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Os hábitos alimentares vêm sendo modificados ao longo do tempo, pode-se observar 

essa tendência ao decorrer a historia da humanidade, contudo os indivíduos passaram a 

conhecer mais sobre os benefícios da redução alimentar para fins de saúde e mudança 

do perfil corporal, sabendo disso os profissionais de nutrição estão cada vez mais 

interados nas estratégias do marketing, que por sua vez é a responsável por estudar o 

mercado de trabalho e fornecer ferramentas para atrair e reter os clientes que tem a 

necessidades nutricionais, possibilitando uma troca de serviço (Atendimento 

nutricional) e valores (Capital e reconhecimento profissional). Deste modo, o presente 

trabalho tem o objetivo de analisar a visão do nutricionista perante a influência do 

marketing na mudança dos hábitos alimentares de pacientes no Recôncavo Baiano. Para 

responder as indagações geradas têm-se como objetivos específicos: Identificar na visão 

do nutricionista quais os principais fatores que motivam mudanças de hábitos 

alimentares; Expor a relação do marketing com o mercado de atuação do nutricionista. 

Por isso, foi desenvolvido este estudo qualitativo de natureza descritiva em 3 

municípios do Recôncavo Baiano (Governador Mangabeira, Sapeaçu, Cruz das Almas) 

com 2 nutricionistas atuantes na área do cenário de estudo. Os participantes 

responderam a uma entrevista semiestruturada com questões abertas contemplando o 

conhecimento do profissional sobre a relação nutrição e marketing. Espera-se que a 

pesquisa possibilite novas possibilidades mercadológicas na área deatuação do 

profissional de nutrição, proporcionando um aporte teórico/mercadológico eficaz para 

os profissionais e estudantes da área. 
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