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Resumo da Tese apresentada à UFRN/PEP como parte dos requisitos necessários para a 

obtenção do grau de Mestre em Ciências em Engenharia de Produção. 

ESTRATÉGIA DE MARKETING AMBIENTAL NO VAREJO DE ALIMENTOS: UM 

ESTUDO SOBRE AS VARIÁVEIS UTILIZADAS PELO CONSUMIDOR NA 

DECISÃO DE COMPRA DE PRODUTOS ORGÂNICOS

MARLI DE FÁTIMA FERRAZ DA SILVA TACCONI

Março/ 2004 

Orientador: Sérgio Marques Júnior 

Curso: Mestrado em Ciências em Engenharia de Produção 

A procura por alimentos orgânicos no Brasil vem crescendo, constituindo-se num novo 
segmento estratégico de comercialização. Nesse contexto, o objetivo desta pesquisa foi 
investigar as variáveis utilizadas pelos consumidores na decisão de compra de produtos 
orgânicos, visando caracterizar o nível de competitividade desses produtos, auxiliando na 
criação de estratégias ambientais para o desenvolvimento da atividade e contribuindo para o 
incremento do conhecimento sobre o assunto que possa vir a auxiliar no aumento da 
comercialização e no consumo desses alimentos. A partir de dados coletados na cidade de 
Natal/RN, utilizou-se uma metodologia de pesquisa do tipo “survey”, de caráter exploratório e 
descritivo. A amostra foi obtida através de 401 questionários, nos quais foram realizados: o 
Teste de Comparação de Médias, análises Descritivas, análises de Cluster e de Qui-quadrado. 
Os resultados encontrados neste estudo indicam que os principais motivos para a compra de 
alimentos orgânicos são a ausência de agrotóxicos no produto, seguido pelo cuidado com a 
própria saúde e de seus familiares. As principais características dos consumidores de 
supermercados, que estão associados à freqüência de compra de hortifruti orgânicos são o 
comportamento ambiental e estilo de vida. Dentre as características de perfil, gênero, idade e 
número de filhos estão associados à freqüência de compra desses alimentos e as variáveis 
renda e escolaridade não apresentaram associação. 

Palavras-chave: estratégia ambiental, decisão de compra, produto orgânico. 
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Abstract of Master Thesis presented to UFRN/PEP as fullfilment of requirements to the 

degree of Master of Science in Production Engineering 

ENVIRONMENTAL MARKETING STRATEGY IN THE RETAIL OF FOOD: A 

STUDY ON VARIABLES USED BY CONSUMER IN THE PURCHASE DECISION 

OF ORGANIC PRODUCT. 

MARLI DE FÁTIMA FERRAZ DA SILVA TACCONI

March/2004

Thesis Supervisor: Sérgio Marques Júnior 

Program: Master of Science in Production Engineering 

Demand for organic foods within in Brazil are growing, characterizing itself for if constituting 
in a new strategical segment of commercialization. In this context, the objective of this 
research was to investigate the variables used by consumers in the purchase decision of 
organic products, aiming  to characterize the level of competitiveness of these products, 
assisting in the creation of environmental strategies for the development of the activity and 
contributing in the increment of the knowledge about the subject, that can assist it in the 
increase of the commercialization and the consumption of these foods. From data collected in 
the city of Natal/RN, it was used a survey research, of exploratory and descriptive character. 
The sample was obtained using 401 questionnaires, in which was realized: the Test of 
Comparison of Averages, Descriptive analysis, analysis of Cluster and Qui-square. The 
results found in this study indicate that the main reasons for the organic food purchase are the 
absence of chemical pesticides  in the product, followed by the care with own health and of 
the household. The main characteristics in the consumers of supermarkets, that are associates 
with purchase frequency of organic foods are the environmental behavior and lifestyle. 
Among the profile characteristics, gender, age and number of children are associates with the 
purchase frequency of these foods and the income and level education not showed 
association.

Key-words: environmental strategy, purchase decision, organic product.
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Capítulo 1 

Introdução

 O propósito deste capítulo é contextualizar, caracterizar e formular a problemática a 

ser estudada. Para isso, no item 1.1 será apresentada a contextualização. Em seguida no item 

1.2 aborda, a escolha e delimitação do tema juntamente com a justificativa da escolha dele 

para o desenvolvimento do presente trabalho. No item 1.3, apresenta-se o objetivo do estudo. 

No item 1.4 é abordada a relevância da pesquisa e no último item deste capítulo, o item 1.5, se 

descreve a estrutura geral do trabalho.

1.1 Contextualização 

Nas últimas duas décadas, a consciência ambiental vem crescendo em combinação 

com outras preocupações sobre a segurança de alimentos, o que tem levado as pessoas a 

questionar as práticas da moderna agricultura (SABA & MESSINA, 2003). No Brasil, a 

consciência ecológica também está abrindo caminho para o desenvolvimento de novos 

produtos, novas oportunidades de negócios e novos mercados de trabalho (ANDRADE, 

TACHIZAWA & CARVALHO, 2002). 

A sociedade pressiona cada vez mais, cobrando eficiência ambiental nas empresas, 

procurando respostas do tipo: a respeito do alimento que se consume, foi produzido às custas 

de quanta poluição dado ao uso desordenado de agrotóxicos; o bem ou serviço que se adquiri, 

foi produzido às custas de quanta poluição do ar, água ou solo (BRANDALISE, 2001). 

Nos últimos anos, vêm crescendo a preocupação dos consumidores com a qualidade dos 

alimentos que consomem e com o modo como são produzidos (CERVEIRA & CASTRO, 

1999). Por isso, os efeitos da agricultura sobre o meio ambiente tornaram-se objeto de grande 

discussão e preocupação (GEPAI, 2001). Alguns setores produtivos, sobretudo no setor 
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agroindustrial, estão percebendo uma oportunidade para ganhar mercado, saindo na frente 

quanto à introdução de novas técnicas de plantio e manejo, procurando obter produtos 

agrícolas que se destaquem por serem produzidos de forma menos prejudicial ao meio 

ambiente (RODRIGUES & BATALHA, 2000). 

As soluções ambientais freqüentemente tornam-se obsoletas quando o conhecimento e 

a tecnologia tornam-se mais avançadas. Mas, a re-introdução de uma velha tecnologia pode 

ser uma alternativa de solução verde (POLONSKY & MINTU-WINSATT, 1997), como no 

caso da produção orgânica. 

A questão da contaminação de alimentos e pesticidas no Brasil é outro grave problema 

(GEPAI, 2001). O consumidor brasileiro paga a maior carga tributária do mundo sobre a 

alimentação, mesmo assim, está longe de ter um alimento de qualidade na mesa. Dois estudos 

realizados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) mostram que 22,17% de 

frutas, verduras e legumes vendidos em supermercados têm excesso de agrotóxicos (Folha de 

São Paulo, 2003). 

O uso de pesticidas não tem só influenciado o nível da produção agrícola e a 

sustentabilidade, mas tem também afetado a saúde dos fazendeiros, aqueles que vivem 

próximos às fazendas e os consumidores de produtos alimentícios (WILSON & TISDELL, 

2001).

As polêmicas sobre a "vacalouca", a contaminação com dioxinas ou a utilização de 

trangênicos só reforçam esta insegurança (SCHMIDT, 2001). Com relação, aos impactos e os 

riscos dos trangênicos, ainda há incertezas, mas a falta de evidências científicas não deve ser 

usada como razão para postergar a tomada de medidas preventivas, ou que, a ausência de 

evidência não pode ser tomada como evidência da ausência (GUERRA & NODARI, 2001). 

Frente a esse quadro, constata-se que os produtos orgânicos desfrutam de uma excelente 

imagem em termos de "valor saúde", isso por causa das técnicas de produção, em especial 

pela não utilização de adubos químicos de síntese e de agrotóxicos (SCHMIDT, 2001). O 

foco nesses cultivos com baixo uso de pesticidas e na agricultura orgânica vem aumentando a 

disponibilidade de pagar por alguns consumidores que querem garantir práticas de agricultura 

sustentável (SEXTON et al., 1999). 

O conceito de agricultura orgânica surgiu com o inglês Sir Albert Howard entre os anos 

de 1925 e 1930, que trabalhou e pesquisou durante muito anos na Índia. A agricultura 

orgânica é o sistema de produção que exclui o uso de fertilizantes sintéticos de alta 
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solubilidade, agrotóxicos, reguladores de crescimento e aditivos para a alimentação animal 

compostos sinteticamente (AAO, 2003).  

O alimento orgânico é o resultado de um sistema de produção agrícola que busca 

manejar de forma equilibrada o solo e demais recursos naturais (água, plantas, animais, 

insetos, etc.), conservando-os à longo-prazo e mantendo a harmonia desses elementos entre si 

e com os seres humanos (PLANETA ORGÂNICO, 2003).  

A produção de orgânicos envolve desde a pecuária extensiva ao cultivo de hortaliças, 

passando pelo cultivo de cereais e frutas ou por processos de extrativismo ou coleta de mel 

(ORMOND et al., 2002). 

Na América Latina existem 3.192.000  hectares de agricultura orgânica que representa 

20,8% da área de gerenciamento orgânico no mundo, onde o Brasil possui 275.576 hectares 

desse tipo de agricultura, o que representa 0,08 % da área total de cultivo agrícola no país 

(YUSSEFI & WILLER, 2003). 

No Brasil, a comercialização dos produtos de origem orgânica, até meados da década de 

90, era restrita às lojas de produtos naturais e às feiras de produtos orgânicos por causa da 

pequena quantidade produzida. No entanto, ultimamente, as grandes redes de supermercados 

vêm surgindo como uma importante via de comercialização, apresentando esses alimentos de 

forma: selecionada, classificada, rotulada e embalada, exigindo maiores quantidades de 

produtos.(ORMOND et al., 2002). 

O número de pessoas que estão procurando uma alimentação mais saudável é cada vez 

maior. Porém, os produtos originados da produção orgânica ainda representam uma parte 

muito pequena do mercado de alimentos (DAROLT, 2001). 

O consumidor é representado como o final da cadeia produtiva, mas em compensação ele 

é o motor de todo o processo. Porque é quem dá as características e define o mercado de 

produção de alimentos (GIRARD, 2002). Portanto, o marketing verde tem estimulado um 

maior número de pesquisas na área do comportamento do consumidor, com o intuito de 

analisar como os consumidores integram as questões ambientais nos processos de decisão de 

compra. A razão básica para isso é que uma vez entendida as necessidades verdes dos 

consumidores podem-se melhor satisfazer essas necessidades (POLONSKY & MINTU-

WINSATT, 1997). 

Inclusive, CERVEIRA & CASTRO (1999), com base na própria pesquisa, sugerem que 

para futuras pesquisas dever-se-ia levar em conta os consumidores de supermercados, que 
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perfazem a maioria dos compradores brasileiros. Eles levantam a seguinte questão: será que 

os consumidores de supermercados teriam o mesmo padrão de consumo dos consumidores de 

feiras orgânicas? 

A pesquisa se justifica pela própria dinâmica natural dos estudos de marketing que 

exigem contínuas investigações. POLONSKY & MINTU-WINSATT (1997) afirmam que em 

muitos casos “as pesquisas de marketing verde ainda estão na infância”. 

1.2 Objetivo 

O objetivo deste trabalho é investigar as variáveis utilizadas pelo consumidor de 

alimentos na decisão de compra de produtos orgânicos, a fim de obter informações que 

apresentem a competitividade desses produtos. 

1.3 Relevância 

A realização desta pesquisa tem o intuito de: 

- Contribuir para a tomada de decisões estratégicas de gestores públicos e privados 

interessados nessa questão; 

- Permitir a disponibilização de informações para a formulação de estratégias ambientais; 

- Contribuir para a redução dos impactos ambientais na agricultura; 

- Contribuir para o meio acadêmico com os dados e as informações levantadas sobre as 

variáveis que afetam na decisão de compra de alimentos orgânicos. 

1.4 Organização da Dissertação 

O presente trabalho está dividido em 5 capítulos. 

O primeiro capítulo apresenta a contextualização, a escolha, delimitação e justificativa 

do tema, o objetivo deste trabalho, bem como a relevância do tema, tanto a nível acadêmico 

como para a sociedade. Ao final do capítulo, apresenta-se a estruturação geral do trabalho. 

No Capítulo 2, com uma abordagem introdutória à questão do marketing ambiental, 

passando pelo processo de compra e segmentação de mercado, até estratégias de marketing 

para produtos ecológicos. Neste capítulo são discutidas também as pesquisas sobre os 

consumidores, a escolha e a compra de produtos orgânicos sucessivamente foi realizada uma 

síntese das pesquisas, que abordaram variáveis importantes para a compreensão de como se 
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caracteriza a tomada de decisão na aquisição dos produtos orgânicos, chamado de fatores 

direcionadores de compra de alimentos orgânicos e depois se apresentam os principais 

entraves para a compra desses alimentos. 

No Capítulo 3, descrevem-se os procedimentos metodológicos que nortearam a 

elaboração deste estudo, com a tipologia utilizada, o cálculo do tamanho da amostra, o 

período histórico da coleta dos dados, o instrumento de pesquisa, as variáveis utilizadas, além 

da descrição do procedimento utilizado para análise dos dados. 

No Capítulo 4, apresentam-se os dados da pesquisa, utilizando uma análise descritiva, 

onde se detalha e descreve esses dados em tabelas e gráficos relacionando-os com os 

resultados de outras pesquisas. Utiliza-se também o Teste de Comparação entre Médias, a 

Análise de Cluster, e Análise de Qui-quadrado. 

No Capítulo 5, o último, efetuam-se as considerações finais sobre o trabalho, suas 

limitações, direções para outros trabalhos de pesquisa vinculados direta ou indiretamente ao 

mesmo tema, assim como recomendações. 
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Capítulo 2 

Estratégia de Marketing Ambiental e o Consumidor de

Alimentos Orgânicos 

A sociedade está mais consciente e mais receptiva aos aspectos do marketing 

ecológico que os produtos irão lhe oferecer (ANDRADE, TACHIZAWA & CARVALHO, 

2002). Por isso, as pessoas exigem das empresas uma postura social e ambientalmente 

responsável, desde processos limpos de produção a produtos “verdes” (SOUZA & ABREU, 

2001). Os consumidores agora sentem que eles devem também ter uma ação ativa na 

conservação, preservação e proteção do meio ambiente (POLONSKY & MINTU-WINSATT, 

1997).

Deste modo, as empresas devem assumir cada vez mais a responsabilidade pelo meio 

ambiente (KOTLER, 1998). Muito daquilo que as empresas estão fazendo em relação ao meio 

ambiente natural recebeu o apelido de marketing verde, que se  refere ao fato das empresas 

estarem promovendo esforços para proteger o meio ambiente, através da eliminação de 

materiais tóxicos da produção e pelo uso de materiais recicláveis ou reutilizáveis em produtos 

e embalagens (SEMENIK & BAMOSSY, 1995). Ou seja, muitas firmas estão tentando 

produzir seus produtos com menos prejuízos ambientais (POLONSKY & OTTMAN, 1998). 

2.1 Conceitos e Definições 

Marketing verde é uma complexa ferramenta, que para ser implementada com sucesso 

e alcançar benefícios a longo-prazo, deve ser integrada a todas as áreas e atividades da 

empresa. Quando se fracassa ao desenvolver uma abordagem integrada, aumenta a 

probabilidade daquela atividade da firma não corresponder às expectativas dos consumidores, 
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e as ações passam a ser ineficientes, tanto para as perspectivas ambientais como as 

empresariais (POLONSKY & ROSENBERGER III, 2001). 

Conforme POLONSKY & OTTMAN (1998) no passado, muitos dos “novos” 

produtos ambientais falharam no mercado local, porque não faziam melhoramentos 

substanciais no desempenho ambiental do produto, os “benefícios” ambientais do produto 

eram questionáveis, ou o produto não tinha um desempenho semelhante aos produtos 

tradicionais. 

Os críticos alegam também, que muitos esforços de “marketing verde” realizados 

pelos fabricantes não passam apenas de tentativas de embarcar no “trem” ambiental, e usar o 

apelo das novas preocupações do consumidor como forma de vender mais produtos 

(SEMENIK & BAMOSSY, 1995). Nos últimos anos algumas pessoas têm questionado se o 

conceito de marketing é uma filosofia apropriada em um mundo que enfrenta grandes desafios 

demográficos e ambientais (KOTLER, 1998). 

No entanto, o conceito de Marketing Societal, assume que a tarefa da organização é 

determinar as necessidades, desejos e interesses dos mercados-alvos e atender às satisfações 

desejadas mais eficaz e eficientemente do que os concorrentes, de maneira a preservar ou 

ampliar o bem-estar dos consumidores e da sociedade (KOTLER, 1998). Onde, a filosofia do 

marketing social não se opõe à noção da livre iniciativa em determinar as necessidades dos 

mercados-alvo e de entregar satisfações desejadas com mais eficiência e eficácia do que a 

concorrência. No entanto, essas satisfações devem ser entregues de modo que, também 

realcem o bem-estar da sociedade. Com isso, os gerentes de marketing devem balancear três 

interesses ao estabelecer políticas e formular programas: o dos compradores, o dos 

vendedores e o da sociedade como um todo (SANDHUSEN, 1998). 

Segundo POLONSKY & ROSENBERGER III (2001), o “esverdeamento” de uma 

empresa pode ocorrer como resultado de pressões internas e/ou externas. As pressões externas 

incluem: 

- Demanda por satisfação do consumidor; 

- Reagindo a uma ação verde do competidor;  

- Modificações internas requeridas por fornecedores e/ou canais de distribuição. 

As pressões internas para atividades verdes incluem: 

- Custo; 
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- Filosofia. 

Quando consideramos marketing verde, muitas pessoas tendem a focar incorretamente 

sobre atividades específicas, tais como promoção de produtos com características verdes ou 

projetando produtos ecologicamente menos prejudiciais. Embora essas atividades sejam 

taticamente importantes e necessárias para o sucesso de um programa verde, o marketing 

ambiental é uma abordagem integrada que re-avalia continuamente como as firmas podem 

alcançar objetivos corporativos e conhecer as necessidades dos consumidores enquanto, 

minimiza os danos ecológicos a longo-prazo (POLONSKY & ROSENBERGER III, 2001).  

O consumidor final, cada vez mais ecológico, é na realidade o agente que induz todas 

as mudanças internas nas organizações a partir de uma maior consciência sobre os potenciais 

efeitos ambientais que as empresas e seus produtos podem causar (ANDRADE, 

TACHIZAWA & CARVALHO, 2002). SEMENIK & BAMOSSY (1995) afirmam ainda que, 

muitos analistas acreditam na existência de dois valores que terão um notável efeito a longo-

prazo sobre produtos, serviços e, em última instância, sobre o planejamento de marketing nos 

próximos anos. Que seriam: a atitude em relação à saúde com à busca de status e o meio 

ambiente. 

Essa ascensão do marketing verde tem estimulado um maior número de pesquisas na 

área de comportamento do consumidor, e como os consumidores integram as questões 

ambientais nos processos de decisão de compra (POLONSKY & MINTU-WINSATT, 1997).  

2.1.1 Processo de Compra 

 Os profissionais de marketing tem que ir além das várias influências sobre os 

compradores e desenvolver um entendimento de como eles tomam suas decisões de compra. 

Especificamente, devem identificar quem toma a decisão de compra, os tipos de decisão de 

compra e as etapas do processo de compra (KOTLER, 1998). 

  A decisão do cliente potencial em comprar um produto é apenas uma etapa em um 

processo que pode ter começado muito antes da decisão, e que terá conseqüências muito 

tempo depois (SANDHUSEN, 1998). As atividades de consumo, desde a decisão do que 

comprar, até o uso e posse dos produtos, desempenham um papel importante na vida das 

pessoas (SEMENIK  & BAMOSSY, 1995). 

 A tomada de decisão do consumidor varia conforme o tipo de decisão de compra 

(KOTLER, 1998). Vista em termos de seus graus de envolvimento e complexidade, as 
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decisões do comprador podem ser categorizadas como: rotineiras, limitadas ou extensivas, 

onde os produtos rotineiros são os de baixo custo e risco, comprados com freqüência e de 

“baixo envolvimento”(SANDHUSEN, 1998). Os produtos alimentícios, normalmente se 

enquadram nas compras rotineiras, contudo, os alimentos orgânicos não se encaixam nesse 

modelo, visto que agregam valor a seus produtos.  

 Existem vários graus de envolvimento no processo decisório de compra do 

consumidor. Mas, as pesquisas desenvolvidas sobre o comportamento dele sugerem que este 

processo de decisão de compra ocorre numa série de estágios (SEMENIK & BAMOSSY, 

1995). Conforme figura 2.1. 

Reconhecimento do 
problema 

Busca de 
informação 

Avaliação de 
alternativas 

Decisão de compra 

Comportamento 
pós-compra

Figura 2.1: Modelo dos cinco estágios no processo de decisão de compra. 
Fonte: KOTLER, 1998, p.180. 

 O reconhecimento do problema inicia-se quando o comprador identifica um problema 

ou necessidade, que pode ser impulsionada por estímulos internos ou externos. Portanto, é 

importante identificar as circunstâncias que ativam uma necessidade específica (KOTLER, 

1998).

A busca de informação refere-se a quanto tempo e energia um indivíduo dedica ao 

processo de coleta de fatos, antes de tomar a decisão. A intensidade da busca por informação 

varia de pessoa para pessoa, dependendo do tipo de produto considerado para a compra e da 

orientação do comprador para o consumo (SEMENIK  & BAMOSSY, 1995). Segundo os 

 9



mesmos, o envolvimento também afeta o modo como os indivíduos analisam e fazem suas 

compras. O envolvimento refere-se ao grau em que a compra está voltada ao ego e ao valor. 

Por isso, quanto mais a compra estiver ligada à auto-estima do indivíduo, mais envolvida 

aquela pessoa ficará no processo de decisão. 

A avaliação das alternativas, segundo SEMENIK  & BAMOSSY (1995), podem ser de 

duas formas: de produto ou de compra. A avaliação das alternativas de produto, é quando 

muitos produtos podem parecer, aos olhos do consumidor, adequados. Porque diferentes 

compradores avaliam os produtos, com diferentes graus de ênfase nas suas características 

funcionais, na satisfação emocional percebida e nos benefícios que podem resultar de uma 

posse ou uso. A avaliação das alternativas de compra, é quando o consumidor decide onde 

comprar, no entanto, normalmente é adotado um conjunto de lojas onde comprar, portanto, só 

é essencial quando são compras de uma nova área de produtos. 

A decisão de compra, é quando o consumidor faz a sua escolha. (SEMENIK & 

BAMOSSY, 1995). Nesta etapa, duas variáveis podem interferir no processo de compra, que 

seriam: as atitudes dos outros e os fatores situacionais imprevistos (SANDHUSEN, 1998). 

Que KOTLER (1998), chama de “as atitudes dos outros” e “risco percebido”. 

A última etapa é o comportamento pós-compra. Que segundo SANDHUSEN (1998) 

seriam as respostas psicológicas dos compradores para suas decisões de compra. Entender 

essas respostas é importante para os gerentes de marketing, porque elas aumentam a 

probabilidade dos compradores comprarem novamente os produtos ou encorajar outras 

pessoas os adquirirem.  

Para a criação de estratégias de marketing, as empresas precisam estudar o mercado 

consumidor e o comportamento do consumidor. Ao pesquisar o comportamento, o objetivo do 

marketing é, melhor entender o consumidor e assim poder antecipar ou prever seu 

comportamento futuro. Os comportamentos que despertam mais interesse na área do 

marketing dizem respeito à compra e ao uso (MATTAR, 1996). O típico processo de compra 

consiste na seqüência citada dos cinco estágios, portanto, o trabalho é entender o 

comportamento do consumidor em cada um desses estágios e que influências estão operando 

(KOTLER, 1998). 

Um outro fator importante é a identificação de quem toma a decisão de compra de um 

produto, se é quem de fato vai consumi-lo, se é alguém responsável pelas compras da família 

ou se é um comprador institucional (GEPAI, 2001). 
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2.1.2 Segmentação de Mercado. 

Os mercados consistem de compradores que se diferem em muitos aspectos e podem 

ser segmentados de várias maneiras. A segmentação de mercado é a ação de identificar e 

classificar grupos distintos de compradores, que podem exigir produtos e/ou compostos de 

marketing separados (KOTLER, 1998).  

A segmentação é uma subdivisão do mercado global de uma empresa, em parcelas o 

mais homogêneas possível, com o fito de formular estratégias de marketing. E considerando-

se a extensão territorial do Brasil e a amplitude dos mercados existentes, a mistura de raças e 

os hábitos de consumo distintos, fica fácil entender a importância da segmentação de mercado 

(COBRA, 1997). Mesmo porque, focar as necessidades do cliente resulta num melhor 

alinhamento de seu produto ou serviço no mercado (BROOKS, 1993). 

 Conforme POLONSKY & MINTU-WINSATT (1997) existem quatro fortes 

segmentos de mercado para produtos ou serviços verdes, que seriam: os consumidores em 

geral, as agências governamentais, indústrias privadas e empresas sem fim lucrativo. No caso 

esta pesquisa, se deterá ao segmento de mercado dos consumidores em geral.  

Segundo SEMENIK & BAMOSSY (1995), a segmentação de mercado baseia-se nas 

variáveis físicas (localização geográfica e características demográficas) e nas variáveis 

comportamentais (características de uso, estilo de vida e benefícios procurados). Para 

KOTLER (1998) e SANDHUSEN (1998), as bases para uma segmentação de mercado 

seriam: geográficas, demográficas, psicográficas e comportamentais, conforme o tabela 2.1. 

Tabela 2.1 Variáveis de segmentação do mercado consumidor. 

Variáveis Geográficas Região, população da cidade, concentração, clima. 

Variáveis Demográficas 
Faixa etária, tamanho da família, ciclo de vida da família, sexo, 
renda, ocupação, formação educacional, religião, raça, geração, 
nacionalidade; classe social. 

Variáveis Psicográficas Estilo de vida, personalidade. 

Variáveis Comportamentais 
Ocasiões, benefícios, status de usuário, status de lealdade, 
estágio de aptidão de compra, atitude relativa ao produto. 

Fonte: KOTLER, 1998, p.232. 

 No geral, os critérios de base demográfica e geográfica não são tão úteis, quanto as 

variáveis psicográfica e comportamental, no desenvolvimento de estratégias. Todavia, todas 

as estratégias de segmentação devem estar ligadas aos critérios demográficos e geográficos, 

 11



mesmo que, sejam somente para se certificar de que os membros do segmento podem pagar 

pelo produto, bem como, indicar onde e como eles podem ser alcançados (SANDHUSEN, 

1998).

O valor de uma análise de segmentação de mercado cuidadosamente elaborada, não 

apenas promove o sucesso dos esforços de marketing, como também melhora o desempenho 

de todas as fases da operação empresarial (SEMENIK & BAMOSSY, 1995). Para o processo 

de segmentação de mercado com base no comportamento de compra do consumidor, é 

necessário correlacionar alguns parâmetros com esse comportamento (COBRA, 1997). Como 

pode ser visualizado no tabela 2.2. 

Tabela 2.2: Algumas características comportamentais dos compradores. 

Quando as compras são 
feitas

Semanal,  Mensal,  Diária.  

Dia da semana 

As razões de compra
Utilidade, Óbvia, Razões psicológicas.  

Maior ou menor uso 

Classificação psicossocial 
do comprador

Classe social, diferenças de valores, introvertido-extrovertido.  

Outros 

O conhecimento na 
compra

Nenhuma informação, pouca informação, informado. 

Interessado, desejoso, disposto  a comprar. 

Motivos de compra Necessidade real, necessidade de status, realização pessoal. 

Benefícios buscados Economia, conveniência, prestígio. 

Fonte: adaptação de COBRA, 1997, p. 97. 

A análise de segmentação de mercado incrementa os esforços da empresa em relação: 

a um melhor entendimento de, por que os clientes compram e os não-clientes não compram; 

melhor entendimento das necessidades, desejos e motivos dos consumidores; a especificação 

precisa dos objetivos do marketing; alocação mais eficiente dos recursos humanos e 

financeiros; e capacidade de responder mais rapidamente às mudanças no ambiente externo 

(SEMENIK & BAMOSSY, 1995). 

As empresas que oferecem produtos ou serviços verdes têm várias alternativas de 

mercados. Por isso, a identificação de um apropriado mercado é o primeiro passo na 

identificação de um nicho, mas é necessário posicioná-lo corretamente e fazer a diferenciação 

desses produtos. A escolha do mercado “certo” é o alicerce da estratégia. Porque com base no 

mercado-alvo das empresas, recomendações podem ser produzidas sobre uma política de 
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produto, preço, promoção e distribuição (4 P’s) (POLONSKY & MINTU-WINSATT, 1997). 

Na figura 2.2 apresenta-se a importância da identificação do mercado. 

Mercado-alvo:
1º - segmento 
2º - segmento 
3º - segmento 
4º - segmento 

Formulação 
estratégica: 

Posicionamento 

Implementação 
estratégica 

Feedback

Figura 2.2: A importância da identificação do mercado de produtos verdes. 
Fonte: POLONSKY & MINTU-WINSATT, 1997, p. 303. 

 Os modelos para segmentação são, na melhor das hipóteses, um hábil trabalho de 

aproximação da realidade, porque não se pode afirmar que existam segmentos, ou que a forma 

de classificação de uma heterogeneidade não-observada (usualmente assume-se que é normal) 

é conhecida. No entanto, a segmentação tem provado ser o mais útil conceito para gerentes. 

Os segmentos de mercado são grupos criados para ajudar os gerentes a desenvolver 

estratégias que encontrem mais facilmente as necessidades de altas expectativas de lucro para 

as empresas. (WEDEL, 2002). 

2.2 Estratégias de Marketing para Produtos Ecológicos 

A formulação das estratégias e dos programas de marketing, depende de uma 

adequada segmentação de mercado. Para segmentar é preciso conhecer as necessidades dos 

consumidores-alvo, bem como as suas atitudes e comportamentos mais usuais de compra 

(COBRA, 1997). 

Estratégias são planos de ação, elaborados para o alcance de objetivos. A empresa 

elabora estratégias em cada área do marketing mix (preço, praça, produto e promoção), os 

quais vão permitir que ela persiga os objetivos de receita, lucro e participação no mercado 

(SEMENIK & BAMOSSY, 1995).

Para que um produto seja desenvolvido e comercializado de modo a refletir a apreciação 

das expectativas e desejos dos consumidores, todos os valores potenciais procurados pelos 

consumidores – tangíveis e intangíveis, funcionais e emocionais, reais e percebidos – devem 

 13



ser considerados pelo estrategista de marketing no projeto e marketing do produto 

(SEMENIK & BAMOSSY, 1995). 

Uma firma, que utiliza o marketing ambiental, pode fazer várias coisas: baixar os 

custos, diferenciar-se, ou fortalecer-se. Há várias formas de se criar uma vantagem 

competitiva, e ser ambientalmente correto pode proporcionar uma destas três oportunidades: 

Primeiro, processos de produção verde freqüentemente resultam em melhor eficiência dos 

recursos, assim, baixando a estrutura de custos da firma e melhorando sua posição 

competitiva. Segundo, a questão ambiental, possibilita à firma diferenciar-se por oferecer 

novos produtos em mercados novos e/ou oferecer benefícios adicionais para produtos atuais, 

podendo melhorar a proposta de valor para o consumidor e permitindo encontrar novos 

segmentos de consumidores, aumentando a lealdade dos clientes, e elevando a lucratividade. 

E terceiro, a firma pode tratar o processo como uma oportunidade para a empresa renovar-se 

(POLONSKY & ROSENBERGER III, 2001). 

A conscientização da sociedade sobre a importância do meio ambiente proporcionou o 

surgimento de novos mercados para produtos e serviços ‘ecológicos’. Isso supõe, uma 

oportunidade de mercado e uma vantagem competitiva para as empresas (BRANDALISE, 

2001). Mas, não existe nenhuma estratégia ótima para todas as empresas que competem em 

um mesmo segmento. A vantagem competitiva com base na diferenciação do produto pode 

ser conseguida através de um superior desempenho em fatores valorizados pelos compradores 

e o número de oportunidades de diferenciação vai variar de acordo com o tipo de segmento 

(MONTEIRO NETO, 2001). 

Baseando-se nas atuais tendências, as características das mercadorias e dos serviços 

“amigos da natureza”, são percebidos por oferecer benefícios únicos para usuários ou 

compradores. Isso é crítico no posicionamento do produto, essa percepção positiva pode 

servir como uma vantagem competitiva. (POLONSKY & MINTU-WINSATT, 1997). 

A estratégia da agricultura orgânica no mercado agrícola é simples e clara: oferecer 

produtos de alta qualidade, sem resíduos ou outras substâncias que o consumidor não quer, 

além de oferecer a garantia de um produto que não agride o ambiente, o que representa um 

requisito da produção sustentável (CERVEIRA & CASTRO, 1999). 

Uma posição vantajosa deve começar com a decisão de como a empresa quer se 

diferenciar na escolha do mercado local (HAYES & UPTON, 1998). A diferenciação dos 

produtos em relação aos concorrentes é uma necessidade das empresas, um ingrediente 
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indispensável para o sucesso dos negócios (GEPAI, 2001). Quando dizemos que uma empresa 

se diferenciou, queremos dizer que ela elevou a disposição dos clientes para pagar por seus 

produtos e pode cobrar um preço mais alto. Não queremos dizer simplesmente que a empresa 

é diferente das suas concorrentes (GHEMAWAT, 2000). 

O setor agroindustrial tem utilizado mais freqüentemente algumas modalidades de 

certificação, com o objetivo de diferenciar produtos e produtores agrícolas. A esta classe de 

certificação pertencem o selo de origem, sanidade, pureza, sócio-ambiental e o dos produtos 

orgânicos. Neste caminho, os produtores de alimentos certificados se beneficiam da 

diferenciação de seus produtos podendo obter retornos satisfatórios. Esta estratégia pode ser 

utilizada para que o segmento de alimentos certificados, do setor agrícola, possa reagir melhor 

a fatores externos, tais como: instabilidade, super oferta e preços baixos, que a produção 

agrícola em geral verifica (RODRIGUES & BATALHA, 2000). Do ponto de vista 

econômico, a produção orgânica apresenta vantagens indiscutíveis, por causa da possibilidade 

de diferenciação dos produtos (GEPAI, 2001). 

Em um mercado competitivo, a diferenciação do produto é a base para a obtenção de 

melhores preços ou aumento das vendas (ABraS, 2003). Os rótulos ou selos protegem os 

consumidores de possíveis fraudes, além de outras vantagens expressivas, como o fato de que 

a certificação torna a produção orgânica tecnicamente mais eficiente, à medida que exigem 

planejamento e documentação por parte do produtor (DAROLT, 2001). 

A competição é hoje a palavra chave para as empresas. Mediante esse processo é que 

elas buscam estabelecer estratégias de crescimento, participação no mercado e de aumento da 

lucratividade (MONTEIRO NETO, 2001). Uma empresa pode tentar equiparar-se aos 

concorrentes sobre várias dimensões competitivas, e assim, oferecer um “melhor valor” 

(HAYES & UPTON, 1998). 

Para uma competição eficaz é necessário que a empresa tenha capacidade de 

identificar as oportunidades e trazer rapidamente para o mercado novos produtos e processos. 

Produtos e processos superiores é uma forma de se saltar sobre os competidores, onde as 

vantagens existentes são edificadas com a criação de barreiras competitivas, estabelecendo 

uma imagem de liderança, ampliando a existência de oferta de produtos e no aumento da fatia 

de mercado (CLARK & WHEELWRIGHT, 1993).  

A vantagem competitiva depende de se conseguir uma ligação mais ampla que a dos 

concorrentes entre a disposição dos compradores para pagar e os custos. O conceito de valor 
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agregado ajuda a interagir com as considerações de vantagem/ desvantagem competitiva. 

Uma empresa tem valor agregado quando, a rede de clientes, fornecedores e 

complementadores na qual ela opera, fica melhor com ela do que sem ela, isto é, quando a 

empresa oferece alguma coisa que é única e valiosa no mercado (GHEMAWAT, 2000).  

Segundo o mesmo, à medida que os estrategistas passaram a prestar mais atenção à 

análise dos clientes, começaram a reconsiderar a idéia de que, conseguir baixos custos e 

oferecer baixos preços aos clientes era sempre a melhor maneira para concorrer. Em vez 

disso, eles focalizaram mais de perto maneiras diferenciadas de concorrer, que permitissem a 

uma empresa cobrar um preço extra, melhorando o desempenho frente aos clientes ou 

reduzindo seus custos. 

Na pesquisa de LOMBARDI, SATO & MOORI (2003) os resultados evidenciaram 

cinco principais fatores de competitividade para produtos orgânicos. O primeiro fator diz 

respeito aos aspectos legais e de certificação; o segundo fator está relacionado à ética da 

empresa; o terceiro fator é relativo ao preço e à comercialização; o quarto fator se ocupa das 

influências políticas e o quinto fator, diz respeito às questões ambientais. 

2.3 Investigações sobre os Consumidores, a Escolha e a Compra de 

Produtos Orgânicos 

A busca pela qualidade alimentar está se tornando uma das principais preocupações 

dos consumidores (DAROLT, 2002). Dado o significante aumento no interesse dos 

consumidores por alimentos orgânicos (BOURN & PRESCOTT, 2000 e DAROLT, 2000), 

diversos estudos têm sido conduzidos sobre os consumidores, a escolha e a compra de 

alimentos orgânicos BORGUINI, (2002); BOURN & PRESCOTT, (2002); CERVEIRA & 

CASTRO, (1999); DIAMANTOPOULOS, SCHLEGELMILCH & SINKOVICS, (2003); 

FOTOPOULOS, KRYSTALLIS & NESS, (2003); GIL, GARCIA & SÀNCHEZ, (2000); 

GRUNERT & JUHL, (1995); GRUNERT, BECH-LARSEN & BREDAHL, (2000); HURSTI 

& MAGNUSSON, (2003); LOMBARDI, SATO & MOORI, (2003); MAGNUSSON et al., 

(2003); MINTON & ROSE, (1997); RUCINSKI & BRANDENBURG, (1999); SABA & 

MESSINA, (2003); TORJUSEN et al., (2001); WANDEL & BUGGE, (1997). 
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2.3.1 Internacionais 

Os pesquisadores BOURN & PRESCOTT (2002) realizaram uma comparação do 

valor nutricional, da qualidade sensorial e da segurança alimentar dos alimentos produzidos 

organicamente e convencionalmente. A pesquisa foi realizada na Nova Zelândia, utilizando 

revisão bibliográfica. Eles tratam nesta pesquisa de questões do tipo: o que é um produto 

crescido organicamente; o que faz os consumidores escolherem alimentos orgânicos; fazem 

comparações entre os sistemas de produção orgânica e convencional, além das questões de 

valor nutricional, qualidade sensorial e de segurança alimentar entre orgânicos e 

convencionais.

Concluiu-se que, com a possível exceção do conteúdo de nitrato, não há fortes 

evidências de que produtos crescidos organicamente e convencionalmente diferem na 

concentração de vários nutrientes. Eles observaram, também, que enquanto há respondentes 

indicando que frutas e vegetais orgânicos e convencionais podem diferir sobre uma variedade 

de qualidades sensoriais, eles encontraram serem inconsistentes essas diferenças. Dada à 

proibição de pesticidas químicos nos sistemas de agricultura orgânica, isso já é uma razoável 

suposição de que alimentos crescidos organicamente, em geral, contenham reduzidos níveis 

de pesticidas do que os alimentos crescidos convencionalmente, em função disso muitos 

consumidores podem preferir alimentos orgânicos em detrimento aos convencionais. 

Na pesquisa de DIAMANTOPOULOS, SCHLEGELMILCH & SINKOVICS (2003), 

os autores exploraram, se as características sócio-demográficas ainda tem um papel 

importante no perfil dos consumidores verdes. Para esta pesquisa, foi utilizada uma revisão 

interdisciplinar da literatura, onde se desenvolveram algumas hipóteses e baseou-as na relação 

entre seis variáveis sócio-demográfica (gênero, estado civil, idade, número de filhos, 

educação e classe social) e cinco medidas de consciência ambiental (conhecimento ambiental, 

atitude ambiental, comportamento de reciclagem, ação política e comportamento de compra). 

Posteriormente, essas hipóteses foram testadas em consumidores da Grã-bretanha, onde o 

tamanho da amostra foi de 1697 questionários. 

Com a pesquisa, eles diagnosticaram que as características sócio-demográficas 

associadas à consciência ambiental, tem um fraco poder explicativo. Mas, as variáveis sócio-

demográficas podem ser usadas, em algum grau, para o perfil dos consumidores da Grã-

bretanha em termos de atitudes e conhecimentos ambientais, porém, são de uso limitado. 

Segundo os autores, parece prudente que as empresas condicionem seus produtos, não só de 
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acordo com aspectos ambientais, mas também, com base em outras características do produto, 

onde uma combinação de variáveis sócio-demográficas e psicografias seriam mais bem 

aplicadas.

Conforme FOTOPOULOS, KRYSTALLIS & NESS (2003), o estudo tenta oferecer 

mais idéias sobre o mercado do vinho na Grécia, com ênfase sobre os produtores de vinho de 

uvas orgânicas, relacionado à escolha do vinho pela estrutura de valor pessoal do consumidor. 

Ele usou uma amostra qualitativa e aplicou uma metodologia com dois tipos de objetivos: o 

motivacional e o cognitivo. Nesta pesquisa utilizou-se um questionário com quatro sessões 

temáticas: na 1ª seção - comportamento na compra de alimentos, hábitos de dieta e freqüência 

de compra. 2ª seção - comportamento na compra de alimentos orgânicos, atitudes, fonte de 

informação, envolvimento e razão geral para preferir orgânico. 3ª seção - ela é qualitativa, e 

dirigida por uma fase de encadeamento. 4ª seção - características sócio demográficas. Neste 

questionário, para os compradores de produtos orgânicos, era aplicado o questionário 

completo e para os não compradores retirava-se a 2ª - seção. A amostra foi composta de 49 

respondentes.

Os autores identificaram diferença entre os consumidores orgânicos e os não 

orgânicos, tanto na parte motivacional, quanto na cognitiva. No geral, a pesquisa encontrou os 

seguintes motivos para a compra de produtos orgânicos: saúde, preocupação ambiental, 

qualidade superior e melhor sabor, em comparação com os produtos convencionais. Mas, os 

cinco maiores benefícios motivacionais encontrados para a compra do vinho orgânico foram: 

saudável, qualidade, informação, atratividade e melhor sabor. Portanto, a distinção entre 

comprador e não-comprador deriva das diferenças na avaliação desses motivos, pelas 

estruturas cognitivas dos consumidores e os diferentes motivos com o qual as características 

dos vinhos orgânicos são associadas. 

 GIL, GARCIA & SÀNCHEZ (2000) realizaram uma segmentação de mercado e 

analisaram a disponibilidade de pagar por alimentos orgânicos em duas regiões da Espanha. O 

estudo tenta fornecer um melhor entendimento dos consumidores espanhóis em relação a 

comida orgânica, dando especial atenção ao valor máximo que os consumidores estão 

dispostos a pagar por tais produtos. Após a segmentação de mercado com base no estilo de 

vida, foi feita uma caracterização levando-se em conta características sócio-econômicas, e 

atitudes em direção aos produtos orgânicos e as questões ambientais. Foi uma pesquisa de 

levantamento, que utilizou uma amostra estratificada ao acaso dos compradores de alimentos, 

com base na idade e no bairro de residência, 400 respondentes foram relacionados ao acaso 
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em suas residências em cada região da Espanha, mas só 65% (260) em Navarra e 47% (188) 

em Madrid eram compradores freqüentes ou ocasionais desses produtos. O respondente era o 

principal comprador de produtos alimentícios na família e a primeira questão era qual o grau 

de conhecimento sobre os produtos orgânicos, se o respondente dissesse que não conhecia 

nada sobre este produto, ele ou ela não era mais entrevistado.  

O resultado dessa pesquisa indicou que os consumidores preocupados com a 

degradação ambiental e as dietas para a saúde, são os mais prováveis compradores de 

produtos orgânicos e estão dispostos a pagar um alto valor. Entre os diferentes segmentos de 

mercado, especial atenção deve ser dada aos “possíveis consumidores”, porque eles 

representam um potencial mercado em crescimento e estratégias especiais de marketing 

devem ser dirigidas a eles. Também, foi considerada uma importante tarefa, aumentar o 

conhecimento dos consumidores do que é um produto orgânico. 

GRUNERT & JUHL (1995) no seu estudo tratam dos valores, das atitudes ambientais 

e a compra de alimentos orgânicos. O questionário consistia de várias seções, avaliando a 

importância dos valores, das atitudes e do conhecimento sobre as preocupações  ambientais, 

comportamento de consciência ambiental, aspectos na compra de alimentos orgânicos e 

características sócio-demográficas. A pesquisa foi realizada com professores de escolas 

primárias e secundárias de Danish, na Dinamarca, onde foram enviados 20 questionários para 

cada uma das 28 escolas, mas o retorno foi de apenas 174 questionários (31%). A pesquisa 

utilizou a correlação de Pearson. 

 Os autores confirmaram algumas hipóteses, dentre elas: - A importância dos valores 

que pertencem ao domínio motivacional: universalismo, benevolência e espiritualidade, que 

estavam associados positivamente com atitudes ambientais, porque eles refletem interesses 

coletivos e são preocupações com o engrandecimento dos outros, transcendendo os interesses 

egoísticos, e dotando a vida de significado. - A importância dos valores que pertencem ao 

domínio motivacional: segurança, conformidade, tradição e poder, estavam associados 

negativamente com as atitudes ambientais, porque esses domínios refletem interesses 

indivualistas. - A importância dos valores que pertencem ao domínio motivacional: proeza, 

estimulação e hedonismo, não estavam associados com as atitudes ambientais, porque eles 

refletem superioridade social e estima, são preocupações com a própria satisfação do prazer. 

Confirmaram, inclusive que: - As atitudes positivas em direção as questões ambientais foram 

relacionadas positivamente a compra de alimentos orgânicos e a freqüência desse 
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comportamento. - E o desinteresse pelas questões ambientais deve se refletir em não-

compradores de alimentos orgânicos. 

A pesquisa de GRUNERT, BECH-LARSEN & BREDAHL (2000), tratou de três 

questões na percepção da qualidade e a aceitação de produtos lácteos, utilizando cinco 

diferentes estudos empíricos sobre essa percepção, relacionando-as a três questões sobre a 

dimensão da qualidade, com relação à comunicação: fornecimento de informação credível, o 

papel da atitude dos consumidores e os processos de inferência na percepção da qualidade. 

Com base em um dos estudos, esta pesquisa comparou amostras de consumidores da 

Alemanha e Dinamarca, com respeito a confiança na informação de que um produto é 

orgânico, a satisfação com a quantidade de informação disponível, e o grau em que eles 

procuram por informações adicionais sobre os produtos orgânicos.  

Os autores concluíram que existem três fenômenos que enfatizam a importância da 

comunicação sobre o produto lácteo. Primeiro, as considerações sobre a saúde e sobre a 

maneira como o produto é produzido, como nos métodos de produção orgânica ou bem-estar 

dos animais, caracterizam a percepção da qualidade dos consumidores de hoje. Segundo, uma 

vez credível a informação sobre uma certa dimensão da qualidade ter sido estabelecida, ela 

pode desenvolver uma vida por si só, porque os consumidores podem usá-la na produção de 

inferências, inferindo dimensões da qualidade além daquelas que na realidade são abrangidas 

pela informação. E terceiro, informações credíveis são especialmente difíceis onde às 

informações não são coerentes com as atitudes estabelecidas pelo consumidor. 

Diagnosticaram também, que o sabor continua sendo a primeira consideração dos 

consumidores na escolha de alimentos. 

HURSTI & MAGNUSSON (2003), estudaram a percepção sobre os alimentos 

orgânicos e os modificados geneticamente. Neste estudo foi investigada a percepção dos 

consumidores da Suécia, em relação ao atual nível de conhecimento sobre as conseqüências 

dos alimentos modificados geneticamente e sobre a produção orgânica. Foram enviados 2.000 

questionários pelo correio para pessoas entre 18 e 65 anos, e o retorno foi de 786 

questionários (39%). As questões dos alimentos orgânicos, referiam-se a carne orgânica e a 

tomates crescidos organicamente.  

Os pesquisados descreviam o produto orgânico de forma favorável, associando-os a 

nenhuma preocupação, pouco risco e eram vistos como saudáveis além de servirem a uma boa 

causa. Já com relação aos alimentos modificados geneticamente, os resultados da pesquisa 

indicaram que muitos respondentes descrevem-no de forma desfavorável, mas parece que 
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esses consumidores sentem, com relação aos modificados geneticamente, que por “alguém 

saber o que estão fazendo” e que podem confiar nesse “alguém”, ou seja, nas autoridades 

competentes, então eles podem aceitar o uso da tecnologia genética na produção de alimentos. 

A pesquisa de MAGNUSSON et al. (2003), aborda a escolha de alimentos orgânicos 

relacionando-os a percepção das conseqüências à saúde humana e ao comportamento não-

prejudicial ao meio ambiente. A amostra foi realizada com os cidadãos da Suécia, com idade 

entre 18 e 65 anos e o tamanho da amostra foi de 1.154 questionários. O questionário 

consistia em duas seções, com questões relativas a: atitudes em direção a compra de alimentos 

orgânicos, percepção da importância do “orgânico” como critério de compra, intenção para 

comprar orgânico, freqüência de compra, percepção das conseqüências da compra de 

alimentos orgânicos e informações sobre a reciclagem e o comportamento não-prejudicial ao 

meio ambiente dos próprios respondentes.  

Os autores concluíram que os respondentes que possuem forte intenção de compra 

consideram a produção orgânica importante, por perceberem positivamente as conseqüências 

sobre a saúde, bem-estar animal e ambiental, do que aqueles com fraca intenção. Portanto, 

aqueles com forte intenção de compra percebem mais benefícios na compra de alimentos 

orgânicos do que aqueles com fraca intenção. Esta pesquisa apresentou uma discrepância 

entre comportamento de reciclagem e escolha alimentar, portanto, a utilização de 

“preocupações ambientais” como motivo de compra no setor alimentício não é útil, porque o 

ato de comer é fortemente influenciado por fatores afetivos. 

MINTON & ROSE (1997), estudaram sobre o efeito das preocupações ambientais 

sobre o comportamento não-prejudicial ao meio ambiente. Foi um estudo exploratório, 

realizado no Sul da Califórnia, Estados Unidos, com o objetivo de investigar a associação 

entre o efeito da preocupação ambiental e o das normas sociais pertinentes à preocupação 

ambiental, com três variáveis de comportamento do consumidor e seis de intenções 

comportamentais. A pesquisa foi administrada a uma amostra de consumidores que são os 

compradores elementares da família. Foram enviados 500 questionários mais retornaram 144 

questionários (29%). 

Os resultados da análise de variância (ANOVA), indicaram que o estilo de vida tem 

uma influência primária sobre o comportamento, enquanto que as atitudes têm uma instintiva 

influência sobre as intenções de comportamento. Os resultados desta pesquisa confirmaram o 

trabalho de Schwartz (1977) e Hopper e Nielsen (1991) por apresentar que o estilo de vida 

tem uma influência primária sobre o comportamento não-prejudicial ao meio ambiente; 
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Enquanto a atitude é um bom prenúncio de intenção para agir no caminho das preocupações 

ambientais, um senso pessoal de obrigação moral é mais provável, por condizer às ações na 

forma de escolher produtos não-prejudiciais ao meio ambiente, pesquisa e reciclagem. 

SABA & MESSINA (2003), estudaram as atitudes em relação aos alimentos orgânicos 

e a percepção dos riscos e benefícios associados aos pesticidas. O estudo foi realizado na 

Itália, com o objetivo de examinar o papel das crenças, atitudes e intenção na predisposição de 

consumir frutas e vegetais, avaliando a influência da confiança nas instituições responsáveis 

por regulamentar e a percepção dos riscos e benefícios associados com os pesticidas nos 

alimentos. A amostra foi representativa para a população italiana de acordo com o gênero e a 

classe de idade, totalizando 947 pessoas. Foi utilizada uma análise Cluster, que indicou três 

perfis de crenças e atitudes em direção ao consumo de vegetais e frutas orgânicas. 

  Os resultados evidenciaram que os cidadãos da amostra tendem a ter atitudes 

favoráveis com relação ao consumo de frutas e vegetais produzidos pela agricultura orgânica. 

Eles concordam que frutas e vegetais orgânicos são saudáveis, amigos do ambiente, e tem 

mais sabor e valor nutricional, do que os alimentos crescidos convencionalmente; mas poucos 

foram os consumidores que realmente consumiam esses produtos. Uma significante relação 

foi encontrada entre os benefícios percebidos e os riscos associados com os pesticidas. 

Entretanto, a magnitude da variância de percepção dos riscos e benefícios explicados pela 

confiança sugere que deve ser outro importante fator que prediz essa relação e que não foi 

incluído neste estudo. Porém, esta pesquisa sugere que existe relação entre a percepção dos 

riscos e benefícios associados com os pesticidas, e as atitudes em direção ao consumo de 

frutas e vegetais orgânicas. 

TORJUSEN et al. (2001), pesquisaram a percepção da qualidade e a orientação ao 

sistema alimentar entre consumidores e produtores de alimentos orgânicos da cidade de 

Hedmark, na região sul da Noruega. O objetivo é conhecer como o consumidor, bem como o 

produtor, relaciona a qualidade da comida e as questões do sistema alimentar. A pesquisa 

utilizou um questionário com 20 questões de opinião e 11 questões diversas, utilizando uma 

escala de Likert de cinco níveis, coletando 286 questionários. Os aspectos pesquisados foram: 

frescor da comida, sabor, uso de organismos modificados geneticamente, o não uso de 

substâncias que causam danos à saúde, bem-estar animal, dentre outros, além de 

considerações sobre os aspectos importantes na escolha de onde compram esses alimentos. 

O resultado desse estudo apresentou que consumidores de alimentos orgânicos 

reconhecem seu papel no sistema alimentar, incluindo preocupações com seu ambiente local. 
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O consumidor orgânico é menos preocupado com questões de baixo preço e conveniência, 

que eles chamaram de aspectos “práticos” na procura de alimentos, comparado aos 

consumidores convencionais. O resultado do presente estudo apresentou conexão entre o que 

os consumidores entendem como, qualidade do alimento e suas escolhas de comida orgânica. 

O que distingue os consumidores que freqüentemente compram alimentos orgânicos são suas 

preocupações, com o que os autores chamaram de “traços de reflexão”, que são aspectos que 

estão relacionados com a saúde numa perspectiva mais ampla.  

A pesquisa de WANDEL & BUGGE (1997), abordou a qualidade da comida na 

avaliação dos consumidores que apresentam preocupação ambiental. Ela foi realizada com 

consumidores orgânicos noruegueses com mais de 15 anos, obtendo 1103 questionários. O 

questionário continha propriedades da qualidade, que são importantes aos consumidores, o 

grau de satisfação com a qualidade, a disponibilidade para pagar um valor extra por alimentos 

produzidos de maneira ambiental e hábitos de consumo com relação a esses produtos. 

 Para os autores, o resultado da pesquisa apresentou três indicadores do interesse dos 

consumidores por alimentos produzidos de forma ambiental. Primeiro, é porque o consumidor 

prioriza a produção ambiental em concorrência com outros aspectos da qualidade alimentar; 

um segundo indicador seria, a disponibilidade para pagar mais por alimentos produzidos de 

forma ambiental, e um terceiro indicador, abordaria o próprio comportamento ambiental. 

Determinados autores, em suas pesquisas, realizaram afirmações com relação às 

diferenças entre consumidores, em maior e menor  freqüência de compra de alimentos 

orgânicos, cujas menções foram agrupadas na tabela 2.3. 
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Tabela 2.3: Resumo da literatura sobre características de compradores de alimentos orgânicos. 

Autores
Compradores em maior frequência 

de alimentos orgânicos 

Compradores em menor 

frequência de alimentos orgânicos 

FOTOPOULOS, 
KRYSTALLIS & 

NESS (2003) 

- Maior freqüência de compra em lojas 
especializadas 
- Maior cuidado com padrões de dieta 
e de saúde. 

- Menor freqüência de compra em 
lojas especializadas. 
- Menor cuidado com padrões de 
dieta e de saúde. 

GRUNERT & 

JUHL (1995) 

- Atitudes positivas em relação às 
questões ambientais. 

- Desinteresse pelas questões 
ambientais. 

GIL, GARCIA & 

SÀNCHEZ

(2000) 

- Apreciam os atributos dos produtos 
alimentícios orgânicos 
- São mais preocupados com a 
degradação ambiental. 
- São mais preocupados com o 
consumo de alimentos naturais, vida 
equilibrada, cuidados com a saúde  e 
dietas para a saúde. 
- Estão dispostos a pagar mais pelos 
atributos dos produtos orgânicos. 

- Não apreciam os atributos dos 
produtos alimentícios orgânicos. 
- São menos preocupados com a 
degradação ambiental. 
- São menos preocupados com o 
consumo de alimentos naturais, vida 
equilibrada, cuidados com a saúde e 
dietas para a saúde. 
- A disponibilidade para pagar mais é 
zero. 

MAGNUSSON

et. al. (2003) 

 Forte intenção de compra 

- Mais preocupados  com questões de  
saúde,  meio ambiente e com  bem-
estar animal. 

  Baixa intenção de compra 

- Menos preocupados com questões 
de saúde, meio ambiente e  bem-
estar animal. 

SABA & MEDINA 

(2003) 

- Percebem mais os riscos e menos 
os benefícios associados aos 
pesticidas. 
- Tem um maior interesse com relação 
aos vegetais e frutas orgânicas. 

- Percebem menos os riscos e mais 
os benefícios associados aos 
pesticidas. 
- Tem menos interesse em direção 
aos vegetais e frutas orgânicas. 

TORJUSEN

 et. al. (2001) 

- Apresenta uma maior preocupação 
com relação a aspectos relacionados 
à saúde. 
- São mais preocupados com as 
questões éticas e de meio ambiente. 
- São menos preocupados com baixo 
preço e questões de conveniência. 

- Não apresentam tanta preocupação 
com a saúde. 
- São menos preocupados com as 
questões éticas e de meio ambiente. 
- Preferem baixos preços e aspectos 
mais “práticos” na procura por 
alimentos. 

 Com base na tabela 2.3, as principais diferenças entre consumidor e não-consumidor 

de alimentos orgânicos baseia-se nas preocupações com a saúde, cuidado com o meio 

ambiente e a própria percepção sobre os agrotóxicos. 

2.3.2 Nacionais 

Seguindo as tendências mundiais, o consumidor brasileiro vem tornando-se um 

consumidor mais atento, cuidadoso e exigente com o que compra e come (CERVEIRA & 

CASTRO, 1999), portanto, estudos dessa mesma natureza vêm sendo realizados no Brasil. 
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Por conseguinte, citaremos alguns desses estudos que se apresentam pertinentes a pesquisa 

que se quer executar. 

BORGUINI (2002), pesquisou sobre o tomate orgânico, seu conteúdo nutricional e a 

opinião do consumidor, tendo como objetivo conhecer a opinião dos consumidores sobre 

alimentos orgânicos e determinar alguns aspectos nutricionais e sensoriais, como cor e textura 

do tomate orgânico e do convencional. Para conhecer a opinião desses consumidores foi 

utilizado um questionário, e uma amostra com 52 respondentes; a aplicação do questionário 

foi realizada em uma sala da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, USP. O 

questionário continha questões de atitude, preferências, opinião, informações sócio-

econômicas e a disponibilidade para pagar.  

Considerando a opinião dos consumidores, preocupações com a saúde foram as 

principais motivações para a compra de alimentos orgânicos. O fato de serem identificados 

como livres de pesticidas foi considerada, pelos consumidores, como uma característica 

importante, em menor escala, preocupações ambientais e com a qualidade dos produtos 

também foram citadas como decisivas para a compra de orgânicos. Com relação às restrições 

ao consumo de alimentos orgânicos, conforme os respondentes, destacam-se os preços 

elevados e a disponibilidade limitada.  

Na investigação de CERVEIRA & CASTRO (1999) sobre os consumidores de 

produtos orgânicos, da cidade de São Paulo, teve como objetivo principal verificar algumas 

características no padrão de consumo dos consumidores de produtos orgânicos da cidade. Os 

dados foram coletados de março a julho de 1998 perfazendo 121 entrevistados, através de 

questionário com perguntas abertas e fechadas. 

Segundo os autores, o principal motivo da opção desses consumidores pelo produto 

orgânico é a qualidade do mesmo no que se refere à saúde. Declaram, para isso, que se tratam 

de produtos sem contaminação por agrotóxicos, sendo assim, mais naturais e mais saudáveis. 

De modo geral, consideram que a comercialização do produto e suas características são boas, 

mas reclamam da falta de um maior número de pontos de compra. Esses consumidores 

acreditam que pagam um preço mais caro por esses produtos do que pagaria por produtos 

convencionais; na verdade, estão dispostos a arcar com um preço extra, para poderem 

continuar a dispor desses produtos em sua dieta alimentar, chamando a atenção o fato de que a 

preocupação desses consumidores limita-se, quase que somente, ao interesse com a própria 

saúde e a de sua família, não demonstrando preocupação maior com a dimensão ambiental da 

agricultura orgânica. A pesquisa revelou ainda, que grande maioria desconhece os 
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fundamentos da agricultura orgânica. Concluiu-se, então, que o padrão de consumo dos 

pesquisados é caracterizado por uma grande fidelidade, apesar de ser um consumidor 

relativamente recente, tendo de dois a sete anos de consumo, conheceu o produto orgânico 

através de amigos, ou pelos passeios próximo ao local da feira e costuma comprar produtos 

convencionais quando os orgânicos não estão disponíveis. 

LOMBARDI, SATO & MOORI (2003), realizaram um estudo sobre o mercado para 

produtos orgânicos utilizando a análise Fatorial. Foi uma pesquisa exploratória, com uma 

amostra não probabilística. A amostra foi composta de 138 consumidores do Estado de São 

Paulo, cuja coleta dos dados foi realizada através de questionários no primeiro semestre de 

2002. O trabalho teve como objetivos específicos: identificar a variável mais importante e a 

menos importante na decisão de compra de produtos orgânicos segundo os consumidores; 

identificar o perfil dos respondentes em relação aos produtos orgânicos; e identificar o grau de 

conhecimento dos respondentes em relação aos produtos orgânicos. 

Um importante resultado evidenciado na pesquisa foi a melhora do meio ambiente, 

principalmente pela substituição do uso de agrotóxicos, como o aspecto que mais influencia 

os consumidores na tomada de decisão de compra de produtos orgânicos. Conclui-se, então, 

que o grande desafio do setor produtivo é ajustar-se a demanda de mercado, cujos 

consumidores se mostraram favoráveis e crescentes, tornando o produto orgânico uma 

realidade viável de mercado. O alcance de larga escala produtiva com preço competitivo é um 

fator crítico para o sucesso deste segmento; acrescido dos desafios de comercialização e 

distribuição a serem vencidos. No caso dos produtos orgânicos, a competitividade depende do 

equilíbrio que cada empresa conseguirá estrategicamente administrar com os cinco fatores de 

competitividade identificados pela pesquisa, que seriam: legais e certificação, imagem da 

empresa, preço e competitividade de mercado, influências políticas e questões ambientais.  

A pesquisa de MORENO et al. (2003) sobre o comportamento do consumidor 

brasileiro de açúcar orgânico, realizada em São Paulo, buscou traçar o perfil deste 

consumidor, procurando identificar se existiam diferenças em seu comportamento quando 

inseridos em diferentes mercados: feiras orgânicas e supermercados.  

Os autores, com base na pesquisa, puderam identificar que o consumidor de açúcar 

orgânico de feiras orgânicas possui necessidades e comportamentos diferentes do consumidor 

do mesmo produto que realiza suas compras no supermercado. Observou-se ainda que, os 

consumidores orgânicos que realizam suas compras em feiras, tratam-se de um público fiel, 

tradicional e mais crítico, com relação aos produtos que seguem o conceito orgânico e que, 
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expressam nos seus hábitos de alimentação uma forma de prazer e preocupação, 

principalmente com a saúde e o meio ambiente. O mais interessante é que o preço pago por 

isso não é relevante para a maioria desses consumidores, diferentemente dos consumidores 

orgânicos de supermercados, que mesmo estando na busca de saúde, não estão muito 

interessados nas questões ambientais ou princípios que possam justificar o preço do produto. 

RUCINSKI & BRANDENBURG (1999), estudaram os consumidores de alimentos 

orgânicos em Curitiba, no Paraná. A pesquisa foi realizada através de questionário, com 

perguntas fechadas e abertas. Os questionários foram aplicados de forma aleatória entre os 

consumidores orgânicos nas feiras livres de Curitiba, obtendo-se cinqüenta e dois 

questionários. O período da pesquisa ocorreu entre setembro de 1998 a abril de 1999. O 

objetivo do trabalho é delinear o perfil do consumidor que demanda produtos sem agrotóxicos 

e verificar em qual grupo social ele está inserido na sociedade. 

Conforme a pesquisa, a maioria dos respondentes apresentou interesse pela questão 

ambiental, à medida que, o processo de produção de alimentos orgânicos não degrada a 

natureza. O consumidor orgânico está consciente das incertezas científicas e dos riscos que os 

agrotóxicos causam à saúde humana, e percebe que alimentos orgânicos podem ser uma 

forma de prevenção. A pesquisa confirmou que 94% dos consumidores entrevistados 

indicaram a saúde como o principal motivo para consumir produtos orgânicos. A pesquisa 

revelou ainda que, o consumidor orgânico é um indivíduo com um estilo de vida alternativo e 

que procura diferenciar-se do universo moderno e suas implicações. 

2.4 Fatores Direcionados de Compra de Produtos Orgânicos 

As preocupações com a saúde e com o ambiente são os dois motivos mais comuns, 

para a compra de produtos orgânicos, sendo a saúde pessoal mais importante do que a 

preocupação com o meio ambiente, mesmo porque, a maioria dos consumidores não está 

disposta a renunciar vários benefícios pessoais em função de contribuir para o benefício da 

comunidade.(WANDEL & BUGGE, 1997). 

Muitos consumidores consideram aspectos de saúde, éticos, ambientais e sociais na 

escolha dos alimentos, onde muitos desses aspectos estão relacionados em como esse 

alimento foi produzido, processado e distribuído, não sendo facilmente observáveis ou 

apresentáveis por experiências diretas (TORJUSEN et al., 2001). Vários estudos têm 

fornecido evidências de que os consumidores consideram as características sensoriais dos 
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alimentos, produzidos ecologicamente, como o fator mais importante da escolha (WANDEL 

& BUGGE, 1997). 

Os motivos da compra são abstratos, e motivam o comportamento do consumidor para 

uma grande variedade de produtos. Já as características de um produto são atributos concretos 

de como um produto é percebido pelo consumidor (GRUNERT, BECH-LARSEN & 

BREDAHL, 2000). Segundo GRUNERT (2000) a escolha dos alimentos pelo consumidor é 

enquadrada em termos da formação das expectativas da qualidade antes e após a experiência 

da compra. Portanto, ser capaz de identificar as conexões entre os conceitos e a mente do 

consumidor, é essencial para entender como é produzida a decisão (FOTOPOULOS, 

KRYSTALLIS & NESS, 2003). 

 Os profissionais e pesquisadores de marketing, há muito se preocupam em entender 

como as pessoas tomam decisões e exercem suas escolhas. Sabe-se que esse processo é 

extremamente complexo e influenciado por uma série de fatores, que refletem processos 

cognitivos, motivacionais e afetivos (GUILHOTO, 2001). Desta forma, o objetivo deste 

tópico é investigar como as pesquisas abordaram e trataram algumas importantes variáveis, 

para compreender como se caracteriza a tomada de decisão na compra dos alimentos 

orgânicos. Para isso, as citações serão alocadas conforme as variáveis de perfil, estilo de vida, 

comportamento, atitude ambiental e valores e benefícios. Incluindo também, os principais 

entraves para a compra desses alimentos.  

2.4.1 Características demográficas dos consumidores de produtos orgânicos. 

Os chamados consumidores de alimentos orgânicos na pesquisa de GIL, GARCIA & 

SÀNCHEZ (2000), da cidade de Navarra, na Espanha, incluíam 52% dos entrevistados, sendo 

bem equilibrada a porcentagem de homens e mulheres, os quais apresentavam média 

escolaridade e 75% destes eram de média renda. Em Madrid, esses consumidores 

representavam 35% da população entrevistada, onde não apresentaram um especial perfil 

sócio-econômico, exceto no que diz respeito a um grande número de consumidores do gênero 

feminino. 

Na pesquisa de SABA & MESSINA (2003), a média de idade dos entrevistados foi de 

43 anos. Gênero, área geográfica e educação não representaram diferenças entre 

consumidores e não-consumidores de frutas e vegetais orgânicos. Só a variável classe de 

idade foi estatisticamente diferente entre os dois grupos, onde entre os consumidores com 
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maior freqüência de compra, havia um grande percentual de pessoas velhas, morando no norte 

da Itália. 

No estudo de FOTOPOULOS, KRYSTALLIS & NESS (2003), o perfil sócio-

demográfico da amostra, apresentou que a maioria dos compradores de vinho orgânico eram 

mulheres (67,35%). A escolaridade apresentou-se alta, onde mais de 50% dos entrevistados 

tinham grau universitário ou pós-graduação e entre os respondentes, aproximadamente 47% 

não tinham filhos e 53% tinham entre 1 ou 2 filhos. 

Na pesquisa de WANDEL & BUGGE (1997), sobre alimentos produzidos 

ecologicamente, os resultados com relação a gênero, apresentaram que mulheres são mais 

prováveis de priorizar aspectos ambientais nas suas avaliações com relação à qualidade dos 

alimentos. Entretanto, não houve diferenças de gênero com respeito às razões para a compra 

desses alimentos. A ênfase sobre a própria saúde, o ambiente externo e outras qualidades da 

comida não apresentaram diferenças significantes entre homens e mulheres. Com relação à 

educação, as pessoas do grupo de alta escolaridade apresentaram-se mais propensos a 

priorizar a produção ambiental e com maior probabilidade de pagar um preço extra por esses 

produtos. Com relação à idade, as razões para os compradores de alimentos ambientais foram 

diferentes em vários grupos de idades. Os grupos de idades, mais jovens baseavam seu 

comportamento de compra sobre as considerações de bem-estar animal e ambiental, enquanto 

que, as considerações da própria saúde era a mais proeminente razão nos grupos de idades 

mais velhas. Esse estudo apresentou ainda que, o interesse por esse tipo de alimento não está 

relacionado somente a consumidores economicamente ricos, onde renda ou ocupação não 

apresentou efeito significativo. Também não foi encontrada correlação com a fase da vida ou 

a presença de crianças na família. 

A idade também foi um fator significante para predizer as atitudes, para alimentos 

como pão, tomate, carne e leite “produzidos organicamente”, intenção de compra (pão e 

tomate) e freqüência de compra (tomate). Observou-se que os respondentes mais jovens 

provavelmente estão sendo mais favoráveis aos alimentos orgânicos. Em poucos casos, 

gênero e educação produziram significantes contribuições (MAGNUSSON et al., 2003) 

 As mulheres apresentaram-se mais propensas a comprar os produtos orgânicos do que 

os homens, na pesquisa de HURSTI & MAGNUSSON (2003), mas não foram claras as 

diferenças com respeito à idade e nível educacional. WANDEL &BUGGE (1997), afirmaram 

que a renda, ocupação, idade, ou presença de crianças na família não estavam relacionadas ao 
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interesse pela alimentação orgânica, pelo menos, entre os consumidores orgânicos da 

Noruega.

Em termos gerais, as características sócio-econômicas dos consumidores não são 

muito relevantes para explicar diferenças entre segmentos de mercado (GIL, GARCIA & 

SÀNCHEZ, 2000). Por meio de hipóteses sobre atitudes ambientais para gênero, numero de 

filhos, educação e classe social,  nenhuma dessas variáveis influenciavam no conhecimento 

ambiental, portanto, características sócio-demográficas associadas à consciência ambiental 

têm um fraco poder explicativo. Entretanto, o fraco poder explicativo das características 

sócio-demográficas, pode ser atribuído à generalizada aceitação da responsabilidade 

ambiental dentro da cultura ocidental (DIAMANTOPOULOS, SCHLEGELMILCH & 

SINKOVICS, 2003). 

No trabalho deles, não se verificaram evidências claras que sugiram que pessoas 

casadas têm mais consciência ambiental do que indivíduos solteiros, em termos de 

conhecimento, atitude ou comportamento. Não encontrou significantes diferenças entre 

pessoas com crianças e aquelas sem crianças, sobre as medidas de consciência ambiental. 

Foram insuficientes também, as evidências que indicam que homens têm mais conhecimento 

sobre as questões ambientais do que as mulheres. Só houve uma evidência parcial, que apoiou 

a visão de que pessoas mais velhas e mais jovens participam em diferentes níveis de 

comportamento ambiental responsável. 

Porém, LOMBARDI, SATO & MOORI (2003), em pesquisa realizada em São Paulo, 

evidenciaram o fato de que tanto mulheres, como homens se preocupavam com os alimentos 

que consumiam, tarefa não mais atribuída somente às donas de casa. Grande parte dos 

respondentes, possuía curso superior e eram usuários da Internet, caracterizando assim, que os 

consumidores de alimentos orgânicos tinham um alto grau de instrução. 

Na pesquisa de RUCINSKI & BRANDENBURG (1999), o consumidor orgânico no 

Brasil encontrava-se na faixa etária de 31 a 40 anos; não havendo uma disparidade muito 

grande entre as faixas de 41/50 anos e de 51/60 anos, mas em relação aos com menos de 30, 

foi pouca a incidência de consumidores orgânicos. Com relação à variável sexo dos 

entrevistados, 66% são mulheres e 34% são homens, que procuram por produtos orgânicos. A 

variável educação apresentou que 58% dos entrevistados cursam ou concluíram o terceiro 

grau, 16% têm o primeiro grau e 26% possuem o segundo grau, portanto, a maioria dos 

consumidores possui alto grau de instrução, que possibilita articular melhor o conhecimento 

ambiental com relação à saúde e à alimentação. Conforme os dados, 45,1% dos consumidores 
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têm renda mensal acima de 12 salários mínimos, 23,5% entre 9 e 12 salários mínimos, 13,7% 

entre 6 e 9 salários mínimos, 7,8% entre 3 e 6 salários mínimos e coincidentemente 7,8% 

entre 1 e 3 salários mínimos. 

 Isso aponta que o consumo de alimentos orgânicos é atribuído às pessoas com maior 

poder aquisitivo. Fato confirmado na pesquisa de BORGUINI (2002), onde a maior 

freqüência de consumo (diário e semanal) é observada entre o agrupamento com renda entre 

16 e 30 salários mínimos. Quando se examinou o teste de Qui-quadrado, observou-se que há 

entre as variáveis analisadas, renda e consumo de alimentos orgânicos, uma associação 

estatisticamente significativa, ao nível de 10%. O resultado dessa pesquisa sugere ainda, que 

consumidores brasileiros de produtos orgânicos pertencem a uma parcela da população com 

melhor nível educacional e com renda per capta acima da média nacional. Assim, este parece 

ser um consumidor diferenciado, ou seja, mais exigente e mais informado. 

2.4.2 Estilo de Vida 

O estilo de vida do consumidor orgânico se distingue do estilo de vida dos integrantes 

da sociedade consumista, liderada pela indústria cultural, cujas concepções de lazer, 

alimentação, bem estar, gosto, símbolos, visão de mundo são direcionadas pelo desejo de 

consumir cada vez mais. O consumidor orgânico estabelece outros valores, outros referenciais 

para o consumo, como também, para seu estilo de vida, o que não quer dizer que ele negue a 

indústria cultural, mas coloca-se criticamente com relação a ela (RUCINSKI & 

BRANDENBURG, 1999). Os consumidores orgânicos são pessoas que têm o hábito de 

praticar esportes com freqüência e, mesmo morando na cidade, procuram um estilo de vida 

que privilegie o contato com a natureza (DAROLT, 2002). 

 Na pesquisa de RUCINSKI & BRANDENBURG (1999) entre os dados relativos ao 

estilo de vida, os que possuíam o maior índice percentual foram os seguintes: 96,1% dos 

consumidores têm cuidado com o lixo ecológico, 62,8% dos consumidores freqüentam 

parques e bosques; 54,9% dos consumidores praticam esportes e 33,3% dos consumidores 

utilizam a medicina homeopata. 

 Na pesquisa de GIL, GARCIA & SÀNCHEZ (2000), o estilo de vida na cidade de 

Navarra, na Espanha,  apresentou três fatores que são: o primeiro fator foi o consumo de 

alimentos naturais (consumo de frutas e vegetais e preocupação na redução de carnes 

vermelhas e comida processada ou com aditivos);  o segundo foi equilíbrio de vida (interesse 

em manter um equilíbrio entre trabalho e vida privada, vivendo de maneira ordenada e 
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tentando reduzir o stress); e o terceiro foi a variável cuidado com a saúde (procuravam manter 

a saúde através da pratica de esportes, seguindo uma dieta natural, controlando a ingestão de 

sal, e  fazendo check-ups regularmente). Os entrevistados apresentaram estar preocupados 

com a saúde e com o equilíbrio entre vida privada e profissional, mas não apresentaram muito 

interesse em seguir uma dieta natural. 

Nesse mesmo estudo, com respeito ao estilo de vida da cidade de Madrid, obteve-se 

que ambas as cidades Madrid e Navarra apresentaram as mesmas variáveis, apenas alternando 

a seqüência, havendo o acréscimo de um quarto fator a Dieta Mediterrânea (relacionada com 

o alto consumo de frutas e vegetais e a um consumo moderado de carne). Desse modo, os 

improváveis consumidores de alimentos orgânicos, com relação a Navarra na Espanha, são 

claramente um grupo com menos preocupação em consumir alimentos naturais, vida 

equilibrada, e cuidado com a saúde (GIL, GARCIA & SÀNCHEZ, 2000). 

2.4.3 Atitudes e Comportamento Ambiental

Durante as últimas três décadas, comportamento, atitude e o próprio conhecimento 

ambiental têm sofrido substanciais mudanças, onde vários instrumentos diferentes têm sido 

usados para medir a conscientização ambiental. Mas, as atitudes positivas em relação ao 

ambiental não são necessariamente um indicativo de alto nível de conhecimento ambiental 

(DIAMANTOPOULOS, SCHLEGELMILCH & SINKOVICS, 2003). Na pesquisa de 

GRUNERT & JUHL (1995), foi deixado fora da análise o conhecimento sobre as questões 

ambientais e de consciência ambiental, visto que uma estimativa do modelo de regressão 

revelou suas insignificâncias para predizer a compra de alimentos orgânicos.  

Contudo, inúmeras pesquisas vêm relacionando a questão ambiental à compra de 

alimentos orgânicos. Na pesquisa de MAGNUSSON et al. (2003), a maioria dos respondentes 

afirmou que as conseqüências ambientais juntamente com as conseqüências à saúde e de bem-

estar animal influenciam nas escolhas por alimentos orgânicos, ou seja, a preocupação 

ambiental é outro fator que freqüentemente indica motivo de compra de alimentos orgânicos. 

As preocupações ambientais e com a qualidade dos produtos, também foram citadas como 

decisivas para a compra de orgânicos na pesquisa de BORGUINI (2002). WANDEL & 

BUGGE (1997), encontraram um grupo de consumidores orgânicos noruegueses que

identificavam razões de saúde e ambiental para a compra de alimentos orgânicos.

As pessoas que compram produtos orgânicos são mais preocupadas com questões de 

saúde, ética e ambiental (TORJUSEN et al., 2001). LOMBARDI, SATO & MOORI (2003)
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evidenciaram na pesquisa, que a melhoria do meio ambiente era o aspecto que mais 

influenciava os consumidores na tomada de decisão para a compra de produtos orgânicos. A 

pesquisa de GRUNERT & JUHL (1995), indicava claramente uma covariância entre atitudes 

ambientais e freqüência de compra, no sentido de que, indivíduos com uma maior 

preocupação ambiental, são mais prováveis compradores de alimentos orgânicos, 

confirmando algumas hipóteses desse estudo; e portanto, em conformidade, o desinteresse 

pelas questões ambientais deve se refletir em não-compradores de alimentos orgânicos.  

A maioria dos consumidores orgânicos, no estudo de MAGNUSSON et al. (2003), 

informaram que eles freqüentemente ou sempre reciclam vidro (95%), jornal/ papel (90%), e 

baterias (89%). O comportamento ambiental que muitos respondentes desempenhavam 

freqüentemente ou muito freqüentemente era: poupar energia (54%), comprar produtos não 

prejudiciais ao meio ambiente (46%) e deixar o lixo doméstico para compostagem (42%). Só 

uma minoria declarou que eles freqüentemente ou muito freqüentemente dão dinheiro para 

organizações ambientais (6%) e evitam comprar novos produtos para poupar o ambiente 

(10%). O comportamento ambiental prediz as atitudes e a importância do critério “produzido 

organicamente”, intenção de compra e aparência foram igualmente importantes como a saúde 

para freqüência de compra; Contudo, evidenciou-se na pesquisa que esses consumidores 

parecem estar mais dispostos a pagar com um desempenho de comportamento altruísta na 

área de reciclagem do que na área da escolha da comida. Portanto, os resultados indicaram 

que motivos egoístas, benefícios à própria saúde e a de seus familiares, são melhores por 

predizer a compra de alimentos orgânicos, do que os motivos altruístas.  

Na pesquisa de GIL, GARCIA & SÀNCHEZ (2000), a relação entre atitude e questões 

ambientais apresentou dois fatores, em ambas as regiões, explicando 63% e 70% do total da 

variância. O 1º fator foi conservação ambiental, relacionado-a com as variáveis que indicam 

que os consumidores têm um interesse ativo em reduzir os efeitos da degradação ambiental 

pela reciclagem de produtos e usando produtos recicláveis. O 2º fator foi preocupação 

ambiental que estava relacionada com àquelas variáveis que apresentam a consciência do 

consumidor, sobre os efeitos negativos no desenvolvimento do meio ambiente. Observou-se 

inclusive, que em Madrid, as pessoas dentro do grupo de consumidores de alimentos 

orgânicos participam mais ativamente de atividades de conservação ambiental. 

  Quando as atitudes do consumidor, com relação ao meio ambiente são mais 

favoráveis, suas intenções para parar de comprar de empresas que poluem (ou comprar das 

companhias que não poluem tanto) e para produzir sacrifícios pessoais, abrandando a 
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poluição, são fortalecidas e leva esse consumidor a um maior comportamento não-prejudicial 

ao meio ambiente. Sendo que, o estilo de vida tem apresentado um forte efeito sobre o 

comportamento ambiental (MINTON & ROSE, 1997). 

 Na pesquisa de CERVEIRA & CASTRO (1999), houve um dado inusitado, é que um 

número ínfimo de entrevistados respondeu que a produção orgânica não agride o meio 

ambiente, ou seja, um dos pilares da agricultura orgânica é desconhecido pelo consumidor 

paulistano de produtos orgânicos. WANDEL & BUGGE (1997), descobriram que muitos 

consumidores estão interessados na produção de alimentos ecológicos, mas não estão 

dispostos a pagar um alto preço por esses produtos. 

2.4.4 Valor e benefício 

Valores podem ser vistos como representações motivacionais, porque eles são critérios 

usados pelos indivíduos para selecionar e justificar ações, para avaliar os acontecimentos, as 

pessoas e a si próprio (GRUNERT & JUHL, 1995). O sucesso de um produto no mercado está 

geralmente relacionado, não a seus atributos tangíveis, mas a percepção do seu valor pelos 

consumidores (SEMENIK & BAMOSSY, 1995, P.132). 

 O benefício é o que o produto ou serviço pode fazer, em função de suas características, 

acrescido do que as pessoas querem que ele seja. Quer dizer os indivíduos compram não o que 

um produto pode fazer por eles, mas o que eles querem que os produtos façam, isto é, um 

benefício, e é isso que eles compram (COBRA, 1997).  

2.4.4.1 Sabor, Cor e Valor Nutricional

As expectativas sobre o sabor podem ser formadas, baseando-se sobre a aparência, 

preço ou a loja em que o produto foi vendido. As expectativas também podem ser formadas 

com base em experiências anteriores com o mesmo produto. Portanto, a formação das 

expectativas da qualidade é assim um processo de inferência, mas o sabor continua a ser a 

primeira consideração dos consumidores na escolha de alimentos (GRUNERT, BECH-

LARSEN & BREDAHL, 2000). 

As propriedades convencionais da qualidade, para frutas e vegetais produzidos 

ecologicamente, tais como sabor e frescor, bem como a qualidade nutricional estavam 

relacionadas a interesses pessoais, mesmo porque, muitos dos consumidores priorizam 
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frescor, valor nutricional e sabor, em detrimento de outras qualidades como, proteção 

ambiental e bem-estar animal (WANDEL & BUGGE, 1997). 

Na pesquisa de TORJUSEN et al. (2001), muitos dos consumidores estavam 

preocupados com o conteúdo nutricional dos alimentos, mas também se preocupavam com o 

bem-estar animal. Os fatores considerados pelos autores como “observacional”, ou seja, que 

são diretamente observáveis pelos olhos ou através dos sensos, que no caso formam as 

variáveis sensoriais (qualidade visível, sabor e frescor) foram altamente significantes. Nessa 

mesma pesquisa, a análise entre as multi-variáveis apresentou que, aspectos da qualidade da 

comida tradicional tais como, frescor e sabor, são muito importantes para todos os 

consumidores, independentemente de serem consumidores orgânicos ou não.  

Na pesquisa de BOURN & PRESCOTT (2002), sobre os métodos de crescimento 

orgânico, os respondentes afirmavam que esse método produz frutas e vegetais com melhor 

sabor. Entretanto, o produto orgânico não é superior em termos sensoriais; eles podem ser 

melhores por outras razões, por implementar sistemas de agricultura orgânica, incluindo 

considerações de segurança e ambientais. Enquanto alguns respondentes informam que 

vegetais e frutas orgânicas e convencionais podem diferir sobre uma variedade de qualidades 

sensoriais, os autores encontraram serem inconsistentes essas diferenças. Não há evidências 

de diferenças sensoriais entre produtos orgânicos e convencionais. 

BORGUINI (2002), obteve dos entrevistados, informações que indicavam, existirem 

diferenças relativas a qualidade quando considerados atributos como sabor, valor nutricional, 

entre outros critérios, mediante comparação entre os alimentos produzidos pelos métodos 

orgânico e convencional. Porém, as evidências, no entanto, não são suficientes para tomada de 

posições definitivas em relação ao alimento produzido organicamente, ou seja, assumir a sua 

possível superioridade no tocante à qualidade (nutricional e organoléptica) e os benefícios do 

seu consumo, para a saúde do consumidor. Porque com base nos resultados encontrados nessa 

pesquisa, não é possível afirmar que existam diferenças substanciais entre a composição 

nutricional dos frutos produzidos pelo método convencional e orgânico.  

2.4.4.2 Preocupações com a Saúde

Diversos estudos que pesquisam sobre os motivos para a preferência por esses 

alimentos apresentam a questão da saúde, como um dos principais motivos para a compra, 

como pode ser observado na tabela 2.4. 
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Tabela 2.4: Resumo da Literatura sobre os motivos para a compra de alimentos orgânicos. 

Autores Ano Localização
Tamanho

da amostra 

Principais motivos de compra dos 
alimentos orgânicos em comparação 

com os alimentos convencionais. 

BORGUINI 2002
Piracicaba / 

Brasil
n = 52

1º Proteção à saúde, alimento mais 
saudável  
2º Alimento seguro por não conter 
agrotóxicos  
3º Qualidade ou aparência superior  
4º Conveniência (produto disponível e 
preço acessível.  
5º Preocupação com o ambiente  

BOURN & 

PRESCOTT 2002
Nova 

Zelândia 

Pesquisa 

Bibliográfica

1º - Preocupação com a saúde. 
2º - Baixo ou nenhum resíduo de 
pesticidas como razão-chave. 
* Para “compradores causais” o motivo e 
a saúde; para “compradores intensos” 
são as razões ambientais. 

CERVEIRA & 

CASTRO
1999

São Paulo/ 

Brasil
n = 121 

1º Saúde pessoal e familiar. 
2º Sem agrotóxico 
3º Valor biológico 
4º Sabor e aroma 
5º Preocupação com o meio ambiente. 

FOTOPOULOS, 

KRYSTALLIS & 

NESS

2003 Grécia n = 49 

1º - Saúde (100%) 
2º - Preocupação Ambiental (96%) 
3º - Qualidade Superior (96%) 
4º - Melhor Sabor (93%) 

GIL, GARCIA & 

SÀNCHEZ
2000 Espanha n = 800 

O fator-chave para o consumo de 
alimento orgânico é o estilo de vida e as 

atitudes em direção as questões 
ambientais. 

GRUNERT, 

BECH-LARSEN 

& BREDAHL 

2000
Alemanha e 

Dinamarca 

Utilizou 5 

estudos  

Sabor é a 1ª consideração na escolha do 
alimento. A percepção da qualidade é 

caracterizada em considerações sobre a 
saúde e como o alimento foi produzido. 

LOMBARDI,

SATO & MOORI 
2003

São Paulo/ 

Brasil
n = 138

A melhoria do meio ambiente pela 
substituição do uso de agrotóxicos. 

MAGNUSSON

et al. 
2003 Suécia n = 1.154 

1º - Benefícios percebidos à saúde 
humana. 
2º - Motivos egoísticos. 
3º - Preocupação ambiental 

RUCINSKI & 

BRANDENBURG 
1999

Curitiba/

Brasil
n = 52 1º - Preocupação com a saúde (94%) 

TORJUSEN et 

al.
2001 Noruega n = 286 

São as preocupações com a saúde numa 
perspectiva mais ampla e as 

preocupações com o ambiente local. 

WANDEL & 

BUGGE 1997 Noruega n = 1.103 

1º - Preocupações com a saúde 
2º - Preocupação ambiental. 
* Para os mais jovens  os motivos eram 
bem-estar animal e o ambiente; para os 
mais velhos era com a própria saúde. 
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BOURN & PRESCOTT (2002) consideraram que há diferenças entre os motivos para 

a compra de alimentos orgânicos entre os que eles chamaram de “compradores causais”, que 

compram eventualmente, onde o principal motivo seria a questão da saúde, e os chamados 

“compradores intensos” que compram sempre, onde o motivo seria em função das questões 

ambientais. Ambos afirmam ainda que, os motivos podem variar de país para país. 

Na pesquisa de GIL, GARCIA & SÀNCHEZ (2000), foi citado que os fatores chave 

para a compra de alimentos orgânicos são: o estilo de vida e as questões ambientais. 

Entretanto, em outro trecho afirmam que na Espanha os consumidores de alimentos orgânicos 

são mais preocupados com as dietas alimentares e a saúde, do que os consumidores de outros 

grupos.

GRUNERT, BECH-LARSEN & BREDAHL (2000) afirmaram que o principal motivo 

para a escolha de alimentos orgânicos foi o sabor, principalmente porque a pesquisa tratava da 

rotulagem ambiental, abordando as propriedades sensoriais do alimento. Contudo, os autores 

complementam, quando dizem que a percepção da qualidade pelos consumidores se 

caracteriza sobre aspectos de saúde e de como o alimento foi produzido. 

LOMBARDI, SATO & MOORI (2003), encontraram que, o principal motivo para a 

compra desses alimentos foi a melhoria do meio ambiente. Porém, o estudo não tinha como 

objetivo geral observar os  motivos de compra, mas, a questão dos fatores de competitividade 

para esses produtos. 

No estudo de WANDEL & BUGGE (1997) foram encontradas diferenças entre os 

motivos de compra desses produtos, em relação a idade, onde os mais velhos compram em 

função da saúde, e os mais jovens por questões ambientais e de bem-estar animal. 

O principal foco de interesse entre os consumidores de alimentos orgânicos pode 

variar em diferentes sociedades e em diferentes tempos. Contudo, as pesquisas apresentam a 

saúde como o grande motivador para esse tipo de compra e consumo. 

2.4.4.3 Aspectos de Produção e Organismos Modificados Geneticamente 

A qualidade quando relacionada ao processo, refere-se às características dos processos 

de produção, no qual os consumidores apresentam interesse mesmo quando esse aspecto não 

tem necessariamente um efeito sobre o produto físico final, como por exemplo a produção 

orgânica, a produção que envolve modificações genéticas e considerações sobre o bem-estar 

dos animais. Os interesses dos consumidores nesses aspectos de produção estão 
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freqüentemente relacionados às dimensões ambientais e sociais dos processos de produção 

(GRUNERT, BECH-LARSEN & BREDAHL, 2000). 

Cada vez mais os consumidores dão importância a como o alimento foi produzido. A 

maioria dos Noruegueses (61%) considera o bem-estar animal na produção de alimentos, 

como um importante aspecto na qualidade dos alimentos. Esses mesmos consumidores 

preferem que os alimentos não tenham modificações genéticas, e que possuam menos aditivos 

químicos. Essas variáveis relacionadas a qualidade, com relação a produção e ao 

processamento dos produtos orgânicos, são chamadas pelos autores de, fator “reflexo”, 

porque estão relacionadas a atributos alimentares que não são diretamente observáveis, mas 

exigem reflexão por parte do consumidor. (TORJUSEN et al., 2001). 

Na pesquisa de  HURSTI & MAGNUSSON (2003), muitos entrevistados não foram a 

favor  dos alimentos modificados geneticamente, onde esses alimentos foram descritos com os 

seguintes atributos: não traz benefícios, forte relutância e preocupação, adulteração a natureza 

com um alto grau de risco. Além disso, eles estavam considerando esse tipo de alimento como 

antiético, não saudável e que essa produção era usada só para a obtenção de lucro.  

Na pesquisa de RUCINSKI & BRANDENBURG (1999), observou-se que, 96,1% dos 

consumidores detêm algum conhecimento sobre os efeitos causados por agrotóxicos, e 

somente 3,9% não o tinham. Isso faz pensar que, mesmo sendo superficial o seu 

conhecimento, o consumidor avalia que o agrotóxico causa algum tipo de “malefício”. Com 

relação aos efeitos específicos dos agrotóxicos, 39,2% apontaram como sendo prejudicial à 

saúde e 33,3% indicaram que causava o câncer, apenas 17,9% não souberam responder. Essa 

questão foi aberta, e os consumidores poderiam ter indicado ameaças contra o meio ambiente, 

fatores entre os quais, contaminação do solo, água, ar, etc. Contudo, 72,5% dos consumidores 

indicaram somente questões relacionadas a saúde humana. 

Na pesquisa de BORGUINI (2002), tendo por base as respostas fornecidas pelos 

provadores, verificou-se que, 22,3% deles se referiam o alimento orgânico como “seguro por 

não conter agrotóxico”.

Percebe-se também, que as recentes denúncias e problemas levantados com os 

organismos geneticamente modificados tenderam a valorizar ainda mais à volta às origens, 

por meio de uma vida mais saudável e natural (LOMBARDI, SATO & MOORI, 2003). A 

“atitude para com a natureza” converge numa crença básica de que os humanos são parte da 

natureza e com a qual eles devem viver em harmonia. Essa atitude tem uma forte relação com 
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os riscos percebidos aos organismos modificados geneticamente (GRUNERT, 2002). Dado o 

não uso de pesticidas químicos nos sistemas certificados de produção orgânica e o uso 

documental de pesticidas nos sistemas de produção convencional, é altamente provável que na 

certificação orgânica contenha menos níveis de resíduos. Em função disso, muitos 

consumidores escolhem comprar alimentos crescidos organicamente, por que supõem um 

menor nível de resíduos (BOURN & PRESCOTT, 2002). 

2.4.4.4 Nível de Informação e Conhecimentos sobre os Produtos Orgânicos. 

As principais fontes de informação para os habituais compradores de produtos 

orgânicos são: seus amigos, a imprensa, os artigos escritos sobre o tema e seus familiares. Isto 

sugere a falta de mídia, de especialistas e organizações privadas, ou o Estado promovendo 

campanhas como fonte de informação para os compradores orgânicos (FOTOPOULOS, 

KRYSTALLIS & NESS, 2003). No trabalho de CERVEIRA & CASTRO (1999), o maior 

veículo de informação sobre o produto orgânico era também a conversa com os amigos. 

Contudo, a televisão se mostrou como o meio de comunicação que mais atinge os 

consumidores e o veículo de maior preferência para discussões sobre assuntos de interesse, 

como no caso da alimentação (LOMBARDI, SATO & MOORI, 2003). 

Na pesquisa de CERVEIRA & CASTRO (1999), a questão do “nível de 

conhecimento” sobre o que é um produto orgânico, mostrou como é fácil notar que mais da 

metade dos consumidores citaram que o produto orgânico não contém agrotóxico (53%), 

outras respostas como produto natural (15%) e saudável (12%) complementaram a resposta 

precedente. Entretanto, constata-se que poucos sabem das técnicas envolvidas nesse tipo de 

produção, porque apenas 2% a elas se referiram. 

Na pesquisa de BORGUINI (2002), quando os participantes foram questionados sobre 

a definição que adotavam para produtos ou alimentos orgânicos, 63% referiram-se ao 

alimento como “sem agrotóxico”. Ainda de acordo com os resultados, dos conceitos citados, 

11% referem-se aos produtos orgânicos como alimentos naturais e/ou obtidos com uso de 

técnicas e insumos naturais, e 4,1% das citações referem-se aos produtos orgânicos como 

sendo aqueles que não são geneticamente modificados, diferenciados e que apresentam 

qualidade superior. 

Quanto aos dados obtidos a respeito do significado da agricultura orgânica, 42,9% dos 

consumidores, conceituaram-na como uma agricultura sem agrotóxicos, 33,3% dos 

consumidores, definiram-na como um processo natural de cultivo, 14,3% dos consumidores 

 39



conceberam-na como um processo natural, sem agrotóxico e somente 9,5% dos consumidores 

não souberam responder (RUCINSKI & BRANDENBURG, 1999). 

Na pesquisa de LOMBARDI, SATO & MOORI (2003), muitos dos respondentes

consideraram o manejo agrícola da produção orgânica um benefício ao homem e ao meio 

ambiente, apresentando um desejo de mais discussão sobre o tema e a participação destes 

produtos na vida dos consumidores. Mesmo que, o consumidor não conheça exatamente as 

diferenças dos processos de produção, pareceu haver uma forte inclinação para a consideração 

de que seja um alimento natural. 

Nos supermercados, uma parcela significativa de pessoas não consome açúcar 

orgânico por falta de informações sobre o produto (MORENO, et al., 2003). No que diz 

respeito às redes de supermercados, existe um grande desconhecimento do consumidor, em 

relação ao produto orgânico. Além disso, há uma grande confusão gerada pela “onda” de 

produtos considerados naturais, dietéticos, integrais, etc. Principalmente, entre as hortaliças 

orgânicas continua havendo grande confusão, sobretudo, entre produtos orgânicos e 

hidropônicos que, estrategicamente, são embalados de forma similar e colocados, lado a lado 

(DAROLT, 2002). Entretanto, segundo RUCINSKI & BRANDENBURG (1999), os 

consumidores orgânicos sabem o que estão comprando e porque estão pagando determinado 

preço.

2.4.4.5 Credibilidade no Rótulo e Selo 

Algumas empresas também têm demonstrado acreditar que as certificações de caráter 

ambiental podem conferir credibilidade aos seus produtos, e que a presença de um selo tende 

a influenciar o consumidor no ato da compra (RODRIGUES & BATALHA, 2000). 

Os consumidores podem inferir até o ponto em que eles confiam na segurança de um 

produto, por suas crenças gerais sobre os reguladores, produtores e distribuidores 

(GRUNERT, 2002). Contudo, a rotulagem tem um claro efeito na avaliação dos 

consumidores, sobre as informações disponíveis nos produtos orgânicos. Portanto, 

naturalmente espera-se que o aumento da confiança na rotulagem orgânica, leve a fortalecer a 

crença de que os produtos na realidade possuem aquelas características, comumente 

associadas com a produção orgânica: métodos de produção que são melhores para o ambiente, 

melhor para o bem-estar dos animais, e melhores condições de trabalho durante a produção. 

(GRUNERT, BECH-LARSEN & BREDAHL, 2000). 
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Foi observado que os consumidores de Danish na Dinamarca têm uma forte tendência 

para inferir como mais saudável e de melhor sabor as características dos “orgânicos” do que 

os consumidores da Alemanha, baseado no fato de que na Dinamarca o esquema de rotulagem 

para produtos orgânicos tem consideravelmente uma maior confiança dos consumidores. 

Acrescentando, os autores encontraram que tais inferências, com relação ao rótulo, são fortes 

nos consumidores que na realidade compram tais produtos, como também observaram uma 

significante interação entre compra e país. Com respeito ao rótulo desses produtos, a 

conseqüência pode ser que os consumidores inferem outras dimensões da qualidade como, 

sabor e saúde das etiquetas orgânicas, se aquela etiqueta ou rótulo tiver ganhado a confiança 

do consumidor. O efeito esperado da confiança é nato, com um grande efeito na compra 

desses produtos pelo consumidor, apresentando que a força da crença de que o produto 

orgânico na realidade tem essas características, de fato, influência a compra dos consumidores 

para esses produtos (GRUNERT, BECH-LARSEN & BREDAHL, 2000). 

A informação, uma vez credível sobre uma certa dimensão da qualidade ter sido 

estabelecida, pode desenvolver uma vida própria, porque os consumidores podem usá-la na 

produção de inferência, concluindo dimensões da qualidade além daquelas que na realidade 

são abrangidas pela informação dos rótulos.(GRUNERT, BECH-LARSEN & BREDAHL, 

2000).

2.5 Principais Entraves na Compra de Alimentos Orgânicos 

O consumidor brasileiro aponta o preço dos produtos e a falta de informação, como os 

maiores entraves ao crescimento do mercado orgânico no Brasil (ORMOND et al, 2002 e 

DAROLT, 2001).

Na pesquisa de BORGUINI (2002), realizada em São Paulo, foi questionado aos 

entrevistados quais as suas principais motivações para não comprar e não consumir alimentos 

orgânicos, onde foi possível verificar que o preço representava o motivo mais citado pela 

maioria dos entrevistados (52,2%) para não adquirir alimentos orgânicos. Com base nesta 

pesquisa o ranking dos principais motivos para não comprar esses alimentos seriam: 

- 1º - Preço – 52,5%; 

- 2º - Pouca oferta ou difícil acesso – 22,5%; 

- 3º - Falta de hábito de consumir produtos orgânicos – 10%; 

- 4º - Falta de informação sobre o produto – 10%; 
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- 5º - Qualidade ou aparência inferior – 5%.

Na pesquisa de CERVEIRA & CASTRO (1999), a maioria dos consumidores 

orgânicos compram freqüentemente produtos convencionais, simplesmente pela falta de 

opção de produto orgânico similar. Inclusive com relação à quantidade de pontos de venda, 

segundo esses mesmos consumidores, 28% acham a oferta fraca e 38% consideram-na muito 

deficiente, o que demonstra a insatisfação do consumidor com relação a facilidade de acesso a 

esses produtos por causa da falta de locais para sua venda, e além disso, reclamam da falta de 

opção de produtos orgânicos.

Na pesquisa de WANDEL & BUGGE (1997), as razões para a não-compra de produtos 

alimentícios não-prejudiciais ao meio ambiente foram: informação inadequada e pouca 

disponibilidade desses produtos no comércio, inclusive, um 1/5 dos consumidores disseram 

que não estavam interessados em comprar tais produtos. Na Espanha algumas atitudes com 

relação aos alimentos orgânicos apresentaram aspectos negativos, onde alguns respondentes 

afirmaram que os produtos orgânicos são só uma moda e mais caros que os convencionais 

(GIL, GARCIA & SÀNCHEZ, 2000). 

 Na pesquisa de GRUNERT, BECH-LARSEN & BREDAHL (2000), a confiança dos 

consumidores de que um produto é realmente orgânico, tem um impacto sobre a escolha da 

loja e a escolha do produto. No entanto, a crença na existência real das características do 

processo serem positivas, não assegurou a compra, ele parece ser necessário, mas, não é 

condição suficiente para a compra desses produtos, no caso da pesquisa, produtos orgânicos 

lácteos.

Os improváveis consumidores de alimentos orgânicos, da cidade de Madrid na 

Espanha, têm renda média ou modesta e não tem muita consciência dos problemas 

ambientais, mas estão preocupados com as questões de saúde e tentam seguir uma vida 

“equilibrada” (GIL, GARCIA & SÀNCHEZ, 2000). Esta afirmação nos dá o indício de que a, 

falta de conhecimento ambiental e disponibilidade financeira, é um entrave para a compra 

desses alimentos. 

Deste modo, as razões específicas para os consumidores não comprarem alimentos 

crescidos organicamente, (BOURN & PRESCOTT, 2000) incluem:

- Percepção do preço como caro demais; 

- Pouca disponibilidade e falta de tempo para encontrar locais que vendam (quando os 

produtos orgânicos não estão disponíveis nos supermercados); 
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- Insatisfação com a qualidade (principalmente focando sobre aparência e frescor do 

produto);

- Satisfação com sua atual compra de alimentos; não considerando o alimento orgânico 

melhor; 

- Falta de familiaridade com o termo “orgânico”, os sistemas de certificação e os logotipos 

orgânicos.

Além disso, o mercado brasileiro de produtos orgânicos é crescente, mas encontra 

limitações na irregularidade de abastecimento e na pouca variedade de produtos (GEPAI, 

2001).

2.6 Considerações Finais 

Diante das pressões da sociedade, originadas na mudança da cultura e da globalização, 

desprezar as questões ambientais, cada vez mais, estreitam o mercado e conseqüentemente o 

lucro (BRANDALISE, 2001). O Marketing Verde poderá proporcionar benefícios 

econômicos, como a redução do custo das matérias-primas e de energia, oportunidade para a 

criação de novos produtos para um segmento de mercado emergente, uma imagem positiva 

junto aos consumidores e, conseqüentemente, melhor posicionamento de mercado (SOUZA & 

ABREU, 2001). O estabelecimento de vantagens competitivas é uma questão de 

sobrevivência para qualquer negócio, porque é mediante o processo de competição, que as 

empresas buscam estabelecer estratégias de diferenciação (MONTEIRO NETO, 2001).  

No mundo empresarial, cada vez mais surgem novas estratégias ambientais, onde as 

empresas utilizam a questão do cuidado com o meio ambiente em suas estratégias de 

marketing, reconhecendo a presença e o poder do consumidor ambiental para aumentar suas 

fatias no mercado (SEXTON et al., 1999). 

No conceito dos Sistemas Agroindustriais, parte-se do princípio de que o consumidor 

é o elemento dinamizador das cadeias agroindustriais modernas (GEPAI, 2001). Contudo, 

nunca foi simples entender o comportamento e “conhecer os consumidores”. Eles podem 

declarar suas necessidades e desejos, mas agir de outra maneira. Podem não estar a par de 

suas motivações mais profundas. Podem responder apenas às influências de última hora. 

Todavia, os profissionais de marketing devem estudar os desejos, percepções, preferências e 

comportamento de compra de seus consumidores-alvos (KOTLER, 1998). 
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O consumidor de produtos agroindustriais, particularmente de alimentos, não exige 

apenas a regularidade do volume consumido, mas também da qualidade do produto; trata-se 

de um perfil de consumo de difícil satisfação, exigindo regularidade e padronização da 

qualidade (GEPAI, 2001). Com isso, a escolha de alimentos orgânicos pode ser interpretada 

como uma  alternativa para enfrentar os riscos percebidos e relacionados a produção de 

alimentos industriais e modernos; e pode ser vista como uma forma de procura por segurança, 

ou uma re-ligação com o contexto cultural e natural onde o ser humano vive e se alimenta 

(TORJUSEN et al., 2001). 

A percepção dos benefícios à saúde está demonstrando ser mais fortemente 

relacionada as atitudes e comportamentos em relação aos alimentos orgânicos do que a 

percepção dos benefícios ambientais. Isto apóia a noção de que motivos egoístas são 

melhores, por predizer a compra de alimentos, do que motivos altruístas. Contudo, a 

freqüência do comportamento não-prejudicial ao meio ambiente também contribuiu como um 

prenúncio de compra para alimentos orgânicos. Assim, a correlação entre comportamento-

comportamento parece ser mais forte do que, a correlação entre crença-comportamento, no 

contexto das preocupações ambientais (MAGNUSSON et al., 2003). 

Os fatores que influenciam a compra de alimentos orgânicos podem variar de país para 

país (BOURN & PRESCOTT, 2002). Mas, estilo de vida e atitudes relacionadas às questões 

ambientais são o fator chave para explicar o consumo de alimentos orgânicos, e têm sido 

considerados por projetar apropriadas estratégias de promoção para produtores e profissionais 

de marketing (GIL, GARCIA & SÀNCHEZ, 2000). 

Os consumidores estão interessados em muitos aspectos relacionados a qualidade do 

alimento, tais como: sabor, frescor, aparência, valor nutricional e segurança do alimento. 

Entretanto, o principal foco de interesse entre os consumidores pode variar em diferentes 

sociedades e em diferentes tempos (WANDEL & BUGGE, 1997). No geral, a compra de 

alimentos orgânicos é parte do estilo de vida, refletindo ideologias particulares e sistemas de 

valores (BOURN & PRESCOTT, 2002). Pode-se esperar intuitivamente que decisões e 

atividades, que pressupõe alto envolvimento, são mais suscetíveis a influências de valor, do 

que aquelas que pressupõe baixo envolvimento (GRUNERT & JUHL, 1995). 

O produto orgânico não apresenta diferenças visíveis com relação ao produto 

convencional, seja forma, cor ou sabor. Assim, o que leva um consumidor a preferí-lo, é a 

informação sobre suas vantagens nutricionais, a ausência de toxicidade e a confiança de que 
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foi produzido conforme os preceitos que preservam esses fatores. É, portanto, um bem que 

tem na confiança, seu principal valor (ORMOND et al., 2002). 

Basicamente, podemos dizer que existem dois tipos de consumidores orgânicos. O 

primeiro tipo são aqueles consumidores mais antigos, que estão motivados, bem informados e 

são exigentes em termos de qualidade biológica do produto. Esses consumidores são os 

freqüentadores das feiras verdes de produtos orgânicos. Um segundo tipo, mais recente, ainda 

pouco estudado, é o consumidor das grandes redes de supermercados (DAROLT, 2002). 
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Capítulo 3 

Metodologia da Pesquisa

 Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos adotados no estudo, 

como: a tipologia da pesquisa, a área de abrangência, população, tamanho da amostra, o 

instrumento e período de coleta dos dados e a análise dos dados.  

3.1 Tipologia da Pesquisa 

O estudo proposto nesta pesquisa foi do tipo survey, de cunho exploratório e 

descritivo. Conforme FREITAS et al. (2000), a pesquisa survey pode ser apresentada como a 

obtenção de dados ou informações sobre ações, características ou opiniões de um determinado 

grupo de pessoas representante de uma população-alvo, para a obtenção de descrições 

quantitativas da população. 

GIL (1999) descreve como, pesquisa de levantamento (survey), a pesquisa que 

envolve a interrogação direta dos indivíduos dos quais se quer conhecer o comportamento.  

Segundo CERVO & BERVIAN (2002), a pesquisa exploratória tem como finalidade, 

familiarizar-se com o fenômeno ou adquirir uma nova percepção sobre um assunto. É o tipo 

de pesquisa recomendada quando existe pouco conhecimento sobre o problema a ser 

pesquisado.

A pesquisa descritiva, conforme MATTAR (1996), em pesquisas de marketing, tem o 

escopo de descrever características de grupos, desvendar ou conferir a existência de relação 

entre variáveis e estimar a proporção de elementos de uma população específica, que tenham 

determinados comportamentos ou características. Segundo CERVO & BERVIAN (2002), 

esse tipo de pesquisa observa, registra, analisa e correlaciona variáveis sem realizar 

manipulações.  
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 O método utilizado neste estudo foi o estatístico. Segundo LAKATOS & MARCONI 

(2000, p. 93), “o método estatístico significa redução de fenômenos  a termos quantitativos e a 

manipulação estatística, que permite comprovar as relações dos fenômenos entre si, e obter 

generalizações sobre sua natureza, ocorrência ou significado”. Consisti em um método de 

experimentação e prova, porque se baseia na análise. 

Deste modo, a pesquisa utiliza uma abordagem quantitativa, que segundo SILVA & 

MENEZES (2001), é um estudo que traduz opiniões e informações em números a fim de 

classificá-las e analisá-las. O processo de medição consiste em associar números a um objeto 

no qual, conforme uma norma estabelecida, passam a representar as quantidades de seus 

atributos ou características; portanto o que se mede são suas características e atributos, e não, 

o objeto em si (MATTAR, 1996). 

3.2 Área de abrangência, população e tamanho da amostra

Este estudo delimitou-se a pesquisar os consumidores da cidade do Natal, capital do 

Rio Grande do Norte, com consumidores e não-consumidores de produtos orgânicos. Como 

escopo de avaliação dos produtos orgânicos, foram utilizados os segmentos do tipo frutas, 

legumes e verduras orgânicas, ou seja, hortifruti orgânicos. 

O campo de aplicação do instrumento de pesquisa se restringiu aos supermercados da 

cidade do Natal. A população-alvo desta pesquisa foi composta pelos consumidores que 

realizam suas compras em uma das três redes de supermercados da cidade. 

Para a estimativa da amostra a ser pesquisada, utilizou-se à fórmula para o cálculo do 

tamanho mínimo, que segundo BARBETTA (2002, p.60) a expressão do cálculo do tamanho 

mínimo da amostra é:                        

            “n   = número de elementos da amostra; 

= uma primeira aproximação para o tamanho da amostra e0n

 = erro amostral tolerável. 0E

Equação 1: 
2
0

0 E

1
n ”.
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Para o tamanho da amostra desta pesquisa, utilizando-se a equação 1, com um erro 

amostral não superior a 5%, o cálculo do tamanho mínimo ficou definido como: 

 0n =
205,0

1
 =  400 elementos 

3.3 Instrumento e Período de Coleta dos Dados

O instrumento de coleta dos dados adotado nesta pesquisa foi o questionário que pode 

ser visualizado no apêndice A. Segundo CERVO & BERVIAN (2002), o questionário é um 

instrumento utilizado para a obtenção de respostas às questões das quais o próprio informante 

preenche.

 Os questionários são entrevistas estruturadas que cumprem ao menos duas funções, 

que é descrever as características de um fenômeno e medir determinadas variáveis de um 

grupo social, conforme RICHARDSON (1999). 

O questionário continha questões dicotômicas, de múltipla escolha e de escala, tipo 

Likert, sendo que, foi utilizada juntamente com a escala qualitativa, uma seqüência de 0 a 10. 

Em todas as questões existia a opção “sem opinião”, caso o participante assim o desejasse. 

 O questionário foi dividido em 3 seções: na primeira seção o instrumento era todo 

estruturado contendo as variáveis: indicadores na compra de alimentos de forma geral, nível 

de informação, nível de interesse e grau de confiança nos produtos orgânicos, preço dos 

hortifruti orgânicos, consumo de transgênicos, senso de comunidade, comportamento 

ambiental, estilo de vida, conhecimento ambiental e freqüência de compra de hortifruti 

orgânicos. Na segunda seção, respondiam apenas os indivíduos que já consumiram hortifruti 

orgânicos. Nesta etapa as perguntas eram estruturadas com as variáveis: local de compra de 

hortifruti orgânicos e motivos para a compra de hortifruti orgânicos. Na última seção foi 

realizado o perfil do entrevistado onde havia duas questões abertas referentes ao bairro em 

que o participante da pesquisa residia, e a idade dos filhos, caso os tivesse. As questões 

estruturadas eram: sexo, faixa etária, escolaridade, renda familiar, estado civil, número de 

filhos, nacionalidade, região onde residiu mais tempo nos últimos dez anos e a freqüência 

com que acessa vários tipos de veículos de comunicação. Foram questionados, também, sobre 

a(s) rede(s) de supermercados que freqüentam. Estas variáveis estão na tabela 3.1. 
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Tabela 3.1: Nome das variáveis do estudo, suas descrições e o grupo a que pertencem. 

Variável Descrição da variável Grupo de variável 

PRE_1 A importância do preço na hora de comprar 
alimentos de forma geral 

QUAL_PRO A importância da qualidade do produto na hora de 
comprar alimentos de forma geral 

FACILID A importância da facilidade de encontrar o produto 
na hora de comprar alimentos de forma geral 

CREDIBIL A importância da credibilidade no estabelecimento 
na hora de comprar alimentos de forma geral 

QUANT_EM A importância da quantidade de embalagem na 
hora de comprar alimentos de forma geral 

IMP_MEI0 A importância dos impactos que o alimento 
causou ao meio ambiente na hora de comprar 
alimentos de forma geral 

Indicadores na Compra de 
Alimentos

NÍV_INF Nível de informação sobre os produtos orgânicos Nível de Informação 

NÍV_INT Nível de interesse em obter informações sobre os 
produtos orgânicos 

Nível de Interesse 

PREÇO Percepção do preço das frutas, legumes e 
verduras orgânicas 

Preço dos Hortifruti 
Orgânicos 

CONFIANÇ Nível de confiança do consumidor de que, as 
frutas, legumes e verduras vendidas nos 
supermercados de Natal são verdadeiramente 
orgânicos. 

Grau de Confiança nos 
Hortifruti Orgânicos 

TRANSGÊ Opinião dos consumidores sobre o consumo de 
alimentos transgênicos causar malefícios a saúde 
humana 

Opinião sobre o Consumo 
de Transgênicos 

ENVOL_1 Freqüência de envolvimento do entrevistado na 
participação de trabalhos voluntários realizados 
em sua vizinhança 

ENVOL_2 Freqüência de envolvimento do entrevistado em 
reuniões de bairro 

ENVOL_3 Freqüência de envolvimento do entrevistado em 
associações comunitárias 

ENVOL_4 Freqüência de envolvimento do entrevistado na 
contribuição de dinheiro para instituições de 
caridade 

ENVOL_5 Freqüência de envolvimento do entrevistado na 
contribuição de serviços em instituições de 
caridade 

Senso de Comunidade 

COMP_AM1 Freqüência em que o entrevistado dá preferência 
a comprar produtos que tenham embalagens 
recicláveis 

COMP_AM2 Freqüência em que o entrevistado dá preferência 
a comprar produtos que não agridem ao meio 
ambiente

COMP_AM3 Freqüência em que o entrevistado faz reciclagem 
na própria residência 

Comportamento Ambiental 

 49



COMP_AM4 Freqüência  com que o entrevistado observa se 
um produto tem em sua embalagem um rótulo 
ambiental

COMP_AM5 Freqüência com que o entrevistado lê matérias de 
jornais e revistas que tratam sobre as questões 
ambientais 

Comportamento Ambiental 

ESTILO_1 Freqüência com que o entrevistado segue uma 
dieta balanceada 

ESTILO_2 Freqüência com que o entrevistado faz exercícios 
físicos 

ESTILO_3 Freqüência com que o entrevistado come frutas e 

verduras 

ESTILO_4 Freqüência com que o entrevistado come carne 

vermelha 

ESTILO_5 Freqüência com que o entrevistado evita comer 

comidas com aditivos químicos e corantes 

ESTILO_6 Freqüência com que o entrevistado faz check-up a 

saúde 

ESTILO_7 Freqüência com que o entrevistado tenta reduzir 

seu stress

ESTILO_8 Freqüência com que o entrevistado dá preferência 

a remédios homeopáticos 

Estilo de Vida 

CONHEC_1 Formado por sete questões dicotômicas 

Seis ou sete acertos – com conhecimento 
ambiental

Até cinco acertos – sem conhecimento ambiental 

Conhecimento Ambiental 

COMPRA Freqüência com que o entrevistado compra frutas, 
legumes e verduras orgânicas 

Freqüência de Compra de 
Hortifruti Orgânicos 

SUPERMER Freqüência com que o entrevistado compra 
hortifruti orgânico em supermercados 

LOJAS_ES Freqüência com que o entrevistado compra 
hortifruti orgânico em lojas especializadas 

FEIRAS Freqüência com que o entrevistado compra 
hortifruti orgânico em feiras 

QUITANDA Freqüência com que o entrevistado compra 
hortifruti orgânico em quitandas e varejões 

PRODUTOR Freqüência com que o entrevistado compra 
hortifruti orgânico direto do produtor 

ENTREGA Freqüência com que o entrevistado compra 
hortifruti orgânico para entrega domiciliar 

Local de Compra dos 
Hortifruti Orgânicos 

 50



MOTIVO_1 Nível de importância na decisão de comprar 
hortifruti orgânico pelo motivo dos benefícios a 
própria saúde e de seus familiares 

MOTIVO_2 Nível de importância na decisão de comprar 
hortifruti orgânico pelo motivo do cuidado com o 
meio ambiente 

MOTIVO_3 Nível de importância na decisão de comprar 
hortifruti orgânico pelo motivo de possuir rótulo 
ambiental

MOTIVO_4 Nível de importância na decisão de comprar 
hortifruti orgânico pelo motivo de serem mais 
atraentes do que os convencionais 

MOTIVO_5 Nível de importância na decisão de comprar 
hortifruti orgânico pelo motivo de possuir maior 
valor nutricional 

MOTIVO_6 Nível de importância na decisão de comprar 
hortifruti orgânico pelo motivo de não utilizar 
agrotóxicos 

MOTIVO_7 Nível de importância na decisão de comprar 
hortifruti orgânico pelo motivo de serem mais 
duráveis 

MOTIVO_8 Nível de importância na decisão de comprar 
hortifruti orgânico pelo motivo de serem produtos 
que estão na moda 

MOTIVO_9 Nível de importância na decisão de comprar 
hortifruti orgânico pelo motivo de apresentarem 
melhor sabor 

Motivos para a compra de 
Hortifruti Orgânicos 

GÊNERO O sexo do entrevistado 

IDADE Faixa etária do entrevistado 

ESCOLARI Nível de escolaridade do entrevistado 

RENDA Faixa de renda familiar do entrevistado 

ESTADO_C Estado civil do entrevistado 

FILHOS Número de filhos que o entrevistado possui 

IDADE_FI Idade dos filhos do entrevistado 

NACIONAL Nacionalidade do entrevistado 

REGIÃO Região onde o entrevistado residiu a maior parte 
do tempo nos últimos dez anos 

BAIRRO Bairro onde reside o entrevistado 

Perfil do Entrevistado 

COMUNI_1 A freqüência de acesso a revistas de informações 

COMUNI_2 A freqüência de acesso a revistas de 
entretenimento 

COMUNI_3 A freqüência de acesso a revistas científicas 

COMUNI_4 A freqüência de acesso a revistas especializadas 
na área rural 

COMUNI_5 A freqüência de acesso a telejornal de nível 
nacional 

Perfil do Entrevistado com 
base no acesso aos veículos 

de comunicação 
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COMUNI_6 A freqüência de acesso a telejornal de nível local 

COMUNI_7 A freqüência de acesso a jornalismo de TV por 
assinatura 

COMUNI_8 A freqüência de acesso a jornal impresso de 
circulação nacional 

COMUNI_9 A freqüência de acesso a jornal impresso de 
circulação local 

COMUNI10 A freqüência de acesso a rádio AM 

COMUNI11 A freqüência de acesso a rádio FM 

COMUNI12 A freqüência de acesso a Internet 

Perfil do Entrevistado com 
base no acesso aos veículos 

de comunicação 

MERCADO Qual/Quais a(s) rede(s) de supermercados que o 
entrevistado freqüenta mensalmente  

Supermercado 

Os elementos que formaram a amostra, no processo de coleta dos dados, foram 

selecionados pelo pesquisador de forma aleatória, através do contato direto do pesquisador 

com o pesquisado, nos supermercados da cidade do  Natal. Os indivíduos eram abordados, em 

função de serem o último na fila do caixa do supermercado e com disponibilidade de tempo 

para fornecimento das informações solicitadas. A seleção iniciava-se no primeiro caixa da 

entrada da loja, e assim sucessivamente, quando se chegava ao ultimo caixa, iniciava-se a 

coleta de forma inversa. Quando não houvesse fila não era realizada a pesquisa. 

 A aplicação dos questionários ocorreu em dias e horários alternados, compreendendo 

os horários da manhã, tarde e noite, no período compreendido entre o dia 10 de outubro de 

2003 e 25 de outubro de 2003.  a coleta permitiu a obtenção de 417 unidades.  

3.4 Tratamento dos Dados 

O objetivo da análise Descritiva dos valores absolutos e dos percentuais, foi o de 

apresentar a percepção dos entrevistados sobre o preço, o nível de confiança e nível de 

conhecimento dos produtos orgânicos, juntamente com inúmeras outras questões que 

permitam conhecer alguns fatores direcionadores da compra de hortifruti orgânicos.  

 A análise de Cluster é um conjunto de técnicas, nas quais são estabelecidos grupos de 

pessoas dentro de uma regra de classificação por algum tipo de significado que seja 

representativo de alguns grupos. (COBRA, 1997). Segundo o mesmo, este método é utilizado 

como uma análise “flexível” de variância, em que grupos de indivíduos podem ser divididos 

em subgrupos, de forma a diminuir a variação entre os membros do grupo, e portanto, deduzir 
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algumas características desse grupo, que podem ser utilizadas para construir a teoria acerca do 

comportamento humano. 

A análise de Cluster, análise de variância, baseada na distribuição da média das 

variáveis: senso de comunidade, comportamento ambiental, estilo de vida, motivos para a 

compra de hortifruti orgânicos, nível de informação sobre os produtos orgânicos, nível de 

interesse sobre os produtos orgânicos, preço dos alimentos orgânico, grau de confiança nos 

alimentos orgânicos, opinião sobre o consumo de organismos modificados geneticamente e 

freqüência de compra de hortifruti orgânicos, foi aplicado para identificar características que 

direcionam ao consumo de frutas, legumes e vegetais orgânicos.  

O teste de Qui-quadrado permite testar a significância da associação entre duas 

variáveis qualitativas, sendo muito utilizado em pesquisas de ciências sociais (BARBETTA, 

2002).

As diferenças entre os grupos de entrevistados com base nas variáveis: gênero, faixa 

etária, escolaridade, renda familiar, estado civil, número de filhos, idade dos filhos e região 

onde residiu por mais tempo nos últimos dez anos foram testadas usando-se o teste de Qui-

quadrado, permitindo analisar a associação entre essas variáveis e os agrupamentos realizados 

na análise de Cluster. 

Os respondentes que afirmaram na variável freqüência de compra de frutas, legumes e 

vegetais orgânicos que “sempre” compram e os que afirmaram que “nunca” compraram esses 

alimentos, foram identificados, separados e analisados através de teste de comparação entre 

médias. 

Os resultados encontrados na pesquisa de campo são apresentados e discutidos a 

seguir.
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Capítulo 4 

Resultados da Pesquisa de Campo 

O objetivo deste estudo, conforme definido no item 1.2, foi o de fornecer informações 

que permitam conhecer o mercado consumidor de alimentos orgânicos, em supermercados da 

Cidade do Natal.

Portanto, neste capítulo são apresentados à validação da pesquisa, a análise descritiva 

dos dados, o Teste de Comparação entre Médias, dos consumidores e não-consumidores de 

hortifruti orgânico, a Análise de Cluster, assim como a Análise de Qui-quadrado. 

4.1 Validação da Pesquisa 

Para a realização desse estudo utilizou-se o programa Excel e o software Statistica 

versão 6.0. 

A fim de assegurar que os dados seriam representativos da população de compradores 

de supermercados da cidade do Natal, Rio Grande do Norte, foi realizada uma amostragem 

probabilística sistemática em duas, das três redes de supermercado desta cidade.  

O instrumento desta pesquisa foi pré-testado em 12 consumidores que realizam suas 

compras nos supermercados de Natal. Posteriormente, realizaram-se alterações somente 

gramaticais.  

No levantamento desta pesquisa, o entrevistado era inicialmente questionado sobre 

qual/quais rede de supermercados ele freqüenta mensalmente. As respostas podem ser 

visualizadas na figura 4.1.1. 
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Figura 4.1.1: Rede de supermercados da cidade do Natal, no qual os entrevistados freqüentam 

mensalmente.  

A maioria dos entrevistados, com 48%, afirmaram que freqüentam as três redes de 

supermercados da cidade do Natal. A duas redes de  supermercados foram citadas por 34,3% 

dos respondentes, e apenas 17,7% dos entrevistados afirmaram serem fiéis a uma única rede 

de supermercado. 

Portanto, o que se observa é que, 82,3% dos entrevistados, freqüentam pelo menos 

duas das três grandes redes de supermercados desta cidade, o que nos permite validar os 

dados desta pesquisa, que foi realizada em duas redes de supermercados, para a população de 

compradores de supermercados da cidade do Natal. 

A figura 4.1.2 mostra esses mesmos dados, porém, com os percentuais agrupados por 

cada rede, independente do respondente freqüentar a só uma, duas ou as três redes de 

supermercados mensalmente. 
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    Figura 4.1.2: Percentual acumulado dos entrevistados que freqüentam cada rede de supermercados 
mensalmente. 

Visualizando o gráfico 4.1.2, observar-se que existe regularidade na freqüência de 

acesso dos entrevistados aos supermercados. Essa regularidade nos permite validar os dados 

desta pesquisa, para a população de compradores de supermercados da Cidade do Natal. 

A amostragem por supermercado coletado pode ser visualizada na tabela 4.1.

Tabela 4.1: Amostragem coletada nos supermercados da cidade do Natal 

Estabelecimento Amostra coletada 
Questionários 
descartados 

Percentual 
Da amostra útil 

Supermercado A 1 150 9 35,16%

Supermercado A 2 106 2 25,94%

Supermercado B 161 5 38,90%

Total 417 16 100%

A rede de supermercados “A” tem duas lojas na cidade do Natal, e a rede de 

supermercados “B” tem uma loja nesta cidade. Os tempos de permanência em cada 

estabelecimento foram iguais. Foram coletados quatrocentos e dezessete questionários, sendo 

que, dezesseis foram descartados por estarem incompletos.  
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A não realização da pesquisa em uma das redes de supermercados desta cidade, a rede 

“C”, ocorreu em função da proibição dessa rede de supermercado, que não permite pesquisas 

a clientes no interior de suas lojas. 

4.2 Estatística Descritiva 

 Neste tópico será apresentado o perfil dos respondentes, a percepção que os 

consumidores tem com relação aos alimentos orgânicos, os motivos para a compra desses 

alimentos e o comportamento ambiental dos entrevistados.  

4.2.1 Perfil dos entrevistados 

O gênero da amostra pode ser visualizado na figura 4.2.1. 
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Figura 4.2.1: Gênero da amostra pesquisada. 

O que se esperava era uma maior proporção de indivíduos do sexo feminino, como 

ocorreu nesta pesquisa, com 60,3%, em função da maioria dos compradores de supermercados 

serem mulheres. 

A idade dos entrevistados pode ser observada na figura 4.2.2: 
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Figura 4.2.2: Faixa etária dos entrevistados. 

A amostra apresenta que, na sua maioria (43,9%), os respondentes possuem mais de 

40 anos, e na faixa etária com menos de 20 anos, poucos foram os respondentes, com somente 

4,3%.

A pesquisa avaliou também o nível de escolaridade dos respondentes desta amostra, 

disponível na figura 4.2.3: 
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Os respondentes desta pesquisa apresentam alta escolaridade, com 54,4% dos 

participantes, apresentando no mínimo, terceiro grau completo. Pode-se fazer essa afirmação 

baseando-se na média de anos de estudo da população brasileira com 25 anos ou mais, que é 

de apenas seis anos de estudo, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) da média de anos de estudo da população de 7 anos ou mais de idade, por 

grupos de idade em 2001. Contudo, no Rio Grande do Norte, segundo o IBGE (2002), a

população com 25 anos de idade ou mais, por grupos de anos de estudo, mostra que 14,1% 

possuem 11 anos de estudo e que 7,5% possui 12 ou mais anos de estudo. 

Na figura 4.2.4 apresenta a renda familiar dos entrevistados.  
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Figura 4.2.4: Renda familiar dos entrevistados. 

O rendimento médio mensal em reais em 2001 da população ocupada no Nordeste, 

conforme dados do IBGE (2002), é de R$ 354,40 (trezentos e cinqüenta quatro reais e 

cinqüenta centavos), sendo a média no Brasil em torno de R$ 595,50 (quinhentos e noventa e 

cinco reais e cinqüenta centavos). Conforme o mesmo, no mercado de trabalho brasileiro, 

aproximadamente 50,0% da população ocupada possuem rendimento de até 2 salários 

mínimos. Já na região Nordeste esse percentual praticamente atinge a 60,0%, sendo que, 

16,2% da população ocupada ganha até ½ salário mínimo. Por conseguinte, podemos concluir 

que, mais de 80% dos entrevistados estão acima da média nacional. Entretanto, 85,9%  

 59



população do Rio Grande do Norte, com 12 ou mais anos de estudo, está em atividade e o 

rendimento-hora dessa população ocupada é de R$ 9,50 (nove reais e cinqüenta centavos) a 

hora (IBGE, 2002).

O estado civil das pessoas entrevistadas apresentou que: 65,8% eram casados, 26,2% 

eram solteiros e 8% marcaram a opção “outros”, ou seja, eram desquitados, viúvos ou 

separados. Com relação ao número de filhos: 4,7% dos participantes têm mais de três filhos, 

43,6% têm entre dois e três filhos, 20,9% possuem apenas um filho e 30,7% não possuíam 

nenhum filho. 

A freqüência de acesso a vários veículos de comunicação foi questionada nesta 

pesquisa, mas os que mereceram destaque foram à alta freqüência de acesso: aos telejornais 

de nível nacional (87,9% assistem sempre), telejornal local (71,9% assistem sempre) e o uso 

da Internet (58% acessam sempre) pelos entrevistados, confirmando (ressaltando) o alto nível 

de escolaridade e renda dos entrevistados, comparados a população brasileira de forma geral. 

Com relação a características demográficas, questionou-se qual a região na qual o 

entrevistado residiu a maior parte do tempo nos últimos 10 anos, e 87,3% das pessoas 

residiram no Nordeste, seguido pelo Sudeste, com 5,5% das respostas. A questão de 

nacionalidade apresentou que dos entrevistados 98% são brasileiros e 2% estrangeiros. 

Conforme SEMENIK & BAMOSSY (1995), as informações apuradas sobre o 

ambiente demográfico possibilitam que os profissionais tirem conclusões relativas ao 

comportamento, proporcionando um alicerce para a predição de padrões futuros de consumo. 

Contudo, os dados demográficos estão indiretamente relacionados a eles, porque existe uma 

grande disparidade no comportamento de qualquer grupo demográfico. 

4.2.2 Percepção dos consumidores em relação aos alimentos orgânicos 

A principal variável deste estudo é a freqüência de compra de alimentos orgânicos. A 

resposta dos entrevistados a essa questão está apresentada na figura 4.2.5: 
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Figura 4.2.5: Freqüência de compra de hortifruti orgânico da amostra. 

Conforme pode ser observado na figura 4.2.5, 43,5%, dos respondentes costumam 

comprar alimentos orgânicos “quase sempre” ou “sempre”. Sendo o percentual de 

respondentes que compram “sempre” de 15,9%.  

Na pesquisa de BORGUINI (2002), realizada em São Paulo, 52,5% dos entrevistados 

costumavam comprar e consumir alimentos orgânicos, sendo que desse percentual, 25,8% 

consumiam diariamente alimentos orgânicos, 32,3% consumiam semanalmente e 38,7% 

consumiam eventualmente. 

O nível de informação dos participantes sobre o que é um produto orgânico, sucedido 

pelo exemplo, de que os produtos orgânicos são produzidos sem agrotóxico, está apresentado 

na figura 4.2.6. 
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Figura 4.2.6: Nível de informação dos entrevistados sobre o que são produtos orgânicos. 

Conforme figura 4.2.6, 53% dos consumidores afirmaram possuir informação 

suficiente ou muita informação do que é um produto orgânico. Em contrapartida, havia no 

questionário duas questões de conhecimento relacionas ao  produto orgânico em si, que pode 

ser visualizado na figura 4.2.7: 
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Figura 4.2.7: Conhecimento dos entrevistados a duas afirmativas relacionadas aos produtos orgânicos. 
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Com base no exposto, observa-se que mais de 80% dos respondentes acertaram as 

duas questões, o que poderia estar confirmando a figura 4.2.6, nível de informação sobre os 

produtos orgânicos, onde os respondentes dizem possuir um bom conhecimento sobre o 

produto orgânico. Contudo, vale salientar que, quase metade dos entrevistados (var1 - 48,38% 

e var2 – 36,40%) se abstiveram de responder a essas duas questões. Portanto, uma análise 

mais criteriosa, do ponto de vista estatístico, é necessária para verificar se as pessoas que 

afirmaram ter conhecimento sobre o produto orgânico responderam estas questões. 

Na pesquisa de CERVEIRA & CASTRO (1999), realizada em São Paulo, constatou-se 

que mais de 50% dos entrevistados sabem que o produto orgânico não contém agrotóxico. 

Porém, apenas 2% conheciam realmente as técnicas envolvidas na produção desse tipo de 

alimento. DAROLT (2002), complementa quando afirma que a maioria dos consumidores de 

supermercado desconhece o produto orgânico. 

No entanto, as pessoas de modo geral querem conhecer mais sobre o produto 

intitulado orgânico. A figura 4.2.8 apresenta essa informação. 
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Figura 4.2.8: Nível de interesse em obter maiores informações sobre o produto orgânico. 

O resultado deste questionamento foi satisfatório. Somente 1,5% dos entrevistados não 

apresenta interesse em conhecer mais sobre esse tipo de produto, seguido por 2,8% de 

indivíduos que têm pouco interesse. Contudo, 39,5% apresentaram muito interesse em obter 

maiores informações sobre o produto. Com essa informação, é possível imaginar a 
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representatividade que o produto orgânico é capaz de abranger no mercado nos próximos 

anos. Na pesquisa de LOMBARDI, SATO & MOORI (2003), os indivíduos apresentavam 

interesse em obter informações sobre os alimentos orgânicos. 

A forma como o consumidor confia em um produto, afeta na sua escolha de compra. 

Por isso, investigou-se o grau de confiança do consumidor na veracidade do alimento 

orgânico que está disponível nos supermercados, utilizando-se uma pergunta direta. O 

resultado encontra-se na figura 4.2.9. 
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Figura 4.2.9: Grau de confiança dos entrevistados de que os produtos vendidos nos supermercados em 
Natal são verdadeiramente orgânicos. 

Conforme a figura 4.2.9, apenas 19,4% dos respondentes afirmaram que confiam e 

somente 1% confia plenamente. Em contrapartida 4,4% desconfiam do produto e quase 50% 

nem sabe se pode confiar. O resultado é claro, a confiabilidade dos consumidores no alimento 

orgânico é baixa. 

 Conforme o estudo de GRUNERT, BECH-LARSEN & BREDAHL (2000), os 

consumidores da Dinamarca apresentam, consideravelmente, mais confiança na credibilidade 

do produto orgânico, do que os consumidores da Alemanha. Os autores acreditam que o fato 

está diretamente relacionado aos diferentes caminhos de fornecer a informação de que um 

produto é orgânico, visto que na Dinamarca o produto orgânico é rotulado por uma autoridade 

do Estado, enquanto que, na Alemanha existem muitos sistemas diferentes de rotulagem e 

nenhum endossado pelo governo ou outras instituições de produção independente. Nesta 
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pesquisa a diferença de confiança na rotulagem dos produtos orgânicos, também, afetou a 

escolha do produto entre os consumidores dos dois países. 

 A polêmica se os organismos modificados geneticamente fazem mal ou não a saúde 

das pessoas, não faz parte do escopo desta pesquisa, mas como a percepção sobre esse tipo de 

alimento pode afetar a escolha dos alimentos orgânicos, realizou-se uma pergunta que 

relaciona os alimentos modificados geneticamente a questão da saúde. Apresentado na figura 

4.2.10.
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Figura 4.2.10: Opinião dos entrevistados, se o consumo de produtos transgênicos causaria algum mal à 
saúde das pessoas.  

Primeiramente, vale salientar que 8,73% dos entrevistados preferiram nem opinar 

sobre a questão. Dos indivíduos que responderam pode-se verificar que, apenas 2,4% seriam 

capazes de consumir esse tipo de alimento, porque não acreditam que faça mal. Muitos 

indivíduos (41%), têm dúvidas sobre o assunto, deste modo, temem que esse produto faça mal 

a saúde. Contudo, 11,5% não consumiriam alimentos que tivessem modificações genéticas, já 

que, acreditam que traria malefícios à saúde. Esse percentual de pessoas poderia ser 

fortemente influenciado a comprar alimentos orgânicos, se assim o incentivassem. 

Na pesquisa de HURSTI & MAGNUSSON (2003), os entrevistados, com relação aos 

alimentos modificados geneticamente, descreviam-no como alimentos de alto risco, que 

adulteram a natureza, antiéticos e prejudiciais a saúde. 
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 Segundo ORMOND et al. (2002), o preço dos alimentos orgânicos no Brasil é um dos 

grandes entraves a sua comercialização. Com base nesta informação, levantou-se a questão do 

preço desses alimentos, conforme figura 4.2.11. 
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Figura 4.2.11: A percepção dos respondentes, a cerca do preço dos hortifruti orgânicos. 

Os dados da figura 4.2.11 mostram que, mais de 50% dos entrevistados consideram o 

alimento caro. Apenas 1,1% afirmam que o preço desses alimentos é realmente barato, ou 

seja, possuem um preço justo, mas este percentual é muito pequeno principalmente 

comparado à taxa de indivíduos que o consideram muito caro, com 8,4%. A constatação de 

que esses alimentos são considerados caros pelos consumidores de alimentos não diferiram 

das pesquisas de BORGUINI (2002) e CERVEIRA & CASTRO (1999). 

Na pesquisa de BORGUINI (2002), mais da metade dos respondentes, com 52,5%, 

alegou que um dos motivos para não comprar e não consumir alimentos orgânicos é o preço 

desses alimentos. Na pesquisa de CERVEIRA & CASTRO (1999), o consumidor considera o 

preço desses produtos mais alto do que o dos convencionais, mesmo assim paga por essa 

qualidade.

Muitos consumidores estão dispostos a pagar apenas um pequeno valor extra por 

produtos ecológicos mas exigem que tenham desempenho igual ou superior aos produtos 

convencionais. Esse desempenho igual nem sempre é possível, o que cria um potencial 

desafio para os profissionais de marketing alinharem os preços ao produto, dentro dos limites 

que o consumidor defini aceitável (POLONSKY & ROSENBERGER III, 2001). No entanto, 
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DAROLT (2002) ressalta que mesmo a maioria dos consumidores considerando o preço dos 

alimentos orgânicos mais elevados do que os convencionais, o consumo de alimentos 

orgânicos continua crescendo. 

O intuito deste trabalho não é apenas ressaltar a opinião dos compradores de alimentos 

de supermercados da cidade do Natal, sobre os alimentos orgânicos, mas, principalmente, 

conhecer os motivos que levam esses indivíduos a comprá-los, normalmente com preços mais 

elevados, em detrimento aos convencionais.  

Segundo GUILHOTO (2001), os indivíduos percebem os produtos e seus atributos de 

acordo com suas próprias expectativas.  

4.2.3 Motivos para a compra de hortifruti orgânico 

Conforme apresentado no capítulo 2, existem alguns motivos generalizados para a 

compra de alimentos orgânicos, que são: saúde e meio ambiente. A proposta desta pesquisa 

consiste em confirmar esses dois motivos e levantar outros motivos que possam também estar 

influenciando essa preferência de compra. Para as perguntas ligadas ao motivo de compra de 

hortifruti orgânicos, apenas os respondentes que afirmavam comprar estes alimentos 

respondiam a estes questionamentos.  

A figura 4.2.12 apresenta a importância dos benefícios à saúde, como motivo de 

compra de hortifruti orgânico.  
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Figura 4.2.12: A importância dos benefícios a própria saúde e de seus familiares, como motivo que 
estimula o indivíduo a comprar hortifruti orgânico.
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Nenhum dos entrevistados que respondeu a esta pergunta, afirmou que os benefícios à 

saúde não apresentam importância na hora de comprar hortifruti orgânico. A saúde apresentou 

um índice em “muito importante”, acima de 50%. Isso mostra que a questão da saúde é um 

forte incentivo para a aquisição desse tipo de alimento.  

Inclusive, a questão da saúde como principal motivo para a compra de alimentos 

orgânicos, pode ser confirmada através das pesquisas brasileiras de BORGUINI (2002) e 

CERVEIRA & CASTRO (1999). 

Na figura 4.2.13 apresenta-se a importância do meio ambiente, como motivo de 

compra de hortifruti orgânico. 
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Figura 4.2.13: A importância do cuidado com o meio ambiente, como motivo que estimula o indivíduo 
a comprar hortifruti orgânico. 

Em relação ao meio ambiente pode-se verificar que o item “importante” foi o de maior 

percentual. De forma geral, pode-se acreditar que os entrevistados fizeram uma diferenciação 

entre a questão da saúde e do meio ambiente, visto que, com relação á saúde, verifica-se um 

grande percentual em “muito importante”. Portanto, os indivíduos não estão associando que o 

meio ambiente afeta diretamente a saúde da população. 

Na figura 4.2.14 apresenta-se a questão de possuir rótulo/ selo ambiental, como 

motivo de compra de hortifruti orgânico. 
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Figura 4.2.14: A importância de possuir rótulo/ selo ambiental, como motivo que estimula o indivíduo a 
comprar hortifruti orgânico. 

A figura 4.2.14 mostra que o rótulo/ selo ambiental, apresenta-se como um fator de 

considerável importância na decisão de compra desses alimentos, já que, obteve um 

percentual de 30,3% no item “muito importante”. 

RODRIGUES & BATALHA (2000) afirmam que um selo tende a influenciar o 

consumidor no ato da compra. Conforme ORMOND et al. (2002), a questão da importância 

do rótulo tem seu principal valor na confiança de que, foi produzido conforme os preceitos da 

agricultura orgânica, com ausência de toxidade e a informação sobre as vantagens nutricionais 

em relação ao produto convencional.  

Na figura 4.2.15 apresenta-se a questão da atratividade desses produtos frente aos 

convencionais, como motivo de compra para hortifruti orgânico. 
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Figura 4.2.15: A importância dos hortifruti orgânicos serem mais atraentes do que os convencionais, 
como motivo que estimula o indivíduo a comprá-los. 

A questão dos hortifruti orgânicos serem considerados mais atraentes do que os 

convencionais, apresentaram um índice em “muito importante”, de apenas 13,1%, ao mesmo 

tempo, alcançaram um índice de 10,9% em “sem importância”. Portanto, a questão da 

atratividade nesta pesquisa, não se apresentou como um fator determinante para a compra 

desses alimentos. 

A questão do valor nutricional pode ser visualizada na figura 4.2.16. 
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Figura 4.2.16: A importância de possuir maior valor nutricional, como motivo que estimula o indivíduo 
a comprar hortifruti orgânico.
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A figura 4.2.16 mostra que, 40,4% dos respondentes alegam ser “muito importante” o 

fato dos hortifruti orgânicos possuírem maior valor nutricional. Portanto, é um bom indicativo 

de motivo para a compra desses alimentos. 

Segundo BORGUINI (2002) apesar dos respondentes afirmarem que os tomates 

orgânicos possuem maior valor nutricional, comparado aos tomates convencionais, não é 

possível confirmar que existam diferenças substanciais entre o valor nutricional de alimentos 

produzidos de forma convencional e orgânica.

A figura  4.2.17 apresenta a questão dos hortifruti orgânicos não utilizarem 

agrotóxicos, como motivo de compra. 
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Figura 4.2.17: A importância de não utilizar agrotóxicos no cultivo de hortifruti orgânico, como motivo 
que estimula o indivíduo a comprá-los. 

O motivo apresentado na figura 4.2.17 foi o mais significativo. O fato de não usar 

agrotóxico supera a do cuidado com a saúde, alcançando o índice de 71,7% em “muito 

importante”, contra 55,1%, respectivamente. 

Existe a possibilidade de que as pessoas tenham marcado esta resposta com uma maior 

freqüência, pelo motivo de ser uma informação, na qual elas têm conhecimento sobre o 

alimento orgânico. Mesmo porque, a principal vantagem da não utilização de agrotóxico na 

agricultura para o consumidor é em função dos próprios benefícios à saúde. 
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Na amostra de BORGUINI (2002), 63% dos entrevistados conceituaram o alimento 

orgânico como um produto sem agrotóxico, defensivos, agroquímicos, insumos químicos ou 

resíduos químicos. O conceito relacionado aos benefícios a saúde ocupou o segundo lugar, 

com um percentual de 15,1% das citações. 

A durabilidade dos alimentos orgânicos também foi questionada, e está apresentada na 

figura 4.2.18. 
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Figura 4.2.18: A importância de serem produtos mais duráveis do que os convencionais, como motivo 
que estimula o indivíduo a comprar hortifruti orgânico. 

Verifica-se na figura 4.2.18 que 27,1% consideram a questão da durabilidade desses 

alimentos, como “muito importante”, seguido por 37,3% em “importante”. O item “sem 

importância” obteve apenas 4,1%. Desta forma, a questão da durabilidade desses alimentos 

foi considerada importante, porém não tão significativa como a não utilização de agrotóxicos 

na agricultura orgânica, benefícios à saúde e cuidado com o meio ambiente. 

Na figura 4.2.19 apresenta a questão do sabor desses alimentos como motivo de 

compra. 

 72



n = 327 

N
ú

m
e

ro
 d

e
 o

b
se

rv
a

çõ
e

s

4,9% 5,8%

13,8%

42,8%

32,7%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

Sem importância
Pouco importante

Talvez
Importante

Muito importante

Figura 4.2.19: A importância do hortifruti orgânico possuir melhor sabor do que os convencionais, 
como motivo que estimula o indivíduo a comprá-lo. 

A pergunta relativa a um “melhor sabor” desses alimentos, obteve 32,7% das respostas 

nas escalas de “muito importante”, seguido de 42,8% em “importante”. É interessante, como 

se confirmou a questão dos consumidores alegarem que, o sabor do alimento orgânico é 

melhor, e deste modo, é uma característica que leva os indivíduos a adquirirem esses 

produtos, conforme BOURN & PRESCOTT (2002). Principalmente, porque segundo os 

mesmos, não há evidências de diferenças sensoriais entre esses alimentos e os convencionais. 

Possivelmente, os compradores de alimentos orgânicos, com a sensação de estarem 

consumindo um alimento que, segundo eles, não traz malefícios à saúde e nem ao meio 

ambiente, lhes proporcione uma satisfação que se traduza em um melhor sabor. O conceito 

que o comprador faz de um produto é importantíssimo (COBRA, 1997). 

A fim de se assegurar à confiabilidade das respostas relacionadas aos motivos de 

compra, foi acrescentada uma questão invertida. Esta questão pode ser visualizada na figura 

4.2.20.
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Figura 4.2.20: A importância de serem produtos que estão na moda, como motivo que estimula o 
indivíduo a comprar hortifruti orgânico. 

 A figura 4.2.20, apresentou o percentual esperado, onde 51,9% dos respondentes 

afirmaram “sem importância”, a questão desses alimentos estarem na moda como motivo de 

compra. 

 Nesta etapa, foi realizada uma análise descritiva com base somente nos entrevistados 

que afirmaram, na freqüência de compra de frutas, verduras e legumes orgânicos, “sempre” 

(amostra com 62 respondentes), para se analisar os motivos que levam esses indivíduos a 

comprar esses alimentos. Apresentado na figura 4.2.21.  
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Figura 4.2.21: Motivos para a compra de hortifruti orgânico, com base nas médias dos entrevistados que 
marcaram a freqüência “sempre”. (n = 62) 
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Conforme os compradores de hortifruti orgânicos, o principal motivo para a compra 

desses alimentos ocorre em função dos benefícios à sua saúde e de sua família, sucedido pelo 

motivo dos alimentos orgânicos não utilizarem agrotóxicos, no processo de produção. Em 

terceiro e quarto lugar, confirmando as pesquisas de BORGUINI (2002) e FOTOPOULOS, 

KRYSTALLIS & NESS (2003), o motivo decorre dos respondentes considerarem que os 

alimentos orgânicos apresentam melhor sabor e possuem maior valor nutricional. A questão 

do cuidado com o meio ambiente apresentou-se em quinto lugar, confirmando a pesquisa de 

CERVEIRA & CASTRO (1999). Os fatos de possuir rótulo/selo ambiental no produto e de 

serem produtos mais duráveis, apresentaram-se relevantes, ficando em sexto e sétimo lugar, 

respectivamente. Com relação a estes produtos serem mais atraentes que os convencionais, 

tem pouca relevância, e por serem produtos que estão na moda, não apresentou importância. 

O questionário abordou o lugar onde normalmente os compradores adquirem os 

hortifruti orgânicos e o local que obteve um grande índice foi o supermercado. Observar 

figura 4.2.22. 
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Figura 4.2.22: Freqüência de compra de hortifruti orgânico em supermercado. 

A figura mostra que, dos indivíduos que compram hortifruti orgânicos, apenas 2,1% 

“nunca” compram em supermercados e 6,9% “quase nunca” compram nesses 

estabelecimentos, ou seja, a maioria utiliza o supermercado como veículo de acesso ao 

alimento orgânico. Isso ressalta a importância desse segmento disponibilizar esse produto. 
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Com relação à freqüência de compra de hortifruti orgânico em outros lugares, a 

amostra apresentou que sempre, mais de 50%, “nunca” compra hortifruti orgânicos em lojas 

especializadas, feiras, quitandas ou varejões, direto do produtor ou pela entrega domiciliar. 

Gráficos disponíveis no apêndice B. 

Inclusive nos resultados da pesquisa de BORGUINI (2002), no que se refere aos locais 

de compra de alimentos orgânicos, revelaram que a maior freqüência recai para 

supermercado, com 46,7% dos consumidores. Estabelecimentos como quitanda ou o varejão 

foram alegados por 17,8% dos consumidores, seguidos por 15,6% pela feira comum. Nesta 

pesquisa, a feira de produtos orgânicos foi citada por apenas 11,1% dos consumidores. 

Segundo a autora, os resultados de sua pesquisa confirmam a tendência da comercialização 

desses produtos em grandes redes de supermercados, com base na pesquisa de Penteado 

(2000), que diz que os alimentos orgânicos são comercializados em 42% das grandes redes de 

supermercado americanos.  

4.2.4 Comportamentos ambientais 

Existem inúmeras pesquisas, como por exemplo: MAGNUSSON et al. (2003), 

TORJUSEN et al. (2001) e DIAMANTOPOULOS, SCHLEGELMILCH & SINKOVICS 

(2003), relacionando a compra de alimentos orgânicos à preocupação dos indivíduos com as 

questões ambientais. Deste modo, realizaram-se cinco perguntas de comportamento, 

relacionadas a questões ambientais, que podem ser visualizadas na tabela 4.2, com os níveis 

de freqüência de cada tipo de comportamento, os gráficos encontram-se no apêndice B: 

Tabela 4.2: Comportamento ambiental dos respondentes. 

Com que freqüência você ... Nunca
Quase
Nunca 

Às
Vezes

Quase
Sempre

Sempre

Número 
de

obser-
vações 

Dá preferência a comprar 
produtos que tenham 
embalagens recicláveis 

10% 11,7% 36,3% 29,5% 12,5% 383

Prefere comprar produtos que 
não agridem ao meio ambiente 4,8% 6,3% 26,2% 35,7% 27% 381

Faz na sua casa, separação do 
lixo em reciclável e não-
reciclável 

36,8% 17,7% 24,8% 10,6% 10,1% 395

Observa se um produto tem em 
sua embalagem um rótulo 
ambiental

30,5% 24% 23,3% 15,3% 6,9% 391

Lê matérias de jornais e revistas 
que tratam sobre as questões 
ambientais 

4,4% 6% 32,2% 30,7% 26,7% 397
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De acordo com a tabela a 4.2, a forma como os participantes dão preferência a 

comprar produtos com embalagens recicláveis, que não agridem ao meio ambiente e 

apresentam interesse por ler matérias que tratam das questões ambientais, todos com 

freqüência, “sempre” ou “quase sempre” com mais de 42%, evidenciam que a amostra 

apresenta um público com comportamento ambiental. 

Entre os pesquisados, 30,5% não apresentaram o comportamento de observar se, um 

produto tem em sua embalagem um rótulo/selo ambiental, seguido por 24% que “quase 

nunca” observam. Isso ressalta a importância de se observar, porque as informações 

ambientais ainda não estão despertando o interesse do consumidor 

Com relação a questão da reciclagem, o percentual de pessoas que tem esse tipo de 

comportamento ambiental foi pequeno, comparado aos comportamentos de dar preferência a 

comprar produtos com embalagens recicláveis, que não agridem ao meio ambiente e interesse 

pela leitura sobre assuntos ambientais, mas, convém ressaltar que na cidade do Natal, não 

existem caminhões que realizam a coleta seletiva residencial, o que poderia estar ocasionando 

essa reação.

Uma das maiores barreiras aos programas de coleta seletiva realizada em Natal é a 

distância entre os postos de entrega voluntária e as residências das pessoas, porque somente 

uma minoria alega que levaria o lixo a esses pontos de entrega (TRIBUNA DO NORTE, 

2002).

Na pesquisa de SANTOS (2002), realizada em Natal - RN, apresenta que apenas 9,5% 

dos entrevistados apresentam o comportamento de “sempre” ou “quase sempre”, fazer a 

separação dos resíduos nos domicílios. Na pesquisa de MAGNUSSON et al. (2003), realizada 

na Suécia, 95% dos respondentes reciclavam vidros, 90% papel e jornal, e 89% reciclam 

baterias.

Outra variável ambiental analisada, se refere ao nível de conhecimento ambiental que 

os respondentes possuem. Figura 4.2.23. 
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Figura 4.2.23: Nível de conhecimento ambiental dos entrevistados. 

O gráfico 4.2.23 ressalta que a consciência ambiental no Brasil vem crescendo, 

independente da idade e da classe social, 35,7% dos entrevistados acertaram seis ou sete 

questões, das sete existentes. Apesar da pesquisa de GRUNERT & JUHL (1995) alegar que a 

consciência ambiental e o conhecimento ambiental sejam insignificantes para predizer uma 

compra de alimentos orgânicos, sentiu-se a necessidade de testar se o mesmo fenômeno 

ocorreria em uma pesquisa brasileira. 

4.3 Teste de comparação entre médias 

 Para a realização do teste estatístico, para comparar diferentes grupos de elementos 

com respeito as variáveis pesquisadas, utilizou-se a média aritmética dos respondentes que 

marcaram que, “nunca” compraram um hortifruti orgânico, e a média aritmética dos que 

afirmaram que, “sempre” compram esses alimentos. O resultado pode ser visualizado na 

tabela 4.3. 
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Tabela 4.3: Teste de comparação entre as médias dos compradores de hortifruti orgânico e 

não-compradores. 

     Nunca Compram n = 32 Sempre Compram n = 62 

Variáveis Média Desvio Variáveis Média Desvio p-valor 

Padrão Padrão 
NÍV_INF 5,9 3,1 NÍV_INF 6,9 2,6 0,1016
NIV_INT 7,3 3,2 NIV_INT 8,4 2,5 0,0699
PREÇO 2,7 2,4 PREÇO 3,8 2,2 0,0284
CONFIANÇ 4,3 2,4 CONFIANÇ 4,9 2,5 0,2667
TRANGÊNI 6,2 2,8 TRANGÊNI 6,8 2,6 0,3044
ENVOL_1 2,3 2,9 ENVOL_1 2,6 2,9 0,6357
ENVOLV_2 3,0 3,5 ENVOLV_2 2,8 3,4 0,7896
ENVOLV_3 2,3 3,3 ENVOLV_3 2,8 3,5 0,5052
ENVOLV_4 4,0 3,8 ENVOLV_4 5,7 4,2 0,0581
ENVOLV_5 1,8 3,0 ENVOLV_5 4,6 3,9 0,0006
COMP_AM1 3,8 3,0 COMP_AM1 6,5 3,1 0,0001
COMP_AM2 5,8 3,5 COMP_AM2 7,2 3,2 0,0546
COMP_AM3 2,3 3,0 COMP_AM3 4,3 4,0 0,0147
COMP_AM4 2,6 3,1 COMP_AM4 3,9 3,9 0,1052
COMP_AM5 5,8 3,3 COMP_AM5 7,6 2,8 0,0066
ESTILO_1 4,5 2,8 ESTILO_1 6,8 3,0 0,0005
ESTILO_2 5,0 3,5 ESTILO_2 7,0 2,9 0,0040
ESTILO_3 8,7 2,0 ESTILO_3 9,0 1,7 0,4475
ESTILO_4 8,3 2,3 ESTILO_4 6,6 3,0 0,0061
ESTILO_5 5,4 3,1 ESTILO_5 6,5 3,1 0,1065
ESTILO_6 7,6 2,7 ESTILO_6 8,2 2,9 0,3333
ESTILO_7 5,6 3,2 ESTILO_7 7,7 2,8 0,0015
ESTILO_8 3,5 3,5 ESTILO_8 5,2 3,9 0,0411
COMUNI_1 2,1 0,7 COMUNI_1 2,7 0,5 0,0000
COMUNI_2 1,9 0,7 COMUNI_2 1,8 0,7 0,5133
COMUNI_3 1,7 0,6 COMUNI_3 2,1 0,7 0,0072
COMUNI_4 1,4 0,5 COMUNI_4 1,5 0,6 0,4209
COMUNI_5 2,7 0,5 COMUNI_5 2,8 0,4 0,2951
COMUNI_6 2,6 0,7 COMUNI_6 2,7 0,5 0,4265
COMUNI_7 1,7 0,8 COMUNI_7 2,1 0,8 0,0239
COMUNI_8 1,7 0,7 COMUNI_8 1,9 0,7 0,1926
COMUNI_9 2,3 0,7 COMUNI_9 2,4 0,7 0,5133
COMUNI10 1,7 0,7 COMUNI10 1,6 0,8 0,5511
COMUNI11 2,4 0,7 COMUNI11 2,2 0,8 0,2345
COMUNI12 2,2 0,9 COMUNI12 2,5 0,7 0,0780

Conforme tabela 4.2 PREÇO, ENVOLV_5, COMP_AM1, COMP_AM3, 

COMP_AM5, ESTILO_1, ESTILO_2, ESTILO_4, ESTILO_7, ESTILO_8, COMUNI_1, 

COMUNI_3 e COMUNI_7, apresentam diferenças significativas entre as duas amostras. 

Em linhas gerais, os compradores de hortifruti orgânico são pessoas que apresentam 

maior nível de envolvimento em contribuições, com os próprios serviços, a instituições de 

caridade; possuem uma freqüência maior de comportamento ambiental, através da preferência 
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por comprar produtos que tenham embalagens recicláveis, reciclam mais o lixo e lêem mais 

matérias de jornais e revistas que tratam a questão ambiental, além de possuírem um estilo de 

vida diferenciado, apresentando uma maior freqüência em: seguir dietas balanceadas, fazer 

exercícios físicos, reduzir o stress e maior preferência por remédios homeopáticos. Os não-

compradores desses alimentos apresentaram, em estilo de vida, uma maior freqüência no 

consumo de carne vermelha, do que os compradores desses alimentos. 

Com relação ao preço, ambos consideram o preço caro, sendo que os não-compradores 

com mais intensidade do que os compradores de hortifruti orgânico. 

As variáveis COMUNI_1, COMUNI_3 e COMUNI_7 apresentam que, dentre os 

veículos de comunicação, percebe-se uma maior freqüência de acesso às revistas de 

informação, científicas e a jornalismo de televisão por assinatura, entre os compradores de 

alimentos orgânicos.  

Outro ponto a se destacar, refere-se a CONHEC_1, onde ambas as amostras obtiveram 

a mesma proporção de conhecimento ambiental, com 22,6% (“sempre”) e 21,9% (“nunca”). 

Portanto, nível de conhecimento ambiental é insignificante para predizer a compra de 

alimentos orgânicos. Resultado igualmente encontrado na pesquisa de GRUNERT & JUHL 

(1995).

As demais variáveis não apresentaram diferenças significativas entre compradores e 

não-compradores de hortifruti orgânico. 

4.4 Análise de Agrupamentos (Cluster) 

O objetivo desta análise é dividir a amostra em grupos com menor variabilidade e 

assim, realizar inferências ou deduzir algumas características dos compradores de hortifruti 

orgânicos de supermercados da cidade do Natal.  

Portanto, após a análise descritiva dos dados, realizou-se a análise de Cluster, como 

uma análise de agrupamento entre variáveis. Algumas variáveis não entraram nesta análise, 

devido ao fato de possuírem um alto percentual de respostas similares. As variáveis retiradas 

foram: PRE_1; QUAL_PRO; FACILID; CREDIBIL; QUANT_EM; IMP_MEIO; 

ENVOLV_3; ENVOLV_4; COMP_AM3; COMP_AM4; ESTILO_3; ESTILO_6; 

SUPERMER; LOJAS_ES; FEIRAS; QUITANDA; PRODUTOR; ENTREGA; MOTIVO_6 e 

MOTIVO_8.  Não fizeram parte da análise, inclusive, as questões de perfil e conhecimento 

ambiental, porque não possuíam escala compatível. 
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Realizada a primeira análise de variância, a variável PREÇO, com p-valor = 0,8101 

(valor de probabilidade), não apresentou diferença significativa entre os Clusters, dentro do 

critério adotado de significância ( 05,0 ), conforme Apêndice B (Tabela 01). Desta forma, 

essa variável foi retirada, e nova análise de variância foi realizada. Após essa segunda 

análise, nenhuma variável foi retirada e as variáveis utilizadas na análise dos Clusters estão 

apresentadas na tabela 4.4. 

Tabela 4.4: Variáveis da Análise de Cluster 

Nº Entre Dentro p-valor 
Cluster 

Variáveis 
SS df SS Df F

1 NÍV_INF 240,0898 1 2081,863 399 46,01447   < 0,0001
2 NIV_INT 273,3048 1 1546,938 399 70,49319 < 0,0001 
3 CONFIANÇ 140,1276 1 1850,442 399 30,21489 < 0,0001 
4 TRANGÊNI 89,93334 1 2110,362 399 17,00343 < 0,0001 
5 ENVOL_1 198,4731 1 3070,126 399 25,79398 < 0,0001 
6 ENVOLV_2 526,3238 1 3540,825 399 59,3091 < 0,0001 
7 ENVOLV_5 284,9418 1 4522,016 399 25,14183 < 0,0001 
8 COMP_AM1 729,8645 1 2757,149 399 105,6221 < 0,0001 
9 COMP_AM2 573,1935 1 2470,117 399 92,5884 < 0,0001 

10 COMP_AM5 531,6077 1 2519,187 399 84,19838 < 0,0001 
11 ESTILO_1 495,2053 1 3259,386 399 60,6209 < 0,0001 
12 ESTILO_2 256,463 1 3576,032 399 28,61516 < 0,0001 
13 ESTILO_4 51,18496 1 2692,202 399 7,585908   0,0062 
14 ESTILO_5 447,1629 1 2834,44 399 62,94646 < 0,0001 
15 ESTILO_7 388,9276 1 2501,078 399 62,04609 < 0,0001 
16 ESTILO_8 1474,089 1 3273,349 399 179,6819 < 0,0001 
17 COMPRA 279,7116 1 3040,816 399 36,70229 < 0,0001 
18 MOTIVO_1 68,74277 1 884,3876 399 31,01396 < 0,0001 
19 MOTIVO_2 239,4054 1 1186,431 399 80,5127 < 0,0001 
20 MOTIVO_3 709,371 1 2305,583 399 122,7625 < 0,0001 
21 MOTIVO_4 491,4583 1 2748,174 399 71,3535 < 0,0001 
22 MOTIVO_5 263,4821 1 1506,936 399 69,76365 < 0,0001 
23 MOTIVO_7 274,7094 1 2267,137 399 48,3469 < 0,0001 
24 MOTIVO_9 44,89016 1 2532,126 399 7,073569    0,0081 

A utilização de três Clusters apresentou que, graficamente não existe heterogeneidade 

significativa entre dois dos três conglomerados, e o gráfico com os três Clusters encontra-se 

no apêndice B(figura 15). Portanto, os dados desta pesquisa foram englobados em dois 

Clusters, como pode ser visualizado na figura 4.3.1. 

 81



Cluster
No. 1

Cluster
No. 2

Cluster 1 e Cluster 2

Variáveis

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Figura 4.3.1: Gráfico com o Cluster 1 e Cluster 2. 

A figura 4.3.1 apresenta que, o Cluster 2 é formado por um conglomerado de 

indivíduos que consomem mais hortifruti orgânicos, que o Cluster 1. No ponto 13 em que o 

Cluster 1 cruza o Cluster 2, em Estilo_4 com a variável carne vermelha, mostra que, os 

indivíduos que consomem menos hortifruti orgânico, comem mais carne vermelha. Nesta 

mesma figura, o ponto com a maior distância entre os Clusters ocorre no ponto 16, referente 

ao Estilo_8, mostrando que a preferência por remédios homeopáticos é maior em pessoas que 

compram mais alimentos orgânicos, do que nos indivíduos que compram menos. 

O Cluster 1, possui indivíduos com menor freqüência de compra de hortifruti 

orgânicos, do que no Cluster 2. Desta forma, chamar-se-á o Cluster 1 como “consumidor 

tradicional” (menor freqüência de compra de hortifruti orgânico) e o Cluster 2 como 

“consumidor orgânico” (maior freqüência de compra de hortifruti orgânico). 

Na tabela 4.5, apresentam-se todas as variáveis dos Clusters, juntamente com suas 

médias e desvios padrões.  
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Tabela 4.5: Variáveis, Médias e Desvios Padrão dos Clusters 1 e 2 
Estatística descritiva do Cluster 1 

Cluster - 208 casos  
“consumidor tradicional” 

Análise descritiva do Cluster 2 
Cluster - 193 casos 

“consumidor orgânico”

 Variável Média
Desvio  
Padrão 

Variável Média
    Desvio 
    Padrão 

NÍV_INF 6,0 2,5 NÍV_INF 7,6 2,1
NIV_INT 7,5 2,4 NIV_INT 9,1 1,4
CONFIANÇ 4,2 2,2 CONFIANÇ 5,4 2,1
TRANGÊNI 6,0 2,3 TRANGÊNI 6,9 2,2
ENVOL_1 1,8 2,5 ENVOL_1 3,3 3,1
ENVOLV_2 1,9 2,7 ENVOLV_2 4,2 3,2
ENVOLV_5 2,3 3,1 ENVOLV_5 4,0 3,6
COMP_AM1 4,5 2,9 COMP_AM1 7,2 2,4
COMP_AM2 5,9 2,9 COMP_AM2 8,3 2,0
COMP_AM5 5,9 2,8 COMP_AM5 8,2 2,1
ESTILO_1 4,5 2,9 ESTILO_1 6,7 2,8
ESTILO_2 5,5 3,2 ESTILO_2 7,1 2,7
ESTILO_4 7,8 2,5 ESTILO_4 7,1 2,7
ESTILO_5 5,1 2,7 ESTILO_5 7,3 2,6
ESTILO_7 6,1 2,9 ESTILO_7 8,1 2,0
ESTILO_8 2,8 2,8 ESTILO_8 6,7 2,9
COMPRA 5,3 3,0 COMPRA 6,9 2,5
MOTIVO_1 8,5 1,7 MOTIVO_1 9,3 1,2
MOTIVO_2 7,5 2,0 MOTIVO_2 9,0 1,3
MOTIVO_3 5,9 2,9 MOTIVO_3 8,5 1,7
MOTIVO_4 4,6 2,6 MOTIVO_4 6,8 2,6
MOTIVO_5 7,4 2,5 MOTIVO_5 9,0 1,2
MOTIVO_7 6,3 2,6 MOTIVO_7 7,9 2,2
MOTIVO_9 7,2 2,6 MOTIVO_9 7,9 2,5

Os “consumidores orgânicos” apresentaram diferença significativa na variável 

ENVOLV_2, e portanto, possuindo maior envolvimento em reuniões de bairro. O 

comportamento ambiental também foi significantemente maior, entre os “consumidores 

orgânicos”. Concluindo-se assim, que os indivíduos que possuem uma maior freqüência de 

compra de hortifruti orgânico em supermercados, possuem igualmente maior comportamento 

ambiental. 

 Na pesquisa de MAGNUSSON et al. (2003), a maioria dos consumidores orgânicos 

possuía comportamento ambiental de reciclagem, poupava energia e comprava produtos que 

não agridem ao meio ambiente. Na pesquisa de GIL, GRACIA & SÁNCHEZ (2000), os 

consumidores orgânicos de Madrid participavam mais ativamente de atividades de 

conservação ambiental. 
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 Conforme POLONSKY & MINTU-WIMSATT (1997), indivíduos com baixo 

comportamento ambiental parecem ser menos afetados pelos problemas que a poluição pode 

causar, são menos envolvidos em suas comunidades e são menos integrados em seu mundo 

social.

Os “consumidores orgânicos” apresentam um estilo de vida diferenciado, são 

indivíduos que seguem dietas balanceadas, evitam alimentos com aditivos químicos e 

corantes, tentam reduzir o stress, consomem menos carne vermelha e, principalmente, dão 

preferência a remédios homeopáticos com uma maior freqüência, do que os “consumidores 

tradicionais”. 

GIL, GARCIA & SÀNCHEZ (2000) apresentaram que, os indivíduos que consomem 

alimentos orgânicos comem menos carne vermelha, comidas processadas e com aditivos, 

tentam reduzir o stress e procuram manter a saúde através da prática de esportes, seguindo 

dietas naturais e fazendo check-ups regularmente. Nesta pesquisa as variáveis se mantiveram 

em ambas as cidades, Navarra e Madrid, apenas alternando a seqüência entre elas. Segundo 

os mesmos, os improváveis consumidores orgânicos são pessoas com menos preocupação 

com o consumo de alimentos naturais, vida equilibrada e cuidado com a saúde Sendo assim, 

o estilo de vida seria o fator chave para explicar o consumo de alimentos orgânicos. 

Na pesquisa de RUCINSKI & BRANDENBURG (1999), dentre os consumidores 

orgânicos, 33% utilizam a medicina homeopática. 

Dentre os motivos com maior significância entre os Clusters, destacou-se a 

importância dos alimentos orgânicos possuírem rótulo ou selo e por serem considerados mais 

atraentes do que os convencionais, entre os “consumidores orgânicos”. 

O nível de interesse e nível de conhecimento sobre os produtos orgânicos e grau de 

confiança na veracidade desses alimentos, apresentou-se mais elevado entre os 

“consumidores orgânicos”, do que entre os “consumidores tradicionais”. 

4.4 Análise de associação entre variáveis 

A proposta deste tópico consiste em apresentar as possíveis associações entre as 

variáveis analisadas, utilizando o teste Qui-quadrado. Conforme as tabelas de valores 

observados e valores esperados, pode-se inferir uma relação significativa entre as respostas 

dos pesquisados, quando este alcança um p-valor menor ou igual a 5% (  0,05).
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 As avaliações expostas estão fundamentadas nos dois Clusters, a partir dos 

cruzamentos com as variáveis relacionadas com o perfil dos entrevistados: GÊNERO, 

IDADE, ESCOLARI, RENDA, ESTADO_C, FILHOS, IDADE_FI. As variáveis: REGIÃO, 

NACIONAL, BAIRRO tiveram freqüência esperada menor do que 5, neste caso, não se aplica 

o teste de Qui-quadrado. As associações estão dispostas na tabela 4.6. 

Tabela 4.6: Variáveis de perfil dos entrevistados e seus valores de probabilidade.  

Variável Descrição da variável p-valor 

GÊNERO O sexo do entrevistado 0,0023
IDADE Faixa etária do entrevistado 0,0001

ESCOLARI Nível de escolaridade do entrevistado 0,0722
RENDA Faixa de renda familiar do entrevistado 0,1128

ESTADO_C Estado civil do entrevistado 0,5144
FILHOS Número de filhos que o entrevistado possui 0,0411

IDADE_FI Idade dos filhos do entrevistado 0,4195

Conforme pode ser observado, as variáveis RENDA e ESCOLARIDADE não 

apresentaram significância. Portanto, não é o poder aquisitivo familiar que determina a 

compra desses alimentos em supermercados de Natal, a questão da escolaridade não 

apresentando significância sugere que, o nível de instrução não está associado à compra de 

hortifruti orgânico. Convém ressaltar que, os hipermercados possuem uma predominância de 

compradores com elevado poder aquisitivo considerando-se, de forma geral, o nível de renda 

da população. 

Na pesquisa de WANDEL & BUGGE (1997) a variável renda não apresentou efeito 

significativo, mas, a variável escolaridade apresentou-se estatisticamente diferente, onde os 

indivíduos com maior escolaridade apresentam maior interesse por alimentos produzidos 

ecologicamente. No entanto, na pesquisa de SABA & MESSINA (2003), renda e escolaridade 

não se apresentaram estatisticamente diferentes, entre consumidores e não-consumidores de 

frutas e vegetais orgânicos.

As tabelas 4.7 e 4.8 apresentam a freqüência de respostas observadas e esperadas, 

quando se comprova a associação entre GÊNERO e os Clusters.  
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Tabela 4.7: Freqüência Observada entre Clusters e GÊNERO.   

Gênero 
Cluster 

Masculino Feminino 
Total

1 97 110 207

2 62 132 194

Total 159 242 401

Tabela 4.8: Freqüência Esperada entre Clusters e GÊNERO (p = 0,0023). 

Gênero 
Cluster 

Masculino Feminino 
Total

1 82 125 207

2 77 117 194

Total 159 242 401

Com base nas tabelas 4.7 e 4.8, verifica-se que existe associação entre as variáveis 

sexo e os Clusters. Pode-se verificar que, o número observado de mulheres no Cluster 2 é, 

significantemente maior, do que o número esperado. Nesse estudo, sugere-se que o sexo 

feminino possui uma maior freqüência de compra de frutas, legumes e verduras orgânicas, do 

que o sexo masculino. 

A maioria dos compradores de vinho orgânico na Grécia era mulheres, conforme o 

estudo de FOTOPOULOS, KRISTALLIS & NESS (2003). Na pesquisa de HURSTI & 

MAGNUSSON (2003), as mulheres foram, significantemente, mais propensas a comprar os 

alimentos orgânicos do que os homens. Segundo GIL, GRACIA & SÁNCHEZ (2000), entre 

os consumidores orgânicos de Madrid havia um grande número de mulheres. Contudo, na 

pesquisa de WANDEL & BUGGE (1997), gênero e razões para a compra de alimentos 

ecológicos, não apresentavam relação. 

Pode-se verificar, com relação ao gênero, uma tendência de crescente participação do 

público masculino nas grandes redes de supermercados (cluster 1), no que se refere à compra 

de produtos tradicionais, o que menor observado com relação a mercado de produtos 

orgânicos (cluster 2). 
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As tabelas 4.9 e 4.10 apresentam a freqüência de respostas observadas e esperadas, 

quando se comprova a associação entre IDADE e os Clusters.  

Tabela 4.9: Freqüência Observada entre Clusters e IDADE. 

Faixa Etária 
Cluster 

Menos de 20 Entre 20 e 30 Entre 30 e 40 Mais de 40 
Total

1 11 65 56 75 207

2 6 27 60 101 194

Total 17 92 116 176 401

Tabela 4.10: Freqüência Esperada entre Clusters e IDADE (p = 0,0001). 

Faixa Etária 
Cluster 

Menos de 20 Entre 20 e 30 Entre 30 e 40 Mais de 40 
Total

1 9 47 60 91 207

2 8 45 56 85 194

Total 17 92 116 176 401

Os resultados das tabelas 4.9 e 4.10 apontam a associação, entre faixa etária e Clusters. 

Existe na amostra observada uma proporção maior de pessoas com mais de 40 anos e que 

pertence ao Cluster 2. Com base nesse estudo, percebe-se que pessoas com mais de 40 anos 

possuem uma maior freqüência de compra de hortifruti orgânico. 

Na pesquisa de SABA & MESSINA (2003), a variável classe de idade apresentou-se 

estatisticamente diferente entre os consumidores e não-consumidores de frutas e vegetais 

orgânicos, porque havia um grande percentual de pessoas mais velhas, com mais de cinqüenta 

anos, entre os altos consumidores orgânicos. A idade foi um bom preditor de freqüência de 

compra de tomates orgânicos, na pesquisa de MAGNUSSON et al. (2003). 

As tabelas 4.11 e 4.12 apresentam a freqüência de respostas observadas e esperadas, 

quando se comprova a associação entre FILHOS e os Clusters.
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Tabela 4.11: Freqüência Observada entre Clusters e FILHOS. 

Filhos
Cluster 

Nenhum 1 2 ou 3 mais de 3 
Total

1 73 43 86 5 207

2 50 41 89 14 194

Total 123 84 175 19 401

Tabela 4.12: Freqüência Esperada entre Clusters e FILHOS (p = 0,0411). 

Filhos
Cluster 

Nenhum 1 2 ou 3 mais de 3 
Total

1 63 43 90 10 207

2 60 41 85 9 194

Total 123 84 175 19 401

Conforme as tabelas 4.11 e 4.12, existe associação entre Clusters e número de filhos. 

No Cluster 2, houve uma maior proporção de indivíduos com mais de três filhos do que o 

esperado. O que sugere que existe associação entre o número de filhos e a freqüência de 

compra desses alimentos. Desta forma, indivíduos com maior número de filhos estão mais 

propensos a comprar alimentos orgânicos.  

Na pesquisa de FOTOPOULOS, KRISTALLIS & NESS (2003), entre os compradores 

de vinho orgânico, a maioria tinha entre 1 ou 2 filhos (53%), ou nenhum filho (47%). 

WANDEL & BUGGE (1997), não encontraram correlação entre presença de crianças na 

família e o interesse em consumir alimentos produzidos ecologicamente. 
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Capítulo 5 

Conclusões e Recomendações 

Este item tem como objetivo fornecer conclusões do trabalho com relação aos fatores 

que afetam a escolha de compra por hortifruti orgânicos, a partir das variáveis relacionadas 

diretamente ao alimento orgânico, senso de comunidade, comportamento ambiental, estilo de 

vida, conhecimento ambiental, motivos para a compra e  perfil sócio-econômico. 

Neste capítulo, são apresentadas as conclusões fundamentadas no resultado das 

análises realizadas de forma descritiva, e através do teste de comparação entre duas amostras, 

da análise de Cluster e Qui-quadrado. Destacam-se também, as limitações e o direcionamento 

para futuras pesquisas relacionadas ao tema alimentos orgânicos e as recomendações. 

5.1 Conclusões da pesquisa de campo 

Com base nos resultados encontrados, algumas conclusões foram realizadas. 

Através da análise descritiva, é possível observar que o percentual de consumidores 

que compram hortifruti orgânico, nos supermercados de Natal, é expressivo, onde 43,5% dos 

entrevistados compram “sempre” ou “quase sempre”, e apenas 8,1% “nunca” consumiram 

esse tipo de alimento. Essa informação pode mostrar o alimento orgânico como uma grande 

oportunidade de negócio, para o ramo varejista de alimentos. 

De forma geral, os entrevistados alegam ter muita informação sobre o que é um 

alimento orgânico. Contudo, nas questões de conhecimento sobre o alimento orgânico, a 

maioria dos pesquisados (48,38% e 36,40%), absteve-se de responder, sugerindo uma falta de 

conhecimento por parte dos consumidores de supermercado, sobre os fundamentos da 

agricultura orgânica. Com relação aos alimentos modificados geneticamente, praticamente 

metade dos entrevistados (46,5%), acreditam que esse tipo de alimento traz malefícios à saúde 
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A questão sobre como o alimento é produzido, tem afetado a escolha de um número 

cada vez maior de pessoas que se preocupam com a saúde, o seu próprio bem-estar e de sua 

família. Esse novo paradigma faz com que os indivíduos se interessem em saber como um 

alimento foi produzido e processado. Por isso, o interesse em conhecer mais sobre o produto 

orgânico, foi grande entre os compradores de supermercado, visto que, 82,5% dos 

pesquisados apresentaram interesse. Com essa informação, é possível inferir a 

representatividade que o produto orgânico é capaz de alavancar no mercado nos próximos 

anos, com o uso da publicidade. 

Na questão referente à percepção do preço das frutas, legumes e verduras orgânicas, 

independente de perfil e de freqüência de compra, a grande maioria dos entrevistados(57,8%), 

consideram elevado o preço desses alimentos. No teste de comparação entre médias dos 

compradores e não-compradores de hortifruti orgânicos, os não-compradores, de modo geral, 

percebem o  preço desses alimentos um pouco mais elevado do que os que os consumidores 

orgânicos, contudo ambos consideram caro. 

Em linhas gerais, o consumidor do supermercado não sabe se é verdade que aquele 

produto orgânico é o que deveria ser, o que pode ser considerado um entrave na venda desses 

alimentos no supermercado, já que, apenas 1% “confia plenamente” na veracidade desses 

alimentos. Na pesquisa de GRUNERT, BECH-LARSEN & BREDAHL (2000), os 

consumidores dinamarqueses inferiam os alimentos orgânicos como, mais saudáveis e com 

melhor sabor, do que os consumidores da Alemanha, em função da confiabilidade que os 

consumidores tem no sistema de rotulagem para alimentos orgânicos da Dinamarca. 

Segundo os dados desta pesquisa, mais da metade dos pesquisados (54,4%) 

apresentaram o comportamento de, “nunca” ou “quase nunca” observar se um produto tem em 

sua embalagem um rótulo ambiental. Esse fator deve ser reavaliado nas propagandas das 

empresas, que utilizam o marketing ambiental para vender seus produtos, onde elas 

ofereceriam maior destaque a seus rótulos e incentivariam o consumidor a observar os que 

não apresentam esse diferencial.  

Através da análise descritiva, com base na média dos entrevistados que “sempre” 

compram hortifruti orgânicos, nos primeiros lugares estão a questão do produto não possuir 

agrotóxicos e a própria saúde e dos familiares. Em terceiro lugar, o motivo decorre desses 

produtos apresentarem melhor sabor, e em quarto lugar, possuírem maior valor nutricional, 

conforme os pesquisados. A questão ambiental foi considerada importante, contudo, ficando 

em quinto lugar, seguido pelos motivos: possuir rótulo ambiental, serem mais duráveis e 
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serem mais atraentes do que os convencionais. O fato de serem produtos que estão na moda, 

não apresentou relevância.

Os entrevistados, de modo geral, apresentam interesse pelas questões ambientais. Mas, 

confirmando a pesquisa de GRUNERT & JUHL (1995), que alegam que a consciência 

ambiental e o conhecimento ambiental sejam insignificantes para predizer uma compra de 

alimentos orgânicos, esta pesquisa obteve o mesmo resultado, onde não houve associação 

entre conhecimento ambiental e freqüência de compra de hortifruti orgânico, com base nas 

variáveis pesquisadas. 

Com relação ao comportamento ambiental, através do teste de comparação de médias, 

entre os consumidores orgânicos, houve uma maior freqüência de comportamento ambiental. 

Na análise entre os Clusters, os indivíduos com maior freqüência de compra de hortifruti 

orgânico, também apresentaram maior freqüência de comportamento ambiental. O que sugere 

que exista associação entre a freqüência de compra desses alimentos, ao comportamento 

ambiental de preferir comprar produtos que possuam embalagens recicláveis, que não 

agridam ao meio ambiente e freqüência com que lêem matéria de jornais e revistas, que 

abordam a questão ambiental. 

Segundo a análise de Cluster, a variável senso de comunidade, apresentou que uma 

maior freqüência de compra está associada a uma maior freqüência em participar de trabalhos 

voluntários realizados no bairro, a participação em reuniões de bairro e contribuição com 

serviços em instituições de caridade, segundo a análise de Cluster. 

A análise de Cluster, permitiu observar que as pessoas deste estudo, que possuem 

maior freqüência de compra de hortifruti orgânicos, também possuem uma maior freqüência a 

seguir dietas balanceadas, fazem mais exercícios, comem menos carne vermelha, possuem 

maior freqüência a evitar o uso de aditivos químicos e corantes, procuram mais reduzir o 

stress e, principalmente, possuem maior preferência por remédios homeopáticos. Esse mesmo 

resultado ocorreu no teste de comparação de média entre os não-compradores e os 

compradores desses alimentos, onde os compradores orgânicos, também consomem menos 

carnes vermelhas, da mesma forma que, apresentam mais preocupação em seguir uma dieta 

balanceada e preferem remédios homeopáticos. As outras variáveis analisadas não foram 

significantemente representativas entre os Clusters, e nem entre os compradores e não-

compradores de hortifruti orgânico.  
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Através da análise de Cluster, observa-se que os indivíduos que compram hortifruti 

orgânico com maior freqüência, também apresentaram maior interesse em conhecer os 

alimentos orgânicos e possuem um maior conhecimento sobre esses produtos, do que os 

“consumidores tradicionais” que possuem menor freqüência de compra.   

Com base no teste de Qui-quadrado, os indivíduos do sexo feminino, com idade acima 

de quarenta anos, e que possuem um maior número de filhos, seriam os principais 

compradores de hortifruti orgânicos, visto que, estão associados a freqüência de compra. 

Deste modo, não é escolaridade nem a renda familiar, as principais características dos 

consumidores de hortifruti orgânicos em supermercados. 

Com base nos dados desta pesquisa, os principais entraves para a compra de hortifruti 

orgânico, nos supermercados de Natal, são: o grau de confiança na veracidade desses 

alimentos, que é baixo, e o pouco conhecimento sobre o alimento. Desta maneira, os 

profissionais que trabalham com marketing para produtos orgânicos devem reavaliar a forma 

como esses produtos são apresentados para os consumidores. A questão do preço desses 

alimentos também não se apresentou como fator determinante para a compra, mas existe uma 

insatisfação geral por parte dos consumidores de supermercados com essa questão. 

Sendo assim, os principais motivos para a compra desses alimentos encontrados nesta 

pesquisa foram: a não utilização de agrotóxicos na produção desses alimentos, juntamente 

com a questão da própria saúde e a da família. A questão ambiental é um fator importante, 

porém, não é o principal critério na compra desses alimentos entre os consumidores de 

supermercados da cidade do Natal. 

Contudo, as principais características dos consumidores de supermercado, que estão 

associados a freqüência de compra de hortifruti orgânico, estatisticamente, são: o 

comportamento ambiental e um estilo de vida diferenciado. 

5.2 Análise Crítica

O interesse pelos alimentos orgânicos vem crescendo em todo o Brasil. Contudo, um 

fator que vem limitando o crescimento do consumo de hortifruti orgânico no nosso país 

refere-se à falta de variedade e disponibilidade desses produtos nos supermercados desta 

cidade, porque os consumidores de produtos alimentícios exigem regularidade, volume e 

padronização da qualidade dos produtos que adquirem. 
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A embalagem dos hortifruti orgânicos é uma outra questão que passa uma informação 

contraditória ao público. Porque o alimento orgânico apresenta a imagem de produto “amigo 

da natureza”, contudo, utiliza embalagens que não condizem com a filosofia de preservação 

ambiental da agricultura orgânica. 

5.3 Limitações do trabalho 

Uma importante limitação refere-se à metodologia. A utilização de questionários não 

garante que as informações que os entrevistados produziram corresponde à realidade. Mesmo 

porque, a relevância de cada fato ou fenômeno não é igual para todas as pessoas. 

5.4 Direções de Pesquisa 

Com os resultados encontrados neste estudo é possível realizar algumas sugestões para 

posteriores pesquisas na área temática. 

 Futuras pesquisas para apuração de mercado de alimentos orgânicos devem levar em 

consideração a disponibilidade para pagar dos consumidores de supermercado, utilizando 

análise Contingencial. 

 Recomenda-se que sejam realizadas pesquisas que aprofundem o grupo de variáveis 

relacionadas a estilo de vida e comportamento ambiental a freqüência de compra e consumo 

de alimentos orgânicos, para descobrir quais variáveis influenciam nesse processo e seus 

graus de dependência.

 Faz-se necessário um estudo no âmbito da rotulagem que aborde a importância 

estratégica da rotulagem em alimentos orgânicos, analisando as questões de diferenciação, 

confiabilidade e sua influência no processo de compra, a fim de incentivar o crescimento do 

mercado e a credibilidade para esses produtos. 

 Sugere-se ainda que sejam realizadas pesquisas que verifiquem as razões do porque o 

conhecimento ambiental não está associado a comportamento ambiental.\ 
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5.5 Recomendações 

Os alimentos orgânicos, do tipo frutas, legumes e verduras, necessitam de um esquema 

de rotulagem que proporcione aos consumidores a garantia de que estão levando para casa um 

produto com a qualidade esperada.  

Os profissionais de marketing devem dar maior ênfase à questão do nível de interesse 

e nível de informação dos consumidores de supermercados sobre os alimentos orgânicos. 

Porque o alimento orgânico, de forma geral, é visto somente como um alimento sem 

agrotóxico. Porém, esses alimentos possuem outras características que são capazes de 

aumentar a compra e o consumo, e que não estão sendo exploradas. Como a questão 

ambiental. 

No Brasil, as grandes redes de supermercados na busca de melhorar e consolidar suas 

imagens, pelas próprias pressões do mercado e dos concorrentes, começaram a comercializar 

os alimentos orgânicos reconhecendo as vantagens competitivas advindas desses produtos, em 

função da diferenciação e da agregação de valor que proporcionam. Portanto, com a entrada 

desses novos canais de comercialização, que pode aumentar a demanda do produto, a oferta 

pode se tornar escassa. Sendo assim, faz-se necessário à inclusão de um maior número de 

agricultores e de organizações regionais destes produtores possibilitando a ampliação dos 

volumes comercializados no intuito de aumentar a variedade e disponibilidade desses 

produtos nas gôndolas dos supermercados. 

 94



Referências Bibliográficas 

ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTURA ORGÂNICA - AAO. AAO: Mais de uma década em 
prol da segurança alimentar. Disponível em: <http://www.aao.org.br>. Acesso em: 18 março 
2003.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SUPERMERCADOS - ABraS. Dúvidas sobre 
HortiFruti: Por que todo alimento embalado deve ser rotulado? Hortfrúti. Disponível em: 
<http://www.abrasnet.com.br>. Acesso em 20 julho 2003. fonte CEAGESP. 

ANDRADE, R. O. B.; TACHIZAWA, T; de CARVALHO, A.B. Gestão Ambiental: 
Enfoque Estratégico Aplicado ao Desenvolvimento Sustentável. 2. ed. São Paulo: MAKRON 
Books, 2002. 

BORGUINI, Renata Galhardo. Tomate (Lycopersicum Esculentum Mill) Orgânico: O
conteúdo Nutricional e a opinião do consumidor. 2002. 110 f.  Dissertação (Mestrado em 
Agronomia) - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo. 
Piracicaba.

BOURN, Diane & PRESCOTT, John. A comparison of the nutritional value, sensory 
qualities, and food safety of organically and conventionally produced foods. Critical Reviews 
in Food Science and Nutrition. v. 42, n. 1, p. 1-34. 2002. 

BRANDALISE, Loreni Teresinha. A aplicação de um método de gerenciamento para 
identificar aspectos e impactos ambientais em um laboratório de análises clínicas. 2001. 135 f.
Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. 

BROOKS, William T. Vendendo para nichos de mercado: como encontrar seu cliente em 
um mercado saturado. Tradução Antonio T. Carneiro. São Paulo: Atlas, 1993. 

Campanha para coleta seletiva tem pouca adesão. Tribuna do Norte, Natal, 26 de abril de 
2002. Caderno da Cidade, p.4. 

 95



CERVEIRA, Ricardo & CASTRO, Manoel Cabral. Consumidores de Produtos Orgânicos da 
Cidade de São Paulo: Características de um Padrão de Consumo. Informações Econômicas,
v. 29, n. 12, p. 7-19. 1999. 

CERVO, Amado L. & BERVIAN, Pedro A. Metodologia Científica. 5. ed. São Paulo: 
Prentice Hall, 2002. 

CLARK, Kim B. & WHEELWRIGHT, Steven C. Manaing new product and process 
development: text and cases.  Harvard Business School.  Nova York, The free press, 1993. 

COBRA, Marcos Henrique Nogueira. Marketing Básico: uma perspectiva brasileira. 4. ed. 
São Paulo: Atlas, 1997. 

DAROLT, Moacir Roberto. A sustentabilidade do sistema de agricultura orgânica: um 
estudo na região metropolitana de Curitiba. 2001. 310 f. Tese (Doutorado em Meio Ambiente) 
– Programa de Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento, Universidade Federal do 
Paraná, Curitiba. 

______________________ - O Papel do Consumidor no Mercado de Produtos Orgânico.
Instituto Biodinâmico  2002 - IBD . Disponível em: 
<http://www.ibd.com.br/arquivos/artigos/papelconsumidor.html>. Acesso em: 19 julho 2003. 

DIAMANTOPOULOS, A.; SCHLEGELMILCH, B. B. & SINKOVICS, R. R. Can socio-
demographics still play a role in profiling green consumers? A review of the evidence and an 
empirical investigation. Journal of Business Research. v. 56, p. 465-480. 2003. 

Pesquisa da Anvisa alerta para excesso de agrotóxicos. Folha de São Paulo, São Paulo, 21 
abril 2003. Caderno Saúde. 

FOTOPOULOS, C.; KRYSTALLIS, A. & NESS, M. Wine produced by organic grapes in 
Greece: using means – end chains analysis to reveal organic buyers’ purchasing motives in 
comparison to the non-buyers. Food Quality and Preference. v. 14, n. 7, p. 549-566.   2003. 

FREITAS, H.; OLIVEIRA, M.; SACCOL, A. Z. & MOSCAROLA, J. O Método de Pesquisa 
Survey. Revista de Administração da USP- RAUSP, São Paulo, v. 35, n.3, p. 105-112, 
jul./set. 2000.  

GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS AGROINDUSTRIAIS - GEPAI. Gestão 
Agroindustrial. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

 96



GHEMAWAT, Pankaj. A estratégia e o cenário dos negócios: texto e casos. Tradução 
Nivaldo Montingelli Jr.  Porto Alegre: Bookman, 2000. 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1999.

GIL, J. M.; GRACIA, A. & SÁNCHEZ, M. Market segmentation and willingness to pay for 
organic products in Spain. International Food and Agribusiness Management Review.
v. 3, p. 207-226. 2000. 

GRUNERT, Klaus G. BECH-LARSEN, Tino & BREDAHL, Lone. Three issues in consumer 
quality perception and acceptance of dairy products. International Dairy Journal. v. 10,
p. 575-584. 2000. 

GRUNERT, Klaus G. Current issues in the understanding of consumer food choice. Trends
in Food Science & Tecnology. v. 13, p. 275-285. 2002. 

GRUNERT, Suzanne C. & JUHL, Hans Jorn. Values, environmental attitudes, and buying of 
organic foods. Journal of Economic Psychology. v. 16, p. 39-62. 1995. 

GUERRA, Miguel Pedro & NODARI, Rubens Onofre. Impactos ambientais das plantas 
transgênicas: as evidências e as incertezas. Agroecologia e Desenvolvimento Rural 
Sustentável, Porto Alegre, v. 2, n. 3, jul./set. 2001. 

GUILHOTO, Lúcia de Fátima Martins. A influência do país de origem na percepção do 
consumidor sobre a qualidade dos produtos. Caderno de Pesquisas em Administração, São 
Paulo, v. 08, n. 4, out./dez. 2001. 

HAYES, Robert H. & UPTON, David M. Operations-Based Strategy. California 
Management Review.  v. 40, n. 4, p. 08-26. 1998.

HURSTI, U.-K Koivisto & MAGNUSSON, M.K. Consumer perceptions of genetically 
modified and organic foods. What kind of knowledge matters? Appetite. v. 41, n. 2, p. 201-
209. 2003. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Pesquisa nacional 
por amostra de domicílios 2001: microdados. Rio de Janeiro: IBGE, 2002. 1 CD-ROM. 

KOTLER, Philip. Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e 
controle. Tradução Ailton Bomfim Brandão. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1998. 

 97



LAKATOS, Eva M. & MARCONI, Mariana. A Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 
2000.

LOMBARDI, Marta F. Sambiase; SATO, Geni Satiko & MOORI, Roberto G. Estudo do 
Mercado para Produtos Orgânicos através da Análise Fatorial. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DA SOBER, XLI, Juiz de Fora, 2003. Anais... Minas Gerais: SOBER, 2003.

MAGNUSSON, Maria K.; ARVOLA, Anne; HURSTI, Ulla-Kaisa Koivisto; ABERG, Lars & 
SJÖDÉN, Per-Olow. Choice of organic foods is related to perceived consequences for human 
health and to environmentally friendly behaviour. Appetite. v. 40, p. 109-117. 2003. 

MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de marketing. Edição compacta. São Paulo: Atlas, 1996.

MINTON, Ann P. & ROSE, Randall L. The Effects of Environmental Concern on 
Environmental Friendly Consumer Behavior: An Exploratory Study. Journal of Business 
Research. v. 40, p. 37-48. 1997. 

MONTEIRO NETO, Carlos de Barros. Marcas próprias em supermercados: Uma 
oportunidade para a criação de vantagem competitiva. Caderno de pesquisas em 
Administração. São Paulo, v. 8, n. 3, p. 55-64, jul./set. 2001. 

MORENO, Alexandre; REIS, Sueli; SAADE, Omar & SALES, Juliana. O Comportamento 
do Consumidor Brasileiro de Açúcar Orgânico. Disponível em: 
<http://www.planetaorganico.com.br/trabconsacucar.htm>. Acesso em 03 junho 2003. 

ORMOND, J. G. P.; PAULA, S.R.L.; FILHO, P. F. & ROCHA, L. T. M. Agricultura 
orgânica: quando o passado é futuro. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 15, p.3-34, mar. 
2002.

PLANETA ORGÂNICO. O que é um alimento orgânico? Disponível em: 
<http://www.planetaorganico.com.br>. Acesso em: 02 abril 2003. 

PENTEADO, S. R. Introdução à agricultura orgânica. Campinas: Grafimagem, 2000. 

POLONSKY, M. J. & MINTU-WINSATT, A. T. Environmental Marketing – Strategies, 
Pratice, Theory and Reserarch. New York: The Haworth Press, 1997. 

 98



POLONSKY, Michael Jay & OTTMAN, Jacquelyn A. Exploratory examination of whether 
marketers include stakeholders in the green new product development process. Journal of 
Cleaner Production. v. 6, p. 269-275. 1998. 

POLONSKY, Michael Jay & ROSENBERGER III, Philip J. Reevaluating Green Marketing: 
A Strategic Approach.  Business Horizons.  p. 21-30, Sep./Oct. 2001. 
RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa Social: Métodos e Técnicas. 3. ed. São Paulo: 
Atlas, 1999. 

RODRIGUES, Isabel Cristina & BATALHA, Mário Otávio. A adoção da eco-estratégia no 
setor sucroalcooleiro: a produção de açúcar orgânico. Universidade Federal de São Carlos. 
São Paulo, 2000. Disponível em <http://www.gepai.dep.ufscar.br/gepai36.pdf>. Acesso em: 
22 junho 2003. 

RUCINSKI, Jeane & BRANDENBURG, Alfio. Consumidores de Alimentos Orgânicos em 
Curitiba. Disponível em: <http://www.anppas.org.br/gt/agricultura_meio_ambiente/ 
Jeane%20Rucinski.pdf>. Acesso em: 03 setembro 2003. 

SABA, Anna & MESSINA, Federico. Attitudes towards organic foods and risk/ benefit 
perception associated with pesticides. Food Quality and Preference. v. 14, n. 8, p. 637-645. 
2003.

SANDHUSEN, Richard. Marketing básico. Tradução Robert Brian Taylor. São Paulo: 
Saraiva, 1998. 

SANTOS, Esmeraldo Macedo. Gestão de resíduos sólidos: um estudo da conscientização 
ambiental em uma cidade do Brasil. 2002. 114 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de 
Produção) – Programa de Engenharia de Produção, Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Natal. 

SCHMIDT, Wilson. Agricultura orgânica: entre a ética e o mercado? Agroecologia e 
Desenvolvimento Rural Sustentável, Porto Alegre, v. 2, n. 1, p. 62-73, jan./mar. 2001. 

SEMENIK, Richard J. & BAMOSSY Gary J. Princípios de marketing: uma perspectiva 
global. Tradução Lenke Peres; revisão técnica Arão Sapiro. São Paulo: MAKRON Books,
1995.

SEXTON, K.; MARCUS, A.; EASTER, K. W. & BURKHARDT, D. T. Better 
Environmental Decisions: Strategies for Governments, Businesses and Communities. 
Washington: Island Press, 1999. 

 99



SILVA, Edna Lúcia da & MENEZES, Estera Muszkat. Metodologia da Pesquisa e 
Elaboração de Dissertação. 3. ed. Florianópolis: Laboratório de Ensino a Distância da 
UFSC, 2001. 121p. 

SOUZA, Maria Tereza Saraiva de & ABREU, Cláudia Buhamra. Marketing verde: a 
reciclagem como um de seus instrumentos de ação. Escola de Administração de empresas de 
São Paulo da Fundação Getúlio Vargas - EAESP/FGV, 2001. 

TORJUSEN, H.; LIEBLEIN, G.; WANDEL, M. & FRANCIS, C. A. Food System orientation 
and quality perception among consumers and producers of organic food in Hedmark county, 
Norway. Food Quality and Preference. v. 12, p. 207-216. 2001. 

WANDEL,Margareta  & BUGGE, Annechen. Environmental concern in consumer evaluation 
of food quality. Food Quality and Preference. v. 8, n. 1, p.19-26. 1997. 

WEDEL, Michel. Editorial. Introduction to the special issue on market segmentation. 
International Journal of Research in Marketing. v. 19, p. 181-183. 2002. 

WILSON, Clevo & TISDELL, Clem. Why farmers continue to use pesticides despite 
environmental, health and sustainability costs. Ecological Economics. v. 39, p. 449–462. 
2001.

YUSSEFI, Minou & WILLER, Helga. The World of Organic Agriculture: Statistics and 
Future Prospects – 2003. Tholey-Theley: International Federation of Organic Agriculture 
Movements, 2003. 128 p. Disponível em: <http://www.ifoam.org>. Acesso em 23 junho 
2003.

 100



APÊNDICE A 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção - PEP

Formulário de Pesquisa 

Esta pesquisa tem como objetivo obter dados referentes ao mercado consumidor de alimentos orgânicos e os fatores capazes de 
influenciar na decisão de compra desses produtos. Seus resultados serão utilizados para dissertação de mestrado do PEP/ UFRN e não haverá 
qualquer referência não autorizada à pessoa pesquisada. 

Dê sua nota de 0 a 10, ou sem opinião, marcando com um X nos quadros a seguir: 

1. Na hora de você comprar alimentos qual a IMPORTÂNCIA ... 

Sem
importância Pouco importante Talvez seja importante/ 

talvez não Importante Muito
importante

Sem
opinião

Do preço 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Da qualidade do 

Produto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Da facilidade de 

encontrar o produto 
para comprar 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Da credibilidade no 
estabelecimento 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Da quantidade de 
embalagem  no 

produto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dos impactos ao 
meio ambiente 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Qual o seu NÍVEL DE INFORMAÇÃO sobre produtos orgânicos? (exemplo: produtos orgânicos são produzidos sem agrotóxico) 

Sem
opinião

Não tenho qualquer 
informação 

Já ouvi falar alguma coisa 
sobre isso Tenho alguma informação Tenho informação suficiente Tenho muita 

informação 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Qual o seu NÍVEL DE INTERESSE em obter informações sobre os produtos orgânicos? 

Sem
opinião

Não tenho qualquer 
interesse Tenho pouco interesse Às vezes me interesso/ às 

vezes não me interesso Tenho algum interesse Tenho muito 
interesse 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. O que você acha do PREÇO das frutas, legumes e verduras orgânicas? 

Muito Caro Caro Nem caro/
nem barato Barato Muito barato Sem

opinião
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Qual o seu GRAU DE CONFIANÇA nas informações de que as frutas, legumes e verduras orgânicas vendidas nos supermercados em Natal 
são verdadeiramente orgânicos? 

Sem
opinião

Desconfio 
plenamente Desconfio Às vezes confio/  

Às vezes desconfio Confio Confio
plenamente 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. Na sua opinião, o consumo de produtos TRANSGÊNICOS pode causar algum mal à saúde das pessoas? 

Sem
opinião

Certamente 
não Provavelmente não Talvez sim/  

talvez não Provavelmente sim Certamente 
sim

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



7. De acordo com a escala baixo, marque o seu NÍVEL DE ENVOLVIMENTO com as afirmações apresentadas: 
Sem

opiniãoNunca Quase nunca Às vezes Quase sempre Sempre

Participo de trabalhos voluntários que 
são realizados na minha vizinhança 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quando ocorrem reuniões na minha 
vizinhança, participo delas para discutir 

sobre problemas existentes no meu 
bairro

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Estou envolvido em alguma associação 
comunitária 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Contribuo com dinheiro para uma 
instituição de caridade 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Contribuo com serviços em uma 
instituição de caridade 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. COM QUE FREQÜÊNCIA VOCÊ ... 

Sem
opiniãoNunca Quase nunca Às vezes Quase sempre Sempre

Dá preferência a comprar 
produtos que tenham 

embalagens recicláveis 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prefere comprar produtos 
que não agridem  ao meio 

ambiente 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faz na sua casa,  
separação do lixo em 

reciclável e não reciclável.  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Observa se um produto 
tem em sua embalagem 

um rótulo ambiental 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lê matérias de jornais e 
revistas que tratam sobre 
as questões ambientais 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. COM QUE FREQÜÊNCIA VOCÊ ... 

Sem
opiniãoNunca Quase nunca Às vezes Quase sempre Sempre

Segue uma dieta 
balanceada 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faz  exercícios 
 físicos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Come frutas e 
 verduras 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Come carne 
vermelha 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Evita comer comidas com 
aditivos químicos e 

corantes 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faz check-up  à  
sua saúde 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tenta reduzir 
 seu stress 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dá preferência a remédios 
homeopáticos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



10. Nas AFIRMAÇÕES abaixo, marque a coluna Verdadeiro para as afirmativas verdadeiras ou marque a coluna falsa para as afirmativas falsas. 
Caso não tenha opinião sobre a afirmação, marque na coluna sem opinião. 

Verdadeiro Falso Sem opinião 

Um carro movido a álcool polui mais do que um carro movido à gasolina.  

O efeito estufa é causado pelo aumento da concentração de CO2 na atmosfera. 

Produto hidropônico e produto orgânico são a mesma coisa. 

Biodiversidade é o aumento na contaminação da água devido o uso de produtos químicos. 

A destruição da camada de ozônio está relacionada com o uso de CFC nos aerossóis. 

O desmatamento de florestas leva ao processo de erosão do solo. 

A agricultura orgânica usa fertilizantes sintéticos. 

11. Com que FREQÜÊNCIA você compra frutas, legumes e verduras orgânicas?
Nunca Quase nunca Às vezes Quase sempre Sempre Sem

opinião
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Se você marcou a opção “NUNCA” na questão acima (nº 11), não responda as questões de nº 12 e 13. Favor 
passar para as questões de perfil do entrevistado, na próxima página.

12. Com que FREQÜÊNCIA você compra frutas, legumes e verduras ORGÂNICAS nos seguintes estabelecimentos? 
Sem

opiniãoNunca Quase nunca Às vezes Quase sempre Sempre

Supermercado 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Locais especializados 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Feiras 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quitanda e varejão 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Direto do produtor 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Entrega Domiciliar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13. Qual o NÍVEL DE IMPORTÂNCIA das seguintes situações na sua decisão de comprar frutas, legumes e verduras ORGÂNICAS?

Sem
importância Pouco importante Talvez seja importante/ 

talvez não Importante Muito
importante

Sem
opinião

Benefícios a minha 
saúde e a da minha 

família 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cuidado com o meio 
ambiente 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Possuir rótulo/selo 
ambiental no produto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

São mais atraentes 
que os convencionais 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tem maior valor 
nutricional 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Não usa agrotóxico 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
São mais  
duráveis 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

São produtos que 
estão na moda 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Apresentam melhor 
sabor 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



  Perfil do Entrevistado 

1- Sexo: (   ) M       (   ) F 

2- Faixa etária: 
(   )   Menos do que 20 anos 
(   )   Entre 20 e 30 anos 
(   )   Entre 30 e 40 anos 
(   )   Mais do que 40 anos 

3- Escolaridade: 
(   )  1o. grau incompleto 
(   )  1o. grau completo 
(   )  2o. grau completo 
(   )  3o. grau completo 
(   )  Pós-graduação 

4- Renda Familiar 
(   )   Menos do que R$ 1.000,00 
(   )   Entre R$ 1.001,00 e R$ 2.000,00 
(   )   Entre R$ 2.001,00 e R$ 3.000,00 
(   )   Entre R$ 3.001,00 e R$ 5.000,00 
(   )   Mais de R$ 5.001,00 

5- Estado civil: 
(   ) solteiro    (   ) casado    (   ) outro:_____________________ 

6- Número de filhos:
(   )  Não tem 
(   )  1 
(   )  2 – 3
(   )  mais de 3 

Idade dos filhos:________________________________ 

7- Qual a sua nacionalidade:
(   )  Brasileiro 
(   )  Estrangeiro: Especificar ______________________ 

8- Qual a  região a seguir que você residiu por mais tempo nos 
últimos 10 anos:  
(   ) Nordeste 
(   ) Norte 
(   ) Centro-Oeste 
(   ) Sudeste 
(   ) Sul 
(   ) Fora do Brasil 
(   ) sem opinião 

9- Qual o bairro que você mora: 

10- Com que freqüência você acessa os seguintes veículos de 
comunicação

Nunca Às vezes Sempre
Sem

opinião
Revista de informações 
(Veja, Isto é, Época 
Exame, etc) 
Revistas de 
Entretenimento (Caras, 
Contigo, etc) 

Revistas Científicas 
(Superinteressante, etc) 

Revistas especializadas 
na área rural (Globo 
Rural, Manchete Rural, 
etc)
Telejornal de nível 
nacional (Jornal 
Nacional, Jornal da 
BAND, etc) 

Telejornal local (RNTV, 
por exemplo) 

Jornalismo de TV por 
assinatura (Directv, Sky, 
etc)
Jornal impresso de 
circulação nacional (O 
Globo, Jornal do 
Brasil,etc)
Jornal impresso de 
circulação local (jornal 
da sua cidade) 

Rádio AM 

Rádio FM 

Internet

_______________________________________



APÊNDICE B 

n = 401 

Importância do preço na compra de alimentos, de forma geral
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Sem importância
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Talvez
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Muito importante

Figura 1 A – Opinião dos entrevistados com relação à importância do preço na compra de 
alimentos de forma geral. 

n = 399 

Importância da qualidade do produto na hora de comprar alimentos, de forma geral
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Figura 1 B – Opinião dos entrevistados com relação à importância da qualidade do produto para 
alimentos de forma geral. 



n = 392 

Importância da facilidade de encontrar o produto para comprar
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Figura 1 C – Opinião dos entrevistados com relação à importância da facilidade de encontrar o 
produto para comprar. 

n = 394 

Importância da credibilidade no estabelecimento na hora de comprar alimentos
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Figura 1 D – Opinião dos entrevistados com relação à importância da credibilidade no 
estabelecimento na hora de comprar alimentos de forma geral. 



 n = 387 

Importância da quantidade de embalagem no produto na hora de comprar alimentos
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Figura 1 E – Opinião dos entrevistados com relação à quantidade de embalagem no produto na 
hora de comprar alimentos de forma geral. 

n = 392 

Importância dos impactos ao meio ambiente na hora de comprar alimentos
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Figura 1 F – Opinião dos entrevistados com relação à importância dos impactos ao meio 
ambiente na hora de comprar alimentos de forma geral. 



 n = 391 

Nível de informação sobre produtos orgânicos
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Nenhuma
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Já ouviu falar 
informação
  Alguma

  suficiente
informação

informação
    Muita

Figura 2 – Opinião dos entrevistados com relação ao seu nível de informação sobre o que é um 
produto orgânico. 

 n = 395 

Nível de interesse em obter informações sobre os produtos orgânicos

N
ú

m
e

ro
 d

e
 o

b
se

rv
a

çõ
e

s

1,5%
2,8%

13,2%

43,0%

39,5%

0

13

26

39

52

65

78

91

104

117

130

143

156

169

182

195
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Pouco interesse

Às vezes
Algum interesse

Muito interesse

Figura 3 – Opinião dos entrevistados com relação ao seu nível de interesse em obter informações 
sobre o produto orgânico. 



 n = 362 

Percepção sobre o preço dos hortifruti orgânicos
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Muito caro
Caro
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Figura 4 – Opinião dos entrevistados com relação ao preço dos hortifruti orgânicos. 

n = 386 

Grau de confiança na veracidade dos alimentos orgânicos
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às vezes confio

Confio
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Confio

Figura 5 – Opinião dos entrevistados com relação ao seu grau de confiança nas informações e 
que as frutas, legumes e verduras orgânicas vendidas nos supermercados em Natal são verdadeiramente 
orgânicos. 



n = 366 

malefício à saúde das pessoas

Opinião se o consumo de produtos transgênicos pode causar algum

N
ú

m
e

ro
 d

e
 o

b
se

rv
a

çõ
e

s

2,4%

10,1%

41,0%

35,0%

11,5%

0

11

22

33

44

55

66

77

88

99

110

121

132

143

154

165

Certamente
não

Provavelmente
não

Talvez sim
talvez não

Provavelmente
sim

Certament
sim

Figura 6 – Opinião dos entrevistados com relação ao consumo de alimentos transgênicos 
causarem malefícios ou não à saúde das pessoas. 

n = 379 

na vizinhança

Participa de trabalhos voluntários que são realizados
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Nunca Quase nunca Às vezes Quase sempre Sempre

Figura 7 A – Freqüência com que os entrevistados participam de trabalhos voluntários que são 
realizados em suas vizinhanças. 



 n = 381 

Participa de reuniões de bairro para discutir poblemas existentes no bairro
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Figura 7 B – Freqüência com que os entrevistados participam de reuniões de bairro para discutir 
sobre os problemas existentes em seus bairros. 

n = 377 

Estou envolvido em alguma associação comunitária
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Figura 7 C – Freqüência com que os entrevistados participam de associações comunitárias. 



n = 384 

Contribuo com dinheiro para uma instituição de caridade
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Figura 7 D – Freqüência com que os entrevistados contribuem com dinheiro para instituições de 
caridade. 

n = 380 

Contribuo com serviços em uma instituição de caridade
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Figura 7 E – Freqüência com que os entrevistados contribuem com serviços em instituições de 
caridade. 



n = 383

Preferência a comprar produtos que tenham embalagens recicláveis
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Figura 8 A – Freqüência com que os entrevistados preferem comprar produtos que tenham 
embalagens recicláveis em detrimentos aos não recicláveis. 
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Prefere comprar produtos que não agridem ao meio ambiente
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Figura 8 B – Freqüência com que os entrevistados preferem comprar produtos que não agridem 
ao meio ambiente em detrimentos aos que não tem esse diferencial. 



n = 395

Faz separação do lixo em reciclável e não reciclável em casa
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Figura 8 C – Freqüência com que os entrevistados realizam a reciclagem do lixo em orgânico e 
inorgânico. 

n = 391

Observa se um produto tem em sua embalagem um rótulo ambiental
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Figura 8 D – Freqüência com que os entrevistados observam se um produto possui um rótulo 
ambiental em sua embalagem. 



n = 397

Lê materias de jornais e revistas que tratam sobre as questões ambientais
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Figura 8 E – Freqüência com que os entrevistados lêem matérias de jornais e/ou revistas que 
abordam sobre questões ambientais. 

 n = 399 

Segue uma dieta balanceada
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Figura 9 A – Freqüência com que os entrevistados seguem uma dieta balanceada. 



n = 400 

Faz exercícios físicos
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Figura 9 B – Freqüência com que os entrevistados fazem exercícios físicos. 

 n = 399 

Come frutas e verduras
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Figura 9 C – Freqüência com que os entrevistados comem frutas e verduras. 



 n = 398 

Come carne vermelha
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Figura 9 D – Freqüência com que os entrevistados comem carne vermelha. 

 n = 396 

Evita comer comidas com aditivos químicos e corantes
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Figura 9 E – Freqüência com que os entrevistados evitam comer comidas que possuem aditivos 
químicos e corantes. 



n = 400 

Faz check-up à sua saúde
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Figura 9 F – Freqüência com que os entrevistados realizam check-up de sua saúde. 

 n = 393 

Tenta reduzir seu stress

N
ú

m
e

ro
 d

e
 o

b
se

rv
a

çõ
e

s

4,3%
5,9%

27,2%

38,4%

24,2%

0

11

22

33

44

55

66

77

88

99

110

121

132

143

154

Nunca Quase nunca Às vezes Quase sempre Sempre

Figura 9 G – Freqüência com que os entrevistados procuram reduzir seus stress. 



n = 382 

Dá preferência a remédios homeopáticos

N
ú

m
e

ro
 d

e
 o

b
se

rv
a

çõ
e

s

22,2%

18,1%

28,0%

19,1%

12,6%

0

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

88

96

104

112

120

Nunca Quase nunca Às vezes Quase sempre Sempre

Figura 9 G – Freqüência com que os entrevistados preferem remédios homeopáticos em 
detrimento aos alopáticos. 
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Conhecimento ambiental
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Figura 10 – Conhecimento ambiental dos entrevistados. 



n = 207

Produto orgânico e produto hidropônico são a mesma coisa
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Figura 10 A – Conhecimentos dos entrevistados com relação a diferenciação dos alimentos 
orgânicos e hidropônicos.  

 n = 255 

A agricultura orgânica usa fertilizantes sintéticos
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Figura 10 B – Conhecimento dos entrevistados com relação a não utilização de fertilizantes 
sintéticos na agricultura orgânica. 



 n = 391 

Freqüência de compra de hortifruti orgânico
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Figura 11 – Freqüência  com que os entrevistados compram hortifruti orgânico.  

n = 346 

Freqüência de compra de hortifruti orgânicos em supermercados

N
ú

m
e

ro
 d

e
 o

b
se

rv
a

çõ
e

s

2,1%

6,9%

33,5%

30,6%

26,9%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Nunca Quase nunca Às vezes Quase sempre Sempre

Figura 12 A – Freqüência  com que os entrevistados compram hortifruti orgânico em 
supermercados. 



n = 311 

Freqüência de compra de hortifruti orgânica em lojas especializadas
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Figura 12 B – Freqüência  com que os entrevistados compram hortifruti orgânico em lojas 
especializadas.

n = 327 

Freqüência de compra de hortifruti orgânicos em feiras

N
ú

m
e

ro
 d

e
 o

b
se

rv
a

çõ
e

s 

58,5%

15,0%
17,1%

7,0%

2,4%

0

13

26

39

52

65

78

91

104

117

130

143

156

169

182

195

Nunca Quase nunca Às vezes Quase sempre Sempre

Figura 12 C – Freqüência  com que os entrevistados compram hortifruti orgânico em feiras. 



n = 324 

Freqüência de compra de hortifruti em quitandas e varejões
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Figura 12 D – Freqüência  com que os entrevistados compram hortifruti orgânico em quitandas e 
varejões. 

n = 326 

Freqüência de compra de hortifruti orgânicos direto do produtor
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Figura 12 E – Freqüência  com que os entrevistados compram hortifruti orgânico direto do 
produtor orgânico. 



n = 325 

Freqüência de compra de hortifruti orgânicos pela entrega domiciliar
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Figura 12 F – Freqüência  com que os entrevistados compram hortifruti orgânico pela entrega 
domiciliar. 
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Figura 13 A – Opinião dos entrevistados sobre a importância dos benefícios à sua saúde e de sua 
família na hora de comprar hortifruti orgânico. 
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Figura 13 B – Opinião dos entrevistados sobre a importância do cuidado com o meio ambiente  
na hora de comprar hortifruti orgânico. 
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Figura 13 C – Opinião dos entrevistados sobre a importância do produto possuir rótulo ambiental 
na hora de comprar hortifruti orgânico. 
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Figura 13 D – Opinião dos entrevistados sobre a atratividade do alimento orgânico  na hora de 
comprar hortifruti orgânico. 
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Figura 13 E – Opinião dos entrevistados sobre a importância do produto ter maior valor 
nutricional na hora de comprar hortifruti orgânico. 
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Figura 13 F – Opinião dos entrevistados sobre a importância do produto não ter levado 
agrotóxicos  na hora de comprar hortifruti orgânico. 
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Figura 13 G – Opinião dos entrevistados sobre a importância do produto ser mais durável na 
hora de comprar hortifruti orgânico. 
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Figura 13 H – Opinião dos entrevistados sobre a importância desse produto estar na moda na 
hora de comprar hortifruti orgânico. 
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Figura 13 I – Opinião dos entrevistados sobre a importância do produto apresentar melhor sabor 
na hora de comprar hortifruti orgânico. 
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Figura Perfil 1 – Gênero da amostra pesquisada. 
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Figura Perfil 2 – Faixa etária da amostra pesquisada. 
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Figura Perfil 3 – Grau de escolaridade da amostra pesquisada. 
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Figura Perfil 4 – Renda familiar da amostra pesquisada. 
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Figura Perfil 5 – Estado civil da amostra pesquisada.  
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Figura Perfil 6 – Quantidade de filhos da amostra pesquisada. 
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Figura Perfil 7 –  Nacionalidade da amostra pesquisada. 
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Figura Perfil 8 –  Região onde os entrevistados residiram a maior parte do tempo nos últimos dez 
anos.
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Figura Perfil 10 A – Freqüência com que os entrevistados acessam a revistas de informação. 
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Figura Perfil 10 B – Freqüência com que os entrevistados acessam a revistas de entretenimento. 
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Figura Perfil 10 C – Freqüência com que os entrevistados acessam a revistas científicas. 
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Figura Perfil 10 D – Freqüência com que os entrevistados acessam a revistas especializadas na 
área rural. 
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Figura Perfil 10 E – Freqüência com que os entrevistados acessam a telejornal de nível nacional. 
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Figura Perfil 10 F – Freqüência com que os entrevistados acessam a telejornal de nível local. 
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Figura Perfil 10 G – Freqüência com que os entrevistados acessam a jornalismo de TV por 
assinatura.
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Figura Perfil 10 H – Freqüência com que os entrevistados acessam a jornal impresso de 
circulação nacional. 
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Figura Perfil 10 I – Freqüência com que os entrevistados acessam a jornal impresso de circulação 
local.
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Figura Perfil 10 J – Freqüência com que os entrevistados acessam a rádio AM. 
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Figura Perfil 10 K – Freqüência com que os entrevistados acessam a rádio FM. 
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Figura Perfil 10 L - Freqüência com que os entrevistados acessam a Internet. 
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Figura 14  A – Redes de supermercado no qual os entrevistados freqüentam mensalmente. 
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       Figura 14 B – Percentual acumulado dos entrevistados que freqüentam cada rede de supermercado 
mensalmente. 



Tabela XX: Primeira Análise de Variância  

Between SS  df Within SS df  F signif. p 

NÍV_INF 198 1 2124 399 37 0,0000 

NIV_INT 250 1 1570 399 64 0,0000 

PREÇO 0 1 1613 399 0 0,8101 

CONFIANÇ 134 1 1857 399 29 0,0000 

TRANGÊNI 59 1 2141 399 11 0,0010 

ENVOL_1 159 1 3109 399 20 0,0000 

ENVOLV_2 424 1 3644 399 46 0,0000 

ENVOLV_5 217 1 4590 399 19 0,0000 

COMP_AM1 725 1 2762 399 105 0,0000 

COMP_AM2 591 1 2452 399 96 0,0000 

COMP_AM5 500 1 2551 399 78 0,0000 

ESTILO_1 540 1 3215 399 67 0,0000 

ESTILO_2 252 1 3580 399 28 0,0000 

ESTILO_4 68 1 2675 399 10 0,0015 

ESTILO_5 447 1 2835 399 63 0,0000 

ESTILO_7 441 1 2449 399 72 0,0000 

ESTILO_8 1329 1 3419 399 155 0,0000 

COMPRA 482 1 2839 399 68 0,0000 

MOTIVO_1 77 1 876 399 35 0,0000 

MOTIVO_2 243 1 1183 399 82 0,0000 

MOTIVO_3 809 1 2206 399 146 0,0000 

MOTIVO_4 516 1 2724 399 76 0,0000 

MOTIVO_5 249 1 1521 399 65 0,0000 

MOTIVO_7 315 1 2227 399 57 0,0000 

MOTIVO_9 64 1 2513 399 10 0,0015 

Tabela XX: Segunda Análise de Variância 

Between SS df Within SS df F signif. p 

NÍV_INF 240,0898 1 2081,863 399 46,01447 0,0000 

NIV_INT 273,3048 1 1546,938 399 70,49319 0,0000 

CONFIANÇ 140,1276 1 1850,442 399 30,21489 0,0000 

TRANGÊNI 89,93334 1 2110,362 399 17,00343 0,0000 

ENVOL_1 198,4731 1 3070,126 399 25,79398 0,0000 

ENVOLV_2 526,3238 1 3540,825 399 59,3091 0,0000 

ENVOLV_5 284,9418 1 4522,016 399 25,14183 0,0000 

COMP_AM1 729,8645 1 2757,149 399 105,6221 0,0000 

COMP_AM2 573,1935 1 2470,117 399 92,5884 0,0000 

COMP_AM5 531,6077 1 2519,187 399 84,19838 0,0000 

ESTILO_1 495,2053 1 3259,386 399 60,6209 0,0000 

ESTILO_2 256,463 1 3576,032 399 28,61516 0,0000 

ESTILO_4 51,18496 1 2692,202 399 7,585908 0,0062 

ESTILO_5 447,1629 1 2834,44 399 62,94646 0,0000 

ESTILO_7 388,9276 1 2501,078 399 62,04609 0,0000 

ESTILO_8 1474,089 1 3273,349 399 179,6819 0,0000 

COMPRA 279,7116 1 3040,816 399 36,70229 0,0000 

MOTIVO_1 68,74277 1 884,3876 399 31,01396 0,0000 

MOTIVO_2 239,4054 1 1186,431 399 80,5127 0,0000 

MOTIVO_3 709,371 1 2305,583 399 122,7625 0,0000 

MOTIVO_4 491,4583 1 2748,174 399 71,3535 0,0000 

MOTIVO_5 263,4821 1 1506,936 399 69,76365 0,0000 

MOTIVO_7 274,7094 1 2267,137 399 48,3469 0,0000 

MOTIVO_9 44,89016 1 2532,126 399 7,073569 0,0081 
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Figura XX: Gráfico com  três Clusters. 

Quadro XX:  

GRUPO QUANTIDADE BAIRROS

SATÉLITE 38 Cidade da Esperança, Cidade Nova Cidade Satélite,  Felipe 
Camarão,  Nazaré.  Pitimbu,  Planalto,  San Vale, 

NOVA DESCOBERTA 97
Barro Vermelho, Candelária, Lagoa Nova, Lagoa Nova, Lagoa 
Seca, Mirassol, Morro Branco, Nova descoberta, Parque das 
Colinas, Potilândia. 

TIROL 44 Centro, Cidade Alta, Petrópolis, Praia do Meio, Rocas, Santos 
Reis, Tirol. 

CAPIM MACIO 168
Capim Macio, Cidade Jardim, Cidade Verde, Neópolis, Nova 
Parnamirim, Parnamirim, Parque dos Eucaliptos, Ponta Negra, 
Vila de Ponta Negra. 

OUTROS 48

Alecrim, Amarante, Boa Esperança, Bom Pastor, Búzios, Cidade 
Nova, Cidade Praia, Cotovelo, Dix-Sept Rosado, Goianinha, 
Igapó, Interior, Lagoa Azul, Macaíba, Nordeste, Nova Natal, 
Pajuçara, Panatis II, Pium, Potengi, Praia de Búzios, Praia de 
Cotovelo, Praia de Pirangi, Quintas, Santarém, São José de 
Mipibu, Soledade II, Vale Dourado. 

EM BRANCO 6 ------- 
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