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RESUMO 

 

O que motiva o consumo de um produto que não é medicamento, não é indicado para o 

tratamento de nenhuma patologia, mas que de acordo com o apelo da indústria contribui para a 

saúde e bem-estar dos seus consumidores? Quais fatores impactam o awareness do consumidor 

desta categoria? 

Os Nutracêuticos são alimentos funcionais que, por suas características nutricionais, 

proporcionam benefícios à saúde além da nutrição básica, ou ainda qualquer substância 

considerada um alimento ou parte do alimento com benefícios à saúde, seja na prevenção a 

alguma doença, seja no seu tratamento. 

 O objetivo principal deste estudo foi avaliar o impacto do construto Vaidade no awareness do 

consumidor de nutracêuticos. De forma secundária, a variável demográfica Idade foi avaliada 

para se identificar eventuais diferenças na relação entre os construtos principais.  Para se obter 

uma resposta a essas questões, foram avaliados 214 questionários de uma população de 

residentes na Grande São Paulo e Grande Campinas de ambos os sexos, com 18 anos ou mais, 

através de uma survey realizada online com abordagem quantitativa durante o período de 20 de 

dezembro de 2017 a 10 de janeiro de 2018. 

O estudo identificou, com o uso de técnicas exploratórias e o método de regressão logística 

dicotômica, a confirmação da relação entre Vaidade e o awareness do consumidor de 

nutracêuticos. Os modelos apresentaram resultados significantes para a variável Vaidade, com 

um valor-P de 0,071, com o coeficiente de determinação (R2) de 7,73%. A segunda hipótese 

com a variável Idade teve um resultado suportado, com um valor-P de 0,016 e um (R2) de 

7,42%.  

A implicação gerencial deste estudo aponta um caminho para a construção de argumentos de 

comunicação, marketing e relacionamento mais próximos dos reais motivadores de awareness 

dos consumidores, auxiliando a indústria no seu trabalho de promoção, comunicação, 

embalagens e relacionamento do consumidor para a melhoria sustentável do desempenho de 

venda dos produtos. 

 

 

Palavras-chave: nutracêuticos, vaidade, comportamento do consumidor, inteligência de 

mercado. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

What motivates the consumption of a product that is not a medicine, is not indicated for the 

treatment of any pathology, but that according to the industry's appeal contributes to the health 

and well-being of its consumers? What factors impact the consumption of this category? 

 

Nutraceuticals are functional foods that, because of their nutritional characteristics, provide 

health benefits beyond basic nutrition, or any substance considered as a food or part of the food 

with health benefits, whether in the prevention of some disease or in its treatment 
 

The main objective of this study was to evaluate the impact of the Vanity construct on consumer 

awareness of nutraceuticals. Secondarily, the age demographic variable was evaluated to 

identify any differences in the relationship between the main constructs. In order to obtain an 

answer to these questions, 214 questionnaires of a population of residents of Greater São Paulo 

and Grande Campinas of both sexes, aged 18 years and over, were evaluated through an online 

survey with a quantitative approach during the period of 20 from December 2017 to January 

10, 2018. 
 

The study identified, with the use of exploratory techniques and the dichotomous logistic 

regression method, the confirmation of the relationship between Vanity and consumer 

awareness of nutraceuticals. The models presented significant results for the variable Vanity, 

with a P-value of 0.071, with the coefficient of determination (R2) of 7.73%.  The second 

hypothesis with the Age variable had a supported result, with a P-value of 0.016 and an (R2) of 

7.42%. 

 

The managerial implication of this study indicates a way to construct communication, 

marketing and relationship arguments that are closer to the real motivators of consumer buying, 

assisting the industry in its work of promoting, communicating, packaging and the relationship 

with consumers for the sustainable improvement of the sales performance of the products. 

 

 

Keywords: nutraceuticals, vanity, consumer behavior, business intelligence. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A alimentação sempre foi objeto de preocupação e interesse ao longo da história.  

Hipócrates (460-377 a.C.) já via a dieta diária como um assunto merecedor de grande atenção. 

Naquela época alimentos e medicamentos tinham pouca distinção entre si, e a própria medicina 

baseava-se em muito na escolha dos alimentos (ANDLAUER, 2002).   

A “alimentação” também foi tema de estudo de alquimistas, com o objetivo de descobrir 

os efeitos “mágicos” dos alimentos, o que continuou até os seus sucessores modernos, na 

continua busca pelo “elixir da vida”. Um exemplo dessa busca foi Casimir Funk, que descobriu 

na casca do grão de arroz uma “amina” – base contendo nitrogênio, que o levou a criação do 

conceito de “essenciais-à-vida” para o ser humano, o que serviu de origem para a palavra 

“vitamina” (“vita”, de vida, e “amina”, de energia) (FUNK, 1912). 

Na sociedade moderna, a prevenção de doenças através do uso de dietas tem gerado 

vários estudos, por conta dos impactos tanto nas questões de saúde quanto nos fatores 

socioeconômicos (WHO, 2002, 2003).  

As mudanças nos estilos de vida dos consumidores têm trazido um impacto significante 

na demanda por alimentos percebidos como mais saudáveis e nutritivos. Isso acabou se 

transformando em um mercado de grande oportunidade para a indústria de alimentos funcionais 

(GRAY, 2003). 

Alinhado ao surgimento desta tendência por uma alimentação mais saudável, tem se 

observado com frequência o uso de alimentos funcionais/nutracêuticos para esse objetivo, como 

uma forma moderna de contribuir para a prevenção de doenças. Além de contribuir 

beneficamente para funções do organismo, mostram efeitos adicionais para a melhoria do 

estado de saúde e do bem-estar, além da redução dos riscos de doenças (DIPLOCK et al., 1999; 

SIRO et al., 2008). 

Mas será que toda essa busca pelo saudável fundamenta-se essencialmente no desejo 

por saúde e bem-estar? Ou existem outros objetivos além destes? 

Com o advento de tantas novas tecnologias, e possibilidades de exposição nas novas 

mídias sociais, observa-se uma constante busca pelo “estar bem na foto”. Esta intenção é farta 
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e facilmente verificável em posts nas diversas redes sociais existentes hoje. Valida-se a cada 

dia a teoria de que a visão e senso do eu depende cada vez mais dos olhos dos outros (BOYD, 

2004), de modo que a vaidade torna-se subserviente à opinião do outro e, consequentemente, o 

que se mostra é um eu, um sujeito não autônomo.  

Desta constatação, pode-se chegar à seguinte pergunta: Quão vaidoso é o meu interesse 

por estar (e parecer) bem? Em outras palavras, o quanto a vaidade impacta no Awareness do 

consumidor de nutracêuticos? 

Apurou-se que, independentemente dos valores e da orientação pessoal, mesmo com 

grande influência no processo da escolha e aquisição de alimentos, a vaidade, a saúde física e 

a imagem do corpo são os fatores principais na decisão de compra e consumo. Mas o quanto a 

vaidade pode interferir no interesse de compra de uma categoria como a dos nutracêuticos, cujo 

efeito não é imediato, porém de médio e longo prazo? 

Isso porque, quando se avalia o mercado de nutracêuticos em pesquisas feitas nos sites 

dos fabricantes e lojas virtuais desses produtos, as promessas de entrega de seus produtos são 

as mais diversas. Por exemplo, em relação a um produto como o Ômega 3 (CENTRUM, 2018; 

LAVITAN, 2018; EQUALIV, 2018; CATARINENSE PHARMA, 2018; NATUE LIFE, 2018; 

NUTRI BLUE, 2018), encontram-se como promessas: auxílio no controle de triglicérides, 

perda de peso e envelhecimento, na proteção do coração, na prevenção do câncer, na prevenção 

à depressão e melhora no desempenho esportivo. Boa parte desses benefícios estão voltados a 

fatores estéticos. Dito de outro modo, parecem estar relacionados com a vaidade. 

No caso do selênio, biotina e cromo, presentes em outro produto da mesma categoria, 

as promessas observadas em pesquisa no site do fabricante e lojas virtuais (COM TUDO EM 

CIMA, 2013; EQUALIV, 2018) são: estimular e fortalecer o cabelo, melhora o aspeto natural 

dos fios e combate a queda, itens totalmente voltados à imagem pessoal e à estética, isto é: a 

vaidade.  

Somando-se a estes pontos a importância da forma física, que tem sido considerada 

como sinônimo de qualidade de vida e sucesso (DION, 1972), entende-se o quanto a vaidade 

pesa nesse processo de busca pela saúde. Compreender melhor a presença desse fator pode ser 

um caminho para se aprimorar a comunicação com este consumidor e influenciar o seu interesse 

e Awareness pela categoria. 
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Na sequência desta introdução, no item 1.2, serão apresentados os objetivos da pesquisa, 

e, no item 1.3, as hipóteses que nortearam este trabalho. No item 1.4, desenvolve-se a 

justificativa da escolha do tema e da relevância da pesquisa.  Por fim, no item 1.5, a estrutura 

geral do trabalho é apresentada. 

 

1.2 OBJETIVOS PRINCIPAL E SECUNDÁRIO 

 

O objetivo principal deste estudo é identificar se a vaidade impacta no Awareness dos 

consumidores de nutracêuticos. 

Em caso de resposta positiva a esta hipótese, será possível trabalhar a vaidade como um 

influenciador maior na construção do awareness da categoria. 

Tendo como objetivos secundários identificar se, havendo impacto da vaidade no 

Awareness de nutracêuticos, esse impacto apresenta diferença significativa entre os gêneros e 

a faixa etária.  

O motivador dos objetivos secundários, é identificar se mediante a resposta positiva as 

hipóteses secundarias a oportunidade para a segmentação do trabalho da categoria por gênero 

e faixa etária de forma diferente. 

Por limitações do estudo o mesmo terá como área geográfica de estudo a grande São 

Paulo e a região metropolitana de Campinas.  

 

  

1.3 FORMULAÇÃO DAS HIPÓTESES  

 

1.3.1 MODELO CONCEITUAL E HIPÓTESES  

 

O modelo conceitual da pesquisa é apresentado na Figura 1. 
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Figura 1: Modelo Conceitual das Hipóteses Principal e Secundárias 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).  

No modelo conceitual proposto, pode-se observar as relações construídas anteriormente 

sobre o tema nutracêuticos e o impacto da variável independente, e compreender se as variáveis 

moderadoras interferem no resultado.  

A variável independente é a vaidade e seu impacto no Awareness de nutracêuticos. 

E as variáveis moderadoras são o gênero e a idade, para avaliar se estas geram alguma 

influência no resultado da variável independente. 

A pergunta objetivo do estudo (A vaidade impacta o Awareness de nutracêuticos?) leva-

nos a formular as seguintes hipóteses, a serem verificadas no decorrer deste estudo: 

H1:  A vaidade tem impacto no Awareness do consumidor de nutracêuticos; 

H2:  A vaidade tem impacto no Awareness do consumidor de nutracêuticos com variações em 

função da variável “idade”. 

 

1.4. JUSTIFICATIVA  

 

Em muitos estudos, os nutracêuticos são entendidos como agentes benéficos ao 

organismo, por favorecer a saúde de seus consumidores (MOLLET; ROWLAND, 2002); este 

benefício, porém, decorre geralmente de um uso complementar ao tratamento ou com papel 

preventivo de diversas patologias. Estes produtos não estão atrelados a uma rotina de prescrição 

obrigatória por parte de médicos, ou outros profissionais de saúde, uma vez que não são 

considerados medicamentos. 
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O papel definido para os nutracêuticos é apontado como o de autocuidado e, também, o 

de ser uma opção complementar aos medicamentos devidamente prescritos por médicos nos 

tratamentos de determinadas patologias (SARKAR, 2007). 

Em seu estudo sobre os alimentos funcionais na Europa, Bech-Larsen (2007) 

comprovou que um determinado produto do segmento de nutracêutico obteve melhor resultado 

quando anunciado com apelos de venda voltados ao bem-estar do que quando associado à 

prevenção de doenças (BECH-LARSEN; SCHOLDERER, 2007). Trata-se de uma postura 

comum na indústria alimentar, na qual os apelos de venda focam nas contribuições positivas 

para a vida, e assim ganham a preferência do consumidor em comparação as menções de 

prevenção a doenças (AAKER; LEE, 2001; MENRAD, 2003). 

A proposta deste estudo, ao buscar avaliar o impacto da vaidade no Awareness da 

categoria, mostra-se semelhante à avaliação dos apelos de bem-estar efetivada no estudo de 

Bech-Larsen (2007) a respeito do produto Actimel da Danone. 

Quando se discute o mercado de nutracêuticos, temos o seguinte cenário: os 

nutracêuticos representam o segmento da indústria alimentícia que mais cresce. O mercado 

mundial alimentício é estimado em US$ 30 bilhões, crescendo 5% ao ano (ANDLAUER; 

FÜRST, 2002). As estimativas apontam que o segmento de nutracêuticos e nutricosméticos 

chegará a faturar US$ 4,24 bilhões em 2017 (GLOBAL INDUSTRY ANALYSTS, 2007) no 

mercado global. 

Quando se observa o mercado brasileiro, no segmento de vitaminas, onde a empresa de 

auditoria IMS Health inclui o segmento de nutracêuticos, encontra-se um mercado de R$ 5 

bilhões, a preço de fábrica, com evolução de 12% comparando o ano de 2017 sobre 2016.  

Ao analisar o mercado em suas subcategorias de acordo com os produtos, percebe-se 

uma evolução em quase todas as categorias. Outro dado interessante desta análise refere-se à 

quantidade de players de cada categoria, o que reforça a competitividade do segmento, 

conforme Figura 2. 
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Figura 2: Composição do Mercado Total de Vitaminas 

Fonte: Elaborado pelo autor. IMS REalth – PMB MAT Jun 17 – Preço Fábrica (R$) Valores em milhões de reais 

 

Ainda sobre o mercado de vitaminas OTC em PF (preço fábrica), no Brasil, este é o 

maior segmento do mercado farmacêutico total. Entre os segmentos destes produtos aparecem 

com destaque: ômega 3, proteínas, colágeno e vitamina para os olhos, todos relacionados com 

o envelhecimento. 

Com isso em vista e com base nas projeções de crescimento e, principalmente, na 

estimativa de mercado potencial, entende-se que produzir subsídios que possam contribuir para 

a aceleração deste segmento pode ser uma contribuição significativa do ponto de vista gerencial, 

razão que justifica o presente estudo. 

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Adicionando-se a este capítulo introdutório, que apresentou a motivação, relevância, 

objetivos e as hipóteses da pesquisa, o trabalho segue-se em outras quatro seções, a saber:  

Capítulo 2 – Revisão da literatura: neste capítulo apresentamos um resumo sobre os 

temas abordados na pesquisa, as definições e os conceitos utilizados no trabalho, e a formulação 

das proposições verificadas.  
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Capítulo 3 – Metodologia: essa seção aborda os procedimentos metodológicos, com 

descrição do método e técnicas estatísticas empregadas para verificar as proposições 

formuladas.  

Capítulo 4 – Análise dos resultados: o capítulo detalha a análise dos dados coletados na 

pesquisa quantitativa.  

Capítulo 5 – Considerações finais: a seção apresenta as conclusões do estudo, 

contribuições gerenciais, limitações e sugestão de futuras pesquisas sobre o tema. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo são apresentados os principais conceitos adotados na pesquisa, a relação 

entre eles e a formulação das proposições testadas. 

Para a construção da revisão da literatura, foram identificados os seguintes conceitos: 

nutracêuticos, vaidade (com desdobramentos voltados ao Awareness, alimentação e forma 

física), e comportamento do consumidor, por constituírem o substrato teórico principal das 

análises e da pergunta do estudo. 

 

2.1 NUTRACÊUTICOS  

 

Antes de avançar na discussão a respeito dos demais conceitos (vaidade e 

comportamento do consumidor), é necessário um primeiro esclarecimento: afinal, o que são 

nutracêuticos? Consideram-se alimentos funcionais ou nutracêuticos aqueles alimentos que, por 

suas características nutricionais, proporcionam benefícios à saúde além da nutrição básica, ou 

ainda qualquer substância considerada um alimento ou parte do alimento com benefícios à 

saúde, seja na prevenção a alguma doença, seja no seu tratamento (ROBERFROID, 2000; 

DEFELICE, 1992). 

O termo “nutracêuticos” foi criado em 1989 pela Fundação para Inovação na Medicina, 

entidade norte-americana sediada em Nova York, com o propósito de encorajar as descobertas 

na medicina (ANDLAUER, 2002). 

Os nutracêuticos variam de nutrientes isolados, suplementos alimentares e dietas, são 

trabalhados com engenharia genética e design de alimentos, tendo como matéria-prima plantas, 

cereais e frutas transformados em sopas, bebidas e outros formatos (ANDLAUER, 2002). 

Os estudos sobre a aceitação do consumidor sobre os alimentos funcionais/ 

nutracêuticos atrelam a imagem destes produtos a questões como reconhecido efeito benéfico 

para o organismo (CHILDS; PORYZEES, 1997), assim como nos aspectos de promoção do 

bem-estar e prolongamento da juventude (BECH-LARSEN; SCHOLDERER, 2007). 

No que se refere à aderência dos benefícios, nota-se uma diferença de acordo com a 

faixa etária. Observa-se que os consumidores considerados “Jovens Adultos” (25 a 34 anos) 

dão mais relevância a mensagens como “enriquecido com vitaminas”, atreladas a estes 
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produtos, e o grupo denominado “Maduro” (35 a 44 anos) tem maior adesão a mensagens que 

indiquem claros benefícios à saúde, por exemplo: “redução do colesterol”. Logo, é possível 

aferir que a abordagem dos benefícios ao consumidor varia de acordo com o perfil da faixa 

etária (KRYSTALLIS, 2008). 

Um outro dado muito recorrente, quando se estuda o consumidor de nutracêuticos, é que 

o seu maior público é feminino (CHILDS; PORTYZEES,1997; LEPISTO, 2005). 

O tema nutracêuticos apresenta muitos estudos sobre a atitude do consumidor em 

relação ao mesmo (BECH-LARSEN; GRUNERT; POULSEN, 2001; COX; KOSTER; 

RUSSELL, 2004; URALA; LAHTEENMAKI, 2004; VERBEKE, 2006, entre outros), ou sobre 

a sua aceitação e confiança (CHILDS; PORYZEES, 1997; BECH-LARSEN; SCHOLDERER, 

2007), assim como sobre o perfil do consumidor (LEPISTO, 2005; KRYSTALLIS, 2008). 

Porém ainda há oportunidade para estudos sobre os apelos que motivem ou impactem o 

Awareness da categoria. 

Mesmo os nutracêuticos tendo o seu apelo voltado ao benefício do organismo como 

forma de agregar saúde e bem-estar, observa-se uma tendência na direção da proposta de 

Morganti (2009), que associa imagem de homens e mulheres modernas aos indivíduos com 

habilidades de cuidar de sua beleza, mas também da saúde do corpo e da pele, como a evolução 

do conceito de saúde, conforme a Figura 3.  E mais, considera que o termo bem-estar é sinônimo 

de beleza e longevidade. 

 

Figura 3: A Evolução Conceitual da Saúde de Morganti (2009)  

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Morganti (2009) 
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Em meio a toda essa abordagem e novos conceitos de saúde e bem-estar, este estudo se 

propõe a estudar o impacto da vaidade no Awareness de nutracêuticos, com o objetivo de avaliar 

se existe de fato uma correlação entre os construtos. 

Como forma de delimitar o objeto desta dissertação, é importante esclarecer que serão 

excluídos os pontos como nutrição básica, que são as dietas que se propõem a suprir, ao menos 

parcialmente, as recomendações nutricionais (OMETTO, 1974; ALLEN, 1993). 

Por sua vez, o nutracêutico é um alimento ou parte de um alimento que proporciona 

benefícios médicos e de saúde, incluindo a prevenção e/ou tratamento da doença conforme 

podemos observar nos exemplos da Tabela 1.  
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Tabela 1: Exemplos de Nutracêuticos – Ingredientes, Fontes e Uso Medicinal 

S.No. Ingrediente Funcional Fonte Uso Medicinal

2 Luteína Vegetais verdes Reduz o risco de degeneração muscular

4 Fibras dietéticas / Fibras Insoluveis Trigo / Farelos Reduz o risco de cancer de mama ou colo

5 Beta glucano / Fibras soluveís Aveia / Cevada
Reduz o risco de doenças cardiovasculares. Protege contra doenças do coração, alguns 

tipos de cancer, diminui colesterol LDL e coleterol total

6 Ácidos Graxos / Ômega 3  Ácidos Graxos DHA/EPA salmão e outros óleos de peixe Reduz o risco de doenças cardiovasculares, melhora cognitiva,e funções visuais

7 Ácido Linoléico Conjugado Queijo, carnes Melhora a composição corporal, diminui o risco de certos cancers

8 Fenolicos: Antracianídeos Catequinas, Flavononas, lignanas Frutas, chás, citrico, vegetais, linho e centeio
Neutralizaos radicais livres, reduz o risco de cancer de estomago e esofago. Prevenção de 

cancer, e falencia renal.

11 Probioticos Alcachofras de Jerusalem, chalotas, cebola em pó Melhora a qualidade da flora intestinal, saude gastrointestinal

12 Lactobacillus Iogurte, laticinios Melhora a flora intestinal

13 Fitoestrógenos de soja, Isoflavonas, Soja e alimentos a base de soja
Sintomas da menopausa, como os fogachos (ondas de calor), protege contra doenças do 

coração e alguns tipos de cancer, diminui os niveis de LDL e colesterol total

9 Taninos Proantocianidinas cramberrry e chocolate Melhora o trato urinário, reduz o risco de doenças cardiovasculares

10 Esteróis Vegetais: - Éster de Estano Milho, soja, trigo e óleo de madeira Reduz os niveis de colesterol através da inibição da absorção do colesterol

1 Caratenóide, alpha-caratenóide, beta-caratenóide Cenoura, frutas e vegetais Neutraliza os radicais livres que podem causar danos as celulas

3 Licopeno Produtos feitos com tomate (Ketchup e molhos)
Reduz o risco de doenças cardiovasculares. Protege contra doenças do coração, alguns 

tipos de cancer, diminui colesterol LDL e coleterol total

Fonte: Adaptado de Radnika (2011).  
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Tais produtos podem abranger desde os nutrientes isolados, suplementos dietéticos na 

forma de cápsulas e dietas até os produtos beneficamente projetados, produtos herbais e 

alimentos processados tais como cereais, sopas e bebidas (KWAK; JUKES, 2001a; 

ROBERFROID, 2002; HUNGENHOLTZ, 2002; ANDLAUER; FÜRST, 2002). Vários 

nutracêuticos podem ser produzidos através de métodos fermentativos com o uso de 

microrganismos considerados como GRAS (Generally Recognized as Safe).  

Os nutracêuticos podem ser classificados como fibras dietéticas, ácidos graxos poli-

insaturados, proteínas, peptídeos, aminoácidos ou cetoácidos, minerais, vitaminas antioxidantes 

e outros antioxidantes (glutationa, selênio) (ANDLAUER; FÜRST, 2002).  

O alvo dos nutracêuticos é significativamente diferente dos alimentos funcionais, por 

várias razões: a) enquanto a prevenção e o tratamento de doenças (apelo médico) são relevantes 

aos nutracêuticos, apenas a redução do risco da doença e não a prevenção e tratamento da 

doença estão envolvidos com os alimentos funcionais; b) enquanto os nutracêuticos incluem 

suplementos dietéticos e outros tipos de alimentos, os alimentos funcionais devem estar na 

forma de um alimento comum (KWAK; JUKES, 2001b).  

Kruger e Mann (2003) definem os ingredientes funcionais como um grupo de compostos 

que apresentam benefícios à saúde, tais como as alicinas presentes no alho, os carotenoides e 

flavonoides encontrados em frutas e vegetais, os glucosinolatos encontrados nos vegetais 

crucíferos, os ácidos graxos poli-insaturados presentes em óleos vegetais e óleo de peixe. Estes 

ingredientes podem ser consumidos juntamente com os alimentos dos quais são provenientes, 

sendo estes alimentos considerados alimentos funcionais ou, individualmente, como 

nutracêuticos.  

Tais alimentos devem ter adequado perfil de segurança, demonstrando a segurança para 

o consumo humano. Não devem apresentam risco de toxicidade ou efeitos adversos de drogas 

medicinais (BAGCHI, et al., 2004). 

Um outro ponto também não considerado neste estudo são os alimentos terapêuticos, 

visto que o objetivo principal é a adesão a consumo de produtos com uma proposta de vida mais 

saudável, sem mudança de hábitos alimentares (JONAS; BECKMANN, 1998). 
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2.2  VAIDADE 

 

Um dos aspectos centrais da cultura ocidental, a vaidade é evidenciada pela sua presença 

entre os sete pecados capitais da Igreja Católica, substituída atualmente pela soberba 

(LAUAND, 2001). Segundo Nietzche, o escopo da existência humana estava contido no radical 

latino da palavra “vanita”, hoje vaidade, mas que já foi entendida como “nada” o que fazia o 

ser humano sentir-se desconfortável com esse vazio interior, uma das razões pelas quais ao 

longo dos tempos a palavra ganhou sentido como um certo tipo de amor próprio (SOUZA, 

2006). 

Considerando-se seres humanos e sendo estes por natureza maus, com um motivador de 

tendência egoísta, e sendo a satisfação desses seres humanos baseada tanto em vontades 

próprias quanto a partir dos olhos alheios, deste contraste surge a proposta de que, na verdade, 

a vaidade seja a origem de diversas virtudes humanas, a exemplo de pessoas que evitam cometer 

erros para evitar saborear o desprezo alheio (MATIAS, 1993).  

Já para Lipovetski, por conta do hiper-individualismo fruto de um momento social, este 

associado ao culto à saúde e à forma física, busca independente ao preço a beleza, 

transformando o consumo em espécie de “doping” ou encorajamento à existência, ora como 

atenuante, independentemente da relação com o que não aparenta estar em ordem em nossa 

vida (LIPOVETSKI, 2004a).  

A partir desses recortes da filosofia sobre a vaidade, pode-se perceber o quão difuso é o 

tema em questão. Contudo, no que se refere ao seu entendimento, fica clara a sua universalidade 

e presença, desde as mais antigas civilizações humanas. 

Ainda no que se refere à vaidade, pelos olhos da psicologia, o desenvolvimento da escala 

de Narcisistic Personality Inventory (NPI), que tinha por objetivo identificar o nível de 

narcisismo das pessoas (RASKIN; TERRY, 1998) reforça a sua presença em diferentes níveis 

entre as pessoas. 

Ao se observar a construção e a soma das abordagens dos autores, fica evidente como 

reforça Solomon, como a beleza do corpo é presente na literatura na relação do autoconceito do 

ser humano, considerando de forma efetiva a aparência física (SOLOMON, 2008).   



22 
 

Ainda sobre o autoconceito, diversos estudos indicam que pessoas mais atraentes são 

mais notadas e estimadas (DOMZAL; KERNAN 1993), isto é, o belo é bom (DION; 

BERSCHEID; WALSTER 1972). 

Ao passo em que diariamente temos cada vez mais mídias como forma de comunicação 

e exposição, fruto de uma sociedade burguesa, a visão e senso do eu dependem cada vez mais 

dos olhos dos outros (BOYD, 2004). Isto é, a vaidade torna-se subserviente à opinião do outro, 

revelando um eu que não é autônomo.  

 

2.2.1 VAIDADE E CONSUMO 

 

Tendo realizado o seu primeiro esforço de estudo sobre o tema da vaidade em 1995, 

Netemeyer, Burton e Linchenstein desenvolveram a primeira escala para medir a vaidade do 

consumidor. A escala proposta parte do pressuposto que a vaidade é composta por quatro sub-

escalas relacionadas: 1) Preocupação com aparência física; 2) Visão positiva da aparência 

física; 3) Preocupação com atingimento de objetivos; 4) Visão positiva do atingimento de 

objetivo. 

Porém, entre os tipos de vaidade trabalhados na escala, dois são destacados como 

principais, quais sejam: a vaidade com a aparência física e a vaidade de atingimento (alcançar 

os seus objetivos), conforme a proposta de Netemeyer, Burton e Lichtenstein (1995). Neste 

estudo, o foco recai sobre a vaidade relacionada à aparência física. 

A vaidade que se relaciona com o atingimento de objetivos é originada de uma relação 

entre consumo e ostentação de posses. Diversas pesquisas relacionam consumo e identidade, 

ou Self, partindo do pressuposto que, em algum nível, somos aquilo que consumimos. Por essa 

perspectiva, produtos tornam-se extensões de nosso eu, ou daquilo que desejamos transmitir 

socialmente, moldando e se moldando à nossa personalidade (BELK, 1988). 

O termo “consumo conspícuo” foi desenvolvido por Thorstein Veblen em 1899 para 

designar os gastos desnecessários e improdutivos da alta classe americana com o consumo de 

de itens objetivando demonstrar riqueza e sucesso (TRIGG, 2001). Segundo Chaudhuri e 

Majundar (2006), a visão original de Veblen não se sustenta mais na atualidade, devido ao 

reconhecimento da importância do mercado e a crescente valorização da imagem.  
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Nessa lógica, produtos e serviços tornam-se símbolos que conferem sentido a 

construções sociais da realidade. Alguns autores, como Wattanasuwan (2004), chegaram a 

afirmar que todo o consumo voluntário parece carregar, consciente ou inconscientemente, 

algum significado simbólico, ajudando a construir e definir a personalidade social e privada das 

pessoas (FITZMAURICE; COMEGYS, 2006). Essa simbologia se reflete na escolha de marcas 

que estejam alinhadas com a personalidade ou estilo de quem as adquiriu, caracterizando a 

preocupação social evidente no consumo conspícuo contemporâneo (O’CASS; FROST, 2002). 

Pode-se dizer que as pessoas são provocadas a se engajar em experiências de consumo 

associadas com seus desejos na tentativa de identificar e dominar o estilo de vida que lhes 

proporcionará satisfação (AHUVIA, 2005).  

De fato, a teoria pós-moderna tende a ver o consumo não como fim, mas como um meio, 

um momento em que diversos significados são criados. A partir dessa perspectiva, consumo e 

produção encontram-se unidos um ao outro, ocorrendo simultaneamente através de ciclos 

(FIRAT; VENKATESH, 1995). Sendo assim, infere-se que uma pessoa vaidosa pode produzir 

e criar a partir dos atos de consumo. 

 

2.2.2 VAIDADE E ALIMENTAÇÃO 

 

A relação entre hábitos alimentares e a presença da vaidade, com uso da escala de 

Netemeyer, foi objeto de estudo de O’Mahony e Hall (2007), que constataram que, apesar de o 

alimento ser vital à vida, a forma como as pessoas montam seus cardápios está sujeita a diversas 

influências externas e internas. Isto é, apurou-se que, independentemente dos valores e 

orientação pessoal, mesmo com grande influência no processo da escolha e aquisição de 

alimentos, a vaidade, a saúde física e a imagem do corpo são os fatores principais na decisão 

de compra e consumo. 

Ainda no estudo de O’Mahony e Hall (2007), identificou-se que as pessoas mais 

influenciadas pela vaidade apresentaram pontuações significantes nas variáveis de aparência 

física e fatores corporais com relação à alimentação, ou seja, elas escolheram alimentos que 

melhoram a aparência física, ajudam a perder peso, têm efeito no formato do corpo, não contêm 

gorduras e são dietéticos. Essas pessoas têm consciência com relação às calorias, evitam 

carboidratos e procuram alimentos com baixo colesterol. Já Stephens, Hill e Hanson (1994) 

sugeriram que mulheres insatisfeitas com sua forma física são mais vulneráveis a propagandas 
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que representam o ideal cultural de beleza, sendo suscetíveis a produtos e serviços que 

prometem melhorar a aparência física, como consumo de dietas e remédios para 

emagrecimento. 

Em outro artigo, que analisou o estilo de vida do consumidor saudável, dividindo os 

saudáveis e não saudáveis por método de clusters, os resultados obtidos demonstraram que 

consumidores americanos saudáveis tendem a serem mulheres mais velhas, com mais alto grau 

de formação, com a característica de dar menor importância à excitação como valor pessoal, e 

com a tendência maior de planejar e mais tempo disponível do que as não saudáveis (DIVINE; 

LEPISTO, 2005). 

 

2.2.3 VAIDADE E FORMA FÍSICA  

 

O artigo seminal de Dion (1972), clássico que iniciou o estudo da atratividade física, 

com o título “What is beautiful is good”, mostrou que pessoas atraentes são superficialmente 

vistas como possuidoras de melhores qualidade e um melhor padrão de vida.  

A aparência física é um tema de preocupação crescente para grande parte da população 

mundial. Em um estudo de meta-análise, Eagly et al. (1991) encontraram efeitos moderadores 

da beleza na percepção das pessoas a respeito das características pessoais em função do domínio 

onde o traço de personalidade se encaixa. Avaliando a esfera da competência social, o estudo 

apontou que os participantes atraentes tiveram melhores pontuações gerais, porém com pouco 

impacto na percepção de integridade e preocupação pelos outros e um médio impacto na 

competência intelectual. O que levou os autores a concluir que pessoas atraentes tendem a ser 

vistas como mais vaidosas e menos modestas. 

Naturalmente complexo, o conceito de beleza compreende diferentes interpretações, 

visões e abordagens (VACKER; KEY, 1993). Donzal e Keman (1993) defendem que a noção 

de beleza deve partir de uma compreensão corporal e física na qual a percepção das pessoas 

sobre seu corpo é base para o entendimento das motivações para realizar modificações estéticas. 

Por sua vez, os padrões de beleza que dão origem à noção de atratividade são 

construções sociais influenciadas, em grande parte, pela mídia de massa (MARTIN; PETTERS, 

2005). Essa preocupação excessiva com a estética propagada pela mídia atinge cada indivíduo 

de maneira diferente, gerando consequências individuais e coletivas (BALDANZA; ABREU, 
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2006). Para Lipovetski (2004), a exemplificação mais clara do poder penetrante da mídia na 

atualidade diz respeito à aparência do corpo, uma normatização obsessiva da aparência que 

exalta a magreza e a juventude como ideal consensual. As propagandas voltadas para a beleza 

e a estética reforçam a noção de que a atratividade física é uma característica valorizada 

(BLOCH; RICHINS, 1993). 

Por ser o assunto vaidade tradicionalmente interdisciplinar, é importante ressaltar que 

não se almeja aqui realizar uma revisão exaustiva sobre o tema, mas apenas introduzir e 

contextualizar os principais assuntos dentro de cada subitem na intenção de compreender as 

manifestações mais corriqueiras do consumo relacionado à vaidade. 

 

2.3 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

O comportamento do consumidor tem como ponto de atenção o estudo do 

comportamento dos indivíduos no papel de consumidores. Portanto a pesquisa na área se baseia 

em uma junção de diferentes elementos multidisciplinares com conceitos e metodologias 

emprestadas de outras ciências sociais, como a antropologia, a sociologia e a psicologia. 

Segundo Wilkie (1994), o comportamento do consumidor pode ser definido como as atividades 

mentais, físicas e emocionais que as pessoas realizam quando selecionam, compram, usam e 

descartam produtos e serviços como uma forma de satisfazer desejos e necessidades.  

Segundo Engel, Blackwell e Miniard (2000), a perspectiva dominante na pesquisa do 

consumidor é o positivismo lógico, o qual atende a dois objetivos: 1) entender e prever o 

comportamento do consumidor; e 2) descobrir as relações de causa e efeito que regem a 

persuasão e/ou educação. Aos olhos de Hunt (1991), esta teoria não se sustenta; o autor defende 

que a pesquisa de comportamento do consumidor não se embasa em nenhum paradigma 

dominante por ser uma área de estudos com poucas décadas de tradição. 

Um ponto interessante de quando se estuda o comportamento do consumidor é que, 

mesmo sendo um tema diretamente relacionado ao marketing, com igual relevância para as 

ciências sociais, a disciplina tem um espaço independente dentro das estruturas conceituais 

(HOLBROOK, 1987). Sendo destacada e separada das demais áreas do conhecimento, o 

comportamento do consumidor busca estudar fenômenos complexos, por conta de seu escopo 

e da abrangência de seus temas principais. 
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A pesquisa do comportamento do consumidor, ao mesmo tempo que deseja obter certo 

nível de cientificidade, tem sua preocupação voltada para a complexidade do ser humano. Essa 

abordagem, preocupada com as pessoas e suas individualidades, é comumente chamada de 

interpretativa (HOLBROOK; O’SHAUGHNESSY, 1988). 

Desta forma, o estudo do comportamento do consumidor lida basicamente com gente, 

destacando a tendência do ser humano em procurar dar significado à sua vida, compartilhando 

linguagens, sinais e objetos simbólicos que conferem sentido à sua existência. O 

reconhecimento de que pessoas em geral, e consumidores em particular, são diferentes de 

partículas e medidas físicas, fundamenta a multiplicidade de teorias e metodologias encontradas 

nas pesquisas de comportamento do consumidor (HOLBROOK; O’SHAUGHNESSY, 1988).   
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3. METODOLOGIA   

 

Neste capítulo será apresentado o caminho metodológico adotado na pesquisa, com o 

propósito de garantir a segurança e veracidade dos seus resultados. Para isso, descreveremos as 

hipóteses da pesquisa e o modelo conceitual estabelecido. Também serão descritas as 

características e particularidades da survey aplicada, ou seja: qual a amostragem, como ela foi 

composta, quais as validações pelas quais ela passou e como foi realizado o tratamento dos 

dados. 

 

3.1 ANÁLISE DOS CONSTRUTOS E FORMULAÇÃO DAS HIPÓTESES  

 

Ao se avaliar os estudos, observa-se que muitas conclusões sobre os temas são pontos 

fechados à discussão. Porém ainda há oportunidades para aprofundamento, visto que a ótica 

proposta neste estudo não foi encontrada em nenhuma das referências aqui analisadas. 

 

3.1.1 NUTRACÊUTICOS 

 

À medida em que se aprofunda os estudos sobre o tema, vão ficando claras as posições 

já observadas em relação ao posicionamento e os motivadores do uso de nutracêuticos. 

Porém ainda há oportunidade para estudos sobre os apelos que motivem ou impactem o 

awareness da categoria. E, mais, que tragam esse motivo de compra ancorado ou influenciado 

por um outro que não seja a saúde, mas sim algo que contribua para o melhor uso da saúde, 

como a proposta de Bech-Larsen (2007). Esta proposta desafia o posicionamento da categoria, 

com base na sua origem muita próxima da medicina com foco na doença. O termo 

“nutracêuticos”, como vimos anteriormente, foi criado em 1989 dentro de uma Fundação para 

Inovação na Medicina, com o propósito de encorajar as descobertas na área (ANDLAUER, 

2002). 

Como forma de lançar uma discussão na linha proposta por Morganti, (2009), e a sua 

teoria da evolução no conceito da saúde, cabe uma hipótese a ser avaliada neste trabalho:  

H1:  A vaidade tem impacto no awareness do consumidor de nutracêuticos; 
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3.1.2 IDADE  

 

No que se refere à aderência de benefícios, nota-se uma diferença de acordo com a faixa 

etária. Como observado anteriormente, os consumidores considerados “Jovens Adultos” (25 a 

34 anos) dão mais relevância a mensagens como “enriquecido com vitaminas” e o grupo 

denominado “Maduro” (35 a 44 anos) tem maior adesão a mensagens como “redução do 

colesterol”, que exprimem benefícios claros e diretos 

Logo, é possível aferir que a abordagem dos benefícios ao consumidor varia de acordo 

com o perfil da faixa etária (KRYSTALLIS, 2008). 

Procurar entender se essa variação na abordagem conforme a idade tem relação com o 

nível de vaidade é um outro objetivo secundário deste estudo, com o intuito de validar a terceira 

hipótese: 

H2: A vaidade tem impacto no awareness do consumidor de nutracêuticos com variações em 

função da variável “idade”. 

3.2 SURVEY 

 

Assim, com o desenho das possibilidades de estudo e as oportunidades de busca de 

maior entendimento sobre os influenciadores do awareness do consumidor de nutraceuticos 

definiu-se o objeto de estudo e a estratégia metodológica baseada em pesquisa de campo. 

Realizada a pesquisa de campo, os resultados foram apurados, partindo de uma análise 

descritiva da população. Em seguida, elaborou-se o estudo das relações entre as variáveis 

apresentadas no referencial teórico para a validação das hipóteses, buscando as confirmações 

das mesmas ou não. 

Com objetivos preestabelecidos, com o intuito de fornecer informações ou 

conhecimento sobre o problema, lança-se mão da pesquisa de campo (MARCONI; LAKATOS, 

2012) para se ter acesso a novos fenômenos ou relações entre os pontos abordados neste estudo. 

Para a coleta de dados realizou-se uma survey, cujo objetivo central foi entender se a 

vaidade tem impacto no awareness do consumidor de nutracêuticos. A escolha pelo método de 

survey ampara-se na possibilidade do tratamento estatístico dos dados coletados, de modo 

objetivo (LEONIDOU; KATSIKEAS, 1996). 
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3.2.1  AMOSTRAGEM 

 

Para a realização da survey, à medida em que se aumenta o tamanho da amostra diminui-

se o erro, e gera-se mais confiabilidade (FINK, 1995). Em razão disso, procurou-se definir o 

número da amostra que atenda a esta premissa. 

Isso porque, por mais que as respostas sejam individuais, segundo Gaskell (2004, p.71) 

acabam por representar processos sociais. De maneira que as representações a respeito de um 

assunto de interesse comum das pessoas de um determinado grupo social são parcialmente 

compartilhadas. 

O método de seleção foi por uso das seguintes ferramentas de abordagem: Whatsapp, e-

mail, Facebook e por indicação e compartilhamento dos participantes, utilizando o método de 

“snow ball”, durante os meses de dezembro de 2017 a janeiro de 2018. 

Como forma de incentivar a participação na pesquisa, foi oferecido como prêmio pela 

participação um vale presente de R$ 100, que foi sorteado entre os respondentes, para uso em 

loja de sua preferência. 

 

3.2.2. INSTRUMENTO DE COLETA 

 

Para a construção dos dados para a análise, produziu-se um questionário, para ser 

respondido individualmente. A opção pela aplicação de um questionário foi uma forma de 

garantir o anonimato, alinhado a Gomes e Barbosa (1999), que lembram que quando a 

participação é em grupo o anonimato não está garantido, podendo interferir na resposta dos 

participantes que não se sentirem à vontade para falar aberta e sinceramente sobre o assunto.  

Foram recebidas algumas sugestões de plataformas que poderiam ser utilizadas para 

execução da pesquisa, tais como Survey Monkey, Qualtrics, Google Forms e Survio. Após a 

análise de recursos disponíveis em cada uma delas, foi determinado que a pesquisa seria 

estruturada através da ferramenta Survey Monkey. A escolha se deveu a que, dentre as opções 

indicadas, era a plataforma que abrangia de forma mais conveniente os formatos de perguntas 

que se fizeram necessários para o estudo, permitia a coleta de mais respondentes e ainda a 

posterior exportação da base de dados adquirida para o Excel, sendo assim a opção mais 

indicada.   
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A entrevista foi estruturada com regras predeterminadas, no formato de questões 

quantitativo-descritivas, que ajudariam posteriormente no delineamento e na análise das 

características dos fatos ou fenômenos, na avaliação de programas ou no isolamento de 

variáveis principais, ou chaves (MARCONI; LAKATOS, 2012). No presente caso, buscou-se 

analisar as relações entre o awareness do consumidor de nutracêuticos, como variável resposta 

(variável dependente) e vaidade como a variável independente.   

O questionário preliminar foi composto por quatro blocos de questões, sendo eles: 

Dados demográficos, Escala de vaidade, Conhecimento e Uso de Nutracêuticos e 

Recomendação e Preocupação com a Saúde, resultando no questionário final (ver Apêndice 1). 

  

3.2.2.1 DADOS DEMOGRÁFICOS  

 

Os dados demográficos foram atribuídos com função auxiliar no melhor entendimento 

do perfil do respondente e gerar insumos para as respostas aos objetivos secundários do projeto. 

Desta forma, neste conjunto buscou-se registrar o gênero do(a) respondente e, na sequência, 

sua idade. Como critério de categorização, foi também inserida a questão de Classificação 

Social, para que fosse possível a segmentação por classes sociais dos respondentes.  

Uma outra variável coletada na parte de dados demográficos foi o município de 

residência e ou o CEP do respondente, o que permitiu criar uma análise de abrangência 

geográfica de cobertura da pesquisa, conforme as figuras 4 e 5. Os pontos em vermelho nas 

figuras 4 e 5 representam no mapa a localidade dos respondentes da survey.  

Figura 4: Mapa da Distribuição Geográfica da Amostra 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com o auxílio do Google Earth Pro (2018) 

Nota: Os pontos vermelhos representam no mapa a localidade dos respondentes da survey. 
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Figura 5: Mapa da Distribuição Geográfica da Amostra – Áreas de Concentração 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com o auxílio do Google Earth Pro (2018) 

Nota: Os pontos vermelhos representam no mapa a localidade dos respondentes da survey. 

 

207 respondentes informaram corretamente o CEP, o que representou 92,4% do total da 

amostra. A população respondente da pesquisa, ficou assim distribuída: São Paulo (43%); 

cidades da Grande São Paulo (2%); Campinas (16%); demais cidades do interior de São Paulo 

(28%) e outros estados (10%). 

Ainda como esclarecimento, a informação referente à localidade não foi considerada 

como ponto de corte da pesquisa. 

 

3.2.2.2 ESCALA DE VAIDADE 

 

“Nas ciências sociais em geral, frequentemente nos deparamos com construtos de 

natureza mais abstrata e que não podem ser diretamente acessados” (ZAMBALDI; DA 

COSTA; PONCHIO, 2014, p. 2). Este é o caso dos níveis de vaidade. Portanto, na presente 

pesquisa, buscou-se apoio em escalas previamente utilizadas como forma de tornar mais 

tangível a mensuração desses construtos.  



32 
 

Segundo Zambaldi, Da Costa e Ponchio (2014), não há uma regra na definição de 

número de pontos, mas a escala deveria ter tantos pontos quantos possíveis. Além das restrições 

operacionais, deve-se considerar capacidade dos respondentes em responder, deixando a 

indicação de resposta mais simples.  

Ainda segundo Zambaldi, Da Costa e Ponchio (2014), a adoção destas ações pode ser 

interessante, em especial quando os respondentes têm baixo nível de escolaridade, o que facilita 

de maneira geral o entendimento. Portanto, para facilitar as respostas, as escalas Likert de cinco 

pontos foram transformadas em opções que variaram entre “Discordo totalmente”, “Discordo 

parcialmente”, “Nem concordo, nem discordo”, “Concordo parcialmente” e “Concordo 

totalmente”.  

Tal ferramenta se traduziu em números de 1 a 5 quando as respostas foram exportadas 

para análise.  

Para averiguar a intensidade da vaidade dos respondentes, foi utilizada a Escala de 

Vaidade de Richard Netemeyer, Scot Burton e Donald Lichtenstein, utilizada pela primeira vez 

em 1995 e citada 315 vezes, entre eles no estudo do impacto da vaidade no consumo de 

procedimentos estéticos, (STREHLAU; CLARO; NETO, 2015) que serviu de referência para 

este estudo.  Essa escala mensurava originalmente, não apenas a vaidade física, como também 

a vaidade de conquistas (NETEMEYER; SCOT; LICHTENSTEIN, 1995). Entretanto, como a 

vaidade de conquistas não será explorada neste estudo, essa parte da escala foi eliminada, e foi 

escolhida apenas a dimensão “Physical – Concern Items” (Itens de preocupação física), pois o 

estudo concentra-se no autoconceito de vaidade.  

 

3.3.3 VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO   

 

Para que a pesquisa produza resultados válidos e confiáveis é muito importante aplicar 

algumas técnicas a fim de garantir que o instrumento de pesquisa esteja adequado. “A validade 

da escala é a capacidade de uma medida em capturar em seus escores o fenômeno sob análise 

sem ruídos” (ZAMBALDI; DA COSTA; PONCHIO, 2014, p. 4). Por sua vez, a confiabilidade 

refere-se ao “grau em que pontuações de testes estão livres de erros de mensuração” 

(AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, 1986, p. 19).  
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3.3.3.1 PRÉ TESTE   

 

Para a etapa seguinte, realizou-se um pré-teste com 20 respondentes, sendo 17 deles 

válidos, para que fossem impetradas as validações quantitativas estatísticas, de forma que fosse 

possível iniciar a coleta de dados que efetivamente foram utilizados para as análises dos 

resultados e comprovação de hipóteses.  

Para validação do instrumento, ainda sem uma amostra significativamente grande, foi 

utilizado o Alfa de Cronbach.  

Na validação da formação da escala, foi feito um teste preliminar com quatro 

respondentes pertencentes à população de interesse, com objetivo de garantir que a formulação 

dos itens fosse compreensível e adequada.  

Os principais achados desta etapa de validação, com relação à parte dos dados 

demográficos, revelaram que a mesma estava extensa. Na parte sobre o conhecimento e uso de 

nutracêuticos sugeriram a inclusão de exemplos de produtos, e por fim na parte sobre saúde 

recomendaram a opção “não tenho” quando questionado se tinha alguma doença crônica 

diagnosticada.  

 

3.3.3.2 VALIDAÇÃO QUANTITATIVA  

 

Em decorrência dos ajustes realizados nas escalas academicamente consagradas, e das 

diferentes características do objeto de estudo, novas validações quantitativas se faziam 

necessárias. Para realizá-las o software de análise utilizado foi o Minitab 17.1.  

O alfa de Cronbach possui algumas limitações, mas a sua utilização é justificável na 

avaliação da confiabilidade de uma escala (ZAMBALDI; DA COSTA; PONCHIO, 2014) e foi 

essa também a principal medida de confiabilidade utilizada nas escalas originais. “Não há 

consenso sobre um valor mínimo aceitável, mas recomendamos pelo menos 0,6 como 

indicadores de consistência interna aceitável” (ZAMBALDI; DA COSTA; PONCHIO, 2014, 

p. 9).  

Para a escala de vaidade, realizada em dois grupos de questões, sendo o primeiro com 5 

itens, o alfa de Cronbach encontrado para os 17 respondentes válidos foi de 0,7445. Para o 
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segundo grupo de questões com 6 itens, o alfa de Cronbach foi de 0,7700. Por fim, para a escala 

de Conhecimento e awareness do consumidor, com 7 itens, o alfa de Cronbach foi de 0,8420. 

Portanto as escalas foram aprovadas com índices de confiabilidade, dentro do esperado para o 

alfa de Cronbach.  

Dessa forma, consagrou-se a versão final do questionário, com 20 questões a serem 

respondidas e quatro sessões: Dados Demográficos, com 6 itens; Escala de Vaidade, com 11 

itens; Conhecimento e awareness do consumidor de Nutracêuticos com 7 itens e Preocupação 

com saúde com 5 itens.  

3.3 TRATAMENTOS DOS DADOS 

 

Para tratar os dados o pesquisador deve retomar seus pressupostos, lembrando-se do 

problema de pesquisa, a abordagem conceitual adotada e a realidade sob estudo. O momento 

de sistematização deve ser um movimento em várias direções: das questões para realidade, desta 

para a abordagem conceitual, da literatura para os dados e assim repetidamente, cruzando e 

mesclando as informações, até que a análise atinja o desenho de quadro significativo, 

multifacetado e compreensível (ALVES; SILVA, 1992).   

Com isto, a combinação entre a análise dos resultados encontrados no referencial teórico 

e advindos das respostas das questões quantitativas fechadas, combinados devem fornecer 

resultados mais sólidos e consistentes para o estudo.  

Existe a possibilidade de serem utilizadas múltiplas técnicas de análise, para verificar 

qual produz o maior índice de confiabilidade e a maior explicação do modelo. Dentre as 

possibilidades, no presente estudo utilizou-se o software Minitab 17.1 para aplicar: análises 

simples de medidas estatísticas como média, correlação, desvio padrão e outras, além de testes 

de normalidade e análises de regressão logística dicotômica. 

3.4 DESCRIÇÃO DO QUESTIONÁRIO E METODOLOGIA 

 

A análise visa estimar a influência da vaidade e de outras variáveis no awareness do 

consumidor de nutracêuticos. A coleta de dados para testes foi feita através da aplicação de um 

questionário de 20 perguntas. 

As questões sobre percepção e preocupação com a aparência, denotadas como 

representação da vaidade, foram baseadas em um artigo com perguntas padrão a respeito de 
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beleza física (Netemeyer et al., 1995), cujas respostas seguiam a escala Likert de cinco pontos 

(discordo totalmente a concordo totalmente). 

O awareness do consumidor de nutracêuticos foi mensurado através de perguntas feitas 

ao respondente sobre o seu conhecimento e tomada, utilizando sete tipos de nutracêuticos. Com 

o intuito de saber se tomava ou se os conhecia e nunca os tomou, ou se os desconhecia (escala 

Likert de três pontos). Os produtos abordados na questão foram: ômega 3, licopeno, 

polivitamínicos, luteína, probióticos, lactobacilos e flavonoides. 

Logo o objetivo principal deste questionário foi estimar o awareness do consumidor de 

nutracêuticos.  

 

3.4.1 METODOLOGIA 

 

Ajustes nas variáveis qualitativas e quantitativas 

Nas respostas das perguntas selecionadas como mais importantes para mensurar o que 

influencia o awareness do consumidor de nutracêuticos, foram associadas escalas numéricas e 

cálculos a fim de transformar respostas qualitativas em quantitativas. Seguem as modificações 

em cada variável: 

Idade:  transformada na variável categórica ordinal faixa etária pois não foi coletada 

completamente como uma variável contínua, por conta de que uma variável contínua 

(seria se variasse de 18 anos a 100 anos, por exemplo) varia conforme os intervalos de 

idade fornecidos pelo IBGE no Censo (IBGE, 2010) (de cinco em cinco anos) exceto 

na primeira e última faixas. A variável quantitativa ordinal tem escala de 1 a 8 com os 

seguintes valores associados: 

 

1 - 18 a 24 anos 5 - 40 a 44 anos 

2 - 25 a 29 anos 6 - 45 a 49 anos 

3 - 30 a 34 anos 7 - 50 a 54 anos 

4 - 35 a 39 anos 8 - 55 anos ou mais 
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Sexo:  feminino ou masculino, onde associamos à variável os valores 1 e zero, 

respectivamente. 

Renda: variável onde associamos escala de 1 a 6 às diferentes faixas de salário dos 

respondentes: 

 1 – Até um salário mínimo (até R$ 938,00) 

 2 – De 1 a 2 salários mínimos (entre R$ 938,00 e R$ 1.876,00) 

 3 – De 2 a 4 salários mínimos (entre R$ 1.876,00 e R$ 3.752,00) 

 4 – De 4 a 6 salários mínimos (entre R$ 3.752,00 e R$ 5.628,00) 

 5 – De 6 a 8 salários mínimos (entre R$ 5.628,00 e R$ 7.504,00) 

 6 – Mais de 8 salários mínimos (acima de R$ 7.504,00) 

Escolaridade: grau de escolaridade dos respondentes, organizada por escala de 1 a 4. 

Especialização, MBA, mestrado e doutorado abrangem a classificação de pós-

graduação. Logo, os respondentes com esse nível de estudo foram colocados na mesma 

categoria: 

 1 – Até ensino fundamental completo 

 2 – Ensino médio completo 

 3 – Superior completo 

 4 – Pós-graduação 

Preocupação com a Aparência: as cinco perguntas relativas à primeira dimensão da vaidade 

tinham pontuação de 1 a 5 nas respostas. Quanto maior a nota, maior o nível de 

concordância com cada afirmação e maior a preocupação com a aparência expressa por 

cada pessoa. Para resumir esse item, foi feita uma média das notas dadas por cada 

respondente nas seguintes perguntas: 

 A maneira como eu me apresento é extremamente importante para mim; 

 Sou muito preocupado(a) com a minha aparência; 

 Sinto-me constrangido(a) se não estiver com a minha melhor aparência em público; 

 Vale a pena o esforço para ter um melhor aspecto; 
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 É importante que eu apareça sempre bem. 

Percepção da Aparência: a segunda dimensão da vaidade é composta por seis perguntas, 

novamente com respostas com nota de 1 a 5. Quanto maior era a nota, mais positiva 

era a percepção das pessoas sobre sua própria aparência. Uma média das seis notas foi 

o retrato dessa esfera de vaidade para cada respondente. As perguntas eram as que 

seguem: 

 As pessoas reparam que eu sou atraente; 

 Os outros acham minha aparência atraente; 

 Acho que as pessoas têm inveja da minha boa aparência; 

 Eu sou uma pessoa com uma boa aparência; 

 Acho meu corpo bonito e sexy; 

 Acho que eu tenho o tipo de corpo que as pessoas gostariam de ter. 

Vaidade: média das duas dimensões descritas anteriormente, preocupação e percepção da 

aparência. Varia de 1 a 5, se transformando em uma variável contínua. 

Recomendar: variável que expressa em escala de 1 a 5 a vontade do respondente em 

recomendar os nutracêuticos que já havia tomado: 

 1 – Certamente não recomendaria 

 2 – Provavelmente não recomendaria 

 3 – Poderia ou não recomendar 

 4 – Provavelmente recomendaria 

 5 – Certamente recomendaria 

Doença Crônica: questão que pontuava se os respondentes possuíam doenças crônicas como 

diabetes tipo 1 e 2, hipertensão ou colesterol alto. Caso a pessoa alegasse não ter 

nenhuma das doenças ou não saber se a tinha, foi considerada como sem doenças 

crônicas. Como a questão permitia marcar mais de uma opção de patologia, a 

classificação quantitativa foi realizada da seguinte forma: 

 0 – A pessoa não sabia ou certamente não tinha doença crônica; 
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 1 – A pessoa alegava ter diabetes tipo 1 e 2, hipertensão ou colesterol alto. 

Awareness:  

Como forma de alinharmos o entendimento sobre este ponto, o item Awareness 

apresentado neste trabalho, baseia-se no significado referente a qualidade do que está ciente, 

atento, advertido. É uma expressão em inglês, derivada de aware, que significa ter 

conhecimento ou percepção de algo. No caso consciência ou conhecimento da categoria de 

nutracêuticos. 

Primeiro, a cada um dos sete nutracêuticos foi associada uma pontuação às respostas 

sobre o conhecimento e uso dele pelo respondente: 

 1 – Não conheço; 

 2 – Conheço, mas nunca tomei; 

 3 – Conheço e já tomei. 

 

Depois, foi realizada a soma das respostas aos sete produtos por pessoa. Para fins de 

padronização, a soma foi convertida em escala de 0 a 1 de awareness do consumidor com o 

seguinte cálculo: 

𝑆𝑜𝑚𝑎 7 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜
=

𝑆𝑜𝑚𝑎 7 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠 − 7

21 − 7
 

É possível inclusive transformar essa escala de 0 a 1 em 0% a 100% de awareness do 

consumidor multiplicando a fórmula por 100. 

 

 

3.4.1.1 VALIDAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 

Para validar o questionário, as respostas das primeiras 17 pessoas a responderem a 

pesquisa foram avaliadas nas questões de percepção e preocupação com a aparência, bem como 

na soma do awareness de nutracêuticos para cada pessoa, com escala variando de 7 a 21 (cálculo 

antes dele virar awareness do consumidor, com escala de 0 a 1). 
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A avaliação foi realizada através do cálculo do alfa de Cronbach, que estima a 

confiabilidade de um questionário. Segundo Malhotra (2008), se o alfa é menor do que 0,60, o 

questionário não possui consistência o suficiente nas questões, pois tem confiabilidade abaixo 

da moderada. Os valores mais aceitos como confiáveis são maiores do que 0,60. 

Na parte de awareness do consumidor de nutracêuticos, o alfa de Cronbach foi de 

0,8420, então as perguntas são consideradas de alta confiabilidade.  

A preocupação da aparência teve índice de 0,7445, de confiabilidade moderada, mas 

ainda adequada. A percepção da aparência teve alfa de 0,7700, então as perguntas foram 

estimadas como de alta confiabilidade. 

Com o questionário validado em suas perguntas principais, ele foi aplicado através do 

site Survey Monkey para a obtenção dos dados. O questionário final aplicado nesta pesquisa 

está no Apêndice A. 
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4. ANÁLISE DE DADOS  

 

4.1 ANÁLISE DESCRITIVA 

 

Nas análises descritivas, graficamente podemos representar as características da 

população através de boxplots e histogramas. Elas são úteis para entendermos a distribuição 

dos dados. Utilizamos gráficos comparados para destacar diferenças de nossas variáveis por 

grupos. Não obstante, para obtermos conclusões significantes, é necessário aplicar testes de 

hipóteses em vez de analisar comparativamente somente gráficos ou medidas descritivas 

isoladas de média, mediana e outras. 

Uma das primeiras análises realizadas com o histograma, foi com relação a distribuição 

do nível de escolaridade da amostra, que se apresentou com maior participação de respondentes 

com no mínimo nível superior conforme a Figura 6. 

 

Figura 6: Histograma: Escolaridade dos Respondentes por Faixa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).  

 

A escolaridade foi associada em quatro categorias, sendo que até o ensino fundamental 

completo é a primeira categoria, e pós-graduação, a última. Dos 214 respondentes, a maioria 

tem pós-graduação. Além disso, a frequência de pessoas nas categorias aumenta conforme 

cresce a escolaridade declarada por elas. 
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O boxplot obtido é um excelente instrumento para analisarmos e compararmos 

distribuições. Nele, usamos dados contínuos preferencialmente, ou quantitativos discretos 

(inteiros). A caixa do boxplot contém as caudas, que abrangem os valores mínimo e máximo da 

amostra, a base da caixa que é o primeiro quartil, a linha dentro da caixa que é a mediana ou 

segundo quartil, e o topo da caixa, que é o terceiro quartil. Se houver pontos abaixo ou acima 

das caudas, são os outliers, pontos anormais que estão fora da variabilidade natural da maioria 

dos dados. 

Definição de quartil 1 ou percentil 25%: dispomos todos em dados em ordem crescente e 

vemos qual valor está na posição onde já contamos 25% dos primeiros dados. Ou seja, 

sabemos que 25% dos entrevistados têm valores menores do que o quartil 1, e 75% 

deles valores maiores do que o quartil 1. 

Definição de mediana ou percentil 50% (quartil 2): dispomos todos em dados em ordem 

crescente e calculamos qual é o valor que os separa pela metade. Assim, sabemos que 

50% dos dados estão acima do valor da mediana, e 50% deles estão abaixo desse valor. 

Ela é uma medida robusta porque se temos um dado muito alto ou muito baixo, isso 

não interfere na mediana. 

Definição de quartil 3 ou percentil 75%: dispomos todos em dados em ordem crescente e 

vemos qual valor está na posição onde já contamos 75% dos primeiros dados. Ou seja, 

sabemos que 25% dos respondentes têm valores maiores do que o quartil 3, e 75% 

deles têm valores menores do que o quartil 3. 

 

Figura 7: Boxplot: Awareness por Gênero

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).  
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O awareness para 50% dos homens é maior ou igual a 0,571, assim como para metade 

das mulheres (mediana). O boxplot dos homens mostra um awareness mais variado, pois o 

comprimento é maior. Já as mulheres possuem um boxplot de awareness menor, indicando 

menor variação. O outlier denota que propensão alta ao awareness não é o natural desse grupo 

de mulheres entrevistadas, inclusive isso se confirma pelo fato de 25% das mulheres terem o 

awareness de 0,643 ou mais (quartil 3), e o valor máximo de awareness delas foi de 1. Na 

amostra, 25% dos homens apresentaram awareness maior do que 0,714. 

 

4.1.1. TAMANHO DA AMOSTRA 

 

Segundo a teoria amostral conforme Cochran (1977) uma amostra pequena é a que 

possui menos de 30 indivíduos. Logo, uma pesquisa com 214 respondentes válidos (do total de 

224 que acessaram a página), que responderam a todas as perguntas do questionário 

disponibilizado via Survey Monkey, é uma amostra grande o suficiente para afirmarmos que as 

estimações são confiáveis. 

A amostra de 214 tem uma margem de erro de 6,7%, com nível de confiança 95%. 

 

4.1.2  COMPARAÇÃO ENTRE GRUPOS 

 

Segundo Conover, (1980), quando é preciso comparar o awareness entre dois grupos 

(no caso, comparar os grupos sexo feminino e masculino), aplicamos o teste T-Student ou 

Mann-Whitney para duas amostras independentes. Quando temos mais de dois grupos, aplica-

se ANOVA ou Kruskal-Wallis para várias amostras independentes. 

Todos os quatro testes fornecem o mesmo resultado: estima-se que, a nível 10% de 

significância, os dois sexos possuem awareness semelhante de nutracêuticos quando o valor-P 

for maior do que 0,10; ou estima-se que o feminino é maior em relação ao masculino quando o 

valor-P for menor ou igual a 0,10. 

O teste de T-Student para duas amostras independentes ou ANOVA para mais de duas 

amostras compara médias. Logo, as medidas dele são representadas por intervalos de confiança. 

Mann-Whitney para duas amostras independentes ou Kruskal-Wallis para vários grupos 

compara ordem de postos, mas é melhor representado por medianas e seu intervalo de quartis. 
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Para decidir qual teste será usado, temos que verificar a normalidade dos dados de 

awareness do consumidor de nutracêuticos. O teste de Anderson-Darling forneceu o valor-P 

menor do que 0,10 (que é menor do que 0,10 da significância), indicando que com nível 5% de 

significância os dados não são aproximadamente uma Normal Padrão. Logo, precisamos aplicar 

o teste de Mann-Whitney, que é chamado de não paramétrico porque é aplicável em dados que 

não estão distribuídos conforme uma distribuição específica (no caso, a Normal). 

 

4.1.3  REGRESSÃO LOGÍSTICA DICOTÔMICA  

 

Para a estimação da relação entre o awareness e as variáveis selecionadas, usaremos a 

teoria da regressão logística dicotômica. A regressão logística é uma técnica estatística que tem 

como objetivo produzir, a partir de um conjunto de observações, um modelo que permita a 

predição de valores tomados por uma variável categórica, frequentemente binária, a partir de 

uma série de variáveis explicativas contínuas e/ou binárias. 

Primeiramente, são realizados os seguintes testes nos resíduos da variável dependente 

para verificar se a aplicação da regressão fornece resultados fidedignos. Se os três pressupostos 

(Normalidade de resíduos, Independência dos resíduos e Igualdade de variâncias), forem 

atendidos, afirmamos que a análise de regressão é aplicável: 

Normalidade de resíduos: aplicação do teste Anderson-Darling, segundo Razali (2011), o 

nível 10% de significância, para determinar se os resíduos são aproximadamente 

normais. Se o valor-P é maior do que 0,10, indica que os resíduos são aproximadamente 

normais. 

Independência dos resíduos: gráfico de dispersão entre ordem de coleta dos dados versus 

resíduos. Se não existe tendência definida entre os pontos, então há independência nos 

resíduos. 

Igualdade de variâncias: gráfico de valores ajustados versus resíduos. Se o gráfico indicar 

concentrações de pontos na mesma área, indica igualdade das variâncias. 
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Figura 8: Gráficos de Análise de Regressão Logística Dicotômica: Awareness x Vaidade 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).  

A regressão logística dicotômica entre o awareness e a vaidade fornece a avaliação da 

Figura 8. Os resíduos são independentes, pois não revelam padrão na figura 8. Logo, o modelo 

de regressão formado pelo awareness em relação à vaidade é válido de ser analisado. 

Como o modelo é aplicável, as tabelas de resultados nos fornecem os seguintes 

resultados para interpretar: 

R²: indica quanto uma variável explica a outra. Ou seja, o quanto awareness é explicada pela 

média da vaidade dos respondentes. Se houver dúvida entre dois ou mais modelos, o 

que tem o R² maior é o modelo mais adequado. 

Valor-P: se o valor-P do modelo de regressão é menor ou igual ao alfa de 10%, então a vaidade 

influencia o awareness com nível 10% de significância. Se o valor-P de alguma 

variável é maior do que 0,10, significa que a variável independente sozinha não 

influencia na variável dependente. 

Coeficiente: se o valor-P do modelo de regressão é menor ou igual a 10%, significa que cada 

coeficiente da equação possui relação positiva ou negativa entre as variáveis e o 

awareness, e essa variação é expressa pelo sinal do coeficiente para cada variável: 

- Relação positiva: quanto maior a vaidade, maior o awareness; 
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- Relação negativa: quanto maior a vaidade, menor o awareness (e vice-versa). 

Para selecionar as variáveis que ficariam no modelo de regressão final quando havia 

mais de duas variáveis independentes, foi utilizado o método stepwise. O método em seu 

primeiro passo considera todas as variáveis independentes propostas, estimando o valor-P. Tira 

do modelo uma variável que não é significante a nível 10% e faz a regressão novamente com 

as variáveis restantes no segundo passo. E assim por diante os passos continuam tirando uma 

variável não significante de cada vez, até restarem apenas as variáveis que são significantes no 

modelo. 

É importante ressaltar que, se uma interação (duas variáveis sendo analisadas ao mesmo 

tempo) é significante, as duas variáveis que compõem essa multiplicação devem estar no 

modelo, mesmo que as duas sozinhas não tenham valor-P menor ou igual a 0,10. 

Para as análises estatísticas e os gráficos, foram utilizadas as ferramentas Minitab 17.1 

e Excel 2016. 

 

 

 

4.4 RESULTADOS DA ANÁLISE DESCRITIVA  

 

Com a finalidade de conhecermos as características e respostas principais dadas pelos 

respondentes válidos da pesquisa, foram calculadas as frequências e porcentagens das perguntas 

qualitativas principais. 

Do total de 214 respondentes, 59,81% de mulheres responderam à pesquisa. A maioria 

dos respondentes conforme Tabela 2 tinha pós-graduação, e o menor índice foi de pessoas com 

apenas o ensino médio completo. 

Tabela 2: Distribuição de Respondentes por Nível de Escolaridade 
 

Escolaridade Qtde % 

Até ensino fundamental completo 10 4,67% 

Ensino médio completo 43 20,09% 

Superior completo 71 33,18% 

Pós-graduação 90 42,06% 

Total 214 100,00% 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

De acordo com a Tabela 3, a maior parte (42,99%) dos entrevistados tinham renda 

superior a oito salários mínimos, e em segunda colocação apareceram os entrevistados com 

renda entre 4 e 6 salários mínimos: 

Tabela 3: Distribuição dos Respondentes por Renda 

Renda Qtde % 

Até um salário mínimo (até R$ 938,00) 14 6,54% 

De 1 a 2 salários mínimos (entre R$ 938,00 e R$ 1.876,00) 17 7,94% 

De 2 a 4 salários mínimos (entre R$ 1.876,00 e R$ 3.752,00) 25 11,68% 

De 4 a 6 salários mínimos (entre R$ 3.752,00 e R$ 5.628,00) 41 19,16% 

De 6 a 8 salários mínimos (entre R$ 5.628,00 e R$ 7.504,00) 25 11,68% 

Mais de 8 salários mínimos (acima de R$ 7.504,00) 92 42,99% 

Total 214 100,00% 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018).  

 

No questionário, a pergunta sobre idade tinha como última opção a alternativa maior do 

que 56 anos conforme apresentado na Tabela 4. Por essa razão, não podemos calcular a média 

de idade dos respondentes, contudo é possível verificar uma distribuição equilibrada da 

população por faixa etária, onde 32,24% tem entre 35 e 44 anos, e a menor faixa é dos 18 aos 

24 anos (7,94%): 

Tabela 4: Distribuição dos Respondentes por Faixa Etária 

Faixa etária Qtde % 

18 a 24 anos 17 7,94% 

25 a 29 anos 26 12,15% 

30 a 34 anos 27 12,62% 

35 a 39 anos 34 15,89% 

40 a 44 anos 35 16,36% 

45 a 49 anos 25 11,68% 

50 a 54 anos 22 10,28% 

55 anos ou mais 28 13,08% 

Total 214 100,00% 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).  
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No questionário, também se questionou sobre a disposição de recomendar os 

nutracêuticos, para aqueles consumidores que haviam feito uso de algum dos produtos 

mencionados na pesquisa, a maioria tende a recomendar (66,36%), conforme Tabela 5, 

afirmando que provavelmente ou certamente recomendaria: 

Tabela 5: Recomendação de Nutracêuticos 

Recomendar Qtde. % 

Certamente não recomendaria 6 2,80% 

Provavelmente não recomendaria 11 5,14% 

Poderia ou não recomendar 55 25,70% 

Provavelmente recomendaria 85 39,72% 

Certamente recomendaria 57 26,64% 

Total 214 100,00% 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).  

Questionados sobre terem alguma doença crônica diagnosticada a maioria dos 

respondentes respondeu não apresenta doença crônica (71,03%). Dos 62 que apresentam pelo 

menos uma, temos que a maioria apresenta colesterol alto (56,75% do total de 62) de acordo 

com a Tabela 6. 

Tabela 6: Respondentes com Doenças Crônicas 

Possui alguma doença crônica Qtde % 

Colesterol alto 35 56,45% 

Hipertensão 32 51,61% 

Diabetes Tipo 2 10 16,13% 

Diabetes Tipo 1 3 4,84% 

Total 62   

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).  

Ao lidar com as perguntas como variáveis quantitativas, associando escalas às respostas, 

temos as medidas descritivas na Tabela 7 das variáveis principais: 
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Tabela 7: Distribuição das Variáveis Principais 

Variável Média 

Quartil 

25% Mediana 

Quartil 

75% 

Renda 4,505 3,000 5,000 6,000 

Faixa etária 4,615 3,000 5,000 6,000 

Escolaridade 3,126 2,750 3,000 4,000 

Preocupação com a aparência 4,036 3,600 4,200 4,600 

Percepção da aparência 3,041 2,625 3,167 3,542 

Vaidade 3,538 3,200 3,658 4,000 

Awareness 0,548 0,429 0,571 0,714 

Recomendar 3,822 3,000 4,000 5,000 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).  

Metade dos entrevistados tem (mediana) renda de pelo menos 6 salários mínimos; mais 

de 40 anos; ao menos o ensino superior completo como escolaridade; nota 4,2 em média como 

preocupação com a aparência e 3,167 em média como percepção com a aparência do máximo 

de 5 pontos; 3,658 na escala de vaidade; 0,571 de awareness e nível 4 de vontade de recomendar 

os nutracêuticos. 

 

Figura 9: Boxplot: Awareness de Nutracêuticos pelos Respondentes 

  

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).  

De acordo com a Figura 9, o awareness de nutracêuticos atinge até 0,714 para 75% dos 

entrevistados (quartil 3), é menor do que 0,429 para 25% dos entrevistados (quartil 1) e é maior 

do que 0,571 para metade da amostra (mediana). 
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Analisando o awareness estratificado por outras variáveis quantitativas discretas, temos 

os resultados da Tabela 8.  

Tabela 8: Awareness de Nutracêuticos por Faixa Etária 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).  

A faixa etária com maiores índices de awareness é a de 45 a 49 anos, onde 25% das 

pessoas têm igual ou maior do que 0,75 (quartil 3). Entre os mais novos, entre 18 a 34 anos, 

25% têm pelo menos 0,643, e 50% deles possui awareness menor do que 0,5. 

 

Tabela 9: Relação Awareness Consumo de Nutracêuticos por Renda 

Awareness     

Renda Média 

Quartil 

25% Mediana 

Quartil 

75% 

Até um salário mínimo (até R$ 938,00) 0,454 0,357 0,464 0,518 

De 1 a 2 salários mínimos (entre R$ 938,00 e  

R$ 1.876,00) 0,508 0,393 0,500 0,607 

De 2 a 4 salários mínimos (entre R$ 1.876,00 e  

R$ 3.752,00) 0,457 0,357 0,429 0,571 

De 4 a 6 salários mínimos (entre R$ 3.752,00 e  

R$ 5.628,00) 0,538 0,357 0,500 0,643 

De 6 a 8 salários mínimos (entre R$ 5.628,00 e  

R$ 7.504,00) 0,514 0,357 0,500 0,679 

Mais de 8 salários mínimos (acima de R$ 7.504,00) 0,607 0,500 0,643 0,714 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).  

 

Já de acordo com a Tabela 9, a maior faixa de renda, acima de 8 salários mínimos, 

corresponde aos maiores índices de awareness do que nas demais faixas, com média de 

awareness em 0,607, 25% das pessoas com essa renda apresenta awareness igual ou menor a 

Awareness     

Faixa etária Média 
Quartil 

25% Mediana 
Quartil 

75% 

18 a 24 anos 0,471 0,286 0,500 0,643 

25 a 29 anos 0,511 0,357 0,500 0,643 

30 a 34 anos 0,537 0,429 0,571 0,643 

35 a 39 anos 0,544 0,357 0,500 0,714 

40 a 44 anos 0,578 0,500 0,643 0,714 

45 a 49 anos 0,597 0,357 0,643 0,750 

50 a 54 anos 0,494 0,357 0,500 0,571 

55 anos ou mais 0,605 0,500 0,571 0,714 
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0,5, 50% delas com índice maior do que 0,643, e 25% delas com mais de 0,714 de awareness 

sobre nutracêuticos. 

 Pela escolaridade, de acordo com a Tabela 10, vemos um comportamento parecido com 

a da maior renda: respondentes com pós-graduação possuem altos índices de awareness de 

nutracêuticos em todos os quartis e em média. 

Tabela 10: Relação Awareness Consumo de Nutracêutico por Nível Escolar 

Awareness     

Escolaridade Média 

Quartil 

25% Mediana 

Quartil 

75% 

Até ensino fundamental completo 0,443 0,357 0,464 0,571 

Ensino médio completo 0,498 0,357 0,500 0,571 

Superior completo 0,529 0,357 0,500 0,643 

Pós-graduação 0,598 0,482 0,607 0,714 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).  

 

A disposição de recomendar os nutracêuticos, na faixa de provavelmente não 

recomendaria tem 25% das pessoas com 0,714 de awareness, sendo o segundo maior terceiro 

quartil da escala de recomendação. A resposta certamente recomendaria tem os maiores índices 

de awareness, com metade dos respondentes que certamente recomendariam os nutracêuticos 

apresentando pelo menos 0,643 de índice, e 25% deles com 0,786 de índice, conforme a Tabela 

11. 

Tabela 11: Análise de Awareness de Nutracêuticos Versus Recomendação 

Awareness     

Recomendar Média 

Quartil 

25% Mediana 

Quartil 

75% 

Certamente não recomendaria 0,417 0,196 0,357 0,643 

Provavelmente não recomendaria 0,546 0,357 0,500 0,714 

Poderia ou não recomendar 0,464 0,357 0,429 0,571 

Provavelmente recomendaria 0,548 0,393 0,571 0,643 

Certamente recomendaria 0,643 0,500 0,643 0,786 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).  

A vaidade foi analisada como uma variável contínua. 
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4.4.1 Resultados: Comparação entre Grupos 

Para comparar os resultados de awareness entre o sexo feminino e masculino, aplica-se 

o teste de Mann-Whitney, conforme Tabela 12. 

Tabela 12: Comparativo de Awareness entre os Gêneros 

Awareness     

Sexo Média 

Quartil 

25% Mediana 

Quartil 

75% 

Masculino 0,552 0,357 0,571 0,714 

Feminino 0,545 0,429 0,571 0,643 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).  

Ou seja, com nível 5% de significância estimamos que não há diferença de awareness 

entre o sexo feminino e masculino (valor-P maior do que 0,05). 

Para as faixas etárias, aplica-se o teste de Kruskal-Wallis: 

Tabela 13: Teste de Kruskal-Wallis 

Comparação Kruskal -Wallis 

Variável          Há diferença entre pelo menos uma das 8 faixas? P - Valor 

Faixa etária 0,108 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

A hipótese alternativa de que há diferença entre alguma das oito faixas quando elas são 

comparadas não é confirmada, pois o valor-P é maior do que 0,05. 

De fato, ao compararmos em pares as faixas etárias com 1,8% de significância, vemos 

que não há diferença de awareness entre as faixas: 
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Tabela 14: Comparativo de Awareness de Nutracêuticos entre as Faixas Etárias 

  Comparação Awareness Dunn 

Variável Categoria 1 Categoria 2 Mediana 1 Mediana 2 valor-P 

Faixa etária 18 a 24 anos 25 a 29 anos 0,500 0,500 0,690 

  30 a 34 anos 0,500 0,571 0,292 

  35 a 39 anos 0,500 0,500 0,311 

  40 a 44 anos 0,500 0,643 0,052 

  45 a 49 anos 0,500 0,643 0,054 

  50 a 54 anos 0,500 0,500 0,885 

  55 anos ou mais 0,500 0,571 0,029 

 25 a 29 anos 30 a 34 anos 0,500 0,571 0,463 

  35 a 39 anos 0,500 0,500 0,498 

  40 a 44 anos 0,500 0,643 0,083 

  45 a 49 anos 0,500 0,643 0,086 

  50 a 54 anos 0,500 0,500 0,788 

  55 anos ou mais 0,500 0,571 0,044 

 30 a 34 anos 35 a 39 anos 0,571 0,500 0,923 

  40 a 44 anos 0,571 0,643 0,335 

  45 a 49 anos 0,571 0,643 0,314 

  50 a 54 anos 0,571 0,500 0,330 

  55 anos ou mais 0,571 0,571 0,199 

 35 a 39 anos 40 a 44 anos 0,500 0,643 0,259 

  45 a 49 anos 0,500 0,643 0,247 

  50 a 54 anos 0,500 0,500 0,352 

  55 anos ou mais 0,500 0,571 0,146 

 40 a 44 anos 45 a 49 anos 0,643 0,643 0,901 

  50 a 54 anos 0,643 0,500 0,053 

  55 anos ou mais 0,643 0,571 0,696 

 45 a 49 anos 50 a 54 anos 0,643 0,500 0,056 

  55 anos ou mais 0,643 0,571 0,809 

 50 a 54 anos 55 anos ou mais 0,500 0,571 0,028 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).  

 

4.5 RESULTADOS DAS HIPÓTESES: ANÁLISE DE REGRESSÃO LOGÍSTICA DICOTÔMICA 

 

Para analisar cada uma das hipóteses da dissertação, foi feita uma regressão envolvendo 

as variáveis citadas em cada hipótese. Após a análise segmentada, foi realizada uma regressão 

logística dicotômica contemplando as variáveis independentes principais que poderiam ter 

influência no awareness do consumidor de nutracêuticos. 
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4.5.1 ANÁLISE DAS HIPÓTESES 

 

Para a aplicação da regressão logística dicotômica, foram criados dois grupos entre os 

respondentes da pesquisa, os grupos foram separados a resposta sobre o awareness a respeito 

de nutraceuticos. 

Para a separação dos grupos, a proposta original era separar entre “conheço” e “não 

conheço”, porem não houveram respondentes para o grupo “não conheço”, desta forma os 

grupos para a aplicação da regressão logística foram divididos entre “conheço e uso” e 

“conheço e não uso”. 

Ainda com esta divisão, os respondentes do grupo “conheço e não uso” alcançaram 

um total de 16 respostas. 

 

H1: A Vaidade Impacta o Awareness do Consumidor de Nutracêuticos 

Com o uso da regressão logística dicotômica, considerando o awareness como variável 

dependente e a vaidade como variável independente já teve o modelo validado no tópico sobre 

metodologia, pois atendia aos três pressupostos para a aplicação da regressão (normalidade, 

independência e igualdade de variâncias dos resíduos). 

Agora aplicada como instrumento para avaliar a H1, aplicou-se a regressão logística 

dicotômica para uma resposta a esta hipótese. 
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Figura 10: Gráficos de Resíduos Deviance para Awareness x Vaidade 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).  

Tabela 15: Método 

Função de Ligação Logito 

Codificação de preditores categóricos (1; 0) 

Linhas usadas 201 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).  

 
Para a seleção Stepwise de Termos consideramos o alfa de 0,1. (α para entrada = 0,1; 

α para remoção = 0,1). 

 

Tabela 16: Informações da Resposta 

Variável Valor Contagem  

Awareness_2 1 16 (Evento) 

   0 185    

   Total 201    

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).  
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Tabela 17: Deviance 

Fonte GL Desv (Aj.) 

Média 

(Aj.) Qui-Quadrado Valor-P 

Regressão 4 8,635 2,1588 8,64 0,071 

  Percep_vaidade6 4 8,635 2,1588 8,64 0,071 

Erro 196 103,039 0,5257       

Total 200 111,674          

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).  

Tabela 18: Sumário do Modelo 

R2 

Deviance 

R-quad 

(Aj.) 

Deviance AIC 

7,73% 4,15% 113,04 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).  

Tabela 19: Coeficientes 

Termo Coef 

EP de 

Coef VIF 

Constante -3,296 0,720    

Percep_vaidade6          

  2 -0,34 1,24 1,40 

  3 1,542 0,806 2,26 

  4 0,731 0,937 1,96 

  5 2,60 1,42 1,28 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).  

Tabela 20: Razões de Chances para Preditores Categóricos 

Nível A Nível B 

Razão de 

Chances IC de 95% 

Percep_vaidade6          

  2 1 0,7105 (0,0622; 8,1198) 

  3 1 4,6731 (0,9637; 22,6601) 

  4 1 2,0769 (0,3312; 13,0251) 

  5 1 13,5000 (0,8337; 218,6123) 

  3 2 6,5769 (0,7991; 54,1335) 

  4 2 2,9231 (0,2911; 29,3551) 

  5 2 19,0000 (0,8430; 428,2346) 

  4 3 0,4444 (0,1128; 1,7508) 

  5 3 2,8889 (0,2365; 35,2847) 

  5 4 6,5000 (0,4491; 94,0757) 
Razão de chances para o nível A em relação ao nível B 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).  
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Equação de Regressão 

𝑃(1)  =  𝑒𝑥𝑝(𝑌′)/(1 +  𝑒𝑥𝑝(𝑌′)) 

 

𝑌’ − 3,296 +  0,0 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝_𝑣𝑎𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒6_1 −  0,34 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝_𝑣𝑎𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒6_2 +  1,542 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝_𝑣𝑎𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒6_3 

+ 0,731 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝_𝑣𝑎𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒6_4 +  2,60 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝_𝑣𝑎𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒6_5 

 

Tabela 21: Testes de Qualidade de Ajuste 

Teste GL Qui-Quadrado Valor-P 

Deviance 196 103,04 1,000 

Pearson 196 201,00 0,388 

Hosmer-Lemeshow 8 12,09 0,147 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).  

Tabela 22: Ajustados e Diagnósticos para Observações Atípicas 

Obs. 

Probabilidade 

Observada Ajuste Resíd Resíd Pad   

4 1,000 0,333 1,482 1,82    X 

10 0,000 0,333 -0,901 -1,10    X 

15 1,000 0,071 2,297 2,33 R    

24 0,000 0,333 -0,901 -1,10    X 

119 1,000 0,036 2,582 2,60 R    

162 1,000 0,026 2,707 2,74 R    

168 1,000 0,071 2,297 2,33 R    

169 1,000 0,071 2,297 2,33 R    

172 1,000 0,036 2,582 2,60 R    
R  Resíduo grande 

X  Atípicos X 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).  

H2. A vaidade tem impacto no awareness do consumidor de nutracêuticos com variações 

em função da variável idade. 

Para se avaliar o impacto da variável de vaidade e idade e o seu impacto no awareness 

do consumidor de nutraceuticos, aplicou-se uma regressão logística dicotômica, aplicada nos 

grupos. 
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Figura 11: Gráficos de Resíduos Deviance para Awareness X IDADE

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018).  

A seguir os resultados da regressão logística, do grupo. 

Tabela 23: Método 

Função de Ligação Logito 

Codificação de preditores categóricos (1; 0) 

Linhas usadas 200 

Linhas não usadas 1 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018).  

Para esta regressão foi considerada a seleção Stepwise de Termos, com um alfa de 

0,10, isto é, α para entrada = 0,1; α para remoção = 0,1 

 

Tabela 24: Informações da Resposta 

Variável Valor Contagem  

Awareness_1 1 184 (Evento) 

   0 16    

   Total 200    
Fonte: Elaborado pelo autor (2018).  
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Tabela 25:  Deviance 

Fonte GL Desv (Aj.) 

Média 

(Aj.) Qui-Quadrado Valor-P 

Regressão 2 8,270 4,1351 8,27 0,016 

  Idade_3 1 5,737 5,7371 5,74 0,017 

  Idade_4 1 4,541 4,5415 4,54 0,033 

Erro 197 103,237 0,5240       

Total 199 111,508          
Fonte: Elaborado pelo autor (2018).  

 

Tabela 26: Sumário do Modelo 

R2 

Deviance 

R-quad 

(Aj.) 

Deviance AIC 

7,42% 5,62% 109,24 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018).  

 

Tabela 27: Coeficientes 

Termo Coef 

EP de 

Coef VIF 

Constante 3,114 0,417    

Idade_3          

  1 -1,632 0,648 1,21 

Idade_4          

  1 -1,427 0,641 1,21 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018).  

 

Tabela 28: Razões de Chances para Preditores Categóricos 

Nível A Nível B 

Razão de 

Chances IC de 95% 

Idade_3          

  1 0 0,1956 (0,0549; 0,6960) 

Idade_4          

  1 0 0,2400 (0,0683; 0,8433) 

Razão de chances para o nível A em relação ao nível B 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).  
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Equação de Regressão 

𝑃(1)  =  𝑒𝑥𝑝(𝑌′)/(1 +  𝑒𝑥𝑝(𝑌′)) 

𝑌’ =  3,114 +  0,0 𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒_3_0 −  1,632 𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒_3_1 +  0,0 𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒_4_0 −  1,427 𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒_4_1 

 

Tabela 29: Testes de Qualidade de Ajuste 

Teste GL Qui-Quadrado Valor-P 

Deviance 197 103,24 1,000 

Pearson 197 200,00 0,427 

Hosmer-Lemeshow 8 11,46 0,177 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018).  

Tabela 30: Ajustados e Diagnósticos para Observações Atípicas 

Obs. 

Probabilidade 

Observada Ajuste Resíd Resíd Pad  

4 0,0000 0,9574 -2,5128 -2,52 R 

13 0,0000 0,9574 -2,5128 -2,52 R 

15 0,0000 0,9574 -2,5128 -2,52 R 

70 0,0000 0,9574 -2,5128 -2,52 R 

136 0,0000 0,9574 -2,5128 -2,52 R 

172 0,0000 0,9574 -2,5128 -2,52 R 

R  Resíduo grande 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).  
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5. CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES GERENCIAIS 

 

Nesta seção apresentaremos as conclusões do estudo, mediante as diversas análises 

realizadas e as contribuições gerenciais, limitações e sugestão de futuras pesquisas sobre o 

tema. 

 

5.1 CONCLUSÕES DAS HIPÓTESES 

 

O presente estudo propôs-se a identificar a relação entre vaidade e o awareness do 

consumidor de nutracêuticos, buscando criar ou chamar a atenção para um novo olhar na 

relação destes dois construtos, uma iniciativa até o presente momento pouco observada em 

estudos acadêmicos. 

Boa parte dos estudos encontrados (KATZ, 2009; KRYSTALLIS; MAGLARAS; 

MAMALIS, 2008; ROBERFROID, 2000, dentre outros) se destinam a explicar o que são os 

nutracêuticos, e apresentar evidências de seus benefícios para a saúde. Esta pesquisa de 

mestrado destaca a oportunidade de se estudar o comportamento do consumidor de 

nutracêuticos a partir de análises quantitativas. 

A amostra utilizada apresenta 214 indivíduos, de ambos os sexos, residentes no Estado 

de São Paulo, com predominância nas regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas, com 

erro máximo de 6,7%. 

As conclusões a partir dos testes de hipótese são apresentadas nos tópicos 5.1.1, e 5.1.2. 

 

5.1.1 H1:  A VAIDADE TEM IMPACTO NO AWARENESS DO CONSUMIDOR DE NUTRACÊUTICOS 

 

O tema nutracêuticos apresenta muitos estudos sobre a atitude do consumidor em 

relação ao mesmo (BECH-LARSEN; GRUNERT; POULSEN, 2001; COX; KOSTER; 

RUSSELL, 2004; URALA; LAHTEENMAKI, 2004; VERBEKE, 2006, entre outros), ou sobre 

a sua aceitação e confiança (CHILDS; PORYZEES, 1997; BECH-LARSEN; SCHOLDERER, 

2007) assim como sobre o perfil do consumidor (LEPISTO, 2005; KRYSTALLIS, 2008), 

porém ainda há oportunidade para estudos sobre os apelos que motivem ou impactem o 

awareness do consumidor da categoria. 



61 
 

E esta lacuna foi um dos pontos de partida para o desenho desta pesquisa, que como já 

mencionado procurou estudar a relação entre vaidade e o awareness do consumidor de 

nutracêuticos. 

Que foi confirmada pela H1, comprovando que há uma relação positiva entre a vaidade 

e o awareness do consumidor de nutracêuticos.  

As Tabelas 17 e 18 do tópico 4.5.1 confirma essa hipótese e detalha o modelo 

encontrado para essa relação.  

 

5.1.2 H2: A VAIDADE TEM IMPACTO NO AWARENESS DO CONSUMIDOR DE NUTRACÊUTICOS, COM 

VARIAÇÕES EM FUNÇÃO DA VARIÁVEL “IDADE”. 

 

Bech-Larsen e Scholderer (2007) analisaram a relação entre faixa etária e consumo. 

Observa-se que os consumidores considerados “Jovens Adultos” (25 a 34 anos) dão mais 

relevância a mensagens como “enriquecido com vitaminas”, atreladas a estes produtos e o grupo 

denominado “Maduro” (35 a 44 anos) tem maior adesão por conta de benefícios claros, como 

por exemplo: “redução do colesterol”. 

Este estudo procurou entender se a vaidade e a idade promoveriam algum resultado 

diferente no awareness do consumidor de nutracêutico. A conclusão, conforme teste da 

Hipótese H3, é que a Idade interfere no awareness, mas notadamente não de forma integrada 

com a Vaidade. As Tabelas 25 e 26 do tópico 4.5.1 apresentam os resultados detalhados do 

modelo de regressão do awareness a partir dessas variáveis. 
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5.1.4 RESUMO DOS ACHADOS 

 

Após a análise as duas hipóteses temos o seguinte resultado final: 

 

Tabela 31: Resumo dos Resultados das Hipóteses.  

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)  

HIPÓTESE SUPORTADA OBSERVAÇÃO 

H1: A Vaidade Impacta o 

Awareness do Consumidor de 

Nutracêuticos 

Sim 

O valor-P do teste F da regressão do awareness do 

Consumidor de nutracêuticos a partir da Vaidade é 

significante (0,071). O poder de explicação (R2) é de 

7,73% 

  
 

H2:  A vaidade tem impacto no 

awareness do consumidor de 

nutracêuticos, com variações 

em função da variável “idade”. 

Sim 

O valor-P do teste F da regressão do awareness do 

Consumidor de nutracêuticos a partir da Vaidade é 

significante (0,016). O poder de explicação (R2) é de 

7,42% 
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5.2 IMPLICAÇÕES GERENCIAIS 

 

O presente estudo propôs-se a identificar a relação entre vaidade e o awareness do 

consumidor de nutracêuticos, buscando chamar a atenção para uma oportunidade no modelo de 

promoção da categoria com o uso destes dois construtos.  

Ao se pesquisar sobre nutracêuticos grande parte dos estudos destinam-se a explicar o 

que são os nutracêuticos e apresentar evidências de seus benefícios para a saúde 

(ROBERFROID, 2000; DEFELICE, 1992; ANDLAUER, 2002; CHILDS; PORYZEES, 1997; 

BECH-LARSEN; SCHOLDERER, 2007).  

O modelo obtido neste trabalho indica que a vaidade influencia positivamente o 

awareness do consumidor de nutracêuticos.  

Sendo a aparência interpretada como aspecto essencial e fonte de vantagem para se obter 

sucesso pessoal e profissional (RIVERS, 1994; TAN, 2008; FONTES; BORELLI; CASOTTI, 

2010; CHEH, 2014, SOUIDEN; DIAGNE, 2009; MOTTA, 2011; BANO; SHARIF, 2016) e os 

nutracêuticos como meio de alcançar uma aparência saudável, a ponte entre ambos parece ser 

evidente. 

Segundo estudos (EDMONDS, 2002; STREHLAU; CLARO; NETO, 2015), a vaidade 

pode ser vista como uma necessidade saudável de melhorar a autoestima.  

Em contraste com as conclusões relatadas, observa-se que o modelo de estratégia 

aplicado atualmente no setor – por parte da maioria dos fabricantes, conforme se pode aferir 

com base em análises dos produtos nos pontos de vendas, em sua maioria farmácias – é o de 

posicionar os nutracêuticos com uma comunicação baseada em tópicos relacionados a 

recomendações médicas e distantes de fatores relacionados à vaidade. 

A partir da Figura 12, apresentamos fotos de exposição e embalagens de produtos da 

categoria nas farmácias. 
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Figura 12  Fotografia de Exposição da Categoria em Ponto de Venda 

 

Fonte: Produzido pelo autor (2018). 

Figura 13: Fotografia Destacando Detalhe das Embalagens 

 

Fonte: Produzido pelo autor (2018). 

 

Conforme observamos nas Figuras 17 e 18, as embalagens em sua maioria não trazem 

uma comunicação visual atrativa para o consumidor, a vaidade como impulsionadora de 

consumo parece não fazer parte das embalagens. 



65 
 

Aparentam um posicionamento muito próximo das embalagens de medicamentos 

OTC/MIP, que são aqueles medicamentos isentos de prescrição, porém indicados para o 

tratamento de determinadas patologias. 

Mesmo quando trabalhada a comunicação da categoria nas farmácias, conforme vemos 

na Figura 19, os apelos versam em sua maioria para pontos relacionados a apelos voltados à 

saúde, sem espaço para uma interpretação de vaidade entre os benefícios dos produtos. 

A vaidade como inspiração para o consumo, baseada numa promessa de saúde e imagem 

saudável, passa longe dos apelos dos produtos na sua promoção dentro da farmácia. 

Figura 14:  Fotografia de Modelo de Comunicação da Categoria nas Farmácias 

 

Fonte: Produzido pelo autor (2018). 

Quando se observa no detalhe a Figura 19, os “benefícios” ou indicações do produto 

pela comunicação em loja (“melhora a capacidade de aprendizado”, “diminui o stress”, 

“combate a TPM”, “combate as inflamações”, “ajuda no combate à depressão”, “diminui o 

colesterol”, “melhora o sistema imune”, “melhora a circulação”) o mesmo se ancora em apelo 

focado em doença e melhora – e não em autoestima como forma de autocuidado, autoestima ou 

vaidade, como apelo de venda.  

O posicionamento dos nutracêuticos, ainda é confuso nas farmácias, isto é, uma 

categoria que não é medicamento, mas a sua exposição em loja favorece a sua interpretação 

como medicamento, que mesmo isento de prescrição, não representa o seu real posicionamento.  

Em muitas lojas divide o espaço da gôndola com medicamentos para patologias e 

sintomas específicos, conforme a Figura 20. 
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Figura 15: Fotografia Exemplificando a Confusão na Exposição da Categoria no 

Ponto de Venda  

 

Fonte: Produzido pelo autor (2018). 

A ausência de uma boa exposição e a definição clara da categoria como um agente de 

saúde voltado ao lado saudável e vaidoso do cuidar-se, para um envelhecimento saudável 

(DIENER; CHAN, 2011), prejudica diretamente o sucesso da categoria e a sua relação com o 

consumidor. 

A comunicação fria e pouco sedutora das embalagens, e a sua comunicação baseada em 

evidencias médicas como apelo de venda, distanciam o consumidor que deseja simplesmente 

ser mais saudável, por vaidade ou preocupação com a sua alimentação. 

Um dos fatores decorrentes da “baixa autoestima” da categoria, se evidencia pelo forte 

apelo de preço para estimular a aceleração da demanda da categoria. 

Para se ter uma ideia do quanto o segmento é promissor, basta se observar que como 

opção de ômega 3, hoje existem mais de 340 opções no mercado, (Figura 1, tópico 1.4). 

Porém com um único argumento para disputa de participação de mercado: Preço, 

conforme ilustra a figura 21.  
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Figura 16: Fotografia Exemplificando Posicionamento de Preço e Informação Sobre o Produto 

 

Fonte: Produzido pelo autor (2018). 

 

Ainda com base nas análises de campo, um indicador de que a vaidade tem espaço no 

segmento de nutracêuticos é a presença de competidores que já apostam num modelo de 

embalagem diferenciada, com apelos esteticamente mais trabalhados, e com posicionamento de 

produto premium na categoria, como se observa na Figura 22. 

 

Figura 17: Nova Abordagem na Embalagem 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produzido pelo autor (2018). 
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Ainda assim, mesmo com a chegada de propostas diferenciadas em embalagens, a 

categoria ainda vive por meio das embalagens uma “crise” de imagem entre o modelo sóbrio 

do medicamento e a oportunidade da vaidade como apelo de venda. 

Mesmo com embalagens diferenciadas, o varejo farmacêutico ainda tem dificuldades 

com o gerenciamento da categoria, o que mantém a confusão na mente do consumidor sobre o 

que é nutracêutico, conforme observamos na Figura 23. 

 

Figura 18: Fotografia Exemplificando a Confusão de categorias na Exposição de Produtos no 

Ponto de Venda 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produzido pelo autor (2018). 

 

Embalagens esteticamente mais bonitas se veem prejudicadas, no momento de 

exposição na farmácia (figura 23) por conta da ausência de uma compreensão clara da categoria, 

o que perpetua a confusão entre nutracêuticos e medicamentos isentos de prescrição. 

 

5.2.1 RECOMENDAÇÕES 

 

A partir dos achados deste trabalho e com o objetivo de contribuir para as estratégias 

das empresas do setor, apresentaremos recomendações relacionadas às implicações gerenciais 

deste estudo. 
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1. No que se refere à comunicação “Universal Sales Proposition”, as embalagens 

podem e devem conter mais aspectos voltados à vaidade como forma de seduzir o seu público 

alvo.  

O estudo apresenta uma relação direta entre a vaidade e o consumo de nutracêuticos, de 

tal forma que, ao se ignorar este ponto no trabalho de comunicação, embalagem e demais pontos 

de contato com o consumidor, é possível que se esteja trabalhando o potencial de consumo da 

categoria abaixo do real potencial de mercado.  

Um dos primeiros pontos de aplicação do trabalho tendem a ser as embalagens dos produtos, e 

através desta gerar maior atratividade para a categoria. 

Com base em apontamentos encontrados ao longo deste estudo e em parceria com uma empresa 

do segmento, já foi possível implementar parte deste direcionamento no relançamento da linha de 

produtos da empresa conforme a figura 19. 

Figura 19: Exemplo de novas embalagens 

Fonte: Produzido pelo autor (2018). 

O uso de imagens que inspirem o consumidor baseado em perfis de “desejo” é o 

resultado deste primeiro trabalho de remodelagem de embalagens da empresa. 

Visto que a vaidade é um movimento de aprovação perante o outro, o uso de modelos 

que promovam visualmente a “entrega final” do produto é uma das maneiras de se encantar o 

consumidor da categoria.  

A proposta das embalagens da empresa da figura 19, apresenta um modelo totalmente 

disruptivo em relação a categoria que apresentam imagens muito mais próximas a 

medicamentos, conforme observamos nas figuras 12, 13 e 15 onde se observam as gondolas do 

segmento nos pontos de venda. 

A nova proposta busca facilitar a identificação do perfil do consumidor com base nas 

imagens apresentadas nas embalagens. 
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2. Trabalhar a aproximação dos benefícios de acordo com a faixa etária, como forma 

de ampliar o mercado. 

Também ficou demonstrado pelo estudo que, à medida em que se evolui na faixa etária, 

se evolui o awareness do consumidor de nutracêuticos, logo, melhorar o trabalho de vínculo 

dos produtos à faixa etária adequada pode ser uma oportunidade de expansão de mercado. 

Por conta das diversas indicações dos produtos, as novas propostas de comunicação do produto, 

procura trabalhar a faixa etária de acordo com a faixa etária e o momento de vida de cada perfil de 

consumidor. 

Adequando a proposta de cada produto de acordo com a faixa etária e o momento de vida e 

preocupações de cada perfil de consumidor. 

Nessa linha de raciocínio observa-se o poli vitamínico A-Z para suplementar um perfil mais 

jovem, o nutracêutico voltado aos cabelos deixa claro o perfil de consumidora e a sua principal 

indicação, já os produtos indicados a gestante e mulher também definem  bem o seu perfil de faixa etária, 

no mesmo modelo  para o perfil mais velho de consumidor. 

As embalagens não deixaram de apresentar as indicações e benefícios dos produtos, porem 

fortalecem a comunicação através do uso das imagens dos perfis de consumidores, e com o trabalho de 

ícones para fortalecer os mesmos. 

As recomendações buscam estimular o crescimento da categoria com a divulgação dos 

apelos de vaidade, como forma de criar maior envolvimento entre o consumidor e a categoria. 

 

5.3 LIMITAÇÕES DO ESTUDO  

 

Apesar dos esforços empreendidos para que este estudo fosse o mais abrangente 

possível no cumprimento de seus objetivos, é necessário, ainda, considerar certas limitações ao 

trabalho, como: a existência de pesquisas confidenciais, não publicadas ou não traduzidas para 

inglês, português, espanhol ou francês; restrição de acesso a bases de dados; restrições 

orçamentárias, cronológicas e cognitivas.  

As limitações permeiam questões ainda maiores de abrangência amostral, uma vez que 

os respondentes estão localizados em uma região específica, não apresentaram diversidade nas 

características pesquisadas precisamente proporcional à diversidade da população total, foram 

selecionados não probabilisticamente, dentre outras questões as quais se poderia adicionar: a 

dificuldade de respondentes na relação com a categoria, somente a reconhecendo através de 
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exemplos de produtos, o que demonstra uma falta de informações aprofundadas que pudessem 

contribuir para a investigação exploratória das mesmas variáveis e assim por diante. 

Mesmo com o resultado positivo para a vaidade e o seu impacto no awareness do 

consumidor de nutracêuticos, surge como oportunidade para novos estudos, em vista da 

obtenção de mais variáveis explicativas e com impacto gerencial. 

 

  

5.4 PESQUISAS FUTURAS 

 

Os resultados obtidos neste estudo mostram que ainda há muitas perspectivas, variáveis 

e nichos que poderiam ser explorados.  

Como sugestão para estudos futuros, recomenda-se averiguar a relação entre pacientes 

diagnosticados com uma determinada patologia e uso de nutracêuticos.  

Um outro ponto de oportunidade de aprofundamento no tema é entender a relação da 

categoria de nutracêuticos com a classe médica, com o objetivo de ampliar a visão sobre o tema 

por parte da comunidade médica. 

A aplicação de um estudo com uma maior presença em outras praças pode contribuir 

para a identificação de padrões de consumo e relação em níveis diferentes de acordo com a 

região. 

Também é área de oportunidade para estudos futuros da categoria a realização de 

estudos com experimentos como forma de se aferir o conhecimento sobre a categoria e as causas 

que podem levar a sua compra. 

O resultado do presente estudo abre precedente para novos estudos que comparem 

através de diferentes experimentos e motivadores para avaliar os seus impactos no awareness 

e também na propensão de compra da categoria, como por exemplo apelos voltados a saúde, 

bem-estar e a vaidade.    

O questionário aplicado neste estudo fez um levantamento mais amplo do perfil sócio-

econômico-demográfico dos respondentes, e coletou também variáveis atitudinais, como a 

recomendação do uso de nutracêuticos para terceiros. Essas variáveis podem compor novos 

estudos a partir dos achados deste trabalho. 

Com relação ao perfil do consumidor da categoria, com base na amostra, observou-se 

que o awareness ocorre em maior frequência entre as faixas etárias de 45 a 49 anos, e com nível 

escolar a partir de pós-graduação, avaliar a profundidade deste ponto também serve como 

inspiração para estudos futuros.  
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Assim como estudos que possam ampliar o conhecimento sobre a relação entre idade e 

nível de esclarecimento sobre a categoria como fatores de fortalecimento do awareness a partir 

de uma determinada faixa etária. 

Um outro ponto de estudo futuro pode avaliar o impacto do fator hiperbólico na adesão 

ao uso de nutracêuticos, visto que, por não serem medicamentos, não têm compromisso com 

uma determinada cura com um determinado prazo para resposta. 

Por fim, espera-se que este estudo contribua para uma melhor compreensão do 

comportamento do consumidor no mercado de nutracêuticos e possa auxiliar a fundamentar a 

elaboração de estratégias gerenciais e de marketing.  
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APÊNDICE A Questionário aplicado via survey monkey  

 
Olá, seja bem-vindo (a) Esta é uma pesquisa de dissertação de mestrado do programa de 

Comportamento do Consumidor da ESPM-SP. O estudo busca entender a relação das pessoas 

com o consumo de nutracêuticos e seus motivadores. 

O tempo de resposta do questionário é estimado em 7 a 10 minutos - somente questões com 

alternativas :) 

 

As respostas são estritamente confidenciais e serão utilizadas somente para fins acadêmicos. 

Lembrando que não há respostas certas e erradas, apenas a sua opinião. 

 

Como retribuição ao seu tempo e colaboração, você concorrerá a um vale-compra da Livraria 

Cultura ou Submarino, de acordo com a escolha do sorteado no valor de R$100,00. 

Então vamos lá, queremos saber um pouco a seu respeito, para isso as perguntas a seguir irão 

nos ajudar a identificar o seu perfil. 

1. Qual é o seu gênero?            Feminino    Masculino 

2 Qual a sua idade? _____ 

3 Em qual município você reside? ______________ 

4 Qual o CEP da sua residência? _______________ 

5 Aproximadamente, qual é a sua renda familiar mensal? 

Até um salário mínimo (até R$ 938,00) 

De 1 a 2 salários mínimos (entre R$ 938,00 e R$ 1.876,00) 

De 2 a 4 salários mínimos (entre R$ 1.876,00 e R$ 3.752,00) 

De 4 a 6 salários mínimos (entre R$ 3.752,00 e R$ 5.628,00) 

De 6 a 8 salários mínimos (entre R$ 5.628,00 e R$ 7.504,00) 

Mais de 8 salários mínimos (acima de R$ 7.504,00) 

Qual o seu nível Educacional 

Até ensino fundamental completo 

Ensino médio completo 

Superior completo 

Especialização ou MBA 

Mestrado ou doutorado 

Ótimo! agora que já sabemos um pouco mais sobre o seu perfil, gostaríamos que nos ajudasse 

respondendo as próximas perguntas compartilhando a sua opinião sobre alguns pontos. Para 
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isso responda em uma escala que vai de "Discordo totalmente" a "Concordo totalmente". Para 

começar algumas questões sobre a sua preocupação com a sua aparência 

 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Nem concordo 

nem discordo  

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente  

A maneira como eu me 

apresento é 

extremamente 

importante para mim 

  

    

  

        

Sou muito 

preocupado(a) com a 

minha aparência 

  

    

  

        

Sinto-me 

constrangido(a) se não 

estiver com a minha 

melhor aparência em 

público 

  

    

  

        

Vale a pena o esforço 

para ter um melhor 

aspecto 

  

    

  

        

É importante que eu 

apareça sempre bem. 
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Agora precisamos da sua opinião com base na sua percepção sobre a sua aparência 

 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Nem concordo 

nem discordo  

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente  

As pessoas 

reparam que eu sou 

atraente 

  

    

  

        

Os outros acham 

minha aparência 

atraente 

  

    

  

        

Acho que as 

pessoas têm inveja 

da minha boa 

aparência 

  

    

  

        

Eu sou uma pessoa 

com uma boa 

aparência 

  

    

  

  
      

Acho meu corpo 

bonito e sexy 
  

    

  

  
      

Acho que eu tenho 

o tipo de corpo que 

as pessoas 

gostariam de ter 

  

        

 

Nas próximas perguntas, basta escolher entre uma das opções. Lembre-se: não existe certo ou errado, 

apenas a sua opinião. Então vamos lá!   

Para você, beleza física... 

Nada importante 

É importante 

Para você, beleza física... 

Significa nada 

Significa muito para mim 
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Para você, beleza física... 

Não me interessa 

Me interessa 

Para você, beleza física... 

Não tem valor 

Tem valor 

Para você, beleza física... 

Não me entusiasma 

Me entusiasma 

 

Estamos quase terminando, agora precisamos saber o quanto você conhece com relação aos 

nutracêuticos. Para isso as próximas perguntas serão essenciais. Vamos começar? Na lista abaixo, 

marque os produtos que conhece, assinalando nas colunas se conhece e já tomou ou se conhece porém 

nunca tomou.  Caso não conheça algum produto, basta deixar em branco. 
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Caso tenha marcado que conhece algum(s) dos produtos na pergunta anterior, 

independentemente de ter ou não tomado, você considera os benefícios destes para a saúde. 

Nada importante 

Pouco importante 

Neutro 

Importante 

Muito importante 

Caso tenha marcado que conhece algum(s) dos produtos na pergunta anterior, independentemente de ter 

ou não tomado, você considera os benefícios destes para a saúde. 

Nada importante 

Pouco importante 

Neutro 

Importante 

Muito importante 

 

 

 

 

 
Conheço e 

já tomei 

Conheço, 

mas nunca 

tomei 

Não conheço  

Ômega 3   
    

  
  

Licopeno   
    

  
  

Poli vitamínicos   
    

  
  

Luteína   
    

  
  

Probióticos   
    

  
  

Lactobacilos   
    

  
  

Flavonóide   
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Caso já tenha tomado algum(s) dos produtos da lista, indique a seguir a alternativa que motivou a sua 

decisão para tomar o(s) produto(s): 

Por recomendação de um profissional (nutricionista/medico/outro) 

Por indicação de um conhecido (amigo/parente) 

Por conta de anuncio em tv/radio/revista/internet 

Por decisão própria 

Considerando que já tomou algum(s) dos produtos, você recomendaria o uso dos produtos que já tomou? 

Certamente não recomendaria 

Provavelmente não recomendaria 

Poderia ou não recomendar 

Provavelmente recomendaria 

Certamente recomendaria 
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Com relação aos seus cuidados com a sua saúde 

 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Nem concordo 

nem discordo  

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente  

Eu me cuido para 

não envelhecer 

rápido 

  

    

  

        

Gastar dinheiro com 

produtos "vida 

saudável" não é 

minha prioridade 

  

    

  

        

Tenho uma 

alimentação 

saudável (evito 

comidas gordurosas, 

doces e 

refrigerantes) 

  

    

  

        

Faço exercícios 

físicos de 2 a 3 

vezes por semana 

  

    

  

  
      

Tenho uma rotina de 

acompanhamento 

médico de no 

mínimo 2 vezes por 

ano 

  

    

  

  

 

Tem diagnostico positivo para alguma(s) das doenças crônicas relacionadas abaixo 

Diabetes Tipo 1 

Diabetes Tipo 2 

Hipertensão 

Colesterol alto 

Não sei 

Não tenho nenhuma 

Perfeito! Obrigado pela sua atenção e colaboração. Agora para concorrer ao sorteio digite o seu 

email_______________________ 

 


