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Introdução

A busca por uma melhor qualidade de vida é uma 
preocupação de todos nos dias de hoje, um dos 
principais fatores que proporcionam uma boa qualidade 
de vida são os alimentos que consumimos.  O leite é 
um alimento que está presente na mesa de bilhões de 
pessoas em todo o mundo. Esse alimento tão rico e 
nutritivo apresenta estágios de qualidade muito 
distintos dependendo da forma que ele é produzido e 
beneficiado, e no agreste de Pernambuco, em função de 
estar situado no ponto central da bacia leiteira do 
estado, tais disparidades são mais freqüentes.

Os alimentos orgânicos garantem uma boa qualidade 
na produção e beneficiamento, e com o leite não é 
diferente. O leite orgânico é um produto oriundo da 
ordenha de vacas com manejo e tratamento 
diferenciados do sistema convencional, no sentido do
manejo alimentar, fitossanitário e do bem estar animal, 
utilizando tecnologias que otimizem a utilização de 
recursos naturais com o objetivo de ser auto 
sustentável[2]. 

Destarte, foi realizado no primeiro semestre de 2009 
um estudo objetivando analisar a aceitabilidade do leite 
orgânico no mercado de Garanhuns, tendo em vista que 
a cidade esta progredindo bastante no que diz respeito 
à questão intelectual de seus habitantes e o nível de 
exigência, isso se deve principalmente a instalação e 
expansão de universidades e indústrias de grande porte 
no município e cidades vizinhas, o que abre espaço 
para inserção de produtos com maiores benefícios e 
custo de aquisição. É importante ressaltar que, ao se 
analisar a aceitabilidade de um determinado produto 
tem que antes de tudo conhecer o ambiente em que este 
produto possivelmente será inserido. A base desta 
análise foi a realização de uma pesquisa de marketing 
simplificada, visando identificar e descrever o potencial 
de mercado existente em Garanhuns para o produto
“leite orgânico”. [1]

Como mencionado anteriormente Garanhuns é 
considerada a bacia leiteira do estado de Pernambuco,

caracterizando assim um fator de risco ao consumo de 
um tipo de leite que é mais caro que o leite 
convencional. Como fator favorável tem-se a questão 
de o produto orgânico estar ganhando notoriedade a 
nível mundial. Isto se deve, certamente, à busca das 
pessoas por uma vida mais saudável, exatamente o que 
o leite orgânico proporciona, pois é livre de qualquer
produto que venha a causar danos à saúde humana além 
de se preocupar com o bem estar animal. Importante 
destacar também que o leite tipo “A”, já amplamente 
comercializado no município, é um produto bem aceito,
que passa por um rigoroso processo de higiene e é mais 
barato que o orgânico por não exigir tantos cuidados 
nos processos produtivos, o que faz dele o principal 
concorrente, já que também é consumido por pessoas 
de maior poder aquisitivo.

Material e métodos

O trabalho foi desenvolvido no departamento de 
Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco/Unidade Acadêmica de Garanhuns como 
parte da disciplina de Administração e Planejamento 
Rural ministrada pelo professor Jalmir Pinheiro de 
Souza Junior. O mesmo foi conduzido de forma a 
diagnosticar se realmente a população iria aceitar um 
produto tão inovador e impactante em relação aos 
encontrados no mercado local. Como parte de uma 
seqüência de averiguações, também se procurou saber 
o que a população do município pensa a respeito do 
mercado do leite convencional e qual o nível de 
conhecimento dos mesmos a respeito do que venha a 
ser um produto orgânico, qual o processo que engloba 
a sua fabricação e os benefícios proporcionados por 
ele. Para isso foi desenvolvido um questionário 
estruturado como mostra a tabela 1.

O questionário foi aplicado a uma amostra da 
população com uma margem de erro de 8% de acordo 
com a fórmula de tamanho da amostra mínima 
(n=1/(e)²); (T= N.n/n+N)[3], correspondente a 96 
entrevistas. A definição da amostra foi pelo método não 



probabilístico e intencional. Os questionários foram 
aplicados entre os dias quatro e nove de junho do 
corrente ano, a professores das universidades locais, 
por convenção e definição de público alvo.

Resultados e Discussão

Objetivando quantificar o grau de aceitabilidade do 
leite orgânico no município de Garanhuns, foi 
necessário inicialmente averiguar a situação atual do 
mercado de leite convencional, ou seja a opinião dos
consumidores a respeito do leite ofertado em 
Garanhuns e também do grau de conhecimento dos 
mesmos a respeito do orgânico para posteriormente
saber se o consumidor compraria ou não o leite 
orgânico.

A pesquisa constatou que a maioria esmagadora da 
população garanhuense faz compras de leite em 
intervalos muito curtos de tempo, 30% dos 
entrevistados compram leite todos os dias e 33% 
adquirem o produto a cada três dias. Utilizando-se de 
um sistema de notas (1-Pouca importante à 5-Muito 
importante), foi possível perceber que os consumidores 
valorizam muito os fatores “qualidade e  aparência do 
produto”. Estes aspectos atingiram os coeficientes 4,13 
e 4,35 respectivamente, por outro lado não 
demonstraram estar muito preocupados com o preço do 
produto, obtendo-se um coeficiente de 2,5.

Em relação ao mercado do leite constatou-se que 
45% dos entrevistados consideram o mesmo “Bom ou 
Ótimo”, para 40% deles o mercado é regular e outros 
15% consideram o mercado ruim, o principal fator que 
pesou na hora da escolha das duas ultimas alternativas 
ficou por conta da qualidade do produto ofertado nos 
supermercados do município. 

Com relação à noção de conhecimento do que seriam 
produtos orgânicos, ao serem perguntados sobre que 
tipo de informações gostariam de ver numa embalagem 
de leite orgânico, a maioria dos entrevistados, 57%,
apontaram exatamente o conceito de tal produto, outros 
32% gostariam de ver a procedência do produto (Local 
ou Fazenda onde é produzido) e  11% os benefícios 
que este traz a saúde (Figura 1). Estes resultados 
conduzem interpretar que, mesmo sendo os 
entrevistados pessoas com nível intelectual elevado, 
existem ainda muitas dúvidas sobre o conceito de 
produto orgânico, chamando a atenção para a 
necessidade de maior divulgação e esclarecimento a 
toda a população, antes de qualquer tentativa de 
inserção, especificamente em mercados tão pequenos 
como o município de Garanhuns.

Diante de duas informações  não congruentes quanto 
ao favorecimento ou não da aceitabilidade do leite 
orgânico - a insatisfação em relação ao mercado de 
leite convencional e o pouco conhecimento sobre 
produtos orgânicos - ficou ainda mais evidente a 
necessidade de investigar com maior critério o 
mercado. Desta forma foi perguntado aos entrevistados, 

após fazer um breve esclarecimento sobre conceito de 
orgânicos e possibilidade de ser um produto de maior 
custo, se os mesmos estariam dispostos a comprar o
leite orgânico. Para facilitar a análise das respostas 
foram apresentadas opções de resposta que variavam 
do extremo negativo, certamente não compraria, até o 
extremo positivo, certamente compraria.

A aceitabilidade do produto, surpreendentemente, 
atingiu números elevados. Dos entrevistados 40%
afirmaram que certamente comprariam e 27% 
provavelmente comprariam o produto, uma parcela de 
20%  afirmaram não ter certeza se comprariam o 
produto. As pessoas que responderam que 
provavelmente não comprariam ou certamente  não 
comprariam, somaram juntos 13%. 

Inferi-se deste trabalho que o leite orgânico é um 
produto com grande potencial a ser explorado no 
mercado de Garanhuns, se direcionado a um público 
específico. O alto custo do produto, que poderia ser um 
entrave na sua comercialização, não mostrou grande 
relevância, devido ao leite ser um alimento essencial e 
muito tradicional na região, além de os potenciais 
consumidores buscarem produtos de qualidade mais 
refinada. 

Um outro ponto a ser discutido que é de muita 
relevância é o fato de que a produção de orgânicos é 
auto sustentável e o estudo demonstrou a preocupação 
das pessoas entrevistadas acerca da disseminação do 
conceito de orgânico. O leite orgânico não foge a regra 
e reúne todas as características que um bom produto 
deve ter, atendendo as exigências de um consumidor 
cada vez mais atento a todos os benefícios adicionais 
que este pode trazer e é por esta razão que o leite 
orgânico atingiu consideráveis níveis de aceitabilidade 
no mercado de Garanhuns.
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Tabela 1. Questionário

1.Com que freqüência costuma fazer compras de leite durante a semana?
( )Todos os dias;                           ( )3 dias; 



( )Somente em dias úteis;             ( )2 dias;
( )1 dia 
2.Qual o gral de importância que o Sr. Considera em relação aos fatores abaixo, na hora de comprar leite (notas de 1 a 5)?
( )Aparência;       ( )Procedência;          ( )Durabilidade;
( )Preço;              ( )Qualidade. 

3.O que você acha do mercado de leite de Garanhuns?
( )Bom;
( )Ruim;
( )Regular;
( )Ótimo. 
Se ruim ou regular em que precisa melhorar?
4.Que informações adicionais (já considerando as exigidas por lei como a data de fabricação, validade, composição nutricional, formas de 
conservação,...) você gostaria de encontrar na embalagem do leite orgânico já pronto para consumo?
5.Este produto (embalagem de 1000 ml já processado) seria ofertado a R$ 3,50 (preço médio), neste caso, você:
( )Certamente compraria;       
( ) Provavelmente não compraria;
( )Certamente não compraria; 
( )Provavelmente compraria;
( )Não tem certeza.

Figura 1.Informações Adicionais Exigidas Pelos Potenciais Consumidores

Figura 2. Níveis de Aceitação do Leite Orgânico


