveniência e rapidez nas refeições. Um fator importante para a escolha da refeição nos 

fast-food, respondida por 56% dos entrevistados, é o sabor da comida, sendo possível constatar que os 

lanches tradicionais na concepção da população são mais saborosos e esse perfil alimentar faz parte do 

dia a dia de milhões de pessoas que buscam alimentos com maior qualidade sensorial além do interesse 

em produtos prontos ou de rápido preparo. O preço foi o fator com menor peso para os entrevistados. 

No entando, a alimentação saudável e a prática de exercícios físicos são fatores que estão conquistando 

um público cada vez maior e que, quando combinados, resultam em ganhos para a saúde e para a vida 

das pessoas. Gomes (2009, p. 4), destaca alguns fatores que influenciam a sua escolha: 

A pesquisa mostrou que são vários os motivos que levam ao consumo de produtos 

naturais, podendo-se dizer que tais motivações são influenciadas por dois grandes 

temas, citados anteriormente: saúde e meio ambiente. Esses temas desencadeiam uma 

infinidade de outros conceitos, ideias ou valores, tais como os referentes a questões 

de saúde, estética, ecologia, filosofia de vida, de cunho cultural ou religioso, busca e 

valorização da qualidade de vida, responsabilidade ambiental, consumo consciente, 

etc. 

 

Essa nova forma de consumo pode ser observada no mercado. Produtos, que eram desconhecidos, vêm 

ganhando espaço na mesa dos brasileiros como quínoa, linhaça, chia e a mais popular a tapioca, que, no 

ano de 2016, tinha como expectativa um aumento de 55 mil toneladas em sua produção, de acordo com 

a Associação Brasileira de Amido de Mandioca (RAB, 2016).  

O setor de alimentos (restaurantes, padarias e similares), a fim de atender a essa nova demanda, está 

investindo em alimentos saudáveis tendo, nos últimos 10 anos, um crescimento de 870%.  Estudos sobre 

o tema evidenciam que essa tendência é mais frequente no público jovem, entre 20 e 35 anos, que 

praticam exercícios físicos e estão em busca de uma vida mais saudável (RFM, 2014).  

É provável que o consumidor conquistense se enquadra a essas mudanças de consumo que ocorrem no 

Brasil e que também demandam por uma alimentação mais saudável. Por essas razões, o surgimento de 

organizações que ofertam produtos e comidas naturais, com destaque a alimentação fitness, vegetariana 

e vegana, é uma tendência em alta no mercado brasileiro.  

 Dessa maneira, essa pesquisa levanta o seguinte questionamento: Quais os fatores que interferem na 

tomada de decisão dos consumidores ao optar por comidas mais saudáveis ao invés dos fast foods 

tradicionais?  

 

3 Descrição da Metodologia 

Este trabalho caracteriza-se por ser de natureza teórico-empírica. A pesquisa teórica “é aquela que monta 

e desvenda quadros teóricos de referência” (DEMO, 1985, p. 24). A pesquisa empírica “é aquela voltada 

sobretudo para a face experimental e observável dos fenômenos. É aquela que manipula dados, fatos 
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concretos. Procura traduzir os resultados em dimensões mensuráveis. Tende a ser quantitativa, na 

medida do possível” (DEMO, 1985, p. 25).  

Quanto ao tipo de pesquisa, caracteriza-se como descritivo-exploratória. Gil (2008, p. 27) considera a 

pesquisa exploratória “como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, 

tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 

posteriores”. A pesquisa descritiva, segundo Gil (2008, p. 28), tem “como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações 

entre variáveis”.  

A estratégia utilizada foi o método Survey ou Levantamento que seleciona uma parcela significativa da 

população através de procedimentos estatísticos e os resultados obtidos “são projetadas para a totalidade 

do universo, levando em consideração a margem de erro, que é obtida mediante cálculos estatísticos” 

(GIL, 2008, p. 55).   

A amostra utilizada foi do tipo probabilística, haja vista que a utilização de técnicas estatísticas é 

necessária para obter um melhor controle e compreensão dos resultados. “As amostras probabilísticas 

são as mais utilizadas, porque têm o caráter cientifico presente, sendo amparadas pelas leis estatísticas” 

(BAPTISTA; CAMPOS, 2010, p. 83).  

O procedimento técnico utilizado para esta pesquisa foi o questionário fechado. Questionário é 

apresentado por Vergara (1998) como uma técnica em que as questões são apresentadas ao respondente 

por escrito, podendo ser aberto, cuja característica é ser pouco ou não estruturado, ou fechado, 

estruturado. O questionário foi aplicado a cem consumidores de lanches da cidade de Vitória da 

Conquista.  

O tratamento dos dados obtidos pela aplicação dos questionários faz-se por meio da análise quantitativa 

em que medidas estatísticas são utilizadas como forma de alcançar um resultado que seja coerente com 

a realidade da amostra estudada. Segundo Bauer e Gaskell (2002), a pesquisa quantitativa utiliza 

modelos estatísticos para explicar os dados de uma determinada população. 

 

4 Resultados 

 

Foram aplicados cem questionários em diferentes lanchonetes (lanches saudáveis e não saudáveis) de 

Vitória da Conquista. Para uma melhor compreensão acerca das respostas obtidas, foi elaborado uma 

tabela para ilustrar o perfil dos entrevistados (Tabela 1).  

Tabela 1: Perfil dos entrevistados 

Variáveis Quantidade Porcentagem 



 

Anais do Observatório de Marketing da UESB 

Vitória da Conquista – Ba, 25 e 26 de Outubro de 2017. 

Sexo 

Masculino 

Feminino 
 

Faixa etária 

Menor de 18 anos 

18 a 25 anos 

26 a 35 anos 

36 a 45 anos 

Acima de 46 anos 

 

47 

53 

 

 

3 

41 

37 

12 

7 

 

47% 

53% 

 

 

3% 

41% 

37% 

12% 

7% 

Grau de escolaridade 

Ensino fundamental 

 

0 

 

0% 

Ensino médio 

Ensino superior 

Ensino superior incompleto 

Mestrado 

Pós-graduação 

34 

55 

8 

1 

2 

34% 

55% 

8% 

1% 

2% 
   

Renda individual 

Entre 0 e R$ 937,00 

Entre R$937,00 e R$ 1.874,00 

Entre R$ 1.874,00 e R$ 2.811,00 

Acima de R$ 2.811,00 

 

34 

22 

8 

36 

 

34% 

22% 

8% 

36% 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

Conforme apresentado na Tabela 1, foram entrevistadas pessoas de ambos os sexos, em sua grande 

maioria a faixa etária foi de 18 a 35 anos, com grau de escolaridade de ensino médio a superior e renda 

individual variando até um salário mínimo a acima de quatro salários mínimos.  

De acordo com as ideias de Pertile e Gastal (2016), percebemos que os maiores adeptos dessa nova 

tendência por lanches rápidos são os estudantes que compuseram 37% da maioria absoluta na presente 

pesquisa e integram o público jovem (Gráfico 1). Em seguida, a segunda profissão com mais adeptos 

foi enfermeiros com 8% das participantes, dando sequência 6% foram de empresários e vendedores, 

com 5% somente médicos, com 3% comerciantes, atendentes e universitários, 2% de administradores, 

engenheiros, advogados, auxiliares administrativos, caixas, dentistas, jornalistas e secretárias, e por fim, 

com apenas 1%, advogado, autônomo, biomédica, bombeiro militar, cinegrafista, corretor de imóveis, 

farmacêutico, gerente, pedagogo, professor, psicóloga, servidor público e telemarketing  
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Gráfico 1: Hábito de consumir lanches em lanchonete x Profissão. 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

  

Conforme pode ser observado no Gráfico 1, o consumo de lanches é maior por parte dos estudantes. Os 

hábitos alimentares dos estudantes são fortemente influenciados por fatores como o ingresso na 

universidade que, devido à falta de tempo para a realizar as refeições, influencia na escolha dos 

alimentos, recorrendo assim para lanches práticos e rápidos. Essa variável confirma a afirmação de 

OLIVEIRA (2016), que diz que a profissão e as circunstâncias econômicas definem o seu poder 

aquisitivo, posto que, indivíduos com uma profissão mais remunerada frequenta as lanchonetes às vezes, 

já que seus hábitos e estilo de vida influencia a se adaptarem a novos padrões. 
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Gráfico 2: Hábito de consumir lanches em lanchonete x Faixa etária. 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

Percebe-se, também, que o consumo por lanches é influenciado pela faixa etária (Gráfico 2). Quanto 

mais jovem maior o consumo de lanches em lanchonetes. Esse fator leva a crer que tal predisposição se 

deve ao convívio social do público jovem que utiliza desses lugares como forma de lazer.  

Gráfico 3: Preço do lanche x faixa etária. 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

Conforme exposto no Gráfico 3, o preço é uma variável que influencia os indivíduos, principalmente, 

entre 18 e 25 anos. Este resultado infere que estes indivíduos, normalmente em construção de uma 

carreira profissional, possui uma renda menor. No entanto, percebe-se que o preço é também um fator 
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relevante para a faixa etária superior a 26 anos, levando a crer que a renda é uma variável que limita o 

comportamento de compra dos indivíduos. 

Gráfico 4: Hábito de consumir lanches em lanchonete x Escolaridade. 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

De acordo com o Gráfico 4, nota-se que a grande maioria dos entrevistados frequentam lanchonetes, 

independente do grau de escolaridade. No entanto, a frequência é maior para aqueles que possuem 

ensino médio a superior, o que provavelmente está relacionado ao ritmo dos estudos que fazem com que 

o tempo fora de casa seja maior. Este resultado diverge do que foi exposto por Aquino (2013) e Novaes 

et al (2006). Segundo os autores as pessoas que optam por uma alimentação mais saudável possuem um 

maior acesso à informação, ou seja, possuem um nível de escolaridade mais elevado. No entanto, os 

resultados obtidos neste estudo mostram que o grau de escolaridade não tem influência, significativa, 

na escolha por lanches. 

De acordo com a resposta dos questionados, o Gráfico 5 aponta que a maioria tanto de homens quanto 

de mulheres praticam exercício físicos. A grande maioria dos homens praticam exercícios físicos 

sempre, enquanto a grande maioria das mulheres praticam às vezes. No geral, essa diferença pode estar 

atrelada a um cenário que vem sofrendo alterações, mas ainda é bastante presente na sociedade, a dupla 

jornada feminina. Os homens podem utilizar o seu tempo livre para fazer atividades físicas enquanto 

mulheres, muitas vezes, não dispõem desse tempo livre por cuidas de atividades domésticas, filhos e 

etc. 
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Gráfico 5: Frequencia realiza exercícios físicos x Sexo. 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

O Gráfico 6 apresenta a relação entre estética e exercícios físicos. Percebe-se que o grupo que realiza 

exercícios físicos com frequência (sempre e frequentemente) informaram que a alimentação é 

influenciada por questões estéticas.  

Gráfico 6: A estética influencia na alimentação x Exercícios físicos. 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

A partir da análise do Gráfico 7, pode-se associar os resultados a comprovação da Teoria Social de 
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Bourdieu. Quando questionamos os consumidores sobre a influência da estética na alimentação, 

percebemos que entre as três categorias que compõe a teoria o “estilo de vida” é o que mais se adequa 

as afirmativas dos participantes da pesquisa. Pois, 30% dos constituintes optaram por “às vezes”, com 

quantidades bem próximas, “sempre” com 29% das escolhas, 21% declararam que “frequentemente” e 

empatados com apenas 10% ficaram “raramente” e “nunca”. Assim, é perceptível como os alimentos 

consumidos são analisados com certa relevância, apesar da opção esporádica ser maioria a diferença 

irrisória para a alternativa sempre e o valor notável do frequentemente demonstram que a estética 

interfere na maneira de alimentar das pessoas.    

Gráfico 7: Influência da estética na alimentação. 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

Conforme apresentado no Gráfico 8, observa-se que a grande maioria dos estudantes do ensino médio e 

do ensino superior tem uma maior preocupação com a estética. Ou seja, o perfil de consumo, tanto entre 

homens como mulheres mais jovens, tem como caracteristica buscar o corpo bonito ou perfeito, fazendo 

uso de produtos de baixo teor calórico e alto valor nutritivo. Dessa forma, pode-se inferir que a estética 

é um condicionante, mesmo que de uma maneira indireta, para a obtenção de uma velhice saudável ou 

para conseguir um corpo esteriotipado (ID, 2017). Percebe-se, também, que o grupo de pessoas com 

faixa etária maior  (de mestrandos e pós-graduados) considerou nunca preocupar-se ou de forma 

esporádica com a alimentação por questões estéticas. 
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Gráfico 8: A estética influencia a alimentação x Escolaridade. 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

De acordo com o Gráfico 9, é possível notar que os entrevistados, em sua grande maioria, consomem 

alimentos saudáveis para evitar os efeitos negativos causados por uma alimentação não saudável. No 

entanto, esses percentuais são maiores em pessoas com maiores graus de escolaridade. Este resultado 

valida a variável escolaridade, uma vez que, pessoas que já possuem o ensino superior, geralmente, 

possuem um maior grau de informação e, consequentemente, conhecem os beneficios de uma 

aliemntação saudável. 

Gráfico 9: Consome alimentos saudáveis para evitar os efeitos da alimentação não saudável x Escolaridade 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

Conforme pode ser observado no Gráfico 10, os principais fatores que influenciam a escolha por lanches 

não saudáveis são: prazer/satisfação (concordo e concordo totalmente somam 85%), sabor (concordo e 

concordo totalmente somam 94%) e praticidade (concordo e concordo totalmente somam 65%). Estas 

variáveis ratificam a pesquisa publicada na Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL, 
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2011), mostrando que os consumidores conquistenses preferem os fast-food pela agilidade, conveniência 

e rapidez nas refeições e que o sabor e o prazer/satisfação são fatores importantes para a escolha da 

refeição, haja vista que os lanches tradicionais têm como atrativos serem mais saborosos.  

Gráfico 10: Fatores que influenciam o consumo por lanches não saúdaveis. 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

Percebe-se que os respondentes têm ciência que os alimentos não saudáveis não possuem benefícios 

nutricionais e são prejudiciais à saúde (discordo totalmente e discordo somam 59%). Este resultado leva 

a crer que, mesmo sabendo dos malefícios de uma alimentação não saudável, as pessoas tendem a optar 

por este tipo de alimentação devido ao prazer que estes alimentos proporcionam. O preço também foi 

uma variável que esteve em conformidade com a pesquisa, ou seja, não é um fator com tanto peso sobre 

a escolha dos entrevistados.  

Com relação aos lanches saudáveis (Gráfico 11), os fatores que se destacaram foram: dieta (concordo e 

concordo totalmente somam 70%), benefícios nutricionais (concordo e concordo totalmente somam 

78%). Estas variáveis confirmam os dados do SNA (2015) que afirma que a conscientização das 

consequências da má alimentação promove o comércio de lanches saudáveis. No entanto, percebe-se 

que, diferente dos lanches não saudáveis, as pessoas que consomem alimentos saudáveis fazem isso por 

questões relacionadas a saúde ou estética, haja vista que os percentuais relativos a prazer/satisfação 

(35%), sabor (35%) e praticidade (37%) foram neutros. O preço se manteve em conformidade com os 

alimentos não saudáveis, não tendo peso significativo na escolha por estes produtos.  
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Gráfico 11: Fatores que influenciam o consumo por lanches saúdaveis. 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

 

5 Considerações Finais 

 

O comércio de lanches no Brasil tem ganhado grande notoriedade e importância para a economia 

nacional. Este tipo de negócio já faz parte do dia-a-dia da população devido a sua praticidade, gosto e 

popularidade. Neste ramo, o mercado de alimentos saudáveis têm se tornado uma opção inovadora e 

lucrativa para novos negócios.  

Esta pesquisa teve o objetivo de analisar os fatores que influenciam a tomada de decisão dos 

consumidores por comidas mais saudáveis ao invés dos fast-foods tradicionais. Os resultados obtidos 

mostram que fatores como estética, sabor, praticidade e dieta influenciam na decisão dos compradores. 

Com relação à alimentação em fast-foods tradicionais, muitos dos respondentes afirmam que, mesmo 

cientes dos malefícios de uma alimentação não saudável o prazer que tais alimentos proporcionam fazem 

muitos optar por estes alimentos. Além disso, a agilidade, conveniência, rapidez e o sabor são fatores 

importantes para a escolha deste tipo de refeição. 

Quanto aos lanches saudáveis os fatores que foram elencados como importantes para a decisão por este 

tipo de lanche foram dieta e benefícios nutricionais, apontando que tais lanches tendem a serem 

escolhidos por pessoas mais preocupadas com a saúde e estética. Pode-se perceber também que tais 
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lanches são, normalmente, escolhidos por pessoas com maiores graus de escolaridade, estando de acordo 

com o referencial. 

O presente trabalho conseguiu alcançar o objetivo proposto, apresentando os fatores que influenciam na 

escolha dos consumidores de lanches da cidade de Vitória da Conquista. Os resultados obtidos mostram 

estar de acordo com o referencial e apresentam uma realidade que está passando por mudanças. Estudos 

futuros sobre o tema são importantes a fim de aprofundar o tema e tentar preencher as limitações deste 

estudo.  
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