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RESUMO 

 
Esse estudo tem como proposta investigar a mudança de comportamento do consumidor no 

Brasil, compreender os principais motivos para o crescimento da nova linha de refrigerantes e 

demais categorias de bebidas com apelo ao saudável e seus efeitos na indústria brasileira de 

bebidas. Desse modo, objetiva-se apresentar um histórico do comportamento do consumidor, 

a maneira como ele está migrando, e qual a resposta que o mercado de bebidas lhe oferece 

nesse contexto. Percebeu-se a importância de se identificar as reais influências sobre a tomada 

de decisão do consumidor perante o cenário de alimentação e hábitos com apelo ao saudável. 

Em razão da alta representatividade do mercado de bebidas no contexto nacional, torna-se 

necessária uma melhor compreensão desse nicho de mercado, onde o resultado desse trabalho 

pode ser de grande relevância para o setor acadêmico e o mercado empresarial. Em virtude 

dos objetivos e características desse trabalho, optou-se por um survey, o que configura uma 

pesquisa quantitativa descritiva, combinando-se levantamento bibliográfico e análises 

estatísticas de dados secundários sobre o consumo das principais categorias de bebidas com 

apelo ao saudável obtido por institutos especializados em pesquisa (AC Nielsen), entre outros 

documentos relacionados ao tema. As hipóteses apresentadas foram confirmadas 

estatisticamente, e os resultados mostraram a consolidação de um nicho específico de 

consumidores em nosso país, demonstrando um grande potencial de desenvolvimento futuro 

para essas categorias de bebidas, e prometendo se consolidar no mercado como uma 

alternativa aos refrigerantes regulares com adição de açúcar. 

 

Palavras-Chave: Comportamento - Consumidor - Mercado - Bebidas. 
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ABSTRACT  
 

 
This study has a proposal to question the Brazilian consumer behaviour change, understand 

the main reasons for the development in the new line of soft drinks and other categories of 

drinks with healthy appeal, and their effects on the Brazilian beverage industry. From this 

way, the objective is to present the consumer behaviour historical, how is migrating, and what 

response the beverage market is giving in this context. Have notice the importance to identify 

the real influences on the consumer decision in the food scenery and healthy appeal habits. 

Due to the high importance of the beverage market in the national context, it becomes 

necessary a better understanding of this market niche, where the product of this work can be 

of great relevance to the academic segment and the business market. Due to the objectives and 

characteristics of this work, a survey research has been made, which sets a descriptive 

quantitative research, combining bibliography investigation and statistics analysis from 

secondary data about the consumption of the main lines of drinks with healthy appeal 

obtained by specialized institutes in research (AC Nielsen), among other documents related to 

the topic. The presented assumptions were confirmed statistically, and the results showed the 

consolidation of a specific consumers niche in our country, demonstrating a great potential of 

future development for these drinks categories, and promising to consolidate in the market as 

an alternative to regular soft drinks with added sugar. 

 

Keywords: Behaviour - Consumer - Market - Beverage. 
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INTRODUÇÃO 

 

O consumo tem origem nos tempos mais remotos da humanidade. Com o surgimento 

das primeiras transações comerciais, verificou-se um progresso econômico que tornou 

possível a troca dos excedentes da produção entre os membros da sociedade, gerando 

satisfação das necessidades para ambos os lados. Para estas transações tornarem-se cada vez 

mais recorrentes, passou a existir a necessidade da criação de um mercado local (para a 

transação em moeda), como forma de valorização das mercadorias e efetuado por meio de 

intermediários. A partir de então, percebeu-se a existência de três pilares essenciais para o 

processo de troca: o mercado, a moeda e as partes envolvidas, com início nas civilizações 

passadas e que perduram até os dias atuais assumindo novas formas.   

Esse mercado nunca foi fixo, pelo contrário, foi influenciado por unidades sociais 

que estiveram sempre em busca de novos valores e bens no contexto de sua evolução. As 

inovações promoveram mudanças no comportamento social como um todo e com base neste 

contexto, os detentores dos meios de produção visaram atender as necessidades e desejos de 

cada grupo e suas respectivas unidades sociais. Com o passar do tempo, pode-se observar a 

influência exercida pela sociedade nos diferentes setores da economia e nos mercados em 

geral, influência esta, que foi ganhando cada vez mais força com o passar do tempo.   

Como a razão da presente pesquisa é o mercado brasileiro de bebidas, torna-se 

imperioso adentrar-mos nesse contexto. Atualmente o mercado de alimentos e bebidas vem 

sendo influenciado por mudanças no comportamento social, sendo apresentados novos 

valores, fazendo com que algumas de suas categorias passem a ser classificadas a partir da 

noção de “boas” e “más” para a saúde dos seus consumidores. Geralmente esta associação 

está relacionada com a obesidade, probabilidades cancerígenas ou com problemas de 

colesterol, entre outros. 

O segmento de bebidas e alimentos que utilizam o apelo ao saudável está entre os 

líderes de crescimento no mercado atual, uma tendência observada em grande parte do 

mundo(AC Nielsen, 2004). As empresas estão cada vez mais preocupadas em oferecer 

produtos que satisfaçam aos desejos e expectativas destes consumidores. O consumo de 

produtos com apelo ao saudável, entre eles fibras alimentares, produtos diet / light e alimentos 

funcionais estão em constante crescimento, movimentando um grande mercado em todo o 

mundo. Essas mudanças nos hábitos de alimentação voltados para a saudabilidade apresentam 

como público consumidores preocupados com a estética, buscando itens adequados para o 
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desempenho físico, consumindo assim produtos de baixo teor calórico. Por outro lado, 

existem os consumidores que buscam essa dieta objetivando prolongar suas vidas com 

qualidade e saúde. Essa relação está muito presente em determinado segmento da população, 

principalmente nas classes sócio-econômicas mais elevadas (Cf. SOUSA; LIMA FILHO; 

ARAÚJO, 2007). 

Observa-se um movimento mundial de queda no consumo de produtos com alto teor 

calórico, decorrente da busca do consumidor por produtos naturais e saudáveis que promovem 

o bem-estar, ajudam a evitar a obesidade e outras doenças relacionadas à ingestão excessiva 

de açúcar e gordura.  

Refrigerantes e alimentos de fast food passaram a ser associados pelas autoridades de 

saúde como ganho de peso e obesidade, especialmente entre crianças e adolescentes. No 

Brasil, não só os produtos alimentares associados à saúde começam a proliferar nas prateleiras 

dos supermercados como se observa também uma grande discussão da questão nos jornais e 

revistas de grande circulação. 

Como consequência, há uma mudança de enfoque na indústria mundial de alimentos 

e bebidas com reflexos no mercado brasileiro. Essa tendência está sendo acompanhada pela 

indústria e, é responsável pelo desenvolvimento das variações diet, light e atualmente “zero” 

que vem registrando relativo sucesso na categoria. 

A mudança nos hábitos alimentares das pessoas desperta cada vez mais o interesse de 

pesquisadores no desenvolvimento de novas teorias nesta linha de pensamento. Vale ressaltar 

que tanto o consumo quanto o comportamento do consumidor deve ser tratado como uma 

questão social. De que forma é realizado, quando é realizado, com quem estamos no momento 

do consumo ou compra, como nos comportamos antes, durante e depois do consumo, as 

regras e significados que permeiam todos os aspectos relativos ao comportamento e ao 

consumo, são todos, com certeza, questões sociais, mesmo reconhecendo todas as dimensões 

antropológicas, biológicas, psicológicas, políticas, econômicas, culturais, dentre outras, que 

também estão envolvidas. Até que ponto é possível pedir aos próprios consumidores que nos 

digam o que preferem? Mesmo com a utilização e embasamento por meio de diversas 

pesquisas de mercado, cabe à indústria de alimentos e bebidas seguir as alterações no 

comportamento de seus consumidores objetivando satisfazer seus desejos e necessidades de 

consumo. 

Se o ambiente no qual vivem os consumidores fosse calmo e não passasse por tantas 

mudanças, poderíamos imaginar que consumimos o que preferimos e preferimos o que 

gostamos. No entanto, sabemos que a disponibilidade dos produtos, o preço, a conveniência e 
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vários outros fatores culturais e sociais podem modificar essa suposição. Nesse sentido, 

percebe-se a importância de se identificar as reais influências sobre a tomada de decisão do 

consumidor perante o cenário de alimentação e hábitos com apelo ao saudável, considerando 

que diante de tantas opções, o mesmo tem apresentado um comportamento diferente no 

ambiente de consumo. Uma melhor compreensão do comportamento do consumidor 

possibilita a tomada de decisões assertivas por parte das organizações públicas e privadas 

além do desenvolvimento de estratégias que possam ser implementadas de maneira mais 

eficiente. 
 

Objetivos 

 

A presente pesquisa tem como objetivo estudar a mudança do comportamento do 

consumidor brasileiro de bebidas, buscando compreender as principais razões para o 

crescimento da nova linha de refrigerantes e demais categorias de bebidas com apelo ao 

saudável e seus efeitos na indústria brasileira. Nessa perspectiva, pretende-se expor o 

histórico de vendas das categorias de bebidas mais importantes nesta tendência, e elencar as 

suas principais características e estratégias para firmar-se e conquistar posições de destaque 

neste segmento de mercado. 

Nessa direção, os objetivos específicos tratarão de:  

- Apresentar um histórico do comportamento do consumidor, sua migração e qual a resposta 

que o mercado lhe oferece diante dessa nova demanda.  

- Analisar o comportamento nos últimos anos do mercado de refrigerantes diet/light em 

comparação ao mercado de refrigerantes regulares.  

- Analisar em destaque a evolução das categorias com apelo ao saudável em relação à 

indústria de refrigerantes regulares como um todo no mercado brasileiro. 

 

Justificativas 

 

As pessoas podem apresentar diferentes comportamentos no ambiente de consumo, 

por exemplo: dentro e fora de casa, quando estão sozinhos, em família ou em grupo, entre 

outros. Assim, há os que buscam a categoria de bebidas para acompanhar refeições, para um 

momento que traga refrescância, ou mesmo um período de descanso. Também podem buscar 



 16

uma conexão social, saudabilidade, controle de peso, ou existem aqueles que buscam para se 

sentirem únicos e exclusivos.  

Com os mercados tornando-se cada vez mais globais, será importante para os 

profissionais de marketing gerenciarem e entenderem as questões culturais de comportamento 

relacionadas aos consumidores dos mercados locais e internacionais. Considerando os 

mercados mais maduros, o estudo deste tema se torna mais relevante e se coloca como uma 

ferramenta necessária e competitiva a ser utilizada pelas empresas no desenvolvimento de 

estratégias voltadas para o comportamento do consumidor e o mercado no qual atuam (Cf. 

ZIELINSKI; ROBERTSON, 1982). 

Apresenta-se como fator relevante para este estudo a alta representatividade do 

mercado de bebidas no contexto nacional e, nessa direção, o resultado deste trabalho pode ser 

de grande importância além de gerar possíveis contribuições para a academia e o mercado 

empresarial. O padrão no consumo da população brasileira está se alterando e atualmente 17% 

dos gastos do brasileiro estão ligados às categorias de alimentos e bebidas (Cf. IBGE, 2003). 

Com base nestes dados torna-se necessário uma melhor compreensão das relações de oferta e 

demanda dos consumidores que buscam produtos com apelo ao saudável em relação à 

indústria em geral.   

As transformações nos ambientes políticos, econômicos, culturais, sociais e 

tecnológicos têm apresentado consequências para o perfil dos consumidores. Neste contexto, 

o setor de bebidas, principalmente o de refrigerantes tem sido alcançado por essas mudanças, 

exigindo dos fabricantes uma reflexão de suas estratégias para se manterem presentes e 

competitivos neste mercado. Além disso, as empresas produtoras de refrigerantes de marcas 

tradicionais estão perdendo mercado para novos produtos e outros substitutos, reduzindo a sua 

lucratividade (Cf. SOUKI; CHRISTINO; PEREIRA, 2005). Desta forma, este cenário aponta 

para a necessidade de um aprofundamento científico sobre o tema. 

 

Hipóteses 
 

Este estudo baseia-se em análises de comportamento inseridas na teoria do marketing 

e no mercado brasileiro de bebidas.  

Em razão disto, apresentam-se as seguintes hipóteses: 

Se o consumidor brasileiro vem apresentando nos últimos anos uma maior 

preocupação com a saúde e bem estar, o mercado brasileiro pode estar refletindo esta 
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tendência e indicando maiores índices de crescimento entre as categorias de bebidas com 

apelo ao saudável.  

Se o segmento de bebidas com apelo ao saudável no Brasil vem apresentando 

atualmente os maiores níveis de crescimento do mercado, as categorias com estas 

características podem apresentar níveis de crescimento superiores ao mercado de refrigerantes 

regulares com adição de açúcar. 

Se o consumidor brasileiro está mais preocupado com a saudabilidade, o mercado de 

refrigerantes diet/light pode apresentar nos últimos anos níveis de crescimento superiores ao 

mercado de refrigerantes regulares com adição de açúcar. 

 

Metodologia 

 

Em virtude dos objetivos e características deste trabalho, optou-se por um survey, o 

que configura uma pesquisa quantitativa descritiva combinando-se levantamento bibliográfico 

e análises estatísticas de dados secundários.  

A pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos. 

Procura saber com maior precisão possível, qual a frequência do fenômeno e suas possíveis 

relações com outros (Cf. CERVO; BERVIAN, 2002). Portanto, conforme Vianna (2001), a 

pesquisa descritiva permite estudar detalhadamente uma determinada situação-problema ou 

fato, selecionar e relacionar as variáveis.  

A base teórica a partir da qual foi produzido este estudo fundamenta-se em 

levantamento bibliográfico sobre a teoria do comportamento do consumidor. Para isto, foram 

considerados textos disponíveis em uma série de fontes secundárias como artigos científicos 

nacionais e internacionais, obras literárias, revistas especializadas, dissertações, entre outras 

publicações relacionadas ao tema.  

Também foi realizada uma análise estatística com dados históricos secundários sobre 

o consumo das principais categorias de bebidas, entre elas: refrigerantes, água mineral, suco 

de frutas concentrado, suco de frutas pronto para o consumo, bebidas à base de soja, água de 

côco, chás prontos para beber e produtos isotônicos, cujos dados foram obtidos pelo instituto 

especializado em pesquisa AC Nielsen. AC Nielsen é um instituto especializado em pesquisa 

de mercado e conhecimento do consumidor cujos dados e relatórios indicam as vendas de 

cada produto em diferentes regiões, servindo de base para análises de desempenho e 

participação de diferentes categorias de produtos. A intenção foi obter informações com 
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precisão sobre o histórico e a realidade do mercado em questão. Estes dados e a análise de 

comportamento levam em consideração os diversos ambientes naturais de compra 

(supermercados, bares, padarias, lanchonetes, restaurantes, entre outros).  

Neste caso, os dados obtidos foram: 

- período: 2002 a 2008 

- universo: Brasil 

- venda em volume (litros) e valor (R$) de refrigerantes (diet/lights e regulares) 

- venda em volume (litros) e valor (R$) de água mineral 

- venda em volume (litros) e valor (R$) de suco de frutas concentrado 

- venda em volume (litros) e valor (R$) de sucos de frutas pronto para o consumo 

- venda em volume (litros) e valor (R$) de bebidas à base de soja 

- venda em volume (litros) e valor (R$) de água de côco 

- venda em volume (litros) e valor (R$) de chás prontos para beber 

- venda em volume (litros) e valor (R$) de produtos isotônicos 

- composição (%) das categorias da indústria de bebidas 

A Nielsen considera em seu “universo”, as seguintes áreas no território nacional: 

 

Figura 01 – Áreas Nielsen no território nacional 

 

Fonte: AC Nielsen, 2009. 

Área I: Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia e Sergipe. 
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Área II: Minas Gerais, Espírito Santo, interior de Rio de Janeiro (excluindo os municípios 
contidos na Área III). 
 

Área III: Grande Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, Niterói, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, 

Nilópolis, São Gonçalo e São João de Meriti. 

Área IV: Grande São Paulo: São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano 

do Sul, Diadema, Mauá, Guarulhos, Osasco, Embú e Taboão da Serra. 

Área V: Interior de São Paulo (excluindo os municípios contidos na Área IV). 

Área VI: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Área VII: Brasília, Mato Grosso do Sul e Goiás.  

Outras Capitais: Teresina, São Luís, Belém e Manaus.  

A Nielsen considera em seu “universo”, os seguintes “canais” no território nacional: 

 

Lojas Tradicionais: são lojas onde o atendimento é feito por um vendedor ou balconista. São 

conhecidas como mercearias, padarias, empórios entre outros. 

Auto-Serviço: lojas onde o consumidor escolhe os produtos sem a intermediação de um 

vendedor. Tem como características o "check-out", carrinhos ou cestas à disposição. 

Cadeias: são cadeias que possuam cinco ou mais lojas com a mesma razão social. 

Independentes: são farmácias e perfumarias independentes. 

Bares: as seguintes lojas são consideradas pela Nielsen: adegas, bares, bar e café, bar e 

lanches, bar e restaurante, boteco, botequim, lancheria, lanchonete e snacks bar. 

Ponto de Dose: são bares, lojas tradicionais, hotéis, restaurantes e casas noturnas com 

consumo local. 

 

Procedimentos de análise 

 

Na comparação e abertura da categoria de refrigerantes espera-se estudar 

separadamente o segmento regular em relação ao segmento diet/light. Na sequência, como 

continuidade das análises, será realizada uma comparação das categorias consideradas com 

apelo ao saudável, entre elas: água mineral, suco de frutas concentrado, suco de frutas pronto 
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para o consumo, bebidas à base de soja, água de côco, chás prontos para beber e produtos 

isotônicos em relação à categoria de refrigerantes regulares como um todo. O software 

utilizado foi o MINITAB versão 15, e para confirmar estatisticamente as hipóteses 

apresentadas, foram realizadas análises com bases de dados diferenciadas. Os métodos 

utilizados foram: estatística descritiva, análise gráfica, análise de variância, correlação linear, 

análise de regressão linear simples, intervalo de confiança para os coeficientes angulares da 

regressão e testes de hipóteses. 

A estrutura do trabalho segue a seguinte ordem: 

Um primeiro capítulo intitulado “Comportamento do Consumidor” que analisa 

detalhadamente o estudo do comportamento do consumidor, sua evolução como um diferente 

campo de conhecimento e sua importância até o presente momento. E, para tanto, estudos 

baseados em ciências como psicologia social, sociologia e antropologia são utilizados para 

melhor compreender a natureza do comportamento deste consumidor. Este, influenciado pelo 

estilo de vida, valores, culturas e grupos de referência. O principal desafio de hoje para o 

estudo do comportamento do consumidor é identificar quais as verdadeiras influências sobre 

sua tomada de decisão, isto na medida em que, diante de tantas opções, o mesmo vem sendo 

cada vez mais imprevisível em sua tomada de decisão no ambiente de consumo. Desta forma, 

o consumidor sofre os mais diversos tipos de influências, podendo agir de maneira mais 

racional ou emocional, dependendo do tipo de produto ou serviço que o mesmo venha 

escolher em sua tomada de decisão e, por isso, torna-se cada vez mais difícil para as 

organizações prever como os consumidores irão agir, nos diferentes mercados e se serão fiéis 

aos seus produtos ou serviços. 

Um segundo capítulo denominado “Consumo de Bebidas no Mercado Brasileiro” 
que descreve brevemente o mercado brasileiro de bebidas, enfatizando e abordando como tem 

sido o histórico de vendas em cada uma das principais categorias de bebidas não alcoólicas, 

entre elas: refrigerantes, água mineral, suco de frutas concentrado, suco de frutas pronto para 

o consumo, bebidas à base de soja, água de côco, chás prontos para beber e produtos 

isotônicos. Consequentemente analisa como o comportamento do consumidor vem se 

apresentando neste contexto, e como este mercado está reagindo como um todo. Nesse 

sentido, apresenta-se o comportamento deste mercado antes dos lançamentos, seu cenário 

atual e as tendências que são esperadas com o surgimento de novas opções de consumo 

relacionadas ao segmento de bebidas com apelo ao saudável. 

Apresenta-se um terceiro capítulo intitulado “O Mercado Brasileiro de Bebidas Não-

Alcoólicas” que analisa a base de dados pesquisada, buscando-se confirmar estatisticamente 
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as hipóteses apresentadas. Foram realizadas análises com bases de dados diferenciadas. Na 

comparação e abertura da categoria de refrigerantes foi abordado separadamente o segmento 

regular em relação ao segmento diet/light. Na sequência, como continuidade das análises, foi 

realizada uma comparação das categorias consideradas com apelo ao saudável em relação à 

categoria de refrigerantes regulares como um todo. Os resultados exibidos neste capítulo 

demonstram os pontos de ruptura, e a existência ou não de uma migração das vendas da 

categoria de refrigerante regular para os diets/lights e demais categorias de bebidas com apelo 

ao saudável. Desta forma, portanto, espera-se identificar as principais correlações entre as 

diferentes categorias e quais tendências são esperadas futuramente. 

Por fim, as “Considerações Finais” nas quais há um balanço sobre os resultados 

deste estudo caracterizando o comportamento do consumidor no contexto do mercado 

brasileiro. Destarte, aponta-se a existência de uma tendência de crescimento para novas 

categorias de bebidas com apelo ao saudável, a grande adaptação da indústria com novas 

linhas de produtos, ilustrando a importância em garantir sua participação neste mercado e a 

necessidade de novos estudos sobre esse tema. 
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1. COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

Este capítulo aborda os principais conceitos relacionados ao estudo do 

comportamento do consumidor, destacando sua evolução histórica, as principais contribuições 

de outras ciências para seu desenvolvimento e, também, sua importância até o período atual 

como um diferente campo de conhecimento. Mediante a realização de um levantamento da 

literatura produzida até o momento, apresentam-se diversas formas de entender o consumidor 

e os fatores que influenciam seu processo de escolha. Dessa forma, com a interpretação destes 

conceitos, destacam-se enfoques diferenciados entre a variedade de abordagens encontradas, 

que são apontados para uma análise do comportamento do consumidor em relação ao mercado 

brasileiro de bebidas. 

O entendimento do comportamento do consumidor é de extrema importância para o 

sucesso das estratégias de mercado desenvolvidas pelas empresas, onde o consumidor deve 

ser o ponto central para todas as suas atividades (Cf. SWARBROOKE; HORNER, 2002). 

Deseja-se saber, nesse sentido, o que eles compram, por que, quando e onde compram, e com 

que frequência compram e utilizam esses produtos. Que tipo de consumidor compra um 

determinado produto? Que característica está procurando? Que benefício procura? Qual seu 

nível de felicidade em trocar seu antigo produto por novos com benefícios e características 

adicionais? As respostas para estas perguntas podem fornecer às empresas fabricantes 

importantes contribuições para o planejamento de novos produtos, para a modificação do 

formato e da estratégia dos produtos existentes, entre outros (Cf. SCHIFFMAN; KANUK, 

2000). 

Nesse sentido, saber de todas as respostas sobre os desejos e as necessidades de seu 

público-alvo, tanto no presente quanto no futuro, permite às empresas apresentar uma grande 

capacidade de influência no momento da compra de produtos e serviços, de se antecipar para 

possíveis mudanças de comportamento, e de prover maior satisfação aos seus consumidores. 

A pesquisa sobre o comportamento do consumidor é multidisciplinar, com uma 

congregação de diferentes teorias, paradigmas e métodos em seu contexto. A maioria dos 

estudiosos no campo do comportamento do consumidor destaca conceitos e princípios 

econômicos, e a análise dos princípios sociais, culturais e psicológicos acaba se manifestando 

posteriormente, ampliando este campo de conhecimento (Cf. ABREU; SETTE; BOAS, 2004).  
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Para melhor entendimento sobre este contexto, apresentam-se a seguir os principais 

conceitos com sua evolução desde o surgimento dos primeiros estudos e aplicações práticas 

até seu comportamento geral no cenário atual. 

 

1. 1. Perspectiva histórica 

 

Por meio de diferentes perspectivas, o estudo do comportamento do consumo 

avançou ao longo do tempo buscando conhecer as reações dos consumidores em relação às 

diferentes estratégias de marketing frente a diversas variáveis que influenciam o processo de 

compra. Dessa forma, pode-se dizer que o estudo do comportamento do consumidor é um 

conhecimento ainda recente. 

Este campo de conhecimento teve seu início após a Segunda Guerra Mundial no 

momento em que os pesquisadores de marketing perceberam a necessidade de estudar com 

maior ênfase o comportamento do consumidor e sua tomada de decisão no processo de 

compra. Isto, porque, passado o período de escassez promovida pela guerra a economia voltou 

com uma força ainda maior.  

Neste período, alguns profissionais começaram a perceber que poderiam vender seus 

produtos mais facilmente realizando a fabricação somente do que era desejado por seus 

consumidores. No lugar de tentar persuadir estes a comprar o que as empresas já tinham 

produzido, as empresas orientadas para o mercado descobriram que era muito mais fácil 

produzir somente produtos desejados e que, primeiramente, tinham sido confirmados por 

meio de pesquisas (Cf. SCHIFFMAN; KANUK, 2000). 

A concorrência entre as organizações começou a aumentar, e neste cenário de 

expressivo crescimento econômico e introdução de novos produtos, deu-se início as grandes 

corporações. Em paralelo, as escolas de gerenciamento do pensamento de marketing também 

surgiram gerando conceitos como os quatro P’s do marketing, mix de marketing, 

diferenciação de produto e multisegmentação.  

Neste momento, caminha-se em direção a um mercado cada vez mais produtivo, 

influenciado pelo rápido crescimento econômico e financeiro. Surge a necessidade de novas 

práticas de negócios, em detrimento de novas formas de produção. Dá-se início a um processo 

de produção em massa e em larga escala, visando atender às necessidades dos consumidores 

desta época. O consumidor passa a valorizar cada vez mais as marcas, que são vistas como 

um indicador de garantia e qualidade e cuja imagem começa a ser aproveitada na elaboração 
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de estratégias segmentadas. Assim, informações de comportamento como atitude, 

personalidade, demografia, passam a ser levadas em consideração para determinar potenciais 

mercados alvo. 

Com base nas informações pesquisadas inicia-se a definição de estratégias por 

produto para cada fator envolvido no processo de compra do consumidor, entre eles: 

-Mix de produtos 

Importância para oferecimento de variedade de produtos e serviços ao cliente no 

processo de compra. 

-Preço 

Uma das estratégias e variáveis do marketing mix, diretamente relacionada ao 

posicionamento no mercado em relação à concorrência, desempenha um importante papel 

influenciando a percepção dos consumidores com produtos, aumentando sua demanda, 

atraindo clientes e promovendo a lealdade da marca, entre outros fatores. 

Os profissionais de marketing descobrem que a demanda e o preço não estão 

inversamente relacionados, pois a demanda pode ser incrementada não somente com redução 

de preços, mas também com estratégias de aumento para atingir nichos específicos, já que o 

preço desempenha um papel influenciador no comportamento de compra (Cf.AKHTER, 

2009). 

-Promoção 

Desenvolvimento de diversos planos de benefícios voltados para o cliente 

objetivando a maximização das vendas. 

-Apresentação 

Envolve todos os elementos relacionados à atmosfera do ambiente de compra, como 

organização, cores, layout, decoração, objetivando estimular o acesso do cliente ao local, 

maximizando sua satisfação e, consequentemente, aumentando as vendas. 

-Pessoal 

Gerenciamento e treinamento da equipe que realiza atendimento direto ao cliente, 

interferindo desta forma diretamente no seu retorno à empresa. 

-Ponto 

Este aspecto é de fundamental importância para proporcionar conveniência ao 

cliente, assim o consumidor dará preferência aos locais de maior atratividade e de fácil 

acesso. 

Descobriu-se que a decisão sobre qual canal de distribuição escolher para a compra 

de um determinado bem ou serviço é essencialmente uma decisão da unidade domiciliar, onde 
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seus membros alocam tempo e recursos na decisão de compra. Os consumidores sempre estão 

dispostos a gastar seu tempo e esforço em troca de um diferencial de valor. Dessa forma a 

estratégia de cada canal de distribuição começa a ser muito bem definida de acordo com o 

nicho de mercado que se deseja atingir (Cf. REARDON; MCCORKLE, 2002).  

Assim, aspectos como a localização, produto, preço, promoção, apresentação e 

pessoal, juntas formaram um conjunto de variáveis fortemente trabalhadas para uma melhor 

satisfação das necessidades dos consumidores (Cf. QUEIROZ; SOUZA; GOUVINHAS, 

2006). 

Torna-se imperioso lembrar que embora este tenha sido um período de plena 

expansão econômica, o sortimento de produtos que se tinha na época, em número, não pode 

ser comparado ao número de marcas que se tem nos dias atuais. 

Nos anos que se seguiram, apresenta-se um crescimento de estudos de diferentes 

áreas para analisar o comportamento do consumidor com contribuições principalmente 

referentes à lealdade da marca, utilização de método de experimentos, teoria do risco 

percebido e de comportamento de compra do consumidor como principais áreas de pesquisa. 

Nessa direção, Ignácio (2003, p.27) afirma que “na década de 1960, a pesquisa de 

consumidores concentrou-se basicamente em como motivá-los a serem compradores leais, 

priorizando a identificação dos atributos como meios de atingir necessidades e expectativas”. 

Ainda retrata que a partir deste momento a pesquisa motivacional apresenta uma maior 

importância com o intuito de descobrir aspectos não facilmente reconhecidos. Assim, os 

profissionais da área de marketing desta época procuravam provocar a compra por meio de 

variadas técnicas e as teorias do comportamento do consumidor tinham grande importância 

para aplicações práticas no mercado. 

Na década de 1970 apresenta-se a consolidação da ACR (Association for Consumer 

Research), do JCR (Journal of Consumer Research) e também relevantes contribuições com 

novas linhas de pesquisa referentes ao comportamento de compra familiar e industrial, ao 

estudo do comportamento de consumo de serviços públicos, ao relacionamento entre atitude e 

comportamento, e processamento de informação. Na década de 1980 as principais 

contribuições manifestaram-se dando maior ênfase às pesquisas sobre temas de rituais e 

simbolismo, experimentação, e o impacto da religião no comportamento do consumidor e 

também uma corrente contra a mensuração quantitativa nas pesquisas por uma maior 

preferência por pesquisas de tradição qualitativa. 

A partir dos anos 1990 o marketing de relacionamento se intensificou, passando a 

abordar mais temas tais como atitudes de consumidores, relações pessoais, tendências de 
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comportamento entre outros fatores sócio-culturais. Neste período ocorreu também o avanço 

tecnológico dos softwares contribuindo com melhorias para análise de dados nas avaliações 

quantitativas. 

Esta fase constitui-se num dos principais momentos históricos de expansão vividos 

pelas organizações, pois as mesmas passaram a atender necessidades que iam além de seu 

mercado local, para conquistar novas fronteiras. Este cenário é favorecido pela facilidade nos 

transportes (marítimo, aéreo e ferroviário) e pelos diferentes acordos de livre comércio que 

começaram a tomar forma nas mais diversas partes do mundo. A população mundial em 

constante crescimento possibilitou o aumento da demanda por novos produtos e serviços.  

Neste período, os consumidores detiveram mais poder em suas mãos e passaram a ter 

acesso a uma maior diversidade de marcas, com diferentes atributos e benefícios, como maior 

qualidade e menor preço, por exemplo. O consumidor começa a expandir seus horizontes e as 

organizações iniciam uma luta maior, na medida em que agora competem em todos os 

aspectos, pois neste momento, o nome de suas marcas já não é suficiente, não pode ser 

considerado o único sinônimo de qualidade frente à concorrência.  

Da mesma forma, a abertura de mercado em muitos países também possibilitou a 

ampliação da diversidade de marcas disponíveis ao consumidor. A partir do surgimento e 

desenvolvimento de mercados globais, diferentes valores culturais tiveram de ser levados em 

consideração nas estratégias das organizações.  Os hábitos de compra, assim como o estilo de 

vida, os valores, as crenças e as atitudes começaram a ser estudados. 

Ao ingressar em novos mercados, as organizações passam a ter como principal 

objetivo direcionar suas atividades em busca da satisfação das necessidades e dos desejos 

daquele mercado em questão. Isto pode ser considerado um fator crítico de sucesso, uma vez 

situado em novas fronteiras. Este cenário de globalização aumentou a velocidade do fluxo de 

informações entre consumidores de diversos países, permitindo maiores trocas de informações 

sobre suas preferências. Além disso, alterações nos estilos de vida e nas estruturas sociais 

atuais resultaram em diferentes comportamentos em relação à compra, preferências 

individuais e suas respectivas influências (Cf. SOUSA; LIMA FILHO; ARAÚJO, 2007). 

Neste período, as organizações também percebem que os chamados “casos de sucesso” não 

deveriam ser aplicados em todos os mercados nos quais as organizações estavam situadas, 

pois poderiam apresentar diferentes resultados, muitas vezes negativos e inesperados, na 

medida em que estes são compostos por diferentes consumidores, de distintas sociedades e 

culturas. 
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A entrada da década de 2000 determina uma perspectiva do comportamento do 

consumidor fundamentado em um marketing experiencial, ou seja, a percepção que os 

produtos oferecem aos consumidores, experiências sensoriais, afetivas, cognitivas, físicas e 

sociais, passando a ser, desta forma, os determinantes de novos estudos do comportamento do 

consumidor (Cf. PINTO; LARA, 2007). Dessa forma, gradativamente, os hábitos dos 

consumidores tornaram-se, cada vez mais, importantes índices estratégicos nas tomadas de 

decisões das organizações, pois suas ações passaram a servir como base para relatórios de 

pesquisas de mercado e análises estatísticas. Sistemas de banco de dados como o Customer 

Relationship Management (CRM), passaram a gerenciar as relações entre as empresas e o 

consumidor, identificando seu perfil, a frequência de compra e os hábitos de consumo, entre 

outros fatores. Enfim, sistemas eficientes que passaram a auxiliar tanto o conhecimento do 

consumidor de maneira profunda quanto à manutenção de seu relacionamento com as 

empresas.  

O relacionamento entre os consumidores e organizações surge neste período como 

ponto essencial onde o estreitamento destes laços assume um importante papel na conquista 

de uma posição sólida no mercado. É importante ressaltar que fidelizar novos consumidores é, 

na maior parte das vezes, mais difícil e tem um retorno menor quando comparado ao 

relacionamento de consumidores antigos, por se encontrar em evolução e manutenção 

constante, fazendo assim com que as empresas passem a perceber a importância deste novo 

conceito. 

Não se pode afirmar que estes sistemas são capazes de prever cada passo do 

consumidor já que, como será explicado a seguir, existem muitas características subjetivas 

que acontecem no processo de compra que são inerentes ao seres humanos e por isso não 

podem ser armazenadas e interpretadas apenas por um software. No entanto, partir do 

conhecimento de seu público-alvo, torna-se um diferencial considerável e as organizações têm 

valorizado cada vez mais este tipo de conhecimento, já que os mercados tornaram-se cada vez 

mais saturados e competitivos, possibilitando dessa forma que as organizações tenham mais 

segurança na elaboração de ofertas personalizadas e produtos que possam ser customizados 

por seus consumidores. 
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1. 2.  O consumidor 

 

Nesta parte serão abordadas algumas das principais características do comportamento 

do consumidor inserido em seu ambiente de consumo, passando por estágios de identificação 

da necessidade, pesquisa, avaliação de alternativas, compra e consequências, entre outros 

fatores. Atualmente, a pesquisa do consumidor torna-se imprescindível tanto para a academia 

quanto para a prática empresarial e governamental. A produção de conhecimento nesta área 

de pesquisa se traduz em aplicação prática com um grande potencial de aproveitamento por 

parte dos profissionais de empresas privadas e governos (Cf. ROSSI, 2008). Destarte, um 

melhor entendimento dos fatores e etapas sobre seu comportamento possibilita uma análise de 

como é realizado o processo de decisão na aquisição - ou não - de um produto ou serviço. 

Pode-se inicialmente classificar o comportamento do consumidor em três grandes 

aspectos com diferentes fatores de influência para cada um deles: racional, comportamental e 

cognitivo. Seguindo o aspecto racional, pode-se afirmar que toda aquisição de produto ou 

serviço abrange uma escolha, que é realizada buscando maximizar seus principais atributos. 

Portanto, a decisão de compra e a decisão relacionada ao valor monetário de uma transação 

são determinadas em conjunto, considerando que o consumidor está disposto a gastar o 

suficiente para obter em troca o maior retorno possível, ou seja, a compra não equivale 

somente ao valor do objeto e, sim, à sua utilidade para o comprador. As teorias racionais 

consideram os afetos humanos secundários, que só controlariam pessoas anormais. Assim, a 

massa de consumidores teria consciência de seu comportamento de consumo e estaria no 

controle desse comportamento. Segundo os racionalistas, considerar a emoção como 

explicação do comportamento é colocar o maior dom humano num lugar secundário (Cf. 

GIGLIO, 2002). O comprador individual gasta parte de sua renda em bens que lhe 

proporcionam satisfação de suas necessidades. O conceito de utilidade, originário da 

economia, neste caso apresenta similaridade ao de satisfação. Assim, esta satisfação está 

vinculada à relação entre as expectativas criadas e o desempenho percebido, sendo que 

consumidores baseiam suas expectativas não só em atributos funcionais do produto e 

considerações econômicas de custeio, mas também em identidade social e normas de conduta 

que o incluem (Cf. CRUZ, 2008). 

Nas palavras de Chauvel (1999, p.1) “a  satisfação do consumidor é para as empresas 

o único meio de conseguir obter e manter clientes. Constitui, portanto, um objetivo imprescindível 

para as organizações”. 
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Nessa direção, segundo o aspecto racional, o consumidor ajusta seu comportamento a 

um conjunto integrado de fatores para sua tomada de decisão, analisando as diversas 

alternativas disponíveis, verificando cada possibilidade e as consequências de acordo com a 

funcionalidade do produto a ser consumido, para finalmente optar pela variável com o melhor 

equilíbrio entre custo e benefício (Cf. SANTOS; CRUZ, 2008).  

O aspecto comportamental entra em contraste com a visão racional, que prioriza a 

importância dos processos mentais internos nas decisões do consumidor e, visualiza um 

consumidor formado pelo ambiente em que vive. As experiências positivas ou negativas 

proporcionadas pelo ambiente formariam seu comportamento, independentemente de 

qualquer processo interno, racional ou não. Entender este consumidor significa entender a 

relação entre os sentidos sociais e culturais compartilhados por ele e seus significados 

pessoais. Neste caso, ele pode formar seu processo de escolha segundo a junção de suas 

preferências, experiências pessoais e da ocupação do seu espaço social. (Cf. CHAUVEL, 

1999). Este consumidor pode ser visto como uma página em branco, que é completada ao 

longo de seu desenvolvimento, pela ação mútua com o ambiente no qual se situa, ou seja, o 

papel exercido por fatores externos no processo de decisão, como por exemplo, a influência 

de terceiros e uso da propaganda, acompanhados de outras técnicas podem ser usadas para 

estimular, influenciar e controlar a resposta deste consumidor (Cf. PACHAURI, 2002). 

Assim, repete-se – ou não – certas atitudes conforme o histórico de estímulos 

memorizados constituindo, um conjunto de comportamentos. Novamente estes 

comportamentos apresentam-se ligados ao conceito de satisfação, pois este consumidor 

satisfeito irá buscar um novo benefício similar, repetindo seu comportamento anterior em 

relação ao determinado bem ou serviço.  

No aspecto cognitivo admite-se que, entre o estímulo e sua resposta, existem 

elementos individuais característicos de cada consumidor. Assim, o estímulo, de maneira 

isolada, não explicaria a razão de um determinado comportamento. Do mesmo modo, os 

consumidores passariam por estágios de sentimento, pensamento e comportamento, 

fornecendo diversas respostas na medida em que são estimulados de diferentes maneiras. 

Muitas decisões de compra acabam tornando-se tão habituais que são realizadas com pouco 

ou nenhum esforço consciente. O nível de esforço existente em uma decisão de compra neste 

caso é determinado pelo nível de diferenciação do produto e o nível de envolvimento do 

consumidor com uma determinada categoria de produto (Cf. PACHAURI, 2002). Ou seja, 

cada consumidor em seu ambiente social e cultural é único de alguma maneira e a forma de 

responder a estes ambientes varia de acordo com a personalidade, preenchendo as 
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necessidades reconhecidas pelo comportamento (Cf. ZIELINSKI; ROBERTSON, 1982). 

Portanto, este consumidor ao longo de sua vida, estrutura seus aprendizados e atitudes que 

servirão como base para suas respostas a determinados e específicos estímulos (Cf. 

CHAUVEL, 1999). 

Dessa forma, o processo do comportamento do consumidor se inicia muito antes da 

decisão de compra e se estende até o momento do pós-venda. A seguir ilustra-se a maneira 

segundo a qual o consumidor se relaciona durante todo este processo de consumo. 

 

Figura 02 - O consumidor e suas inter-relações no processo de consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Giglio (2002, p.39). 

 

O consumidor tem relações recíprocas com a empresa, seus concorrentes, o ambiente 

em que vive e também tudo que envolve sua vida pessoal ordenando-se no processo de 

consumo. Durante este processo, os consumidores podem preferir ou evitar o consumo de 

produtos que os liguem a características simbolicamente relevantes. Essas associações podem, 

nesse sentido, decidir a compra e o consumo de um produto, por seu significado. Nota-se, 

como exemplo, um consumidor que faz uso de um determinado produto e deseja ser associado 

a um grupo específico, socialmente reconhecido como possuidor dessas características (Cf. 

CRUZ, 2008). 

Neste contexto destaca-se a existência de 11 dimensões durante o processo de 

consumo: (1) paixão (pela marca), (2) duração do relacionamento (o relacionamento com a 

marca em um período longo de tempo), (3) harmonia individual (harmonia entre a imagem 
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própria e a imagem do produto), (4) sonhos e desejos (a marca favorece aos sonhos e desejos 

do consumidor), (5) lembranças (geradas pela marca), (6) prazer (que a marca proporciona ao 

consumidor), (7) atração (sentida em relação à marca), (8) raridade (da marca e/ou do 

relacionamento), (9) beleza (da marca), (10) confiança (a marca nunca desapontou o 

consumidor), e (11) declaração de afeto (sentimento pela marca). (Cf. ASKEGAARD, 2008). 

A seguir ilustram-se algumas das principais etapas envolvidas durante o processo de 

consumo. 

 

Figura 03 - O consumo entendido como um processo em etapas 

 

O ato de consumo deve ser entendido como um processo realizado em etapas 

possíveis de serem separadas e analisadas individualmente. Cada um desses passos tem 

características próprias, que abrem oportunidade para ações específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Giglio (2002, p.106). 

 

Conforme modelo apresentado verifica-se a sequência das atitudes e estímulos 

envolvidos no processo de compra do consumidor. Este processo inicia-se com estímulos 
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Portanto, um processo de consumo inicia-se bem antes que a pessoa esteja pensando 

em algum produto específico. A partir do reconhecimento de uma necessidade, o consumidor 

realiza uma busca de informações de diferentes maneiras em relação ao seu problema, 

avaliando uma série de alternativas próprias e provenientes de outros ambientes para 

finalmente fundamentar sua decisão de compra. 

Nas palavras de Kotler, 

 
“o processo de compra consiste na seguinte sequência de etapas: 
reconhecimento do problema, busca de informações, avaliação de 
alternativas, decisão de compra e comportamento pós-compra. As atitudes 
dos outros, os fatores situacionais imprevistos e o risco percebido podem 
afetar a decisão de compra, assim como os níveis de satisfação pós-compra 
do consumidor e as ações pós-compra por parte da empresa” (2000, 
p.207). 

 

Destarte, as expectativas mais básicas da vida (quem eu quero ser) se desdobram em 

outras mais diretamente relacionadas às ações (o que farei hoje e amanhã). Para realizá-las, 

muitas vezes é necessário ter produtos e requerer serviços de outras pessoas. É aqui que entra 

o consumo. Mas, antes de consumir, porém, há um caminho que vai desde a percepção dos 

estímulos que chegam ao sujeito, passando pelo levantamento das alternativas possíveis de 

consumo, chegando ao julgamento deste. Só após é que vem a compra propriamente dita (Cf. 

GIGLIO, 2002). Os consumidores bem atendidos irão continuar comprando o produto e 

aqueles mal atendidos irão parar de comprar e provavelmente irão apresentar comentários 

negativos sobre o produto em questão. Por esse motivo, as empresas devem se preparar para 

garantir a satisfação do consumidor em todos os níveis do processo de compra. 

Para garantir essa satisfação do consumidor em todos os níveis do processo de 

compra, faz-se necessário que haja uma segmentação do mercado, trabalhando com nichos 

específicos e fazendo a diferenciação entre eles conforme características de seus membros. A 

evolução nos estudos do comportamento do consumidor permitiu a descoberta de que cada 

pessoa é única, possuindo certas características não encontradas em outras pessoas, e 

apresentando desejos e necessidades diferentes entre todos eles. Entender corretamente todas 

estas características referentes aos específicos nichos de mercado, que levam posteriormente 

ao consumo de bens e serviços pode trazer vantagem competitiva às empresas envolvidas, 

ainda mais quando estas obtiverem uma vantagem competitiva em relação aos concorrentes 

sobre produtos e serviços desenvolvidos para grupos específicos de consumidores (Cf. 

SANTOS; PRADO, 2008). 
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A segmentação de mercado consiste em dividir os consumidores em características 

comuns e buscar categorias que permitam generalizações para o segmento considerado. 

Assim, em um plano de marketing, ao considerar um público alvo, pode-se utilizar as 

classificações de desejos e comportamentos típicos daquele segmento para tentar prever as 

vendas. Neste conceito, o consumidor pode ser segmentado por critérios demográficos, tais 

como: idade, sexo, estado civil, ocupação, renda, local de moradia, entre outros. E ainda 

conforme características da personalidade, tais como: consumidor introvertido, extrovertido, 

afetivo, racional e impulsivo, cada qual com suas próprias características de estilo de vida, 

motivação, atitudes, rotinas de trabalho, estudo, lazer, crenças e valores. Em referência a 

valores é possível ainda destacar senso de pertinência, emoção, auto-realização, ser respeitado 

e admirado, diversão, prazer e felicidade na vida, segurança e auto-respeito (Cf. SILVEIRA et 

al, 2006). 

É admissível, além disso, segmentar os consumidores conforme o ciclo de vida do 

produto. Nesta linha existem quatro tipos de consumidores: 

- Os inovadores: aqueles que compram o produto no lançamento objetivam estar à 

frente de seu tempo, têm interesse em serem vistos como modernos. 

- Os adotantes: também querem produtos e serviços novos, mas se diferenciam por 

terem um aspecto racional de não se arriscarem imediatamente (esperam um pouco para ver 

se o produto funciona). 

- O seguidor: só compra o produto quando já houve suficiente experimentação, os 

fabricantes já colocaram produtos melhorados no mercado e o preço tornou-se estável. 

- O comprador tardio: só compra produtos em declínio, espera as promoções para 

comprar, não se importa se o produto está fora de moda. 

A possibilidade de segmentação em diferentes categorias de consumidores auxilia os 

profissionais de marketing a criar planos com mensagens mais dirigidas aos específicos 

nichos de mercado para estimular o consumo de determinados bens e serviços. 

Até aqui foram abordados alguns dos principais conceitos sobre o comportamento do 

consumidor, seus fatores e as etapas envolvidas no processo de consumo. Em grande parte 

dos mercados atuais, o consumidor tende a ser facilmente envolvido por atributos emocionais 

no ato da compra. Este tipo de influência se dá muitas vezes por intermédio dos meios de 

comunicação e, em grande parte, em virtude das propagandas a que se assiste atualmente. O 

consumo pode ser influenciado por diversos fatores e sofre variações de acordo com o perfil 

de cada consumidor. Pode-se considerar que no contexto atual existe uma sensação 

permanente de vazio, e o consumidor acaba sendo movido pelas influências que estão à sua 
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volta, tendendo a querer preencher este vazio por meio de compras, consumindo de maneira 

exaustiva. 

 A seguir, iremos apresentar alguns dos principais fatores que podem influenciar o 

consumidor alterando sua decisão de compra. 

 

1. 3.  Fatores de influência no processo de compra 

 

O comportamento dos consumidores durante o processo de compra pode ser 

influenciado de diversas formas, sendo constantemente estimulados por fatores externos e 

pelo ambiente que os cercam. O conhecimento de todas as variáveis que influenciam seu 

comportamento é de grande importância para o desenvolvimento de eficientes estratégias que 

possam interferir neste processo alterando a decisão final da compra (Cf. POHL; CASTRO, 

2008).  

As características do consumo individual estão fortemente ligadas a renda, história 

familiar do consumidor, sua terra natal, sua profissão, região que reside, tudo isso ligado a 

uma rede de relacionamentos sociais com inter-relações que poderiam se estender de maneira 

infinita. Seu comportamento pode variar em razão de classes sociais, rotina diária, 

alimentação, vestuário, lazer, exposição a propagandas, embalagens, atividades promocionais 

de venda, grupos de referência, como parentes, amigos, especialistas, colegas de trabalho, 

entre outros fatores. Desta forma, consumir não se resume apenas em comprar, desfrutar o 

produto e descartá-lo, mas também está ligado a um processamento de informações 

relacionado ao produto comercializado (Cf. CRUZ, 2008). Isto se traduz em preferências por 

determinados produtos e marcas, escolha de lojas, uso de crediário, poupança, entre outros 

(Cf. ASSAD; ARRUDA, 2006). Da mesma forma que os consumidores são influenciados por 

estes fatores externos, eles alteram constantemente o espaço no qual estão inseridos segundo 

seu comportamento (Cf. IGNÁCIO, 2003). 

Nas palavras de Kotler, 

 
“o comportamento do consumidor é influenciado por quatro fatores: 
culturais (cultura, subcultura e classe social), sociais (grupos de 
referência, família, papéis e status), pessoais (idade e estágio no ciclo de 
vida, ocupação e circunstâncias econômicas, estilo de vida, personalidade 
e auto-imagem) e psicológicos (motivação, percepção, aprendizagem, 
crenças e atitudes). Para entender como os consumidores realmente tomam 
suas decisões de compra, os profissionais de marketing devem identificar 
quem fornece as informações para a decisão de compra. As pessoas podem 
ser iniciadoras, influenciadoras, decisoras, compradoras ou usuárias, e as 
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diferentes campanhas de marketing devem ser dirigidas a cada tipo de 
pessoa. Os profissionais de marketing devem ainda examinar os níveis de 
envolvimento dos compradores e o número de marcas disponíveis para 
determinar se os consumidores estão envolvidos no comportamento de 
compra complexo, no comportamento de compra com dissonância cognitiva 
reduzida, no comportamento de compra habitual ou no comportamento de 
compra em busca de variedade”. (2000, p.206) 

 

Sendo o comportamento do consumidor influenciado por quatro grandes fatores, 

apresentam-se separadamente cada um deles: 

 

1. 3. 1.  Fatores Culturais 

 

A relação entre a personalidade do consumidor e o ambiente no qual está inserido 

influencia o seu comportamento conforme as regras, normas e valores culturais. Assim, as 

ações dos consumidores podem ser favoráveis ou contrárias à sociedade em questão e seus 

valores culturais como um todo, bem como suas decisões podem ser influenciadas por 

características individuais de sistemas culturais e de relacionamentos interpessoais. 

Santos e Prado (2008, p.5) consideram que “uma das habilidades humanas mais 

extraordinárias é a habilidade de se adaptar flexivelmente a quase qualquer circunstância 

imaginável”. Cada cultura tem seu próprio significado, com padrões de consumo que se 

originam de práticas específicas da sociedade, traduzindo-se em significações e efeitos para os 

membros desta. Portanto, para um correto entendimento do comportamento do consumidor, 

deve-se não somente olhar o indivíduo isoladamente, e sim analisá-lo dentro do contexto da 

sociedade em que vive. As pessoas tendem a se comportar conforme o ambiente no qual estão 

inseridas, consumindo de acordo com os padrões definidos por este ambiente. Com esta 

perspectiva, as empresas podem ter uma visão mais generalizada de seus consumidores 

inseridos em uma determinada cultura, levando em consideração todos os aspectos que estão 

envolvidos, e dessa forma desenvolver estratégias mais adequadas para o ato de consumo.  
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1. 3. 2.  Fatores Sociais 

 

Influenciados por grupos de referência, familiares e papéis sociais, os consumidores 

tomam suas decisões com base em um conjunto de aspectos que incluem seu estilo de vida, 

seu nível cultural, suas relações com outros indivíduos e o nível de status que pretendem 

alcançar. Assim, em razão da necessidade do consumidor de ser incluído socialmente, ele 

apresenta uma análise mental sobre determinados grupos e sobre os produtos associados a 

eles, decidindo assim seu consumo e também seu comportamento diante da compra. Enfim, os 

consumidores se utilizam do consumo como forma de identificação com alguns grupos, suas 

características sociais e tudo que permeia seu relacionamento dentro destes grupos sociais. 

Assim, o consumo acaba tendo outros significados, além da compra de bens e 

serviços, podendo ser realizado por sua utilidade ou prazer. O consumo de bens acaba se 

tornando uma alternativa para ocupação do tempo para a classe rica que, por exemplo, acaba 

consumindo para demonstrar sua posição social e defender a estrutura social na qual ocupa 

uma posição privilegiada. Não é suficiente ter somente riqueza e poder, demonstra-se isso de 

uma forma ostentosa. O fator básico que leva estas pessoas a serem consumistas é ocupar uma 

posição de destaque que resulta em um status social elevado. Em outras palavras, esta classe 

social consome determinados bens com a finalidade de demonstrar sua prosperidade (Cf. 

GASANA, 2009). 

Abreu, Sette e Boas (2004, p.14) afirmam que “o consumo se reflete hoje muito mais 

como uma forma de pertencer a determinado grupo de referência do que a satisfazer a uma 

necessidade individual, ou até mesmo coletiva”. O status dentro dos grupos sociais muitas 

vezes é mais valorizado do que os demais valores humanos relacionados à vida. É a posição 

que a pessoa deseja ocupar em um determinado grupo, organização ou sociedade. Esta 

posição é determinada conforme valores estabelecidos, que se alteram constantemente, 

levando as pessoas que almejam esta associação a consumirem produtos e serviços que 

simbolizem uma posição de status e prestígio. Desta forma, pode-se dizer que o consumo ou 

até o próprio produto são empregados para transmitir variadas características simbólicas do 

consumidor às demais pessoas participantes do grupo relacionando-se a uma necessidade de 

pertencer e não especificamente de consumir. 

Neste contexto, o ser humano finge, disfarçando sua verdadeira identidade mediante 

pensamentos e sentimentos que não lhe é próprio conforme o momento em questão. Busca ser 

o personagem certo, no ambiente certo e no momento certo, analisando muito bem a situação 
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e as pessoas ao seu redor para fazer parte e agir naturalmente de acordo com o novo ambiente. 

Qualquer mudança de situação leva o consumidor com esta personalidade a alterar 

completamente seu comportamento. 

 

1. 3. 3.  Fatores Pessoais 

 

O comportamento do consumidor também pode ser influenciado por fatores pessoais 

com características como idade, ocupação, situação econômica, estilo de vida, personalidade, 

auto-imagem, entre outros. Algumas compras possuem maior importância pessoal para certos 

consumidores e evidenciam elementos como preço, aumento da auto-estima, sentimento de 

posse, e são considerados como reflexos da imagem almejada pelo consumidor. A questão de 

posse, como forma de diferenciação entre as pessoas, sugere valores como o de “viver para 

ter e ter para ser” nas sociedades capitalistas. Se aceita o princípio de que para fazer parte de 

um grupo, cada pessoa se sujeita às normas de conduta, incluindo as regras sobre o que 

consumir (Cf. GIGLIO, 2002). Embora os indivíduos não sejam lineares em todas as suas 

escolhas, pode-se realizar uma previsão das possíveis reações de grupos previamente 

definidos. Os grupos servem como uma estrutura de referência para os consumidores em suas 

compras e decisões de consumo individuais.   

 

1. 3. 4.  Fatores Psicológicos 

 

O comportamento do consumidor pode também ser influenciado por fatores 

psicológicos com características como motivação, percepção, aprendizagem, crenças e 

atitudes, entre outros fatores, presentes em forma consciente ou inconsciente. 

Neste conceito também se enquadra a motivação que pode ser vista como 

componente de atitude por ter seu significado relacionado à maneira que leva as pessoas a 

atuarem da forma como elas são (Cf. CUPERSCHMID; TAVARES, 2001). Uma força 

interior que leva o indivíduo à ação, gerada a partir de uma necessidade não preenchida. Os 

indivíduos se esforçam de forma consciente e, mesmo, inconsciente por meio de 

comportamentos para completar seus desejos. As metas e objetivos traçados são resultados de 

pensamentos e aprendizados individuais (Cf. SCHIFFMAN; KANUK, 2000).  
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a - A questão do inconsciente do consumidor 

 

As atitudes exercidas pelos consumidores são realizadas em grande parte em um 

estado de inconsciência, inclusive em relação às suas reais razões de compra. Assim, as 

compras dos consumidores ou situações de consumo são vistas como um reflexo e uma 

extensão de suas próprias personalidades. Em outras palavras, considera-se que os bens e 

aparência do consumidor (roupas, jóias, etc.) refletem sua própria personalidade (Cf. 

SCHIFFMAN; KANUK, 2000). 

Nas palavras de Giglio (2002, p.59), “o consumo seria explicado como o 

comportamento resultante desses conteúdos inconscientes, isto é, o comportamento de 

consumo é uma das formas de satisfação dos desejos inconscientes”. Ainda Giglio (2002) 

afirma que, conforme a teoria de Freud, as pessoas não conhecem seus verdadeiros desejos, 

pois existe uma espécie de mecanismo de avaliação que determina quais deles poderão tornar-

se conscientes ou não.  

Portanto, diferentes modos de exposição ao cérebro podem alterar as intenções de 

compra, influenciando psicologicamente o consumidor alavancando seus desejos 

inconscientes e afetando seu comportamento de diversas formas (Cf. ASKEGAARD, 2008). 

Neste contexto, as emoções são reconhecidas como um dos principais fatores de respostas 

específicas de consumidores em relação a estímulos de marketing e ao comportamento do 

consumidor em geral (Cf. AYROSA; SAUERBRONN; BARROS, 2007). 

Nessa direção, as emoções do consumidor, entre elas humor, sentimento, 

temperamento e percepções exercem um fator influenciador nas avaliações, no processo de 

decisão como também nas ações tomadas no ato de consumo. Todos estes fatores podem ser 

definidos como representações internas de estados de desejos que se traduzem posteriormente 

em resultados, eventos e processos gerando consequências que podem levar ou não os 

consumidores à ação da compra. Estes resultados normalmente têm um significado pessoal 

para o indivíduo. 

Os profissionais de marketing têm utilizado as técnicas do inconsciente para criar as 

mais diversas explicações e motivos de consumo para posicionamento de seus produtos e 

marcas. São abundantes os exemplos de produtos anunciados como propiciadores de 

satisfação de desejos não relacionados ao funcionamento do produto, com objetivo de 

estimular o consumidor na aquisição de um determinado bem ou serviço. Como resultado, 

apresenta-se a seguir um tipo de comportamento de consumo muito comum nos dias atuais. 
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b - Compras realizadas por impulso 

 

A decisão de compra do consumidor pode ser motivada por impulso, por exemplo. 

Seu comportamento pode ser associado a esta idéia considerando, assim, a influência destes 

fatores no processo de compra. De outra perspectiva, as compras planejadas no curto e longo 

prazo também são de grande importância para análise do comportamento do consumidor, 

sendo as compras, portanto, consequências – ou não – de impulsos (Cf. SANTOS; PRADO, 

2008). 

As maiores diferenças entre as compras planejadas e as compras por impulso 

referem-se à quantidade de informação que pode ser buscada anteriormente à decisão de 

compra e o período de tempo gasto no processo de decisão. Nas compras por impulso, a única 

informação disponível é a informação no momento da compra. Isto difere da compra 

planejada na qual todas as fontes de informação estão disponíveis. Dessa forma, toda a 

informação disponível dentro do ponto de venda terá um maior resultado nas compras por 

impulso em relação às compras planejadas (Cf. KACEN; LEE, 2008). Influenciados ou não 

por estes fatores psicológicos, os consumidores realizam compras por impulso para satisfazer 

um determinado número de necessidades, ou uma variedade de razões não-econômicas como 

diversão, imaginação e gratificações sociais ou emocionais, entre outras. Igualmente 

importantes o humor e a condição psicológica do consumidor também possuem seu papel no 

processo de decisão. Atributos emocionais e racionais são determinantes nas escolhas do 

consumidor. 

Para promover a compra por impulso os varejistas podem gerar um ambiente 

adequado, com técnicas de merchandising, criando e simulando cenários favoráveis para esta 

característica. Também podem ser estimulados no próprio ponto de venda, envolvidos por um 

odor ou um som agradável aos ouvidos. No contexto da comunicação, especialmente em 

propagandas este recurso é bastante utilizado, capazes de provocar reações emocionais 

positivas para os consumidores. É por isso que preço, promoção e distribuição devem ser 

estrategicamente definidos para estimular esta característica. 

Vimos que cada consumidor é único em sua tomada de decisão, mas também podem 

sofrer as mais diferentes influências do que está a sua volta. Apresenta isto como um traço de 

personalidade, e a capacidade de se mostrar como uma pessoa totalmente diferente do que 

realmente é, tem como objetivo sua integração no ambiente social em que se encontra. Existe 

uma diferença clara entre as muitas facetas que o ser humano pode apresentar quando está em 
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público, e a diferença de quando está sozinho com sua própria realidade (Cf. JARDIM; 

HERMOSILLA; OISH, 2004). 

Assim, na visão do consumidor é preciso ficar alerta em relação a todas as tentativas 

de manipulação das empresas para influenciar seu comportamento no momento da compra. 

Além disso, os consumidores podem reduzir estes fatores somente comprando quando 

realmente necessitam e somente carregando dinheiro suficiente para as compras necessárias 

(Cf. HAUSMAN, 2000). 

Portanto, o comportamento do consumidor pode ser entendido como uma junção de 

forças impulsivas e reflexivas. Dessa forma, sob variadas condições de consumo, as pessoas 

podem apresentar mais ou menos desejo de possuir ou consumir certos produtos, da mesma 

forma apresentar intenções conscientes de privar-se do consumismo, de resistir a tentações, 

entre outros. O que irá controlar seu comportamento dependerá de fatores situacionais e 

pessoais que irão moderar as forças impulsivas e reflexivas (Cf. HOFMANN; STRACK; 

DEUTSCH, 2008). 

Nesta parte do trabalho foram abordadas algumas das principais teorias relativas ao 

estudo do comportamento do consumidor. Em primeiro lugar buscou-se retratar sua 

perspectiva histórica, com a evolução dos principais temas pesquisados, enfocando em 

paralelo o comportamento individual do consumidor, como se comportava nos diferentes 

períodos até o contexto atual. Em seguida, foram evidenciadas algumas das principais 

características deste comportamento conforme diferentes aspectos apresentados, tratando as 

diversas etapas do processo de compra e sua relação em seu ambiente de consumo. Em 

seguida, apresentaram-se os principais fatores que influenciam no processo de compra 

levando sempre em consideração aspectos culturais, sociais, pessoais e psicológicos em sua 

tomada de decisão no ambiente de consumo. Deste modo, abordou-se a importância do estudo 

deste campo de conhecimento ao longo do tempo, suas influências, ramificações e principais 

aplicações no mercado consumidor.  

Vale acrescentar que o comportamento do consumidor está ganhando relevância em 

muitos países emergentes no mundo, no entanto estamos longe de atingir uma perspectiva 

internacional, apesar do aumento no número de pesquisadores não-americanos ou europeus. 

Analisando os trinta e quatro primeiros anos do principal periódico de pesquisa do 

consumidor, o JCR, Rossi considera que 

“julgamento e tomada de decisão, persuasão, efeitos da propaganda, 

processamento da informação, atitudes, modelos de escolha, análise 

econômica, memória, modelos multiatributos, personalidade, escolha 
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de produto e marca foram os temas onde mais se pesquisou” (2008, 

p. 9). 

 

As teorias a serem pesquisadas futuramente poderiam ser voltadas para uma maior 

aplicação no mercado, com a exploração de tópicos como fatores situacionais, motivação, 

humor, tempo, privação de produtos, entre muitos outros (Cf. KASSARJIAN, 1982). 

Também, a necessidade de linhas voltadas para a não aceitação de pesquisas somente sobre o 

mercado ocidental, com início de uma análise com visão mundial e formação de uma 

perspectiva global (Cf. ENGEL, 1985). O grande compromisso para o avanço do 

conhecimento do comportamento do consumidor consiste no desenvolvimento de teorias que 

sejam aplicáveis ao mercado, e espera-se que num futuro próximo, esta tendência continue 

para uma possível exploração de muitos outros tópicos. 

A seguir iremos apresentar o perfil e o comportamento do consumidor brasileiro nos 

dias atuais e, especificamente, de um tipo único de consumidores voltados para a 

saudabilidade e para o consumo de alimentos e bebidas com estas características. 

Particularmente focando o mercado brasileiro de bebidas, apresentando alguns dos principais 

fatores que podem influenciar este consumidor e sua decisão de compra. 

 

1. 4.  Produtos Saudáveis - O Perfil do Consumidor Brasileiro nos Dias 

Atuais 

 

O consumidor brasileiro teve de fato seu perfil alterado. Mudou hábitos de consumo, 

lazer, trabalho e comunicação. Está bem mais informado do que no passado, consegue 

discernir melhor, exigindo produtos de alta qualidade, com ampla variedade de funções e 

preços satisfatórios. As pessoas têm mais compromissos e menos tempo, exigindo mais 

facilidades e agilidade. Este novo consumidor vigia os passos das empresas, suas ações 

sociais e quer saber mais sobre quem produz os produtos que ele consome. Sem dúvida ele se 

transformou e está mais exigente. 

A geração brasileira atual cresce num cenário de avanços tecnológicos e 

prosperidade econômica. Estão conectados aos principais meios de comunicação sendo 

constantemente influenciados por eles, transmitindo o que lhes interessa por meio do “boca a 

boca”. É uma geração agitada, intolerante à espera e com dificuldade em manter uma 

conversa. Extremamente ligados à mídia, recebem muitos estímulos consumistas de todas as 
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formas. Esta geração inicia logo a aquisição de seus próprios bens e estão em constante 

competição em razão da atualização. São desprendidos das fronteiras geográficas, sendo a 

globalização um contexto que os acompanha desde a infância. Estando um passo à frente dos 

mais velhos, concentram-se em uma adaptação aos novos tempos (Cf. LAUX; ALMEIDA; 

PEREIRA, 2005). 

Assim, a individualização acaba sendo uma grande tendência. Mais consumidores 

decidem sobre seu próprio consumo e mais produtos são utilizados individualmente. Os meios 

de comunicação favorecem as alterações nos papéis sociais como, por exemplo, o da mulher 

que trabalha e do marido que fica em casa. Além disso, a segmentação do mercado se baseia 

em estilos de vida relacionados a uma grande variedade de categorias de produtos. As 

escolhas de consumo e suas experiências tendem a determinar individualmente o gosto, 

valores, estilo de vida, experiências e habilidade para futuros comportamentos (Cf. RAAIJ, 

1993).  

De acordo com Kotler, 

“os consumidores de hoje enfrentam uma crescente oferta de 
produtos e serviços disponíveis para compra. Fazem suas escolhas 
baseando-se em percepções de qualidade, serviço e valor. As 
empresas precisam entender os determinantes de valor e de 
satisfação dos consumidores. Estes, normalmente, escolhem a oferta 
que maximiza o valor entregue. A satisfação do consumidor é o 
resultado de sua experiência sobre o desempenho de uma empresa 
que atende a suas expectativas. Os consumidores sentem-se 
satisfeitos quando suas expectativas são atendidas e deleitam-se 
quando as mesmas são excedidas. Os consumidores satisfeitos 
permanecem leais por mais tempo, compram mais, são menos 
sensíveis a preço e falam favoravelmente sobre a empresa” (1996, p. 68). 

 

Nesse sentido, um ponto importante a ser ressaltado no cenário em que se vive 

atualmente, é que o fácil acesso às mais variadas marcas de produtos e serviços, faz com que 

o consumidor acabe por procurar bens que lhe confiram uma diferenciação cada vez maior. Já 

não lhes interessa possuir aquilo que todos possuem e o foco do interesse passa a ser o 

diferente, o exclusivo. Nesta linha de pensamento, diversos pesquisadores têm estudado a 

mudança nos hábitos alimentares dos consumidores em razão de uma maior preocupação com 

a saúde e, consequentemente, uma maior busca por produtos naturais e saudáveis que 

promovam o bem-estar e ajudam a evitar a obesidade. Essas pesquisas permitem que a 

indústria reúna esforços com a comunidade científica para criar soluções na área de 

saudabilidade e para atender novos nichos de mercado.  
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O conceito de saúde deve ser entendido como um estado de completo bem-estar 

físico, mental e social, e não meramente a ausência de doenças. É com essa proposta que 

muitos produtos estão sendo lançados no mercado evidenciando valores, tais como, equilíbrio, 

bem-estar, saudabilidade, consumo consciente, qualidade de vida e elevação da auto-estima, 

tornando este segmento num grande potencial de mercado.  

Do mesmo modo, o tão almejado bem-estar é objeto de desejo de todos e permeia 

todas as classes sociais. Contudo, a materialização desse conceito varia muito de pessoa para 

pessoa sendo o consumo e seu comportamento questões relacionadas ao social e, como vimos 

neste capítulo, envolvem dimensões antropológicas, biológicas, psicológicas, políticas, 

econômicas, culturais, dentre outras. Além disso, o consumidor brasileiro que busca estas 

características apresenta alguns comportamentos específicos. Com um entendimento do perfil 

deste consumidor, pode-se obter uma compreensão das categorias de bebidas, especificamente 

as categorias com apelo ao saudável, identificando de uma melhor forma suas características 

principais, bem como suas forças e fraquezas, entre elas. 

 

a - Estilo de vida 

 

O estilo de vida destes consumidores define seu consumo. Sua rotina é bastante 

corrida e basicamente gira em torno de trabalho, estudo, lazer e relacionamentos. Seu dia-a-

dia não depende exclusivamente da idade, mas principalmente do estágio de vida em que se 

encontram estes consumidores que, somados aos seus valores individuais, formam o estilo de 

vida para homens e mulheres. Ou seja, o estilo de vida deste consumidor formado por fatores 

como hábitos de família, criação, educação, ritmo do dia-a-dia, estágio em que se encontram 

na vida e fatores ligados à moda e ao sexo, entre outros, se traduzem como um 

comportamento de maior preocupação com a saúde e bem estar que irá se refletir em seus 

hábitos alimentares e suas opções de consumo. Esta busca por hábitos saudáveis e bem-estar 

difere entre os perfis conforme abaixo.1 

Na juventude (18 a 25 anos), este consumidor apresenta como valores basicamente 

uma busca por intensidade, emoção e aceitação. Vive com bastante espontaneidade, energia e 

otimismo. Sua rotina gira em torno de atividades em relação ao trabalho/estágio, faculdade, 

estudo, família, namoro, amizades, prática de atividades esportivas como esporte e 

relacionamento, eventos noturnos, atividades e viagens com amigos, entre outros. Este 

                                                 
1 Os dados apresentados foram obtidos pelo pesquisador durante o período em que trabalhou no Dept. de 
Marketing da Coca-Cola Femsa Brasil.   
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consumidor, seja por moda ou referencial, acompanha a evolução tecnológica se relacionando 

por meio de telefones celulares, bem como Internet em espaços como Orkut, MSN, Jogos em 

rede, YouTube, Skype, entre outros.   

Para os homens neste estágio de vida, o bem-estar se traduz em sentir-se bem por 

meio da alimentação e da atividade esportiva como satisfação e prazer pessoal.  Para as 

mulheres neste estágio de vida, o bem-estar basicamente se traduz em estética, elevação da 

auto-estima e aceitação social. Preocupação com tratamentos estéticos, exercícios físicos na 

academia e consumo de produtos naturais com baixa caloria se exprimem como uma 

obrigação para gerar um resultado de completo bem-estar.  

Na maturidade (26 a 35 anos), este consumidor apresenta como valores basicamente 

estabilidade, segurança e tranquilidade, vivendo em busca de conforto, momentos prazerosos, 

paz de corpo e mente, controle da situação com responsabilidade, sentimento de exclusividade 

com sofisticação, mostrar-se experiente e maduro, ou seja, busca ter uma vida ao mesmo 

tempo vibrante e com vitalidade. A rotina para os homens e mulheres gira em torno desde 

atividades em relação ao trabalho, família, filhos, sobrinhos, casamento, namoro, igreja, 

cursos, atividades esportivas como esporte e relacionamento, eventos e viagens com a família 

e amigos, até ficar em casa para assistir a um bom filme. Vale destacar que, para as mulheres, 

ainda existe um acréscimo na rotina com as responsabilidades de cuidar da casa.  

Para homens e mulheres neste estágio de vida, o bem-estar se traduz em saúde e 

estética com praticidade, qualidade de vida, atividade física e uma alimentação saudável. 

Neste estágio, alguns aspectos como um maior materialismo e necessidade de ostentação, 

individualismo, maior preocupação com a segurança, entre outros, podem ser vistos como 

geradores de conflito e stress. Isso ocorre, já que uma maior busca para atingir a qualidade de 

vida e bem-estar, entra em conflito com o aumento de stress e a falta de tempo para se cuidar, 

gerando, por consequência, uma frustração para homens e mulheres. 

Realmente este consumidor teve seu perfil alterado. Com sua desgastante rotina 

diária de trabalho, vida pessoal, família, compromissos, trânsito, horários a cumprir, não 

tendo oportunidade para se alimentar direito, chega em casa, cansado e, busca atualmente, 

uma maior praticidade por não ter tempo para mais nada. Tenta ter uma alimentação 

balanceada e saudável se preocupando, por exemplo, se os alimentos que ingere têm gordura 

trans ou não. Está na moda do alimento integral, orgânico, light, da cirurgia plástica, 

lipoaspiração, tratamentos de estética, entre outras.  Se sobrar tempo, faz esporte para manter 

a saúde. As pessoas estão tentando levar uma vida mais regrada, se casam com mais idade, 
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têm filhos mais tarde por opção, pois ficaram mais exigentes, sabendo o que querem. Para 

este consumidor bem-estar é viver bem, comer bem, morar bem, passear e se divertir. 

Para as organizações públicas e privadas, o principal desafio que se vive atualmente 

é a necessidade de renovação e diferenciação para a sobrevivência e o sucesso de seus 

produtos e serviços, isto porque a evolução tecnológica, além de trazer muitas facilidades para 

o mundo moderno, aumentou também os desafios para as organizações, pois as mudanças 

acontecem cada vez mais rápido, levando à criação de novos produtos o tempo todo. 

Nesse sentido, o bom entendimento e aplicação de todos os fatores influenciadores 

no processo de consumo deste nicho de consumidores refletem-se no sucesso de uma 

organização, na medida em que estas empresas podem fazer uso destes aprendizados para 

melhor atender aos seus consumidores. 

No capítulo seguinte, evidencia-se o mercado brasileiro de bebidas em particular a 

categoria de refrigerantes e as categorias de bebidas que vendem o conceito de saudabilidade, 

busca do bem-estar, hábitos saudáveis e ao mesmo tempo prazer imediato. O expressivo 

crescimento deste segmento de bebidas firma-se entre os líderes de desenvolvimento no 

mercado atual. Seguindo esta tendência, este é um nicho em nosso país que está em franco 

desenvolvimento e podemos pensar ainda em parcelas específicas da população que podem se 

beneficiar de produtos focados especificamente para suas necessidades, proporcionando mais 

qualidade de vida e sofisticação. 
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2.  CONSUMO DE BEBIDAS NO MERCADO BRASILEIRO 

 

O nosso mundo continua a mudar. Na medida em que os mercados modernos atuais 

envelhecem, novos e outros em desenvolvimento estão rapidamente se expandindo. Sempre 

que possível, alguns consumidores desejam produtos saudáveis para suas famílias, que são 

oferecidos a um bom valor, em custo, tempo e facilidade de compra, buscando, em todos os 

níveis, momentos de prazer e descanso. Categorias de alimentos e bebidas procuram cada vez 

mais oferecer este tipo de luxo acessível. Este capítulo apresenta a composição da indústria 

brasileira de bebidas inserida no cenário econômico brasileiro abordando como tem sido o 

histórico de compra das principais categorias de bebidas não alcoólicas, suas principais 

características, seu cenário atual e as tendências esperadas com as novas oportunidades de 

consumo tomando-se por base os segmentos de bebidas com apelo ao saudável. 

O estudo de tendências é de fundamental importância para empresas, públicas, 

privadas e instituições governamentais, uma vez que por meio de projeções precisas do 

consumo futuro da população pode-se saber com antecedência quais as oportunidades 

potenciais do mercado, contribuindo de forma considerável para o processo de planejamento 

(Cf. LAUX; ALMEIDA; PEREIRA, 2005). 

 

2. 1.  Composição da Indústria Brasileira de Bebidas 

 

O mercado brasileiro de bebidas pode ser visto como a soma das bebidas alcoólicas e 

as não alcoólicas. O primeiro mercado se subdivide em, pelo menos, dez categorias diferentes, 

entre elas aguardente, licores e vodca. Já o mercado de bebidas não alcoólicas é composto 

pelos refrigerantes e pelas bebidas chamadas de não alcoólicas e não carbonatadas. Este setor 

é representado pela Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não 

Alcoólicas (ABIR), fundada em 1950 como a entidade que congrega fabricantes de 

refrigerantes, sucos, refrescos, chás, isotônicos, energéticos e águas do país. O volume de 

vendas do conjunto de empresas associadas a ABIR corresponde à cerca de 75% de toda a 

indústria de refrigerantes, 93% de toda a indústria de isotônicos, 80% de toda a indústria de 

energéticos e 55% de toda a indústria de chás prontos para o consumo no Brasil. O Setor é 

composto por 835 fabricantes de refrigerantes, 512 fabricantes de sucos, 238 fabricantes de 

outras bebidas não alcoólicas (chás, isotônicos, energéticos, água de côco, entre outros) e    

505 fabricantes de águas. 
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O grupo de bebidas não alcoólicas e não carbonatadas é composto por águas, chás 

prontos, bebidas isotônicas, energéticos e sucos (suco de frutas concentrados, sucos em pó, 

sucos prontos para consumo e bebidas à base de soja). Este grupo vem, mundialmente, 

apresentando crescimento de consumo, em virtude de apresentarem apelos à saúde e pelo fato 

de serem mais naturais.  

O mercado brasileiro de bebidas é composto segundo as categorias AC Nielsen, 

sendo estas categorias listadas abaixo conforme sua importância de participação em volume. 

 

Tabela 01 – Participação de volume (%) da indústria brasileira de bebidas 

Fonte: AC Nielsen, 2009. 

 

Em relação à participação total no mercado pode-se notar entre 2002 e 2008, uma 

perda percentual principalmente da categoria de refrigerantes, a mais importante na 

composição total da indústria de bebidas não alcoólicas. Esta perda abre espaço para o 

Categorias de Bebidas (Brasil - % vol.) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 % 08 vs. 02
Refrigerante 41,01     40,20     41,12     39,54     39,45     39,79     39,73     -1,29

Cerveja 29,96     29,53     28,69     28,84     29,13     29,02     28,98     -0,98

Refresco em Pó 10,96     11,47     11,06     12,02     12,56     12,73     12,83     1,87               

Água Mineral 7,58       8,13       8,43       8,83       8,14       7,94       7,93       0,35               

Suco de Frutas Concentrado 2,64       2,54       2,47       2,59       2,48       2,33       2,26       -0,38

Aguardente de Cana 1,98       2,03       1,87       1,64       1,61       1,53       1,47       -0,52

Café em Pó e Grãos 1,36       1,47       1,62       1,55       1,48       1,41       1,37       0,01               

Suco de Frutas Pronto para Consumo 0,77       0,82       0,91       1,06       1,10       1,16       1,21       0,44               

Bebida à Base de Soja 0,24       0,28       0,32       0,47       0,56       0,62       0,69       0,45               

Leite Com Sabor 0,54       0,51       0,54       0,55       0,60       0,65       0,71       0,17               

Achocolatado em pó 0,56       0,63       0,66       0,66       0,63       0,63       0,64       0,09               

Vinho de Mesa 0,32       0,32       0,32       0,34       0,34       0,33       0,32       0,01               

Conhaque 0,30       0,31       0,31       0,27       0,26       0,25       0,24       -0,06

Aperitivo Fino 0,26       0,24       0,23       0,22       0,18       0,16       0,15       -0,11

Leite Fermentado 0,19       0,18       0,19       0,19       0,20       0,19       0,18       -0,01

Água de Côco 0,17       0,18       0,17       0,17       0,17       0,17       0,18       0,01               

Chá Líquido Pronto para o Consumo 0,39       0,39       0,32       0,28       0,31       0,29       0,31       -0,08

Vodka 0,14       0,15       0,16       0,15       0,16       0,16       0,16       0,02               

Produto Isotônico 0,16       0,13       0,13       0,13       0,15       0,18       0,19       0,03               

Vermouth 0,14       0,13       0,12       0,11       0,09       0,07       0,06       -0,08

Whisky 0,09       0,09       0,08       0,08       0,08       0,08       0,08       -0,01

Rum 0,06       0,06       0,07       0,07       0,07       0,07       0,06       -0,00

Refrigerante Alcoólico -            0,04       0,04       0,06       0,07       0,07       0,08       0,08               

Bebida Energética 0,02       0,02       0,02       0,03       0,04       0,05       0,05       0,02               

Café Solúvel 0,04       0,04       0,04       0,04       0,04       0,04       0,04       0,01               

Sidra 0,05       0,04       0,04       0,04       0,03       0,03       0,02       -0,03

Chá 0,03       0,03       0,02       0,02       0,02       0,02       0,02       -0,01

Bitter 0,02       0,02       0,02       0,02       0,02       0,02       0,02       -0,01

Champanhe 0,02       0,02       0,02       0,02       0,02       0,02       0,02       0,00               

Capuccino 0,01       0,01       0,01       0,01       0,01       0,01       0,01       -0,00

TOTAL 100        100        100        100        100        100        100        -                     
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crescimento principalmente das categorias: água mineral, suco de frutas concentrado, suco de 

frutas pronto para consumo, bebidas à base de soja, água de côco, chá líquido pronto para o 

consumo e produtos isotônicos, todos estes voltados para a saudabilidade e o bem-estar. 

 

2. 2.  Composição das Categorias de Bebidas 

 

Com este estudo busca-se a validação de algumas hipóteses e, dessa forma comparar 

as categorias de bebidas consideradas com apelo ao saudável em relação à categoria de 

refrigerantes. Para composição das categorias envolvidas neste estudo será utilizado como 

referência o modelo de gerenciamento por categoria conforme formato ECR Brasil (Efficient 

Consumer Response). O gerenciamento por categorias é uma ferramenta de gestão cujos 

benefícios são reconhecidos por varejistas, fabricantes e consumidores em todo o mundo. Nos 

últimos anos, vem sendo responsável por significativas mudanças nos pontos-de-venda, 

oferecendo soluções para as necessidades dos consumidores agrupando os produtos por 

afinidade de uso ou categoria, ou seja, produtos que os consumidores percebem como inter-

relacionados na satisfação de suas necessidades. Para gerenciamento de uma categoria, 

existem algumas etapas que devem ser cumpridas dentro de sua estrutura, sendo estas etapas 

listadas abaixo conforme formato ECR Brasil. 

 

Figura 04 – Modelo de gerenciamento de categoria 
 

 

Fonte: ECR Brasil, 2009. 

Para composição das categorias de bebidas relacionadas ao objeto do estudo, 

desenvolveu-se um modelo simplificado que segue os conceitos gerais do processo 

tradicional, simplificado para quatro passos, sendo estas etapas listadas abaixo. 
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Figura 05 – Etapas para composição de categoria 

 

 

Fonte: Autor 

 

Dessa forma, a categoria de refrigerantes e a categoria de bebidas com apelo ao 

saudável serão compostas a seguir conforme sua definição (significado, principais fabricantes, 

principais marcas), seu papel (perfil do consumidor, hábitos e atitudes, fatores decisivos de 

compra), sua avaliação (dados históricos com volume de vendas em cada mercado, 

participação de mercado das principais marcas, principais pontos de venda) e suas principais 

táticas e estratégias para se assegurarem neste mercado. 

 

2. 2. 1.  Categoria de Refrigerantes 

 

a - Definição da categoria 

 

A produção de refrigerantes no Brasil deu-se no início do século XX, com empresas 

desenvolvendo e produzindo refrescos, muitas vezes utilizando-se de suco de fruta misturado 

com água. O desenvolvimento econômico e o crescimento populacional experimentado pelo 

Brasil na primeira metade do século XX proporcionaram a instalação, nos anos 40, de grandes 

produtores no país (Cf. ABIR, 2009). 

Atualmente o mercado de refrigerantes é o principal mercado em volume de vendas 

entre as bebidas não alcoólicas. Define-se como refrigerante uma bebida gasosa, não-

alcoólica, pronta para beber, destinada a mitigar a sede, cujos ingredientes básicos são água 

tratada ou mineral, açúcar, extrato ou essência de frutas, adicionadas de anidrido carbônico 

(Cf. AC NIELSEN, 2008).  

Ser e manter-se como líder nesta categoria significa a manutenção do mais alto nível 

competitivo. Composto pelas versões diet/light e regular com adição de açúcar, os 

refrigerantes se apresentam por meio de um grande número de marcas distribuídas entre 

distintos fabricantes, sendo estes listados abaixo. 
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Quadro 01 – Principais fabricantes e marcas - Mercado brasileiro de refrigerantes 

 

Fonte: Autor 

 

Pode-se observar que o mercado brasileiro de refrigerantes se concentra basicamente 

entre dois fabricantes: Coca-Cola Company e AmBev. Este mercado é caracterizado por 

intensa competição entre estes dois principais fabricantes e também é afetado por fabricantes 

de marcas regionais que se utilizam de grande competição de preço e redução de margem em 

seus produtos como forma de se firmarem no mercado. Os produtores regionais vêem 

demonstrando cada vez mais habilidades na prática de variadas técnicas de vendas, promoção 

e distribuição de seus produtos. Por outro lado, a introdução de novas embalagens, novos 

sabores, novos segmentos e diversas estratégias com grandes investimentos de marketing 

aliados a um eficiente sistema de distribuição possibilitam a competição entre os grandes 

fabricantes e tais produtores regionais. 

 

b - Papel da categoria 

 

O refrigerante regular com adição de açúcar é considerado uma bebida que não 

oferece nenhum benefício adicional, e seu consumo normalmente é associado a refrescância, 
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hidratação, busca de estímulo e prazer imediato e como acompanhamento de alguma refeição 

ou lanche. São consumidos em diversas ocasiões, entre elas: consumo em trânsito, consumo 

imediato realizado socialmente ou em refeições fora de casa, consumo futuro realizado em 

momentos de descanso, prazer ou socialmente dentro de casa, onde cada uma destas ocasiões 

apresenta suas características específicas. 

O público alvo que os fabricantes desejam atingir para esta categoria de bebidas 

atualmente é formado por crianças, adolescentes e jovens com menos de trinta anos. Estes 

consumidores apresentam como valores basicamente a busca por intensidade, emoção e 

aceitação. Sua rotina gira em torno de agitação, diversas atividades fora de suas moradias, 

eventos noturnos, atividades e viagens com amigos, entre outros. Em geral tais consumidores 

não têm o hábito de beber água, demonstram baixa preocupação com a saúde fazendo do 

refrigerante parte de sua rotina durante a semana e nos finais de semana.  

Outro público alvo que os fabricantes desejam atingir é formado pelas mulheres, 

especialmente as mães. Apresentam como objetivo estreitar o relacionamento com este 

público e aumentar a ocasião de consumo dentro das residências, já que na maior parte das 

vezes, a decisão de compra está nas mãos das mulheres e são elas que decidem os produtos 

que levarão para casa. 

Por outro lado, o segmento de refrigerantes diet/light vem apresentando expressivo 

destaque dentro desta categoria por oferecer além dos fatores apresentados, a baixa caloria, 

que remonta às características de saudabilidade e bem-estar. Este fator deve-se a um 

movimento de restrição a alimentos calóricos, sedentarismo e alimentação desbalanceada, 

com atributos atuais voltados para um estilo de vida com uma dieta saudável e um movimento 

de maior qualidade de vida. É uma tentativa de apresentar o refrigerante de uma maneira mais 

saudável. Para isso, os fabricantes desejam firmar sua liderança neste segmento, capturando 

novos consumidores com estas características por meio da consolidação do conceito zero 

açúcar com diversas estratégias que incluem desde ativações especiais nos canais relacionados 

a atributos com a saúde, até patrocínio de eventos esportivos e desenvolvimento de parcerias 

estratégicas com outros produtos lights, entre outros fatores. 

 

c - Avaliação 

 

O mercado brasileiro de refrigerantes tem demonstrado importantes resultados nos 

últimos anos, apresenta um cenário de ganhos contínuos em volume e valor de vendas, sendo 

estes dados listados abaixo. 
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Tabela 02 – Dados sobre o mercado brasileiro de refrigerantes (total) 

 

Fonte: AC Nielsen, 2009. 

 

As vendas de refrigerantes vêm apresentando resultados significativos em volume e 

valor no mercado brasileiro. Tomando-se por base o ano de 2002, foram verificados 

sucessivos crescimentos nos anos posteriores apresentando um crescimento percentual em 

volume de 26,2% se comparado ao ano de 2008.  

Este fato deve-se a combinação de diversos fatores entre eles a facilidade de 

produção e transporte de embalagens plásticas, que passaram a ser utilizadas por grandes e 

pequenos produtores substituindo os vasilhames de vidro. A popularização das embalagens 

pet significou a retirada de uma importante barreira de entrada no setor de bebidas.  

Estes resultados também devem ser atribuídos a uma contínua melhora nos 

indicadores econômicos e sociais no país, por intermédio de um conjunto de medidas 

governamentais que resultaram num aumento do poder de compra da população bem como na 

conquista de novos consumidores originados de classes com menor poder aquisitivo. A 

combinação dos acontecimentos descritos modificou a configuração do mercado de bebidas e 

também de refrigerantes no Brasil, possibilitando aos pequenos produtores, mediante 

mecanismos diversos, estabelecer preços competitivos e obter participações significativas 

neste mercado, e aos consumidores maiores possibilidades de escolha entre diferentes marcas 

no momento de consumo. 
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Gráfico 01 – Participação de mercado das três primeiras marcas (%) 

 

Fonte: AC Nielsen, 2008. 
 

Apesar dos ganhos obtidos nos últimos anos pelos pequenos produtores, os 

fabricantes Coca-Cola Company e AmBev apresentam suas principais marcas como líderes 

em volume de vendas no mercado brasileiro e também em todas as diferentes áreas do 

território nacional. 

Neste cenário de resultados positivos, os dois segmentos diet/light e regular com 

adição de açúcar, apresentam comportamentos diferentes, sendo estes dados listados abaixo. 

 

Tabela 03 – Dados sobre o mercado brasileiro de refrigerantes (regular e diet /light) 
 

 

 

Fonte: AC Nielsen, 2009. 
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Com base nos dados obtidos pode-se destacar que o segmento regular com adição de 

açúcar representa o maior percentual em relação ao mercado total de refrigerantes. Para este 

segmento verificam-se ganhos contínuos anuais em relação ao ano anterior e ao ano de 2008. 

No entanto, conforme mencionado anteriormente, para o segmento de diet/light constatam-se 

resultados bem superiores ao segmento regular demonstrando um expressivo sucesso deste 

segmento o que reforça os argumentos apresentados para uma maior busca do consumidor nos 

últimos anos por categorias voltadas para a saudabilidade, bem-estar e qualidade de vida, 

alterando o seu comportamento no ambiente de consumo. 

Para uma compreensão do mercado brasileiro e suas possíveis tendências futuras, 

entende-se como interessante uma abordagem sobre o comportamento do mercado de 

refrigerantes em outros países do continente americano, sendo estes dados listados abaixo. 

 

Tabela 04 – Dados sobre mercado de refrigerantes / Cenário no continente americano 

 

Fonte: Euromonitor Internacional Inc., 2009. 

 

O mercado brasileiro de refrigerantes é considerado o terceiro maior mercado 

mundial em volume de vendas, sendo a posição de liderança ocupada pelo mercado dos EUA, 

seguida pelo mercado do México. 

Com base nos dados obtidos, e tomando-se como base o ano de 2003, pode-se notar 

uma diminuição no volume de vendas no mercado dos EUA e Canadá, em relação ao ano de 

2008, o que não ocorre para os demais mercados. No entanto, não temos a abertura nos 

segmentos diet/light e regular para estes mercados internacionais, não sendo possível dessa 

forma afirmar se o comportamento constatado no mercado brasileiro se repete nestes dois 

outros mercados de maior importância no cenário mundial. 

Em relação aos pontos de venda pode-se destacar que esta categoria pode ser 

encontrada em diversos canais de distribuição como hipermercados, supermercados, bares, 
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padarias, lojas de conveniência, restaurantes, lanchonetes, docerias, bancas de jornal, 

máquinas de venda, quiosques, vendedores ambulantes, entre outros locais. Seus 

consumidores buscam alguns fatores que são decisivos no momento do consumo e na seleção 

do local de compra, entre eles: qualidade do produto, preço, variedade de marcas, produtos e 

embalagens, localização, conveniência, conforto, organização e infra-estrutura do ponto de 

venda, facilidade em estacionar, rapidez e agilidade no check-out, facilidade no pagamento, 

diversidade de ofertas e promoções, disponibilidade em levar ou consumir o produto gelado, 

entre outros fatores relevantes. 

Para melhor entendimento dos principais pontos de venda e suas características 

atuais apresenta-se alocação por canais em volume de vendas, sendo estes dados listados 

abaixo. 

 

Gráfico 02 – Principais pontos de venda / Mercado brasileiro de refrigerantes 

 

Fonte: AC Nielsen, 2008. 

 

Com base nos dados apresentados em volume de vendas, pode-se constatar no 

consolidado mercado brasileiro que os principais pontos que o consumidor desta categoria se 

utiliza para seu consumo são os auto-serviços. 

 

d - Principais táticas e estratégias 

 

Com seus produtos encontrados em mais de um milhão de pontos de venda em todo 

o Brasil, por meio de uma sólida posição e imagem de suas marcas, com um eficiente sistema 

de vendas e distribuição que apresenta uma grande penetração em todos os canais de venda, 
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os fabricantes Coca-Cola e AmBev basicamente ditam as regras e tendências deste mercado 

(Cf. ABIR, 2009).  

Algumas das principais táticas e estratégias apresentadas nesta categoria podem ser 

destacadas, como: investimentos em inovações constantes de novas embalagens, sabores e 

produtos; grandes investimentos em imagem e promoção de suas marcas e produtos; eficiente 

habilidade na segmentação do mercado com diferentes estratégias voltadas para cada ocasião 

de consumo e perfil de cada consumidor; diversificação da estrutura de embalagens para 

atingir diferentes ocasiões de consumo com aplicação de diferentes estratégias de preço R$ / 

litro vendido com base nos critérios de segmentação; grandes investimentos em clientes com 

ativação de materiais permanentes e temporários nos pontos de venda, entre outros fatores. 

Tais fabricantes desejam, portanto, estimular o consumo de refrigerantes durante a 

semana, aumentando sua frequência, pois ainda está fortemente ligada aos finais de semana e 

aos eventos em geral. Para isso, devem explorar o uso das tecnologias disponíveis de 

monitoramento do mercado para ampliação do conceito de segmentação, capturando assim o 

maior número de transações possíveis e aumentando a rentabilidade do negócio como um 

todo. 

As principais oportunidades para crescimento neste segmento derivam de 

investimentos para desenvolvimento de novos produtos, particularmente mediante a 

atualização de design de embalagens e introdução de novos sabores. Também, como uma 

ferramenta de contenção das marcas de preço, existe uma grande oportunidade na ampliação 

de produtos mais populares voltados para consumidores de baixa renda por meio de uma 

política de preços atraente e excelente relação entre custo e benefício. No entanto, conforme 

dados apresentados, o grande potencial para desenvolvimento desta categoria gira em torno do 

segmento diet/light no qual os consumidores brasileiros cada vez mais irão buscar produtos 

saudáveis e que apresentem poucas calorias. Dessa forma, todos os fabricantes devem dar 

continuidade a manutenção de suas estratégias, com investimentos na modernização de seus 

produtos em conjunto com constantes inovações em todos os seus atributos. 
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2. 2. 2.  Categoria de Bebidas com Apelo ao Saudável 

 

a - Definição da categoria 

 

As bebidas com apelo ao saudável se consolidam em um nicho de mercado para 

consumidores que sabem da importância de ingerir líquidos como um dos requisitos para a 

busca de uma melhor qualidade de vida. As pessoas podem estar mais dispostas a se 

hidratarem bebendo líquidos com sabor e baixa caloria, buscando bebidas ao mesmo tempo 

hidratantes, saborosas e saudáveis. Assim, estas bebidas se consolidam como uma opção para 

acompanhar a tendência que vêm estimulando as empresas fabricantes de refrigerantes ao 

desenvolvimento de novos produtos voltados para a saudabilidade e bem-estar. Estas novas 

categorias, estimuladas pela maioria das indústrias, vêm alcançando excelente receptividade 

pelo consumidor, prometendo se consolidar como alternativa para os refrigerantes. 

Para construção desta categoria, foram incorporados os segmentos de bebida a seguir 

em um grupo considerado categoria de bebidas com apelo ao saudável. 

 

Quadro 02 – Grupo de bebidas com apelo ao saudável 

 

Fonte: Autor 

 

Para entender a composição deste grupo, aborda-se a seguir cada um dos segmentos 

em questão com seus principais fabricantes e suas principais marcas, sendo estas informações 

listadas abaixo. 

 

Mercado Brasileiro de Água Mineral 

 

Em virtude de suas características únicas, a água sempre foi um produto 

universalmente consumido e envasado, sem existir uma data precisa do início de seu 
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engarrafamento no país. Inicialmente, quantidades limitadas eram engarrafadas por poucos 

produtores e vendidas em farmácias, hoje em dia com diversas marcas, este setor é composto 

por cerca de 505 fabricantes, sendo representado pela Associação Brasileira da Indústria de 

Águas Minerais (ABINAM), uma entidade civil sem fins lucrativos, criada para congregar e 

defender os interesses dos fabricantes brasileiros de água mineral.  

Define-se como água mineral, água natural potável que contém sais carbonáticos e 

sais naturais. Podem ser encontradas com ou sem gás, onde se considera água mineral 

gaseificada todos os produtos com a descrição “com gás”, podendo ainda ser acondicionadas 

em embalagens plásticas ou de vidro (Cf. AC NIELSEN, 2008). 

 

Quadro 03 – Principais fabricantes e marcas - Mercado brasileiro de água mineral 

Fonte: Autor 

 
Mercado Brasileiro de Suco de Frutas Concentrado 

 

Sucos de frutas concentrados são amplamente utilizados pelas famílias brasileiras. 

Embalados em garrafas de vidro ou de plástico, são extremamente populares no mercado 

brasileiro e seu armazenamento é conveniente por não requerer refrigeração antes da sua 
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utilização. Este tipo de embalagem possibilita seu transporte e comercialização em todo o 

território nacional. Define-se como suco de frutas concentrado produto a base de frutas ou 

aromatizantes artificiais, adicionados ou não de açúcar, necessitando adicionar água para 

consumir (Cf. AC NIELSEN, 2008). 

 

 Quadro 4 – Principais fabricantes e marcas - Mercado de suco de frutas concentrado 

Fonte: Autor 

 

Pode-se observar que este mercado é composto por diversos fabricantes, no entanto, 

em volume de vendas é basicamente dominado pela marca Maguary, seguido das marcas 

Dafruta e Jandaia (Cf. AC NIELSEN, 2009). Todas as marcas apresentam-se como uma boa 

fonte de potássio, ferro, manganês, magnésio e outros minerais, contribuindo com uma 

significativa porcentagem da ingestão diária recomendada e auxiliando na dieta alimentar de 

adultos e crianças (Cf. SOARES, 2004). Os benefícios descritos evidenciam a busca do 

consumidor para os segmentos de bebidas com estas características, sendo seu consumo 

altamente recomendado tanto para adultos como para crianças. 

 

Mercado Brasileiro de Suco de Frutas Pronto para Consumo 

 

A produção de suco de frutas pronto para o consumo no país iniciou-se de maneira 

tímida nos anos 50, recebendo grande impulso no início da década seguinte, quando 

fenômenos climáticos geraram grandes demandas pelo suco de laranja nos EUA. A falta do 

produto neste mercado possibilitou ao Brasil assumir o papel de liderança na produção de 

sucos, com destaque para os derivados de laranja (Cf. ABIR, 2009).  
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Define-se como suco de frutas pronto para consumo produto a base de frutas ou 

aromatizantes artificiais, adicionados ou não de açúcar, que não tenham a necessidade de 

adicionar água ou outro líquido qualquer para o consumo (Cf. AC NIELSEN, 2008). 

 

Quadro 5 - Principais fabricantes e marcas - Mercado suco de frutas pronto consumo 

Fonte: Autor 

 

Hoje, esse segmento é composto por cerca de 200 marcas, apresentando evolução 

constante em seus volumes de vendas, bem como nos valores vendidos. Pode-se dizer que as 

principais marcas deste segmento em volume de vendas são Del Valle, Minute Maid Mais, 

Sufresh e Maguary (Cf. AC NIELSEN, 2009). O crescimento do mercado vem acontecendo 

também em função do surgimento e crescimento de novos fabricantes e de marcas com preços 

inferiores. Com eficientes estratégias segmentadas de distribuição, força de vendas, 

comunicação e inovação de produtos e embalagens, esse segmento vem atraindo grandes 

fabricantes e tem contribuído de forma expressiva para que a categoria de produtos com apelo 

ao saudável como um todo apresente resultados favoráveis e aumento em seu volume de 

vendas. 
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Mercado Brasileiro de Bebidas à Base de Soja 

 

Define-se como bebida à base de soja, um produto líquido à base de soja, que possui 

adição de frutas naturais ou essências. Excluem-se sucos de frutas e bebidas líquidas que não 

contenham sua composição à base de soja (Cf. AC NIELSEN, 2008). 

Contendo uma variedade de nutrientes originais da soja e também enriquecidas em 

sua industrialização com outros minerais, o segmento de bebidas à base de soja entra para 

agrupar esta categoria das bebidas com apelo ao saudável, com benefícios perceptíveis ao 

consumidor, sendo uma boa alternativa para as pessoas que não têm tolerância à lactose e 

oferecendo uma opção de consumo saudável e saborosa. 

 

Quadro 06 - Principais fabricantes e marcas - Mercado de bebidas à base de soja 

 

                Fonte: Autor 

 

O potencial de crescimento das bebidas a base de soja, categoria relativamente nova, 

tem aumentado os investimentos no produto. Outros fabricantes tentam ganhar espaço em um 

mercado em que a Unilever, dona da marca Ades, desponta sozinha a liderança deste 

segmento (Cf. AC NIELSEN, 2009). Conforme dados que serão apresentados a seguir, 

verifica-se para este segmento um expressivo crescimento, demonstrando ainda um grande 

potencial a ser desenvolvido nos próximos anos, mas para isso é fundamental a inovação 

constante. 

 

Mercado Brasileiro de Água de Côco 

 

Rica em muitos nutrientes, com poucas calorias, livre de gordura e com alto poder 

hidratante, o segmento de água de côco vem registrando um grande crescimento no mercado 

brasileiro. Este crescimento do volume de vendas reafirma o compromisso destes fabricantes 
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em se posicionar como uma opção saudável e confiável nesta categoria de bebidas. Em 

relação aos demais segmentos, as vendas deste mercado são bastante inferiores, no entanto 

apresentam um grande potencial futuro, principalmente por criar um hábito de consumo 

saudável para as famílias, expandindo seu volume de vendas também para o público infantil 

com o desenvolvimento de produtos voltados para as crianças, contribuindo com a sua dieta 

alimentar. 

Os produtores que formam o mercado de água de côco no Brasil têm realizado 

grandes investimentos em infra-estrutura para expansão deste segmento e atender ao aumento 

de demanda no mercado interno e externo.  

 

Quadro 07 - Principais fabricantes e marcas - Mercado brasileiro de água de côco 

 

Fonte: Autor 

 

Este mercado também apresenta uma grande concentração de seu volume de vendas 

em um fabricante que controla a maior parte da comercialização deste produto no Brasil, 

principalmente com as marcas Kero-Côco e Trop Côco. Vale destacar que grandes fabricantes 

de refrigerantes também estão monitorando este mercado como mais uma de suas estratégias 

para diversificação de seu portfólio de bebidas voltado para o bem-estar e saudabilidade. 

 

Mercado Brasileiro de Chás Pronto para Consumo 

 

A produção de chá pronto para o consumo também está associada à introdução de 

novos hábitos alimentares. O chá, produzido originalmente seco, passou a ser misturado com 

água e açúcar, sendo vendido como refresco pronto para o consumo no final dos anos 80.                  

O expressivo crescimento do segmento proporcionou a entrada, nos anos 90, de novos 

fabricantes neste segmento (Cf. ABIR, 2009).  

Define-se como chá pronto para o consumo, o produto obtido a partir de folhas secas 

de uma planta teácea ou da erva-mate, que por sua infusão, industrialização e adição de 
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sabores/sucos concentrados resultam em uma bebida pronta para o consumo (Cf. AC 

NIELSEN, 2008). 

 

 Quadro 08 - Principais fabricantes e marcas – Mercado de chás pronto para consumo 

Fonte: Autor 

 

Esse segmento é composto por uma grande quantidade de marcas, apresentando 

constante evolução em seus resultados. Pode-se dizer que este mercado é dominado em 

volume de vendas basicamente pelas marcas Lipton, Nestea e Matte Leão dos fabricantes 

Ambev, Coca-Cola Company e Leão Júnior (Cf. AC NIELSEN, 2009). Da mesma forma, os 

grandes fabricantes de refrigerantes também apresentam liderança neste segmento com 

estratégias de crescimento e diversificação de seu conjunto de produtos, consolidando-se na 

categoria de bebidas voltadas para o bem-estar e saudabilidade. 

 

Mercado Brasileiro de Produtos Isotônicos 

 

Este segmento de bebidas não alcoólicas foi introduzido no mercado brasileiro no 

final da década de 80, sendo gradativamente difundido entre os consumidores (Cf. ABIR, 

2009). 

Define-se produto isotônico como uma bebida com ou sem gás, pronta para beber, 

que é hipertônica, hipotônica ou isotônica, identificada como repositor hidroeletrolítico, ou 

seja, produto composto de vitaminas e sais minerais, apresentando a mesma concentração 

mineral que os líquidos naturais do corpo humano (Cf. AC NIELSEN, 2008). 
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Quadro 09 - Principais fabricantes e marcas – Mercado de produtos isotônicos 

                              Fonte: Autor 

 

Para este segmento a marca Gatorade, da Pepsico, domina este mercado com uma 

pequena participação da marca I9, lançada recentemente pela Coca-Cola Company. (Cf. AC 

NIELSEN, 2009). Novamente percebe-se o domínio de grandes fabricantes já consolidados na 

categoria de refrigerantes, buscando a mesma liderança em outros segmentos de bebida, 

percebidos como importantes e com grande potencial de crescimento. 

 

b- Papel da categoria 

 

É um mercado inovador que exige sofisticação, refrescância, sabor e modernidade. 

Sendo esta categoria voltada para um público-alvo específico. Conforme detalhado 

anteriormente, o consumidor brasileiro nos dias atuais que busca e apresenta estas 

características tem alguns comportamentos únicos. Este conceito pode alterar de consumidor 

para consumidor e, atualmente, com um desgastante ritmo diário de responsabilidades e 

atividades, grande parte desses consumidores não tem disponibilidade muitas vezes de 

ocasiões favoráveis para se dedicar às atividades físicas e a outras práticas de bem-estar.  

No entanto, como uma forma de compensação, eles se preocupam com as calorias 

ingeridas, buscando ter uma alimentação balanceada e saudável e este comportamento 

envolve diversas dimensões que podem afetar o ambiente de consumo. Além disso, alguns 

atributos são decisivos para a compra desta categoria, entre eles: 

- Posicionamento para o nicho dos “saudáveis” – consumidores jovens adultos, 

esportistas, preocupados com a estética, que buscam qualidade de vida e bem-estar, 

mães com crianças pequenas, consumidores modernos e da geração saúde em geral; 

- Aceitação do produto pelo grupo no qual se encontra, percepção e entendimento; 

- Sabor reconhecível e agradável que deixe uma memória prazerosa; 
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- Posicionamento adequado de preço e presença no ponto de venda; 

- Recomendação de amigos, familiares, colegas de trabalho, faculdade; 

- Campanha na mídia em geral, entre outros fatores importantes. 

As ocasiões para o consumo desta categoria também podem variar. Destacam-se 

entre elas: consumo em trânsito, consumo imediato e consumo futuro onde estes 

consumidores visualizam esta categoria como uma opção mais saudável para matar a sede, 

acompanhar as refeições ou, simplesmente, para um momento de hidratação, prazer e 

descanso na academia, clube, trabalho, faculdade ou no caminho para algum outro destino.  

As constantes alterações no perfil dos consumidores, principalmente, segundo os 

diferentes comportamentos entre gerações, também têm contribuído para que muitas 

organizações alterem o enfoque de seus produtos, realizando estudos voltados para a 

identificação do perfil demográfico e psicológico dos principais grupos de consumidores, 

priorizando as principais categorias. O envelhecimento da população brasileira, a crescente 

expectativa de vida e a maior participação da mulher na atividade econômica propiciaram 

novos nichos de mercado.  

 

c - Avaliação 

 

As categorias de bebidas com apelo ao saudável têm demonstrado expressivos 

resultados nos últimos anos, apresentando um cenário de ganhos contínuos em volume e valor 

de vendas, sendo estes dados listados abaixo. 

 

Tabela 05 – Dados sobre a categoria de bebidas com apelo ao saudável 
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Fonte: AC Nielsen, 2009. 

 

Conforme dados acima, pode-se constatar que o volume de vendas dos segmentos 

que formam, neste estudo, a categoria de produtos com apelo ao saudável tem apresentado um 

expressivo crescimento. Tomando-se por base o ano de 2002, foram verificados sucessivos 

crescimentos nos anos posteriores, e se comparado em relação ao ano de 2008, apresentaram 

um grande ganho percentual em volume como: para o segmento de água mineral de 36.3%, 

11.4% para suco de frutas concentrado, 104% para suco de frutas pronto para o consumo, 

276.7% para bebidas a base de soja, 38.7% para o segmento de água de côco, 3.5% para chá 

líquido pronto para o consumo, e 57.2% para produtos isotônicos. 

Este fato deve-se a combinação de diversos fatores já abordados, ficando evidente 

que a busca do consumidor por um estilo de vida mais saudável, provocou alterações 

importantes em seu comportamento e hábitos de compra resultando em mudanças importantes 

na participação de mercado das categorias de bebidas como um todo. No entanto, os 

principais fabricantes de refrigerantes já se consolidam neste novo mercado procurando 

acompanhar, por intermédio de suas marcas esta tendência no ambiente de consumo. 
 

Gráfico 03 – Participação de mercado das três primeiras marcas (%) 

 

Fonte: AC Nielsen, 2008. 
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Apesar da crescente alteração no mercado de bebidas em geral, os principais 

fabricantes de refrigerantes também apresentam suas marcas como líderes nos demais 

segmentos, conforme gráfico acima.  

No segmento de água mineral, este mercado é bem distribuído entre os vários outros 

fabricantes, mas também são destacadas marcas pertencentes ao Grupo Edson Queiroz e 

Coca-Cola Company como líderes de venda.  

No segmento de suco de frutas concentrado também existem diversos fabricantes, no 

entanto as marcas Maguary, Dafruta e Jandaia apresentam-se como principais.  

No segmento de suco de frutas pronto para beber, existem cerca de 200 marcas, no 

entanto as marcas Del Valle e Minute Maid Mais, da Coca-Cola Company, Sufresh e Maguary 

novamente destacam-se como líderes de venda.  

Em relação ao segmento de bebidas a base de soja, a marca Ades praticamente 

domina este mercado. O mesmo ocorre nos segmentos de chás prontos para o consumo com 

as marcas Lipton, Nestea e Matte Leão, e no segmento de produtos isotônicos onde a marca 

Gatorade reina em absoluto.  

 

Gráfico 04 – Principais pontos de venda / Bebidas com apelo ao saudável 

 

Fonte: AC Nielsen, 2008. 

 

Com exceção do segmento de água mineral, pode-se afirmar com base no gráfico em 

volume de vendas consolidado Brasil, que os principais pontos que o consumidor desta 

categoria se utilizada para seu consumo ainda são os auto-serviços.  
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d - Principais táticas e estratégias 

 

Com um eficiente esquema de distribuição e força de vendas dos principais 

fabricantes, o Brasil tem grandes oportunidades para aumentar o consumo nesta categoria de 

bebidas com apelo ao saudável.  

No segmento de águas minerais, algumas das principais táticas e estratégias 

apresentadas podem ser destacadas, entre elas: a grande quantidade de opções de embalagens 

para atender as diferentes ocasiões de consumo é uma identidade para as marcas, 

reconhecidas por suas diferentes formas e características para acompanhar este consumidor 

em todos os momentos. Para isso, o conhecimento do mercado e do consumidor é de 

fundamental importância para um correto direcionamento deste segmento para pessoas de 

espírito jovem, preocupadas com o bem-estar e que investem em qualidade de vida. 

Para a expansão do segmento de sucos, este mercado também apresenta algumas 

táticas e estratégias que podem ser destacadas, tais como: a merenda escolar é uma das 

grandes ocasiões de consumo deste segmento e, atualmente, pode-se citar a grande 

preocupação, em muitos países, com a obesidade infantil onde os lanches escolares tornaram-

se um tema em debate na sociedade atual, apresentando um movimento de restrição de alguns 

alimentos visando a qualidade de vida dos alunos. Este movimento para uma dieta saudável 

aliadas à campanhas de comunicação levaram a um cenário de compreensão e alteração dessa 

realidade. Nesse sentido, muitos fabricantes devem continuar investindo no desenvolvimento 

de produtos para o público infantil, desejando cada vez mais se aproximar deste público, 

especialmente conquistando a aprovação das mães para disputar a utilização do dinheiro que 

as crianças levam diariamente para as cantinas escolares. 

Além disso, a maioria dos fabricantes desse segmento deve dar continuidade a 

ampliação da variedade de sabores e embalagens, no posicionamento de suas marcas com 

estratégias voltadas para a credibilidade, funcionalidade e saúde, apropriando-se de outros 

momentos de consumo como o café da manhã, entre outras ocasiões. 

Para a expansão do segmento de chás pronto para o consumo, algumas estratégias 

podem ser destacadas, entre elas: recrutar novos consumidores para esta categoria, 

expandindo a percepção para uma bebida saudável, reforçando conceitos como leveza e sabor. 

Posicionamento junto ao público jovem-adulto com uma variedade de sabores exclusivos e 

embalagens que atendam às ocasiões de consumo. Isso tudo aliado a uma comunicação 

eficiente, diferenciada e inovadora por meio de ativações em pontos específicos de consumo, 

patrocínio de eventos e parcerias estratégicas com produtos voltados para a saudabilidade. 
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Para a expansão do segmento de isotônicos, algumas estratégias podem ser 

destacadas, como por exemplo: associação do segmento não somente às atividades físicas, 

mas também capturando motivações relacionadas a um estilo de vida extremamente ativo de 

seu público-alvo, propondo uma hidratação imediata e a reposição de sais minerais. 

Posicionamento junto ao público jovem-adulto com uma variedade de inovações em novos 

sabores e embalagens. 

Vale lembrar como já mencionado que a decisão de compra está nas mãos das 

mulheres. Na maior parte das vezes são elas que decidem os produtos que levarão para casa e 

levam em consideração questões como saúde, meio ambiente, preço, variedade de marcas, 

comodidade, qualidade, praticidade e, principalmente, para quem estão comprando. Com este 

enfoque, as empresas buscam um maior relacionamento com as mulheres, onde as principais 

tendências identificadas e a grande portabilidade oferecida por opções de bebidas saudáveis 

impactaram de forma expressiva o crescimento desta categoria (AC NIELSEN, 2004). 

Dessa forma, pesquisando os objetivos de seus consumidores, identificando novas 

oportunidades de negócio, avaliando o mercado com estratégias segmentadas, analisando a 

concorrência e mercados externos com inovações constantes de produtos, sabores e 

embalagens, os fabricantes brasileiros devem dar continuidade às suas estratégias de 

investimento em uma plataforma completa de saúde e bem-estar. Ainda é muito cedo para 

afirmar, mas este grupo de produtos deverá se expandir cada vez mais no mercado de bebidas 

por suas características de atender às expectativas de seu público alvo. Neste cenário 

competitivo, o segredo é a diferenciação de produtos com poder de permanência nesse 

mercado, evitando os ciclos de vida relacionados a modismos que podem condenar a 

existência de qualquer categoria. 
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2. 3.  Cenário Econômico Brasileiro 

 

Não podemos deixar de olhar para trás e comprovar que o mundo se transformou. 

Avanços tecnológicos, mudanças políticas, alianças estratégicas, abertura de mercados por 

meio da globalização, surgimento de movimentos ambientalistas, valorização da 

responsabilidade social, entre outros. Mas também crises econômicas e aumento do 

desemprego, gerando principalmente mudanças no comportamento humano e impondo 

necessidades. 

O consumidor não poderia passar por todas estas mudanças sem passar também por 

profundas modificações. Passaram a buscar mais conhecimento, maior comprometimento, 

agilidade e iniciativa, aumentando por consequência seu nível de exigência. 

No Brasil, tivemos que enfrentar crises econômicas, passar por várias tentativas de 

ajuste e, atualmente, conseguimos conquistar uma razoável estabilidade econômica. Esta 

estabilidade permitiu às camadas de baixa renda da população brasileira o acesso à sociedade 

de consumo. 

Toda essa trajetória econômica tem levado os brasileiros ao amadurecimento como 

consumidores e ampliação de seu poder de compra (Cf. FERREIRA, 2000). 

Em um cenário de rápida alteração, devemos monitorar o macro-ambiente 

objetivando acompanhar as tendências e procurar oportunidades. Conforme dados 

pesquisados, pode-se notar uma melhoria em alguns dos principais indicadores econômicos 

brasileiros. Um dos grandes avanços que deve ser levado em consideração diz respeito a 

políticas e programas do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome com 

programas sociais do governo como, por exemplo, a Bolsa Família, dentre outros que 

adicionaram recursos na economia gerando uma maior penetração e participação econômica 

das classes mais baixas da população inseridas no mercado de consumo.  

 

Abaixo destaque para alguns indicadores, entre eles: 
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Tabela 06 – Variação real do PIB brasileiro 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

 PIB - cresc. real - 
(%) média anual 

5,3  4,4  2,1  3,4  0,0  0,3  4,3  1,3  

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 PIB - cresc. real - 
(%) média anual 

2,7  1,1  5,7  2,9  3,7  5,4  4,7  

 

Fonte: BACEN, 2009. 

 

O PIB Brasileiro registra desde o ano de 1994 até 2008 resultados positivos, 

oscilando seu percentual de crescimento entre os diferentes períodos. Vale destacar que nos 

últimos cinco anos (2004 a 2008) verificaram-se resultados muito favoráveis ao crescimento 

econômico baseados no crescimento da indústria brasileira.    

 

Tabela 07 – Inflação (IPCA / Taxa selic) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Inflação (IPCA - % a.a.) 9,3     7,6     5,7     3,1     4,5     5,9     

Taxa SELIC (efetiva - % a.a.) 23,3   16,2   19,0   15,1   11,9   13,7   
 

Fonte: IBGE, 2009. 

 

Do mesmo modo, nota-se uma diminuição nos níveis de inflação bem como uma 

redução na taxa básica de juros comparando os anos de 2008 em relação a 2003. Estes 

indicadores demonstram um claro sinal da solidez da economia do país alcançado nestes 

últimos cinco anos. 
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Tabela 08 – Produção industrial brasileira 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

 Produção industrial 
- (%) cresc. médio 

anual 
7,7  1,8  1,3  4,3  (2,1) (0,6) 6,6  1,6  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 Produção industrial 
- (%) cresc. médio 

anual 
2,7  -  8,1  3,4  2,9  7,0  6,1  

 

Fonte: IBGE, 2009. 

 

Os resultados da produção industrial reforçam os sinais de desempenho positivo da 

economia, principalmente, nestes últimos cinco anos. 

 

Tabela 09 – Mercado de trabalho brasileiro 

2003 2004 2005 2006 2007 2008
 Taxa Média de 

Desemprego (% PEA)  
12,3   11,5   9,8     10,0   9,3     7,9     

 

Fonte: IBGE, 2009. 

 

Por fim, analisando o mercado de trabalho, nota-se uma diminuição gradual nos 

níveis de desemprego nestes últimos cinco anos. O consumidor mostra-se sensível e responde 

positivamente quando está inserido em um cenário econômico favorável. Desse modo, 

verifica-se que o conjunto de medidas econômicas aplicadas no Brasil até o momento está 

resultando em um crescimento do poder de compra dos consumidores, apontando para um 

bom momento econômico e social do país. Entretanto, ainda não é capaz de repassar ao 

trabalhador parte significativa dos ganhos obtidos nos últimos anos. 

Apesar dos resultados positivos verificados pelos indicadores nos últimos períodos, a 

desigualdade de renda brasileira permanece extremamente elevada dificultando a entrada de 

novos consumidores no mercado. Os 10% mais ricos se apropriam de mais de 40% da renda 

total, ao passo que os 40% mais pobres de 10%. Assim, mesmo mantendo o acelerado ritmo 

de diminuição da desigualdade, seriam necessárias mais de duas décadas para se alinhar com 
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os demais países com o mesmo nível de desenvolvimento. Portanto, o sucesso recente deve 

ser encarado apenas como um primeiro passo de uma longa jornada. Porém, vale destacar que 

entre 2001 e 2007, a renda per capita dos 10% mais pobres cresceu 7%, quase três vezes 

maior do que a média nacional de 2,5%. Já o crescimento da renda dos 10% mais ricos foi de 

apenas 1% no mesmo período (Cf. IPEA, 2008). 

Dessa forma, os futuros governos ainda terão um grande desafio para equilibrar e 

melhorar muitos dos indicadores sociais brasileiros que, conseguintemente, irão trazer 

melhorias aos indicadores econômicos, possibilitando a participação e entrada cada vez maior 

de novos consumidores provenientes das classes de baixa renda no mercado de consumo. 
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3.  O MERCADO BRASILEIRO DE BEBIDAS NÃO-ALCOÓLICAS 

 

Neste capítulo buscou-se confirmar estatisticamente as hipóteses apresentadas 

mediante a realização de análises com bases de dados diferenciadas. Na comparação e 

abertura da categoria de refrigerantes estudou-se separadamente o segmento regular em 

relação ao segmento diet/light. Na sequência, como continuidade das análises, foi realizada 

uma comparação das categorias consideradas com apelo ao saudável, entre elas: água mineral, 

suco de frutas concentrado, suco de frutas pronto para o consumo, bebidas à base de soja, 

água de côco, chás prontos para beber e produtos isotônicos em relação à categoria de 

refrigerantes regulares como um todo. O software utilizado foi o MINITAB versão 15, criado 

em 1972 é um software estatístico que possui análise descritiva, gráfica, análise de regressão, 

testes de hipóteses e ferramentas para previsão de demanda que foram utilizadas neste estudo 

para descrição e análise das informações. 

 

3. 1.  Apresentação e Análise dos Resultados Mercado de Refrigerantes 

 

Nesta primeira parte foi realizada uma abertura da categoria de refrigerantes 

verificando-se separadamente o segmento regular em relação ao segmento diet/light. Os dados 

para elaboração foram obtidos junto ao Instituto AC Nielsen e correspondem ao volume de 

vendas dos refrigerantes diet/light em relação aos refrigerantes regulares, utilizando as vendas 

anuais (total de vendas anual em 000 litros) dos últimos 7 anos (2002 a 2008). 

Serão utilizadas estatísticas descritivas para delinear o comportamento das vendas de 

refrigerantes regulares e de refrigerantes diet/light, quanto a localização e a dispersão dos 

dados. As estatísticas serão: 

N - Número de anos em estudo.  

Média (Mean) – Média aritmética dos dados de vendas anuais 

Desvio padrão (StDev) – Desvio padrão entre os dados de vendas anuais. 

Mínimo (Minimum) – Menor valor de vendas nos 15 anos. 

1º quartil (Q1) – Primeiro quartil, até este valor de vendas tem 25% dos anos. 

2º quartil/mediana (Median) – Segundo quartil, até este valor de vendas tem 50% dos anos. 

3º quartil (Q3) – Terceiro quartil, até este valor de vendas tem 75% dos anos. 

Máximo (Maximum) – Maior valor de vendas nos 15 anos. 
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Gráfico 05 – Gráfico de linha para as vendas de refrigerante regular 
 

Variable  N      Mean   StDev   Minimum        Q1    Median        Q3   Maximum 
 
Regular  7  11254596  840253  10214364  10633176  1 1056323  11921969  12583777  
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Fonte: Autor 
 

Gráfico 06 – Gráfico de linha para as vendas de refrigerantes diet/light 

 
Variable    N     Mean   StDev  Minimum        Q1   Median       Q3  Maximum 

 
Diet-Light   7  1583817  455833  1118077  1218023  1448014  22 01258  2245617 
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Fonte: Autor 
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Pode-se verificar que tanto no gráfico 05, refrigerantes regulares, quanto no gráfico 

06, refrigerantes diet/light, temos tendências de crescimento nas vendas. 

Para avaliar a tendência de crescimento dos 2 grupos de bebidas foi utilizado o 

percentual de crescimento das vendas tendo como base (fixa) o ano de 2002. Desta forma, foi 

possível visualizar ao longo dos 7 anos, qual o grupo que apresentou maior crescimento.  

 

Tabela 10 – Dados de crescimento percentual das vendas em relação ao ano de 2002. 

 

Ano 
Crescimento 

Regular 
Crescimento 

Diet/light 

2002 - - 

2003 -3,94 8,94 

2004 0,47 33,93 

2005 3,98 21,48 

2006 9,94 29,51 

2007 12,12 96,88 

2008 18,34 100,85 

 
 
Gráfico 07 – Gráfico de linha para comparação entre o crescimento das vendas de 

refrigerante regular e de refrigerantes diet/light. 
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Fonte: Autor 
 

No gráfico acima apresenta-se os dados do crescimento anual acumulado das vendas 

dos refrigerantes regulares e dos refrigerantes diet/light, considerando a base o ano de 2002. 
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Como verificado graficamente houve crescimento nas vendas nos dois grupos de 

bebidas, sendo que o crescimento é mais acentuado nas vendas dos refrigerantes diet/light. 

 

Analisando a tendência nos resultados 

 

Para avaliar se as tendências observadas no gráfico 07 são significativas e se há uma 

diferença, também significativa, entre o crescimento das vendas de refrigerante regular e o 

crescimento das vendas de refrigerantes diet/light utilizou-se a análise de regressão linear 

simples, correlacionando o crescimento em relação a 2002 com o ano. 

O primeiro passo para realizar a análise de regressão é identificar se existe relação 

entre a variável, o que já foi verificado utilizando nos gráficos 05, 06 e 07, depois deve-se 

avaliar qual o tipo do relacionamento. 

 

Escolha do tipo de modelo de análise de regressão 

 

Utilizando o software MINITAB realizou-se a análise para verificar qual o tipo do 

relacionamento que melhor se ajusta para cada grupo, dentre eles, o linear, o quadrático e o 

cúbico. 

Abaixo, apresentam-se os resultados para os refrigerantes regulares. 

 
Análise de Variância Sequencial 
 
Fonte     DF       SS       F      P 
 
Linear       1  331,525  402,46  0,000 
 
Quadrática   1    0,170    0,16  0,714 
 
Cúbica       1    0,200    0,14  0,747 

 

Utilizando a análise de variância sequencial aplicada aos três tipos de regressão 

disponíveis, verifica-se que o modelo linear é significativo (p-value = 0,000). 

Para os resultados dos refrigerantes diet/light, os resultados estão a seguir. 

 
Análise de Variância Sequencial 
 
Fonte      DF       SS       F      P 
 
Linear      1  6155,21  13,73  0,021 
 
Quadrática  1   545,96   1,31  0,335 
 
Cúbica      1     0,97   0,00  0,972 
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O modelo linear também apresentou-se significativo (p-value = 0,021) para estes 
dados. 

 
Determinação do coeficiente de correlação 

 

O terceiro passo é verificar a força da relação linear entre os dados de crescimento e 

o ano para cada um dos grupos de bebidas.  

 

Quando desejamos saber se realmente existe um relacionamento linear entre duas 

variáveis, utiliza-se o valor P (p-value). Este valor informa se o relacionamento entre X e Y é 

significativo a um determinado nível de confiança (em geral, 5%). 

 
Teste de hipótese: 
H0: ρ = 0, ou seja, o coeficiente de correlação não difere significativamente de zero. 
H1: ρ ≠ 0, ou seja, o coeficiente de correlação difere significativamente de zero. 
 
Regra de Decisão: se p-value < 0,05, rejeita-se H0, ou seja, o coeficiente de 

correlação linear de Pearson é significativo ao nível de significância de 5%. 

 

A seguir apresenta-se o resultado para os refrigerantes regulares. 

 

Correlação: Crescimento Regular/Ano  
 
Correlação Pearson de Crescimento Regular e Ano = 0 ,995 
 
P- Value  = 0,000 

 
Para os refrigerantes regulares, verificou-se que existe um relacionamento linear 

muito forte e positivo entre o crescimento das vendas e o tempo, pois o coeficiente de 

correlação linear de Pearson, que mede o quão linear é a relação, é igual a 0,995, indicando 

que o crescimento varia junto com o ano, sendo significativo (p-value = 0,000). 

 

Para os refrigerantes diet/light o resultado foi. 
 
 

Correlação: Crescimento Diet/Light / Ano  
 
 
Correlação Pearson de Crescimento Diet/Light  e Ano = 0,880 
 
P- Value  = 0,021 
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Verificou-se que também existe um relacionamento linear forte e positivo entre o 

crescimento das vendas e o tempo, pois o coeficiente de correlação linear de Pearson, é igual 

a 0,880, indicando que o crescimento varia junto com o ano, sendo significativo (p-value = 

0,021). 

 
 

Análise de regressão linear simples 
 

Para modelar a relação entre o percentual de crescimento das vendas e o ano, 

expressando matematicamente a relação entre as duas variáveis foi utilizada a técnica de 

análise de regressão múltipla que permite: 

 

- descrever e compreender a relação entre duas variáveis; 

- projetar ou estimar uma nova observação ou ajustar e controlar processos; 

- usar uma variável para prever a outra; 

A equação de regressão linear simples pode ser escrita da seguinte forma geral: 

Y = α + β*X + ε, onde, 

coeficiente linear (α) - representa o intercepto (ponto que corta o eixo Y; quando X = 

0, Y será igual ao intercepto);  

coeficiente angular (β) - representa a inclinação da reta (cada unidade acrescida em 

X fará com que Y aumente b  unidades); 

erro (ε) - erro aleatório. 

Y é o percentual de crescimento a partir de 2002. 

X é o ano. 

 

Utilizando o software MINITAB foi estimado o modelo de regressão linear simples 

para os dados de percentual de crescimento de vendas acumulado (com base em 2002) do 

refrigerante regular ao longo do tempo e depois estimar o modelo para o percentual de 

crescimento de vendas dos refrigerantes diet/light. 

 

O modelo de regressão para o percentual de crescimento das vendas do refrigerante 

regular está apresentado abaixo: 
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Análise de Regressão: Crescimento Regular em relação ao Ano  
 
A equação de regressão é 
Crescimento Regular = - 8722 + 4,35 Ano 
 
Predictor     Coef  SE Coef       T      P 
 
Constant   -8722,1    435,1  -20,05  0,000 
 
Ano         4,3525   0,2170   20,06  0,000 
 
S = 0,907605   R-Sq = 99,0%   R-Sq(adj) = 98,8% 
 

 

O coeficiente de determinação (R-Sq ou r2) é o quadrado do coeficiente de 

correlação. Este valor informa o percentual de variação de Y que é explicada pela variação de 

X. Analisando a variação do processo, temos que: 

 

Variação Total = Variação não-explicada + Variação explicada 

Sendo o coeficiente de determinação é r2 = Variação explicada / Variação Total 

 

Verificou-se que o modelo é: Crescimento Regular = − 8722 + 4,35 * ano. Portanto, 

anualmente estima-se um crescimento de 4,35% das vendas e que este modelo apresentou um 

coeficiente de determinação igual a 99%, ou seja, o tempo (expresso em anos) está explicando 

99% da variação do percentual de crescimento. 

 

Gráfico 08 – Análise de regressão para o percentual de crescimento das vendas de 

refrigerante regular. 
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Utilizando o modelo de análise de regressão foram realizadas estimativas para o 

percentual de crescimento das vendas de refrigerantes regulares para 2009, 2010 e 2011. 

 

Valores previstos para novos períodos 
 
 
Período     Fit  SE  Fit       95% CI            95 % PI 
 
  1    22,052   0,845  (19,706; 24,398)  (18,609; 2 5,495) 
 
  2    26,404   1,044  (23,505; 29,304)  (22,563; 3 0,246)X 
 
  3    30,757   1,249  (27,288; 34,226)  (26,469; 3 5,045)XX 
 
X indica um ponto que está fora da previsão. 
 
XX indica um ponto que está extremamente fora da pr evisão. 
 
 
Período    Ano 
 
  1    2009 
  2    2010 
  3    2011 

 
 

Gráfico 09 – Previsões utilizando o modelo de regressão para o percentual de 

crescimento das vendas de refrigerante regular. 
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O modelo de regressão para o percentual de crescimento das vendas dos refrigerantes 

diet/light está apresentado abaixo: 

 

Análise de regressão: Crescimento Diet/Light em relação ao Ano  
 
A equação de regressão é 
Crescimento Diet/Light  = - 37563 + 18,8 Ano 
 
Predictor    Coef  SE Coef      T      P 
 
Constant   -37563    10151  -3,70  0,021 
 
Ano        18,754    5,061   3,71  0,021 
 
S = 21,1736   R-Sq = 77,4%   R-Sq(adj) = 71,8% 
 
 

Verificou-se que o modelo é, crescimento Diet/Light = − 37563 + 18,75 * ano, 

portanto, anualmente estima-se um crescimento de 18,75% das vendas e que este modelo 

apresentou um coeficiente de determinação igual a 77,4%, ou seja, o tempo (expresso em 

anos) está explicando 77,4% da variação do percentual de crescimento. 

 

 

Gráfico 10 – Análise de regressão para o percentual de crescimento dos refrigerantes 

diet/light 
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Utilizando o modelo de análise de regressão foram realizadas estimativas para o 

percentual de crescimento das vendas de refrigerantes diet/light para 2009, 2010 e 2011. 

 

Valores previstos para novos períodos 
 
 
Período     Fit  SE  Fit       95% CI           95%  PI 
  1    114,24    19,71  (59,51; 168,97)  (33,92; 19 4,56) 
 
  2    132,99   24,36  (65,35; 200,63)  (43,38; 222 ,61)X 
 
  3    151,75    29,15  (70,82; 232,68)  (51,72; 25 1,78)XX 
 
 
X indica um ponto que está fora da previsão. 
 
XX indica um ponto que está extremamente fora da pr evisão. 
 
 
Período    Ano 
 
  1    2009 
  2    2010 
  3    2011  
 

 

Gráfico 11 – Previsões utilizando o modelo de regressão para o percentual de 

crescimento das vendas de refrigerantes diet/light 
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Comparação entre as tendências de crescimento 

 

Utilizando as análises gráficas e análises de regressão para verificar a tendência de 

aumento dos percentuais de crescimento das vendas em relação ao ano de 2002, averiguo-se 

que os refrigerantes diet/light apresentam uma tendência de aumento de 18,75% ao ano, 

enquanto que os refrigerantes regulares apresentam esta tendência em 4,35% ao ano. 

Para verificar se as tendências de aumento são significativamente diferentes, ou seja, 

se os refrigerantes diet/light apresentam uma tendência de aumento significativamente maior 

do que os refrigerantes regulares foram calculados os intervalos de confiança entre os 

coeficientes angulares das equações dos modelos para os dois grupos de bebidas. Os 

resultados estão representados na Tabela 11. 

 
 

Tabela 11 – Comparação entre coeficientes angulares dos modelos de regressão. 

 

Grupo  
Coeficiente 

angular t(0,95;5)  
Erro padrão do 

coeficiente 
LIC 

(95%) 
LSC 

(95%) 
Refrigerante regular 4,3525 2,571 0,2170 3,7946 4,9104 
Refrigerante diet/light 18,754 2,571 5,0610 5,7422 31,7658 

 
Com base nos resultados obtidos pode-se afirmar com 95% de confiança que o 

percentual de vendas dos refrigerantes diet/light tende a crescer 18,75%, em média, enquanto 

que o percentual de vendas dos refrigerantes regulares tende a crescer 4,35%. Esta diferença 

na tendência de crescimento entre os dois grupos mostrou-se significativa, uma vez que o 

intervalo de confiança para o percentual de crescimento esperado dos refrigerantes diet/light 

oscila entre 5,74% e 31,77% ao ano, enquanto que o intervalo de confiança para o percentual 

de crescimento esperado dos refrigerantes regulares varia de 3,79% a 4,91%. 

 

3. 2.  Apresentação e Análise dos Resultados Mercado de Bebidas com 

Apelo ao Saudável 

 
Nesta segunda parte foi realizada uma comparação das categorias com apelo ao 

saudável, tais como: água mineral, suco de frutas concentrado, suco de frutas pronto para o 

consumo, bebidas à base de soja, água de côco, chás prontos para beber e produtos isotônicos 

em relação à categoria de refrigerantes regulares como um todo. Os dados foram obtidos junto 

ao Instituto AC Nielsen e correspondem à comparação do volume de vendas de bebidas com 
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apelo ao saudável em relação aos refrigerantes regulares, sendo utilizadas as vendas anuais 

(total de vendas anual em 000 litros) dos últimos 7 anos (2002 a 2008). 

 
Estatísticas descritivas 

Da mesma forma, utilizaram-se estatísticas descritivas para apresentar o 

comportamento das vendas de refrigerantes regulares e de bebidas com apelo ao saudável, 

quanto a localização e a dispersão dos dados. As estatísticas foram: 

N – Número de anos em estudo.  

Média (Mean) – Média aritmética dos dados de vendas anuais 

Desvio padrão (StDev) – Desvio padrão entre os dados de vendas anuais. 

Mínimo (Minimum) – Menor valor de vendas nos 15 anos. 

1º quartil (Q1) – Primeiro quartil, até este valor de vendas tem 25% dos anos. 

2º quartil/mediana (Median) – Segundo quartil, até este valor de vendas tem 50% dos anos. 

3º quartil (Q3) – Terceiro quartil, até este valor de vendas tem 75% dos anos. 

Máximo (Maximum) – Maior valor de vendas nos 15 anos. 

 

Gráfico 12 – Gráfico de linha para as vendas de refrigerante regular 
 

Estatística descritiva: Regular  

 

Variable   N      Mean   StDev   Minimum         Q1    Median         Q3   Maximum 
 

Regular   7  11254596  840253  10214364  10633176  11056323  11921969  12583777 
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Fonte: Autor 
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Gráfico 13 – Gráfico de linha para as vendas de bebidas com apelo ao saudável 
 

Estatística descritiva: Apelo ao Saudável  

 

Variable        N     Mean   StDev  Minimum        Q1   Median        Q3  Maximum 
 
Apelo Saudável  7  4078874  506961  3422763  354031 0  4248189  4504057  4764624 
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Fonte: Autor 
 
 

Pode-se verificar que tanto no gráfico 12, refrigerantes regulares, quanto no gráfico 

13, bebidas com apelo ao saudável, apresentam-se tendências de crescimento nas vendas. 

Para avaliar a tendência de crescimento dos dois grupos de bebidas foi utilizado o 

percentual de crescimento das vendas tendo como base (fixa) o ano de 2002. Desta forma, 

pode-se visualizar ao longo dos 7 anos, qual o grupo que apresentou maior crescimento. 

 

Tabela 12 – Dados de crescimento percentual das vendas em relação ao ano de 2002 
 

Ano 
Crescimento 

Regular 
Crescimento 

Apelo Saudável 
2002 - - 
2003 -3,94 3,43 
2004 0,47 10,24 
2005 3,98 24,12 
2006 9,94 25,60 
2007 12,12 31,59 
2008 18,34 39,20 
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No Gráfico 14, apresentam-se os dados do crescimento anual das vendas dos 

refrigerantes regulares e bebidas com apelo ao saudável, considerando a base como o ano de 

2002. 

 

 

Gráfico 14 – Gráfico de linha para comparação entre o crescimento das vendas de 

refrigerante regular e de bebidas com apelo ao saudável 
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Fonte: Autor 
 

Como verificado graficamente houve crescimento nas vendas nos dois grupos de 

bebidas, sendo que o crescimento é mais acentuado nas vendas das bebidas com apelo ao 

saudável. 

 

Analisando a tendência nos resultados 

 

Para avaliar se as tendências observadas no gráfico 14 são significativas e se há uma 

diferença, também significativa, entre o crescimento das vendas de refrigerante regular e o 

crescimento das vendas de bebidas com apelo ao saudável foi empregada a análise de 

regressão linear simples, correlacionando o crescimento em relação a 2002 com o ano.  

Esta técnica busca avaliar a existência, a força e o tipo do relacionamento entre o 

crescimento e o ano, a fim de modelá-lo e/ou estimar uma nova observação. 
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O primeiro passo para realizar a análise de regressão é identificar se existe relação 

entre a variável, o que já foi verificado com a utilização dos gráficos 12,13 e 14, depois deve-

se avaliar qual o tipo do relacionamento. 

 

Escolha do tipo de modelo de análise de regressão 

 
Utilizando o software MINITAB executou-se a análise para verificar qual o tipo do 

relacionamento que melhor se ajusta para cada grupo, dentre o linear, quadrático e cúbico. 

Na saída do software, apresentada abaixo, verificam-se os resultados para os 

refrigerantes regulares. 

 

Análise de variância sequencial 
 
Fonte      DF       SS       F      P 
 
Linear       1  331,525  402,46  0,000 
 
Quadrática    1    0,170    0,16  0,714 
 
Cúbica        1    0,200    0,14  0,747 

 
 

Utilizando a análise de variância sequencial aplicada aos três tipos de regressão 

disponíveis, constatou-se que o modelo linear é significativo (p-value = 0,000). 

Para os resultados das bebidas com apelo ao saudável, os resultados estão a seguir. 

 

Análise de variância sequencial 
 
Fonte        DF       SS       F      P 
 
Linear       1  853,197  99,26  0,001 
 
Quadrática    1    9,000   1,06  0,378 
 
Cúbica        1    3,058   0,27  0,653 
 

 
O modelo linear também apresentou-se significativo (p-value = 0,001) para estes 

dados. 
 

 
Determinação do coeficiente de correlação 

 

O terceiro passo é verificar a força da relação linear entre os dados de crescimento e 

o ano para cada um dos grupos de bebidas.  
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A seguir apresenta-se o resultado do software para os refrigerantes regulares. 
 
Correlação: Crescimento Regular/Ano  

 
Correlação Pearson de Crescimento Regular e Ano = 0 ,995 
 
P- Value  = 0,000 

 
Para os refrigerantes regulares verifica-se que existe um relacionamento linear muito 

forte e positivo entre o crescimento das vendas e o tempo, pois o coeficiente de correlação 

linear de Pearson, que mede o quão linear é a relação, é igual a 0,995, indicando que o 

crescimento varia junto com o ano, sendo significativo (p-value = 0,000). Para as bebidas com 

apelo ao saudável o resultado foi: 

 
Correlação: Crescimento Apelo ao Saudável/Ano  

 
Correlação Pearson de Crescimento Apelo Saudável e Ano = 0,980 
 
P-Value  = 0,001 
 

Para as bebidas com apelo saudável verifica-se que existe um relacionamento linear 

muito forte e positivo, pois o coeficiente de correlação linear de Pearson, é igual a 0,980, 

indicando que o crescimento varia junto com o ano, sendo significativo (p-value = 0,001). 

 
Análise de regressão linear simples 

 
Utilizando o software MINITAB estimou-se o modelo de regressão linear simples 

para os dados de percentual de crescimento de vendas acumulado (com base em 2002) do 

refrigerante regular ao longo do tempo e depois estimou-se o modelo para o percentual de 

crescimento de vendas das bebidas com apelo ao saudável. O modelo de regressão para o 

percentual de crescimento das vendas do refrigerante regular está apresentado abaixo: 

 

Análise de regressão: Crescimento Regular versus Ano  
 
A equação de regressão é 
 
Crescimento Regular = - 8722 + 4,35 Ano 
 
Predictor      Coef  SE Coef       T      P 
 
Constant    -8722,1    435,1  -20,05  0,000 
 
Ano         4,3525   0,2170   20,06  0,000 
S = 0,907605   R-Sq = 99,0%   R-Sq(adj) = 98,8% 
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O coeficiente de determinação (R-Sq ou r2) é o quadrado do coeficiente de 

correlação. Este valor informa o percentual de variação de Y explicada pela variação de X. 

Verifica-se que o modelo é, Crescimento Regular = − 8722 + 4,35 * ano, portanto, 

anualmente estima-se um crescimento de 4,35% das vendas e que este modelo apresentou um 

coeficiente de determinação igual a 99%, ou seja, o tempo está explicando 99% da variação 

do percentual de crescimento. 

 

Gráfico 15 – Análise de regressão para o percentual de crescimento das vendas de 

refrigerante regular. 
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Fonte: Autor 
 
 

Utilizando o modelo de análise de regressão foram edificadas estimativas para o 

percentual de crescimento das vendas de refrigerantes regulares para 2009, 2010 e 2011. 

 

Valores previstos para novos períodos 
 
 
Período     Fit  SE  Fit       95% CI            95 % PI 
 
  1    22,052    0,845  (19,706; 24,398)  (18,609; 25,495) 
 
  2    26,404    1,044  (23,505; 29,304)  (22,563; 30,246)X 
 
  3    30,757    1,249  (27,288; 34,226)  (26,469; 35,045)XX 
 
X indica um ponto que está fora da previsão. 
 
XX indica um ponto que está extremamente fora da pr evisão. 
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Valores previstos para novos períodos 
 
Período    Ano 
 
  1    2009 
  2    2010 
  3    2011 

 
 

Gráfico 16 – Previsões utilizando o modelo de regressão para o percentual de 

crescimento das vendas de refrigerante regular 
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Fonte: Autor 
 

O modelo de regressão para o percentual de crescimento das vendas das bebidas com 

apelo ao saudável está apresentado abaixo: 

 

Análise de regressão: Crescimento Apelo ao Saudável em relação ao Ano  
 
A equação de regressão é 
Crescimento Apelo Saudável = - 13981 + 6,98 Ano 
 
Predictor     Coef  SE Coef      T      P 
 
Constant    -13981     1406  -9,95  0,001 
Ano        6,9824   0,7009   9,96  0,001 
 
S = 2,93187   R-Sq = 96,1%   R-Sq(adj) = 95,2% 
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Observou-se que o modelo é, Crescimento Apelo ao Saudável = −13981 + 6,98* ano, 

portanto, anualmente estima-se um crescimento de 6,98% das vendas e que este modelo 

apresentou um coeficiente de determinação igual a 96,1%, ou seja, o tempo está explicando 

96,1% da variação do percentual de crescimento. 

 

Gráfico 17 – Análise de regressão para o percentual de crescimento das vendas de 

bebidas com apelo ao saudável 
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Fonte: Autor 
 

Com o uso do modelo de análise de regressão foram construídas estimativas para o 

percentual de crescimento das vendas de bebidas com apelo ao saudável para 2009, 2010 e 

2011. 

 
Valores previstos para novos períodos 
 
 
Período    Fit   SE Fit      95% CI          95% PI  
 
  1    46,80    2,73  (39,22; 54,38)  (35,68; 57,92 ) 
 
  2    53,78    3,37  (44,42; 63,15)  (41,38; 66,19 )X 
 
  3    60,77    4,04  (49,56; 71,97)  (46,92; 74,62 )XX 
 
X indica um ponto que está fora da previsão. 
 
XX indica um ponto que está extremamente fora da pr evisão. 
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Período    Ano 
 
  1    2009 
  2    2010 
  3    2011 

 

Gráfico 18 – Previsões utilizando o modelo de regressão para o percentual de 

crescimento das vendas de bebidas com apelo ao saudável 

 

201020092008200720062005200420032002

60

50

40

30

20

10

0

Anos

C
re
s
c
im
e
n
to
 A
p
e
lo
 S
a
u
d
á
v
e
l

MAPE 14,5476

MAD 1,7477

MSD 5,7306

Accuracy Measures

Actual

Fits

Forecasts

Variable

Trend Analysis Plot for Crescimento Apelo Saudável
Linear Trend Model

 
Fonte: Autor 

 

Comparação Entre as Tendências de Crescimento 

 
Empregando as análises gráficas e análises de regressão para verificar a tendência de 

aumento dos percentuais de crescimento das vendas em relação ao ano de 2002, constatou-se 

que as bebidas com apelo ao saudável apresentam uma tendência de aumento de 6,98% ao 

ano, enquanto que os refrigerantes regulares apresentam esta tendência em 4,35% ao ano. 

Para verificar se as tendências de aumento são significativamente diferentes, ou seja, 

se as bebidas com apelo ao saudável apresentam uma tendência de aumento 

significativamente maior do que os refrigerantes regulares foram calculados os intervalos de 

confiança entre os coeficientes angulares das equações dos modelos para os dois grupos de 

bebidas. Os resultados estão representados na tabela 13. 
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Tabela 13 – Comparação entre coeficientes angulares dos modelos de regressão 

 

Grupo  
Coeficiente 

angular t(0,95;5)  
Erro padrão do 

coeficiente 
LIC 

(95%) 
LSC 

(95%) 
Refrigerante regular 4,3525 2,571 0,2170 3,7946 4,9104 
Bebidas com apelo saudável 6,9824 2,571 0,7009 5,1804 8,7844 
 

Com base nos resultados obtidos pode-se afirmar com 95% de confiança que o 

percentual de vendas das bebidas com apelo ao saudável tende a crescer 6,98%, em média, 

enquanto que o percentual de vendas dos refrigerantes regulares tende a crescer 4,35%. Esta 

diferença na tendência de crescimento entre os dois grupos mostrou-se significativa, uma vez 

que o intervalo de confiança para o percentual de crescimento esperado das bebidas com 

apelo saudável oscila entre 5,18% e 8,78% ao ano, enquanto que o intervalo de confiança para 

o percentual de crescimento esperado dos refrigerantes regulares varia de 3,79% a 4,91%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 96

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com as análises realizadas sobre o comportamento do consumidor de 

refrigerantes e os reflexos das mudanças no mercado brasileiro, é possível inferir, de fato, que 

o hábito de compra do consumidor de bebidas no Brasil está se modificando. As 

consequências dessa alteração, no processo de consumo, se expressam de maneira subjetiva 

nas pessoas, onde suas principais características estão ligadas diretamente ao indivíduo. 

Como foi visto cada indivíduo apresenta traços únicos de personalidade, com 

desejos e necessidades diferentes entre eles. No entanto, este consumidor pode ser 

influenciado de diversas formas em sua tomada de decisão variando seu comportamento de 

acordo com seu perfil, e levando em consideração fatores sociais, pessoais, culturais e 

psicológicos que se traduzem em um modo de conduta único para cada consumidor brasileiro. 

Desse modo, sendo o consumo e o comportamento uma questão social, seu processo acaba 

tendo início antes da decisão de compra e se desdobra até o momento do pós-venda. 

No cenário atual de globalização, a conjugação de uma mídia mais eficaz com 

avanços tecnológicos em diversos setores, unidos a um bom momento de desenvolvimento 

econômico e social no Brasil, possibilitou entre outros fatores, a construção de um nicho 

específico de consumidores que está se consolidando neste país, e demonstra uma tendência 

ao desenvolvimento no ambiente de consumo. Como resultado desse processo, pode-se 

perceber o surgimento de um grupo de pessoas com hábitos de compra mais conscientes 

voltados para uma combinação de fatores ligados a saudabilidade, ao bem-estar e a 

praticidade. São, portanto, consumidores mais exigentes, com muitos compromissos e pouco 

tempo em suas rotinas diárias. Eles buscam uma maior praticidade nos produtos que 

consomem, procurando, ao mesmo tempo, uma forma de alimentação balanceada, saudável e 

com poucas calorias.  

Conforme exposto ao longo deste estudo, foram destacados segmentos de bebidas 

com as características direcionadas a esse nicho de mercado. Um público alvo que sabe da 

importância da hidratação e de um organismo saudável, buscando dessa forma bebidas que 

tragam refrescância, e que sejam ao mesmo tempo saborosas e benéficas, com baixas calorias 

como uma das condições para a busca de uma melhor qualidade de vida. 

As hipóteses apresentadas procuravam identificar uma alteração nos índices de 

crescimento entre as categorias de bebidas com apelo ao saudável, principalmente, em relação 

à categoria de refrigerantes regulares com adição de açúcar. 
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A primeira hipótese que indagava se o consumidor brasileiro vinha apresentando nos 

últimos anos uma maior preocupação com a saúde e bem-estar, e diante disso, se o mercado 

brasileiro poderia estar refletindo esta tendência e indicando maiores índices de crescimento 

entre as categorias de bebidas com apelo ao saudável pôde, ao longo da pesquisa, ser 

confirmada, principalmente, por meio da demonstração do histórico de vendas destes 

segmentos e sua evolução ao longo dos anos até o período atual. Tomando-se por base o ano 

de 2002, foram verificados sucessivos crescimentos nos anos posteriores e, se comparado em 

relação ao ano de 2008, apresentaram um maior ganho percentual em volume demonstrando 

um expressivo sucesso deste segmento. 

Nesta direção, levantou-se uma segunda hipótese que investigava se o segmento de 

bebidas com apelo ao saudável no Brasil vinha apresentando atualmente os maiores níveis de 

crescimento do mercado e se as categorias com estas características poderiam apresentar 

níveis de crescimento superiores ao mercado de refrigerantes regulares com adição de açúcar. 

Esta pergunta também foi confirmada estatisticamente verificando que o índice de 

crescimento da categoria de bebidas com apelo ao saudável é mais acentuado em relação ao 

segmento de refrigerantes regulares com adição de açúcar, demonstrando uma grande 

significância em todos os modelos e análises apresentadas. Por fim, baseando-se nos 

resultados das análises como tendência futura, é possível afirmar com 95% de confiança que a 

categoria de bebidas com apelo ao saudável pode apresentar um crescimento de 5,18% a 

8,78% ao ano, contra um percentual de crescimento anual de 3,79% a 4,91% do segmento de 

refrigerantes regulares. 

Outra questão levantada era referente ao fato de que se o consumidor brasileiro está 

mais preocupado com a saudabilidade, o mercado de refrigerantes diet/light poderia 

apresentar nestes últimos anos, níveis de crescimento superiores ao mercado de refrigerantes 

regulares com adição de açúcar e isso também se confirmou estatisticamente, verificando que 

o índice de crescimento no segmento de refrigerantes diet/light é mais acentuado em relação 

ao segmento de refrigerantes regulares com adição de açúcar e, da mesma forma, evidencia 

grande valor em todos os modelos e análises apresentadas. Mais uma vez, baseando-se nos 

resultados das análises como tendência futura, pode-se afirmar com 95% de confiança que o 

segmento diet/light apresenta um crescimento de 5,74% a 31,77% ao ano, contra um 

percentual de crescimento anual de 3,79% a 4,91% do segmento de refrigerantes regulares. 

Assim, essas categorias de bebidas tornam-se uma excelente opção de consumo para 

esse nicho de consumidores no mercado brasileiro, confirmando um grande potencial de 

desenvolvimento futuro estimulado pelos fabricantes de bebidas, prometendo se consolidar no 
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mercado como uma alternativa aos refrigerantes regulares com adição de açúcar. Cabe, nesse 

sentido, às empresas participantes desse segmento trabalhar de uma forma assertiva a 

segmentação do mercado, fazendo a correta diferenciação dos elementos que compõe o 

marketing mix conforme características de seus membros. Por meio desses métodos poderão 

ser criados projetos com mensagens mais orientadas ao consumidor em questão e, ao mesmo 

tempo, criar um processo de estímulo constante ao consumo dessa categoria de produtos.  

Tendo em vista as considerações apresentadas em relação à bibliografia pesquisada e à 

base de dados analisada, é possível configurar algumas medidas que certamente promoveriam 

melhorias significativas para esse estudo. Como muitas das características ligadas a esse tipo 

específico de consumidor e seu comportamento no ambiente de consumo fazem parte de sua 

personalidade, torna-se de fundamental importância uma abordagem futura mais específica 

sobre esse grupo de consumidores em relação às categorias de bebidas apresentadas. Isso 

permitirá a construção de um conhecimento relevante para a economia brasileira, tornando-se 

um fator diferencial e considerável tanto para o mercado empresarial quanto para o setor 

acadêmico. 

Levando-se em consideração a análise da base de dados do período de 2002 a 2008 

sobre a indústria brasileira de bebidas e as categorias que foram objeto de investigação desse 

estudo, poderia ter sido apresentada uma maior abrangência histórica que possibilitaria 

maiores conclusões sobre o tema. No entanto, em razão da dificuldade na obtenção de um 

período maior para essa base de dados, tornam-se essenciais novos estudos com o 

monitoramento futuro desse mercado e a constatação real das tendências futuras de consumo 

apontadas aqui. Da mesma forma, é necessário dar continuidade na validação das hipóteses 

levantadas, verificando o poder de permanência dessas categorias de bebidas num mercado 

altamente competitivo inseridos em um novo contexto econômico brasileiro. 
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