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Resumo 

 O objetivo desta pesquisa foi, entender o porquê do consumo 
orgânico, identificando as preferências e o comportamento dos consumidores na 
escolha desse tipo de alimento. O modelo de análise utilizou três métodos: 1. 
Técnica de Imagem e Configuração de Produto, que permitiu identificar os 
atributos relevantes e ordená-los em termos de importância; 2. Cadeias Meio-Fim 
ou Landdering, que identificou as consequências, os valores oriundos dos atributos 
e os viéses presentes no processo cognitivo e 3. Análise Conjunta, que identificou a 
importância dos atributos, as permutas e a preferências pelos respectivos níveis de 
atributos. Conclui-se que o consumidor orgânico busca um alimento puro, ou seja, 
sem a adição de agrotóxico sendo este o principal aspecto de diferenciação para 
ele além disso, a alta qualidade e a sustentabilidade são de suma importância.  
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Introdução 

  

O perfil do consumidor vem se modificando, com o surgimento de novos 

valores e princípios, relacionados a ideia de sustentabilidade, saúde e maior 

perspectiva de vida. O mercado conta com consumidores exigentes, que buscam 

alimentos saudáveis, sem aditivos químicos, sem contaminantes, e com uma 

produção menos agressiva ao meio ambiente. Por conta desta nova percepção a 

produção de produtos orgânicos e em especial o café, tem crescido cada vez mais e 

em escala mundial. 
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Segundo Faver (2004, p.24), a agricultura orgânica consiste em um 

sistema com gerenciamento ecológico da produção e se baseia no menos uso 

possível de recursos externos. Seu intuito é, minimizar ao máximo a degradação do 

meio ambiente. E o seu principal objetivo é otimizar a saúde e a produtividade dos 

solos, das plantas, dos animais e das pessoas. A busca por saúde e maior 

perspectiva de vida, vem modificando o perfil do consumidor mundial, que 

objetiva, além de um modo de vida saudável, respeitar à natureza. Segundo Nava 

(2004), a preocupação com as embalagens, a escolha de alimentos saudáveis, sem 

aditivos químicos, sem contaminantes e com uma tecnologia de produção menos 

agressiva ao meio ambiente, como os produtos orgânicos, vem se intensificando 

gradualmente e impondo-se como uma nova forma de consumir, onde valores 

impalpáveis se manifestam e satisfazem o consumidor. Em decorrência dessa nova 

visão do consumidor, a produção de produtos orgânicos cresceu bruscamente, 

especialmente os alimentos, “esses produtos deixaram a antiga aura de "naturebas" 

para conquistar as prateleiras de supermercados e as linhas de produção das 

grandes empresas” (CESCHIM; MARCHETTI, 2009, p.1,). 

O consumo e o mercado de cafés especiais como o orgânico cresce em 

escala mundial pois, oferece preços atraentes aos produtores, enquanto o mercado 

de cafés commodity encontra grande oferta e preços baixos.  A produção orgânica 

mostra-se como alternativa completa e sustentável, englobando as 3 esferas que 

compõem a sustentabilidade: ambiental, social e econômica, não provocando 

contaminação do meio ambiente ou dos trabalhadores e agregando valor ao 

produto final. 

O sistema de produção orgânica do Brasil tem sido muito criticado por 

conta da ausência de biodiversidade. É imprescindível que pesquisadores e 

produtores encontrem alternativas para que tal problema seja solucionado e assim 

o café orgânico brasileiro possa se destacar no mercado mundial. 

 

Objetivos 

Conhecer o comportamento dos consumidores de produtos orgânicos 

permite orientar o trabalho de produção e direcionar os esforços de marketing 

salientando-se nesse ponto, a possibilidade de melhor posicionar o produto no 

mercado.  
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Baseando-se nisso a pesquisa teve por objetivo geral, compreender os 

motivos do consumo orgânico, tipificando as preferências e o comportamento dos 

consumidores na de compra de orgânicos. E alinhado a isso comparar os atributos 

levados em consideração no hábito de consumo dos consumidores orgânicos. 

Uma das metas do estudo do comportamento do consumidor é a 

identificação das razões que levam os consumidores a decidir a compra dos 

produtos. A decisão por atributos agroalimentares envolve certo grau de incerteza, 

ou seja, um risco calculado antes da escolha final. Este risco pode ser alterado pela 

combinação de atributos e níveis do produto. Pode ser percebido, como também 

involuntário e não natural. “Este último é maior comparado com aquele em que as 

pessoas percebem e que possuem uma escolha” (SCHIFFMAN; KANUK, 2000).  

Os atributos têm pesos muito diferentes em relação a sua importância, o 

que torna pertinente conhecer o que realmente se passa na mente do consumidor. 

Além disso, o estudo de atributos do produto torna-se relevante, na medida em que 

impacta na formação de atitude do consumidor, “considerando-se que há uma 

sequência de pesquisa que afirma que a atitude é função da importância que o 

consumidor designa aos atributos do produto” (ESPINOZA; HIRANO, 2003, apud 

ALLEN; NG; WILSON, 2002).  

Este projeto de pesquisa investigou a percepção e a atitude dos 

consumidores de café orgânico, ao assumirem o papel de decisores no consumo, 

entre o alimento orgânico e o não orgânico, por intermédio de suas escolhas quanto 

aos atributos agroalimentares. Com o intuito de gerar argumentos suficientes para 

chegarmos ao objetivo da pesquisa, as questões gerais que circularam em torno do 

tema central da pesquisa como: quais são os atributos relevantes na tomada de 

decisão do consumidor e do produtor, na escolha entre o orgânico e o não 

orgânico? O que motiva o consumidor e o produtor a preferirem determinado 

conjunto de atributos em detrimento de outros? Quais são os atributos que 

sustentam racionalmente e emocionalmente as escolhas de consumidor e produtor? 

Qual a visão do consumidor e produtor de não orgânicos em relação aos produtos 

orgânicos? são respondidas no decorrer do trabalho. 
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Métodos  

O modelo de análise está composto por três métodos ou técnicas: A 

Técnica de Imagem e Configuração de Produto, que permitiu identificar os 

atributos relevantes e ordená-los em termos de importância (central, primeiro 

periférico e segundo periférico). O objetivo, foi levantar informações para 

compreender o problema pesquisado, por meio de entrevistas em profundidade e 

levantar atributos relacionados à imagem do produto em análise. Os dados foram 

coletados por meio de entrevistas pessoais adotando-se um roteiro com questões 

estruturadas, seguindo o critério do MCI, que “consiste em estruturá-las 

considerando as dimensões da imagem classificadas como racionais, emocionais, 

sensoriais e simbólicas, e que, estão diretamente relacionadas à imagem” 

(SCHÜLLER, 2005).    

As Cadeias Meio-Fim, que permitiu identificar as consequências e os 

valores oriundos dos atributos, além dos viéses presentes no processo cognitivo. O 

objetivo, foi identificar como a percepção dos objetos no ambiente está 

relacionada com as motivações básicas ou os valores de vida. Para isso serão 

realizadas entrevistas qualitativas, baseando- se na técnica de entrevista 

empregada por Laddering, “que visa compreender como os clientes traduzem o 

atributo de produtos em associações com significados a respeito de si, seguindo a 

teoria de cadeias meio-fim” (REYNOLDS e GUTMAN, 1988).   

E por fim, a Análise Conjunta, que permitiu identificar a importância dos 

atributos, as permutas e a preferências pelos respectivos níveis de atributos. 

“Nesse método, haverá a construção de produtos hipotéticos por meio da definição 

de atributos com diferentes níveis” (GREEN; SRINIVASAN, 1978), os quais são 

importantes no processo de decisão de compra do consumidor. E serão 

apresentados aos produtores e consumidores, que serão questionados para uma 

avaliação geral a respeito dos produtos, em ordem de sua preferência.  

Parte dos dados desta pesquisa foram derivados do projeto de pesquisa 

coordenado pelo Prof. Eduardo Eugênio Spers, “Atributos de Produtos e de Decisão 

em Alimentos e Agronegócios”, número do processo: 483405/2011-6, 

Edital/Chamada: Universal 14/2011. 

O universo amostral da pesquisa compreendeu os consumidores de café, 

residentes no município de Campinas, no estado de São Paulo. O município, está 
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localizado a cerca de 100 quilômetros de distância da capital do estado, São Paulo, 

é a maior cidade do interior do Brasil, sendo um importante centro consumidor e 

financeiro do País. 

Com base neste perfil, foi realizada a estratificação da população do 

município de Campinas, considerando o total de habitantes como sendo 1.080.113, 

excluindo a população dos distritos de Barão Geraldo, Joaquim Egídio, Nova 

Aparecida e Souzas. 

 

Resultados 

A realização desta pesquisa possibilitou afirmar que o principal fator de 

motivação dos consumidores orgânicos é a ideia de alimento puro, sem o uso de 

agrotóxicos. Em aspectos de diferenciação do produto, o atributo “sem agrotóxico” 

foi considerado o mais importante de todos, como mostrado na tabela 1. 

 

Tabela 1. Resultados referentes à diferenciação “atributos socioambientais” 

 Atributo  

 

Importância 

(1-10)  

Variância  

 

Interesse(1-

10)  

 

Quanto pagaria + 

(%)  

Sem agrotóxicos  9,10 0,12 8,98 9,29 

Água  8,98 0,62 8,22 8,00 

Reserva Legal  8,86 0,60 8,64 8,29 

Trabalho  8,63 0,68 8,71 8,93 

Mais emprego  8,23 0,89 7,87 8,27 

Produto  7,03 1,73 7,51 7,35 

Fonte: Elaboração dos autores. 

 

Além disso, na composição do perfil deste consumidor, a preocupação 

com o meio ambiente é um fator de destaque, vindo sempre vinculado a parte 

social (condições de trabalho). Na análise conjunta dos atributos de diferenciação 

por atributos de sustentabilidade, o mais importante foi a condição de trabalho 

(40,60%), seguido pelo uso da água (32,48%) e reserva legal (26,91%).  
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Tabela 2. Análise conjunta em relação aos atributos de diferenciação 

sustentabilidade 

Atributos e Níveis Utilidade 

TRABALHO 

(40,60%) 

Básica 0,282 

Boa 1,084 

Ótima 2,408 

RESERVA 

(26,91%) 

Pequena 0,392 

Média 0,712 

Grande 0,961 

ÁGUA 

(32,48%) 

Pequena 0,550 

Média 0,553 

Grande 0,010 

Fonte: Elaboração dos autores. 

 
 

Conclusões  

O objetivo geral da pesquisa foi compreender os motivos do consumo 

orgânico, tipificando as preferências e o comportamento dos consumidores na 

de compra de orgânicos, junto a isso comparar os atributos levados em 

consideração no hábito de consumo dos consumidores orgânicos. 

A realização desta pesquisa possibilitou afirmar que o principal fator de 

motivação dos consumidores orgânicos é a ideia de alimento puro, sem o uso de 

agrotóxicos, como é mostrado em Aspectos de Diferenciação, o atributo “sem 

agrotóxico” foi considerado o mais importante de todos, superando a questão da 

segurança e a certificação orgânica além disso, o desejo em pagar também foi 

elevado, sendo o maior entre as quatro dimensões apresentadas.  

 Na composição deste perfil, a preocupação com o meio ambiente é um fator 

de destaque, vindo sempre vinculado a parte social (condições de trabalho). Na 

análise conjunta dos atributos de diferenciação por atributos de sustentabilidade, o 

mais importante foi a condição de trabalho (40,60%), seguido pelo uso da água 

(32,48%) e reserva legal (26,91%).  

A análise destas informações, torna possível afirmar que o produtor deve 

investir em práticas sustentáveis, mas não apenas isso. O consumidor de cafés 
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orgânicos, busca ver em seu produto sustentabilidade, por conta disso, é necessário 

que estas ações sejam perceptíveis e claras aos consumidores, que o transmitam 

segurança na hora da compra. Desta forma, o investimento se tornara viável e o 

produto terá maior valor agregado.  

 

Para a realização desta pesquisa, foram entrevistados 104 consumidores de 

café da cidade de campinas, o pequeno número de respondentes e a baixa 

diversidade decorrente de um único universo amostral acarretaram limitações aos 

resultados. 

Além disso, alguns resultados não podem ser considerados precisos pois, 

sustentabilidade ainda se trata de um assunto complexo para muitas pessoas, 

conforme relatos dos entrevistadores, as principais dificuldades na aplicação dos 

questionários foram com relação a alguns termos, como “biodiversidade”, 

“sustentabilidade”. Isso porque alguns entrevistados, principalmente aqueles 

pertencentes a classes de renda mais baixa, não compreendiam o sentido desses 

termos dificultando a aplicação de algumas questões. 

Alguns pontos para futuros estudos, maior número de respondentes e 

aplicação a novas regiões, uma amostra maior possibilitaria uma melhor correlação 

de fatores como idade, sexo, renda, e escolaridade. Além destes dois pontos, a 

aplicação desta pesquisa a outros produtos orgânicos, seria de suma importância 

pois, a produção mundial de orgânicos vem apresentando um crescimento ao longo 

dos anos, principalmente no Brasil. 
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