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Resumo

Com o crescimento do e-commerce no Brasil, viu-se o desenvolvimento de várias ferramentas de compra on-line (aplicativos móveis)
de refeições fora do lar, e consequentemente, uma mudança em termos de comportamento do consumidor. Tal fenômeno levantou a
necessidade de realizar uma pesquisa para medir o grau de utilização destas ferramentas de compra, e o comportamento dos usuários
destas ferramentas. Para atingir esse objetivo de investigação foi utilizado como método de pesquisa o levantamento bibliográfico,
pesquisa descritiva e a coleta de dados. Para coleta de dados foi aplicado um questionário não estruturado, formado por uma série
ordenada de perguntas, a pesquisa foi aplicada num grupo de 136 alunos de uma instituição de ensino de nível superior, na qual foi
destinado tanto às pessoas que compram e às pessoas que não realizam compras através dessas ferramentas com o objetivo de entender
alguns aspectos importantes no uso por parte dos consumidores no uso de tecnologias móveis para a compra de produtos no setor de
alimentos e bebidas. Segundo ABIA (2015) o mercado de Food Service (Alimentos e Bebidas – A&B), que trata do fornecimento de
produtos e serviços prestados pela indústria aos estabelecimentos públicos ou privados que fornecem alimentação aos consumidores
que procuram refeições fora de seus lares, cresceu 292,3%, ante um índice de 209% do varejo alimentício tradicional. Pesquisas
realizadas pela Revista Forbes (2015), destacam que no Brasil, a alimentação fora do lar representou 33% dos gastos com alimentos e
bebidas e projetaram a movimentação de aproximadamente R$ 300 bilhões ao final de 2015. O crescimento da alimentação preparada
fora do lar cresceu a taxas médias de 12% neste período e conforme dados



 

 

 III EMPRAD – São Paulo – SP – Brasil – 24, 25 e 26/04/2016 1 

 

O USO DE TECNOLOGIAS MÓVEIS NO MERCADO DE ALIMENTOS E 

BEBIDAS – ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

 

 

Resumo 

 

Com o crescimento do e-commerce no Brasil, viu-se o desenvolvimento de várias ferramentas 

de compra on-line (aplicativos móveis) de refeições fora do lar, e consequentemente, uma 

mudança em termos de comportamento do consumidor. Tal fenômeno levantou a necessidade 

de realizar uma pesquisa para medir o grau de utilização destas ferramentas de compra, e o 

comportamento dos usuários destas ferramentas. Para atingir esse objetivo de investigação foi 

utilizado como método de pesquisa o levantamento bibliográfico, pesquisa descritiva e a 

coleta de dados. A pesquisa foi aplicada num grupo de 136 alunos de uma instituição de 

ensino de nível superior por meio de um questionário com 13 questões, na qual foi destinado 

tanto às pessoas que compram e às pessoas que não realizam compras através dessas 

ferramentas com o objetivo de entender alguns aspectos importantes no uso por parte dos 

consumidores no uso de tecnologias móveis para a compra de produtos no setor de alimentos 

e bebidas.  

 

Palavras Chave: Mercado de Alimentos e Bebidas; Marketing; Comportamento do 

consumidor; Novas tecnologias; Aplicativos móveis. 

 

Abstract 

 

With the e-commerce growth in Brazil, we saw the development of several online shopping 

tools (mobile applications) meals outside the home, and therefore a shift in consumer 

behavior. This phenomenon raised the need to conduct a survey to measure the degree of use 

of these purchasing tools, and the behavior of users of these tools. To achieve this goal the 

research was used as a research method the literature, descriptive research and data collection. 

The survey was conducted in 136 students group of a higher learning institution by means of a 

questionnaire with 13 questions, which was intended both to people who buy and those who 

do not make purchases through these tools in order to understand some important aspects in 

the use by consumers in the use of mobile technologies for the purchase of products in the 

food and beverage industry. 

 

Keywords: Food and Beverage Market; Marketing; Consumer behavior; New technologies; 

Mobile applications. 
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1. Introdução 

 

Segundo ABIA (2015) o mercado de Food Service (Alimentos e Bebidas – A&B), que 

trata do fornecimento de produtos e serviços prestados pela indústria aos estabelecimentos 

públicos ou privados que fornecem alimentação aos consumidores que procuram refeições 

fora de seus lares, cresceu 292,3%, ante um índice de 209% do varejo alimentício tradicional.  

Pesquisas realizadas pela Revista Forbes (2015), destacam que no Brasil, a 

alimentação fora do lar representou 33% dos gastos com alimentos e bebidas e projetaram a 

movimentação de aproximadamente R$ 300 bilhões ao final de 2015. O crescimento da 

alimentação preparada fora do lar cresceu a taxas médias de 12% neste período e conforme 

dados da última Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) elaborada pelo IBGE (biênio 2014-

2015), mais de 1/4 das refeições no Brasil são consumidas fora do lar e nos grandes centros 

urbanos passa de 1/3. Dessa forma, verifica-se que o mercado de A&B está em constante 

crescimento. 

Além disto, este mercado vem experimentando gradativas transformações, derivadas, 

principalmente, do contínuo avanço das tecnologias de informação e comunicação. Entre elas, 

o comércio eletrônico (e-commerce) destaca-se por apresentar grande dinamismo e influenciar 

o comportamento tanto das empresas, quanto dos consumidores.  

Diante do cenário exposto, o presente trabalho tem como objetivo entender o avanço 

do e-commerce no mercado de A&B, pela utilização de aplicativos móveis na compra de 

alimentos, bem como verificar o comportamento do consumidor através da utilização destes 

aplicativos. Verificando o crescimento deste segmento, surgiu o interesse numa abordagem 

maior sobre o tema. 

 

2. Referencial Teórico 

 

Para que possamos entender o comportamento do consumidor com o uso de 

tecnologias móveis no setor de alimentos e bebidas, cabe, nessa parte do trabalho, entender o 

que é marketing e sua função estratégica nas organizações, com o objetivo de agregar valor 

aos consumidores e garantir vantagens sustentáveis para as empresas. A importância de 

relacionar essa filosofia empresarial com o nosso tema, ocorre devido ao fato que, quando as 

empresas usam de novas formas de relacionamento com os seus consumidores, em nosso caso 

em particular as tecnologias móveis, observa-se que é fruto de um estudo sistematizado por 

parte das organizações para entender as necessidades dos consumidores, e como os mesmos 

podem se relacionar da melhor forma com os seus mercados. 

Dessa forma, podemos conceituar marketing como as estratégias usadas pelas 

empresas, sejam elas com ou sem fins lucrativos, com o objetivo de satisfazer as necessidades 

e desejos dos consumidores alvo de uma organização e de seus stakeholders por meio da troca 

de produtos ou serviços (COBRA, 1992; KOTLER & KELLER, 2012; OLIVEIRA, 2007; 

VARGO & LUSCH, 2004), ou, conforme a AMA “(...) o conjunto de conhecimentos e os 

processos de criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para os 

consumidores, clientes, parceiros e sociedade como um todo” (AMA, apud KOTLER & 

KELLER, p. 3).  

Outra estratégia, muito utilizada, no meio empresarial é a segmentação de mercado, o 

qual consiste em dividir o mercado em partes menores para, melhor entender os desejos e as 

necessidades de parte deste mercado, por conseguinte, criando produtos e serviços para 

diferentes consumidores, que também apresentam preferências e gostos diferenciados. No 

mercado atual, pela simples exigência dos consumidores, os produtos estão cada vez mais 

segmentados, caminhando para a individualização. Tal fato representa a busca das empresas 
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em oferecer um produto ou serviço que seja adequado às necessidades individuais de seu 

público. (OLIVEIRA, 2007). 

E quanto melhor trabalhado cada segmento de mercado, melhor é a chance de se 

tornar uma oportunidade mercadológica, permitindo mais vendas e melhor lucratividade em 

certos mercados. Quanto mais segmentado o mercado for, mais diferenciado será o produto. 

 

3. Metodologia 

 

Para coleta de dados foi aplicado um questionário não estruturado, formado por uma 

série ordenada de perguntas (KIMES, 2011). Esse questionário teve como principal objetivo a 

observação da frequência de utilização de aplicativos móveis na compra de alimentos, bem 

como a percepção do consumidor quanto a utilização desta ferramenta na agilidade do 

processo de compra. Um dos objetivos do trabalho é entender o comportamento do 

consumidor, mais precisamente os jovens, no momento de compra por meio de aplicativos 

móveis.  

O questionário foi aplicado em dois ambientes educacionais, distintos, de nível 

superior, sendo um na Vila Olímpia (Zona Sul de São Paulo) e outro na Bresser (Zona Leste 

de São Paulo) durante o período de 09/06/2016 a 15/06/2016. Após a aplicação do 

questionário os dados foram analisados, sendo averiguada a porcentagem de pessoas que 

compram, e não compram alimentos por meio do e-commerce, a satisfação e/ou insatisfação 

deste consumidor, ou seja, como esses consumidores se relacionam e interagem com os meios 

digitais no momento da compra.  

Para um melhor embasamento de nossa investigação, foi realizado uma pesquisa em 

bibliográfica em fontes secundárias visando em obras que tratam de marketing e 

comportamento do consumidor, reportagens setoriais, entre outras fontes que auxiliaram no 

entendimento do mercado que direcionamos nossas pesquisas. 

Também analisamos os dados da pesquisa tendo como base a vivência profissional dos 

autores, tanto em termos acadêmicos como empresarial. 

 

4. Resultados Obtidos e Análise 

 

A pesquisa foi aplicada num grupo de 136 alunos de uma Instituição de ensino de 

nível superior, em dois campi diferentes, um na Vila Olímpia (Zona Sul de São Paulo) e outro 

no Bresser (Zona Leste de São Paulo). Obteve-se um total de 136 respondentes, totalizando 

100% de aproveitamento dos questionários respondidos na íntegra. 

Analisando o Gráfico 1, obtivemos um total de 76 respondentes (55,9%) do sexo 

feminino e 60 respondentes (44,1%) do sexo masculino. Os respondentes pertencem às 

classes A e B (Campus Vila Olímpia); B e C (Campus Bresser), isto ficou demonstrado pelos 

Gráficos 2 e 3, respectivamente, a partir dos dados de renda salarial. No caso do Campus Vila 

Olímpia, num total de 85 respondentes, foi observado que a renda pessoal variava entre 

R$1000,00 a R$2000,00, ocorrendo uma pequena porcentagem de 5,88% (3 respondentes) 

com renda pessoal acima de R$3000,00. Os números obtidos foram que num total de 51 

respondentes do Campus Bresser, 35 (68,63%) recebem um salário abaixo de R$500,00 a 

R$1000,00 (sendo alguns, bolsistas pelo FIES). 
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       Gráfico 1: Categorização dos respondentes por sexo. 

       Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

 
 Gráfico 2: Renda pessoal dos respondentes do Campus Vila Olímpia. 

 Fonte: Elaborado pelos autores. 
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 Gráfico 3: Renda pessoal dos respondentes do Campus Bresser. 

 Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Nos dois campi, a faixa etária (Gráfico 4) constatou que o grupo de respondentes é 

formado, praticamente, por 78 jovens (57,35%) com idade entre 18 e 25 anos, seguido por um 

grupo de 48 pessoas (35,29%) com faixa etária entre 26 e 35 anos (que já tem uma 1ª 

graduação no ensino superior) e por fim um grupo minoritário de 10 pessoas (7,36%) com 

idade entre 36 e 55 anos (que já tem uma 1ª graduação no ensino superior e já apresentam 

nível de vida estável). 

Pensando em termos de comportamento do consumidor com a utilização dos 

dispositivos móveis, podemos entender que a sua utilização está relacionada, tanto aos fatores 

culturais como um novo hábito que se desenvolve nessa faixa de consumidores, no qual temos 

os hábitos e costumes direcionados a uma determinada faixa etária, como também pelos 

fatores pessoais, isso porque o uso das novas tecnologias está relacionado a idade e ciclo de 

vida.   

 

 

 Gráfico 4: Faixa etária dos respondentes. 

 Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Com relação ao uso de aplicativos móveis para compra on-line de refeição, 

verificamos que nos dois campi, a utilização de algum tipo de aplicativo é bem frequente, 

(Gráfico 5) totalizando 125 respondentes (91,9%) contra 11 respondentes (8,1%) que nunca 

usaram nenhum tipo de aplicativo móvel e pela entrevista, também não pretendem usar. 

Pode-se inferir do gráfico que existe uma mudança em termos de comportamento do 

consumidor, no qual, como um dos principais objetivos do estudo é identificar como os 

clientes compram, usam, escolhem e descartam as ofertas de mercado, pode-se notar que com 

o avança das tecnologias móveis existiu uma mudança no relacionamento entre empresas e 

consumidores. Devido ao alto índice de uso dessa tecnologia, pode-se entender que se trata de 

algo que já faz parte do cotidiano desse segmento de mercado. 

 

 

       Gráfico 5: Utilização de algum tipo de aplicativo móvel para pedidos on-line. 

       Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Quanto a frequência de utilização de algum tipo de aplicativo móvel (Gráfico 6) 

observamos que ocorre uma alta frequência de utilização, independente dos campi 

pesquisado, em 57 respondentes (45,6%), 64 respondentes (51,2%) utilizam uma ou mais 

vezes no mês e 4 respondentes (3,2%) raramente (uma vez a cada dois meses ou mais) 

utilizam esta ferramenta de compras. 
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Gráfico 6: Frequência de utilização de algum tipo de aplicativo móvel. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Tabulando os dados obtidos verificou-se também que os respondentes, em sua grande 

maioria (86,8%) residem na região metropolitana de São Paulo, concentrados principalmente 

nas Zonas Leste e Sul da cidade, bem como nos municípios de Guarulhos, Grande ABCD, 

Jundiaí e Barueri. (Gráfico 7). 

 Pouquíssimos respondentes (2,2%) moram no litoral (Santos e São Vicente), e 11,0% 

residem fora das regiões citadas anteriormente. 

 

 
   Gráfico 7: Região de residência. 

   Fonte: Elaborado pelos autores. 
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5. Considerações Finais 

 

Pelos dados apresentados, podemos inferir que a utilização de aplicativos móveis para 

compra on-line de refeição fora do lar é um fato concreto, uma mudança em termos de 

comportamento do consumidor, ainda mais quando pensamos na faixa etária dos usuários, 

muitos mais acessíveis a tecnologia. Ao que as pesquisas indicam, esta tecnologia tende a ser 

uma constante no dia-a-dia das pessoas.  

A internet, presente na vida dos brasileiros há mais de 15 anos, vem facilitando a vida 

das pessoas. Nota-se um fator importante em termos de comportamento do consumidor, no 

qual os dados mostram que tanto as classes A, B e C utilizam desta ferramenta de compra 

para seu próprio benefício, não havendo exclusividade de uma determinada classe social. 

Pode-se entender pelas pesquisas que a tecnologia devido a sua facilidade de uso e 

disponibilidade, não deve ser, por meio dos estrategistas de marketing direcionado a uma 

classe social especifica, mas sim, direcionado aos hábitos e costumes do mercado. Isso quer 

dizer que, quando se está pensando em uma estratégia de marketing, tendo como base a 

segmentação de mercado, a base mais adequada é a comportamental, e não uma segmentação 

demográfica. E, quando se trata de uma segmentação comportamental, entender o 

comportamento do consumidor torna-se um fator importante no momento de desenvolver as 

estratégias mercadológicas. 

Também observamos que as pessoas que utilizam algum aplicativo desejam ter o 

controle sobre sua compra on-line (desde o pedido até o recebimento em casa), monitorando o 

status do seu pedido. Também é uma mudança em termos de hábitos e costumes dos 

consumidores relacionados, em certo ponto, a faixa etária. Os nativos digitais estão 

acostumados a possuir todas as informações no momento de que deseja por meio de seus 

aplicativos móveis e, esse controle da situação também é traduzido em seus processos de 

compra. 

Independente da região de residência os respondentes utilizam algum aplicativos na 

compra de alimentação fora do lar, tal fato se mostrou importante na avaliação dos resultados 

pois mesmo aqueles respondentes que não utilizam nenhum tipo de aplicativo se mostraram 

propensos a utilizarem no futuro. 

Futuras pesquisas devem ser realizadas, em outras regiões da cidade ou mesmo em 

outros estados do Brasil, afim de complementar a análise dos dados obtidos. 
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