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1. RESUMO 

O presente artigo apresentará uma reflexão ligada ao empoderamento do 

consumidor para um consumo sustentável no setor alimentício e de como essa 

prática vem se tornando importante na mudança da visão e dos hábitos das 

pessoas. Segundo Gore Jr (2013) a expansão da capacidade humana vem trazendo 

ao mundo atual grandes conquistas, porém, ao analisar a velocidade do consumo, 

ele informa que estamos caminhando para um cenário em que não conseguiremos 

suprir as necessidades básicas por falta de recursos. Sendo assim, o objetivo é 

identificar o que leva o consumidor a optar por alimentos industrializados versus os 

alimentos naturais, e até que ponto essa escolha pode influenciar no meio ambiente, 

na saúde e na qualidade de vida. Para esse levantamento, utilizaremos o método de 

pesquisa survey com quatrocentas pessoas, e com isso, buscaremos expressar o 

quão importante o empoderamento pode ser para a sociedade. 

 

Palavras – chave: Consumo. Saúde. Sustentabilidade. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Desde o início das revoluções industriais no século XVIII com a invenção das 

primeiras máquinas a vapor de Fulton no ano de 1807, e ao longo do século XIX, até 

o início do século XX, o mundo tem vivido de extremas revoluções, inovações e 

saltos tecnológicos, os quais Smith (1996) afirma que essas inovações são 

consequência da busca por melhor distribuição e produção dos produtos. 

Dessa forma, a maneira que o mundo, e consequentemente as pessoas, foram 

moldadas para “sobreviverem” neste frenesi revolucionário, levou ao esquecimento, 

ou melhor, ao descaso com os impactos às pessoas, ao meio ambiente e à 

sociedade como um todo (Jacobi, 1999).  

Com a publicação do documento Our Common Future ou Relatório de Brundtland 



(COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1988), 

a preocupação com um futuro de forma eficaz, mas sustentável ao longo prazo 

começa a ser debatido. Inicia-se assim um novo ciclo de revolução, onde o mais 

novo conceito, chamado de sustentabilidade, alicerça os planos econômicos, sociais 

e ambientais.  

Mesmo com o crescimento desse novo conceito, a necessidade da praticidade na 

alimentação sobrepujava os anseios sustentáveis.  

Exemplo disso é o uso rotineiro de alimentos enlatados, que foram desenvolvidos no 

século XIX, para atender necessidades das forças militares da época na França, e 

tornou-se onipresente em grande parte dos cardápios contemporâneos, assim como 

os fast foods que de acordo com Scholosser (2001), nascidos da necessidade de 

velocidade e praticidade, porém a mudança dos hábitos alimentares resultou-se em 

impactos consideráveis na saúde e na qualidade de vida (Azevedo & Spadotto, 

2004).  

Segundo Gore Jr (2013), o crescimento populacional e o incentivo ao consumo e a 

padronização de estilos de vida (consumismo prático e descartável) onde se é 

influenciado a consumir para atingir um “bem estar”, cresce em ritmo acelerado, 

devido aos números excessivos de propagandas a que estamos expostos 

diariamente, e a consequência disso é que a produção vem superando o ritmo de 

crescimento da população e os recursos necessários estão se esgotando, gerando-

se um cenário onde não é possível manter um equilíbrio entre o crescimento 

populacional e a produção, Constata-se uma necessidade de um consumo racional 

onde as pessoas possam consumir racionalmente identificando as consequências 

de cada atitude de escolha.  

Para Slack (1997) o termo Empowerment significa o poder de realizar mudanças no 

trabalho e na forma como este é desempenhado. Freire (1997) afirma que o 

empoderamento vai alem do que simplesmente fomentar práticas pedagógicas, mas 

criar ações ideológicas que levem ao desenvolvimento social. É necessário o 

envolvimento das pessoas para a interferência e tomada de decisões nos processos 

ligados ao consumo (HERRENKOHL, JUDSON & HEFFNER, 1999, p. 375).  

Nesse artigo iremos debater sobre o empoderamento formal do cliente, que segundo 

(Rich et al.,1995) ocorre quando instituições formais, como governos e empresas, 

disponibilizam ferramentas para que o consumidor interaja com elas e isso seja 

ponto de influência nas decisões de consumo.  



Sendo assim, uma pergunta que realmente surge é: De que maneira é 

possível criar um ambiente favorável ao empoderamento do consumidor e como o 

empoderamento pode influenciar para o progresso social e para a preservação 

ambiental? 

Tem-se como objetivo geral analisar os motivos que levam ao consumo de 

alimentos industrializados, buscando-se o entendimento sobre as possíveis 

vantagens de seu consumo ante aos possíveis impactos na saúde humana e na 

sustentabilidade ambiental. Como objetivos específicos pretende-se verificar a 

preferência na escolha do consumo entre produtos alimentícios industrializados 

frente aos alimentos naturais, propor alternativas para uma alimentação saudável 

compatível com ritmo de vida atual. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Iniciou-se o trabalho de pesquisa realizando uma revisão bibliográfica do tema 

proposto, utilizando-se de artigos científicos, livros, dissertações e sites.  

Utilizaremos uma pesquisa qualitativa survay a qual segundo Pinsonneault e 

Kraemer (1993) é a obtenção de dados de uma determinada população 

normalmente através de um questionário. Serão pesquisados 400 pessoas, pois 

Fink (1995) afirma que o tamanho da amostra influencia na confiabilidade do 

resultado e quanto maior a amostra, menor o índice de erro. O índice de erro da 

pesquisa será de 5%. A amostra será não probabilística por conveniência que 

Brickman e Rog (1997) identificam como sendo escolhidos por estarem disponíveis. 

A pesquisa abrangerá pessoas de ambos os sexos, de variadas classes sociais e 

variados graus de escolaridade. Os dados serão coletados através de um 

questionário com perguntas fechadas.  

Utilizaremos o site www.survaymonkey.com como ferramenta para a obtenção de 

dados relativos à pesquisa. Tal questionário será aplicado na Região Metropolitana 

de Campinas no estado de São Paulo – Brasil. A Região Metropolitana de Campinas 

foi escolhida, pois segundo levantamentos realizados por Barbosa (2015) através de 



dados obtidos pelo estudo IsaCamp 2008/2009, demonstra que a região tem índices 

elevados de consumo de gordura satura e gordura trans, superando os índices 

máximos recomendados pela OMS/FAO, resultado do aumento do consumo de 

refrigerantes, biscoitos, hambúrgueres e outros alimentos.  

A pesquisa tem por objetivos revelar os hábitos nutricionais da população, focados 

no grau de consumo de produtos industrializados, o quanto essa alimentação afeta a 

saúde dessa população e os motivos que levam à escolha desses alimentos. 

Através do cruzamento de dados e informações entre consumo de produtos 

industrializados e dados referentes à saúde dessa população, demonstraremos a 

relação entre consumo desses alimentos e os índices de doenças crônicas não-

transmissíveis. Também visa revelar o grau de conhecimento que a população da 

Região Metropolitana de Campinas possui sobre benefícios e malefícios que a 

alimentação de produtos enlatados pode trazer. 

 

4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

4.1. A SOCIEDADE E O CONSUMO  

 

Embora não haja um contexto histórico que permita-se afirmar quando 

consistiram as mudanças sobre as culturas adotadas que culminaram em uma 

intensificação no padrão de consumo da população em modo geral, Barbosa Livia 

(2004) descreve um relativo consenso no período que ocorreram mudanças na 

forma de consumir os bens. Surgiu-se no século XVI um conjunto de novas 

mercadorias incluindo novos produtos alimentícios, no cotidiano de diversos 

segmentos sociais, onde constatou-se que esses bens dificilmente caracterizam-se 

como bens de necessidade. No entanto houve também a passagem do consumo 

familiar, para o consumo individual. Notou-se um rompimento das formas de 

consumo pela sociedade contemporânea depois de adotarem uma visão de 

liberdade e autonomia deixando de lado o que era fundamental e partindo a 

consumir mais, em sua maioria produtos supérfluos.  



Barbosa Livia (2004), afirma que a dimensão singularizada de consumo seja para 

fins de necessidades básicas ou supérfluas, se definem em um embaraço conceitual 

na sociedade contemporânea, entretanto uma nova faceta fixa-se na sociedade, a 

sociedade de consumo. A sociedade de consumo define-se por uma sociedade que 

o consumo culmina uma função que não preenche apenas a satisfação de 

necessidades básicas, caracteriza-se pelo consumo de massas para massas, alta 

taxa de consumo e de descarte per capita, influência da moda, sentimento constante 

de insaciabilidade e o consumidor como principal personagem. 

 

4.2 SUSTENTABILIDADE 

 

O termo sustentabilidade surgiu em 1987 e foi divulgado pela comissão mundial 

sobre o meio ambiente e desenvolvimento como sendo a capacidade de satisfazer 

as próprias necessidades sem comprometer as gerações futuras de satisfazerem a 

sua, ou seja, saber até que ponto é possível a utilização de recursos naturais para 

um bem próprio ou coletivo sem que o mesmo afete o nível de recursos disponíveis 

no futuro. (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO, 1988, p. 33, 1987).  

A partir desse ponto surgiu o conceito do Triple Bottom Line que segundo                   

(ISENMANN; BEY; WELTER, 2007) balizava os debates sobre o tema e o deixava 

mais atraente para as empresas que não haviam aderido à ideia. Desde o 

surgimento do Triple Bottom Line as empresas se sentiram obrigadas a repensar as 

maneiras de produção, de contato e de utilização do meio em que estão inseridos, 

colocando na balança os danos que poderia causar não só a sociedade como 

também a sua marca, dessa forma focaram nos três pilares que estão ligados aos 

desempenhos sociais, ambientais e econômicos.  

COSTA (2005) diz que na década de 1990 houve um aumento significativo de 

empresas preocupadas com essa nova formula empresarial para a produção de um 

bem comum, porém, LOWI (2005) evidencia que natureza ainda vem sofrendo com 

o tratamento brutal em relação ao modelo capitalista de produção e informa que 

estamos no caminho para um desastre ambiental.  



Sendo assim, o empoderamento vem se tornando essencial para a adequação real 

das empresas aos métodos sustentáveis. 

 

4.3 Impacto dos alimentos industrializados na saúde 

humana 

 

A tendência dos padrões alimentares, principalmente nos grandes centros urbanos, 

é de uma alimentação hipercalórica, com altos indicies de gordura e açúcar (WHO, 

2003).  

Devido a necessidade de extrema praticidade, necessidade de uma alimentação 

rápida, e à fatores como globalização e aumento populacional (Mendonça e Anjos, 

2004) os alimentos industrializados tornaram-se a escolha obvia, gerando assim, 

apenas no Brasil, um crescimento no consumo desses alimentos durante as 

décadas de 1980 e 1990 de mais de 400% nos grandes centros metropolitanos 

(Levy, 2007).   

Estudos de Bermudez e Tucker (2003) mostram que o crescente consumo desses 

tipos de alimentos e o sedentarismo, tem causado o desenvolvimento de doenças 

crônicas não-transmissíveis ou DCNT’s, tais como câncer, diabetes, obesidade e 

outras.  

Tais doenças tem sido frequentemente ligadas ao exacerbado consumo de sódio, 

açucares, alimentos ricos em colesterol, presentes em grandes quantidades em 

alimentos processados industrialmente (Yusuf e Pitt, 2002). 

O gráfico abaixo mostra a evolução nos índices de DCNT’s até o ano de 2040. 

 



 

O sódio, presente em grande quantidade nos alimentos industrializados, tem grande 

impacto negativo na saúde humana.  

Relatório divulgado pela OMS estabelece um limite de menos de 2g de consumo de 

sódio por pessoa/dia (WHO, 2013), mas seu consumo torna-se descontrolado com o 

uso continuo de alimentos industrializados. 

Para exemplificar, abaixo mostra-se uma tabela com os índices de sódio de alguns 

alimentos industrializados.  

 

 

É necessário a urgente mudança de comportamento do consumidor, 

buscando o desvencilhamento de uma alimentação baseada em produtos oriundos 



de processos industriais, aumentando o consumo de alimentos in natura para que 

haja a mudança na tendência da saúde mundial (AHA, 2006). 
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