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Introdução

Nos últimos anos, o mercado de alimentos orgânicos 
tem mostrado crescimento em vários países, inclusive 
no Brasil [1]. Estudos têm demonstrado um 
crescimento na demanda e na oferta de alimentos 
orgânicos em diferentes capitais brasileiras [2].

A produção orgânica tem como finalidade a melhoria 
da qualidade de vida dos produtores e dos 
consumidores, visando à sustentabilidade econômica, 
social e ambiental da atividade agrícola.

O consumidor, por preocupar-se com a qualidade de 
vida, mostra-se cada vez mais interessado em buscar
alimentos nutritivos, saborosos e saudáveis. É cada 
vez maior o número de pessoas que procuram uma 
alimentação mais saudável, na tentativa de resgatar um 
tempo em que ainda era possível ter à mesa 
mantimentos de boa qualidade e livres de agrotóxicos.
Atualmente muitos alimentos passam por uma série de 
processos até chegarem ao consumidor, o que acaba 
provocando uma mudança no hábito alimentar, e 
contribuindo para o distanciamento entre o consumidor 
final e o agricultor [3].

Partindo dessa constatação, a pesquisa buscou traçar 
um perfil dos consumidores e avaliar as exigências 
sobre os produtos comercializados. O objetivo 
principal do trabalho foi identificar e caracterizar os
principais fatores que inibem o consumo de alimentos 
orgânicos pelos participantes do Simpósio de 
Agronomia da UFRPE (SIMPAGRO).

Material e métodos

O estudo foi desenvolvido durante a realização do 
XII Simpósio de Agronomia da UFRPE (SIMPAGRO), 
durante a semana de 08 a 11 de setembro de 2009, e se 
distribuiu por duas fases distintas: 1) aplicação de 
questionários e 2) análise dos dados coletados.

Questionários foram elaborados com questões de 
múltipla escolha relacionada ao consumo de produtos 
orgânicos, permitindo ao entrevistado responder a 
todas as questões atinentes a cada segmento do
mercado.

A avaliação foi aplicada procurando atender uma 
amostra representativa na coleta de dados.

As perguntas dos questionários e suas possíveis 
respostas, de escolha simples ou múltiplas pré 
estabelecidas, foram elaboradas conforme as intuições 
dos autores quanto aos fatores importantes para a 
determinação do perfil do consumidor de produtos 
orgânicos. 

As variáveis incluem: número de pessoas da 
residência do entrevistado que consomem produtos 
orgânicos; sexo; escolaridade; freqüência de consumo; 
participação percentual de alimentos orgânicos na dieta 
alimentar e motivos do consumo, conhecimento do selo 
de certificação de alimentos orgânicos, fatores que 
inibem o consumo. 

Os dados foram organizados em planilhas eletrônicas 
para classificação, agrupamento e distribuição 
percentual.

Resultados e Discussão

Entre os sujeitos avaliados 52,5% eram do sexo 
feminino e 47,5% do masculino, em sua maioria com 
escolaridade de ensino superior incompleto (67,9%). A 
maioria possuía família com mais de três membros
(89,9%).

Entre os entrevistados, um pouco mais da metade, 
54,3%, tem o hábito de consumir produtos orgânicos, 
estes mesmos relatam terem dificuldades em encontrar 
esses produtos no mercado (69,5%).

Os resultados revelaram uma maior freqüência 
percentual de alimentos orgânicos consumidos entre 
hortaliças (85,7%) e frutas (65,7%) (Figura 1). Entre os 
fatores que mais favorecem ou estimulam o consumo 
de alimentos orgânicos destacam-se a preocupação com 
a própria saúde e a da família e a proteção e melhoria 
do meio ambiente, com valores de 86,0% e 40,0%,
respectivamente (Figura 2), enquadrando-se os 
alimentos orgânicos como aqueles livres de 
agrotóxicos, que apresentam melhores características 
sensoriais e que produzem saúde e bem estar. 

Se existem fatores que estimulam o consumo de 
alimentos orgânicos, há também aqueles que o inibem, 
e os que apresentaram maior representatividade nas 
respostas foram: a diferenciação do preço (70,6%) e  a 
dificuldade de encontrar os produtos no mercado
(58,6%).



A maioria dos entrevistados que declarou consumir 
alimentos orgânicos informou consumi-los há mais de 
três anos (59,5%), seguido de 25,0% que consomem a 
menos de um ano e 12,9% que consomem entre um e
três anos.

O produto orgânico obtido em sistema alternativo ao 
dominante necessita ser diferenciado de forma positiva, 
por ser mais saudável, com isso, justifica-se a inclusão 
de um selo em sua embalagem que dê garantia ao 
consumidor das suas características [4]. Porém, dentre 
os entrevistados, 57,7% desconhecem os selos de 
certificação dos produtos orgânicos. E com essas 
observações mostra-se um fraco destaque também na 
freqüência do consumo desses alimentos diante dos 
convencionais [5], demonstrando a falta de estratégias 
e incentivos de divulgação interna e merchandising, 
que colocam os alimentos convencionais em evidência 
em relação aos orgânicos.

O presente estudo, embora em pequena dimensão, 
demonstrou que mesmo com a falta de divulgação dos 
alimentos orgânicos, a população vem se preocupando 
com a saúde e incorporando o hábito de consumir 
alimentos mais saudáveis. 
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Figura 1. Alimentos Orgânicos mais consumidos pelas famílias dos entrevistados.

Figura 2. Fatores que mais favorecem, influenciam e/ou estimulam o consumo dos alimentos orgânicos.


