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RESUMO 

 

O trabalho como objetivo verificar a influência da presença de selos certificadores no 

comportamento de consumo de produtos orgânicos, comparando-se um produto com selo 

natural (fictício) e outro produto com certificação orgânica. Para isso, foi elaborado um 

referencial teórico acerca do mercado desses produtos no Brasil e dos fatores que podem 

influenciar na tomada de decisão para consumo destes. O método adotado foi uma 

abordagem quantitativa, realizada por meio de um experimento online (n=91), com a 

comparação de dois selos expostos no mesmo produto (alimento uva): selo oficial 

Orgânico Brasil versus selo fictício Natural. Com isso, foi possível visualizar que os selos 

orgânicos de fato interferem na reação dos consumidores aos produtos apresentados, 

especialmente em questão de credibilidade. Apesar disso, a falta de informação ainda se 

mostra como um dos principais obstáculos para o desenvolvimento desse mercado. 

 

Palavras-chave: Selos verdes. Produtos orgânicos. Comportamento de consumo. 

Método experimental. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the study was to verify the influence of the presence of certification 

seals on the consumption behavior of organic products, comparing a product with a 

natural (fictitious) seal and another product with organic certification. Therefore, a 

theoretical reference was made about the market for these products in Brazil and the 

factors that can influence the decision-making process for their consumption. The method 

adopted was a quantitative approach, carried out by means of an online experiment (n = 

91), with the comparison of two seals exposed in the same product (grape food): official 

seal Organic Brazil versus fictional seal Natural. Therewith, it was possible to see that 

organic seals do in fact interfere in the reaction of consumers to the products presented, 

especially in terms of credibility. Nevertheless, the lack of information is still one of the 

main obstacles to the development of this market. 

 

Keywords: Green seals. Organic products. Consumption behavior. Experimental 

research. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A consciência ambiental crescente em conjunto com interesses sobre alimentos 

mais seguros guiou o questionamento das práticas agrícolas modernas. Os riscos 

potenciais como o uso dos pesticidas e dos seus resíduos no alimento e meio ambiente, 

são associados com os efeitos a longo prazo e desconhecidos para a saúde. A escolha 

humana do alimento é uma função complexa de uma pluralidade de influências (MEI-

FANG, 2007). Um desses reflexos na alteração do padrão de consumo é o item consumo 

consciente, que passou a existir na nossa sociedade nos últimos tempos.  

Como consequência, nota-se, especialmente, a alteração do padrão de consumo 

de alimentos nas últimas duas décadas. Observa-se a busca de uma dieta cada vez mais 

saudável e a preocupação sobre o impacto que uma atividade produtiva pode acarretar ao 

meio ambiente. Nesse contexto, desponta uma tendência crescente de procura por 

alimentos naturais, entre eles os orgânicos (MOORI; SATO; LOMBARDI, 2003).  

Em contraponto aos dados acima expostos, no período de 2011-2013 cerca de 

842 milhões de pessoas não eram capazes de obter alimento suficiente para levar vidas 

ativas e saudáveis (FAO, 2013) e cerca de 1,4 bilhão de pessoas possuíam excesso de 

peso, evidenciando que a má alimentação não apenas se relaciona com a falta de 

alimentação, mas também com a ingestão de alimentos pouco saudáveis (OLIVEIRA, 

2014). 

Até a década de 1990, a análise no comportamento do consumo de alimentos se 

pautava na acessibilidade, que resultava como solução um maior abastecimento, oferta e 

empoderamento econômico dos consumidores. No entanto, houve uma recente expansão 

da classe média no Brasil, resultado de um processo de crescimento econômico e 

diminuição da desigualdade de rendimentos (SAE/PR, 2012). Essas modificações de 

renda transformaram os padrões de consumo de produtos e serviços, bem como de 

alimentos, porém o maior poder aquisitivo não levou à adoção de uma dieta mais 

saudável.  

Por muito tempo o uso de agrotóxicos foi justificado pela necessidade de 

aumento na produção agrícola devido ao volume populacional, no entanto, os avanços na 

ciência e agroecologia comprovaram a eficiência da agricultura orgânica para suprir essa 

demanda. (REGALNOLD, 2016).  Apesar do mercado de orgânicos apresentar grande 

potencial de expansão, observa-se uma carência de estudos voltados para esse segmento. 
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(OLIVEIRA, 2006). Por esse motivo, se justifica a importância desse estudo, que visa 

servir como um instrumento que oriente produtores, distribuidores e comerciantes de 

alimentos orgânicos quanto ao mercado em que estão inseridos. 

Em uma realidade onde a preocupação com a saúde e sustentabilidade vêm 

ganhando cada vez mais importância, o trabalho teve como objetivo verificar a influência 

da presença de selos certificadores no comportamento de consumo de produtos 

orgânicos, comparando-se um produto com selo natural (fictício) e outro produto com 

certificação orgânica.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A fundamentação teórica se encontra dividida em dois tópicos principais:  o 

primeiro a respeito da agricultura orgânica e o segundo com estudos sobre os fatores que 

influenciam o seu consumo no mercado nacional e internacional. 

 

2.1 AGRICULTURA ORGÂNICA  

 

O segmento da agricultura alternativa surgiu em meados de 1970 em resposta à 

preocupação gerada por pesquisas que destacaram diversas problemáticas ambientais, 

tanto de maneira geral, quanto especificamente relacionadas à alimentação. Destas, 

apontam-se a baixa taxa de preservação de mata no Estado de São Paulo, segundo 

divulgado pelo Instituto Florestal do Estado de São Paulo (1970), bem como a presença 

de agrotóxicos em laticínios e outros alimentos industrializados das principais marcas 

comercializadas da época (Instituto de Tecnologia de Alimentos - ITAL., 1970) e o 

elevado nível de toxinas encontradas em amostras de hortaliças e frutas (Instituto 

Biológico 1970).  

Somado a isso, houve a realização de diversos eventos mundiais voltados a 

discussões das problemáticas ambientais, dentre os quais se destacam o Clube de Roma, 

em 1968, e a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em 1972 

(ANDREOLI; PREARO, 2017). Como resultado, segundo os autores, tem-se a 

constatação de que o Planeta Terra não possuía recursos naturais suficientes para que a 

população mundial continuasse com seu estilo de vida presente, especialmente em termos 

de consumo.  

Essa movimentação corrobora com a necessidade de um novo sistema agrícola, 

fomentando, como consequência, o surgimento da agricultura orgânica. Nesse sentido, o 

mercado de produtos orgânicos começa a ser desenvolvido a partir da década de 1980, 

principalmente devido a mudanças nos hábitos alimentares da população, que passam a 

buscar uma melhor qualidade de vida (OLIVEIRA; ALMEIDA JÚNIOR, 2008; 

VILELA; RESENDE; FILHO; SAMINÉZ; VALLE; JUNQUEIRA, 2006). Esse mercado 

se fortalece na década de 1990, quando houve um aumento acelerado da busca por dietas 

mais saudáveis, com redução nos prejuízos à saúde, o que levou ao aumento da procura 

de alimentos orgânicos (ARBOS; FREITAS; STERTZ; DORNAS, 2010). 
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No entanto, o termo “alimento orgânico” surgiu apenas em 2007, conforme 

exposto na Legislação Brasileira (2007), definido a partir do objetivo de autossuficiência 

da propriedade agrícola, com a minimização da dependência de energias não renováveis e 

sem a presença de quaisquer substâncias que possam ser prejudiciais à saúde do 

consumidor, agricultor ou meio ambiente. Além disso, também se pauta pela oferta de 

produtos saudáveis e de elevado valor nutricional, tendo como finalidade a saúde da 

população (ANVISA, 2006).  

Alimentos orgânicos são alimentos produzidos utilizando-se técnicas 

específicas, otimizando recursos naturais e socioeconômicos e respeitando a cultura das 

comunidades rurais (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Decreto Nº 

10.831, de 23 de dezembro de 2003). 

Por esse motivo, argumenta-se que a agricultura orgânica objetiva a 

sustentabilidade, nos seus três pilares: econômico, social e ambiental (Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Decreto Nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003). 

No contexto ambiental, a agricultura orgânica objetiva a minimização do uso de 

energias não-renováveis e o não emprego de produtos sintéticos, organismos modificados 

geneticamente ou radiações ionizantes (Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. Decreto Nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003). Dessa forma, o produto 

orgânico favorece a diversidade biológica, mantendo a qualidade da água, dos solos e dos 

produtos consumidos pelo agricultor (MEDAETS; FONSECA, 2005,). É, inclusive, 

apontada pelos autores como uma alternativa para o resgate da preservação ambiental.  

Na dimensão econômica a sustentabilidade supõe a necessidade de se obter 

balanços agro energéticos positivos, sendo necessário administrar a relação entre a 

produção agropecuária e o consumo de energias não renováveis. A insustentabilidade de 

um sistema agroecológico pode ser expressa pela obtenção de recursos econômicos à 

custa da depredação de recursos naturais, sendo que os danos ambientais podem resultar 

em perdas econômicas no curto ou médio prazo (COSTABEBER; CAPORAL, 2003). 

Falando da agricultura familiar, a questão econômica não se restringe apenas nos custos e 

na obtenção de lucro, mas também como a sustentabilidade – ou ausência dela – interfere 

em sua maior ou menor capacidade de reprodução social, uma vez que impactam 

diretamente produções de subsistência e nos abastecimentos regionais e microrregionais, 

conectando com a dimensão social (COSTABEBER; CAPORAL, 2003). 
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No âmbito social, a sustentabilidade se mostra um dos pilares básicos uma vez 

que os resultados da preservação ambiental e a conservação dos recursos naturais 

somente possuem relevância quando o produto pode ser igualmente consumido pelos 

diversos segmentos da sociedade (COSTABEBER; CAPORAL, 2003).  A agricultura 

orgânica busca, por meio de combinações tecnológicas, sociais e éticas, uma melhoria no 

nível de qualidade de vida mediante consumo de alimentos com característica biológica 

superior, obtida, por exemplo, por meio da eliminação do uso de insumos tóxicos no 

processo produtivo agrícola, assim originando novas formas de relacionamento da 

sociedade com o meio ambiente, sem prejuízo na dimensão econômica (COSTABEBER; 

CAPORAL, 2003).  

 

2.2 MERCADO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS E COMPORTAMENTO DO 

CONSUMIDOR 

 

No relatório realizado pela Federação Internacional dos Movimentos da 

Agricultura Orgânica (IFOAM), em 2014, o mercado mundial de orgânicos cresceu em 

torno de 10%, tendo movimentado aproximadamente 64 bilhões de dólares. Em 2012, 

37,5 milhões de hectares eram cultivados no mundo, com predominância na Europa e 

Austrália. Em terceiro lugar estava a América Latina, que apresentou grande potencial no 

mercado (LEU, 2011) e tem crescido uma taxa de 30% ao ano (ORGANICS BRASIL, 

2014).  

Uma característica fundamental a ser considerada no mercado de orgânicos é 

que o crescimento da demanda tem se verificado com a integração de consumidores que 

tem as mesmas exigências do mercado convencional, atributos como disponibilidade, 

diversidade, regularidade e preço, dentre outros (ARNALDI; PEROSA, 2003). 

No Brasil, o consumo de orgânicos ainda é restrito e restritivo, e o mercado é 

bem diferente e menos desenvolvido quando comparado aos mercados internacionais. A 

diferença no consumo de orgânicos é resultado direto de barreiras comerciais, como 

confusão de rotulagens e marcas (má veiculação da informação), insuficiência de 

suprimentos e/ou de canais de distribuição e, ainda, preços muito altos (WIER; 

CALVERLEY, 2002).  

Somados a isso, estudos apontam que os principais fatores que se destacam no 

cenário brasileiro são relacionados à saúde, perfil socioeconômico, preço de venda, sabor 



Ministério da Educação  

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Osasco 

 
 

 
13 

 

do produto e preocupação ambiental (ALBUQUERQUE JÚNIOR; SILVA FILHO; 

COSTA; SANTOS, 2013). 

Segundo Pereira, Muller, Rodrigues, Moutinho, Rodrigues e Botelho (2015), foi 

possível, por meio de uma pesquisa quantitativa realizada em feiras orgânicas na região 

Sul do Brasil, identificar não apenas uma relação entre os perfis sociodemográficos dos 

consumidores de produtos orgânicos, mas também uma mudança que está ocorrendo no 

decorrer dos anos. O estudo apresenta uma predominância de consumidores com ensino 

superior e maior renda (de oito a dez salários-mínimos), porém com uma tendência de 

crescimento de consumo de pessoas com ensino fundamental e renda menor (de dois a 

cinco salários-mínimos). Além disso, foi apontado que a maior motivação para o 

consumo de orgânicos é a melhora na qualidade de vida, ponto diretamente relacionado 

ao conhecimento das características e benefícios destes produtos. Segundo a pesquisa, 

esse conhecimento está diretamente relacionado ao nível de escolaridade, sendo que 

pessoas com maior nível se informam mais a respeito do que são esses produtos, quais 

suas diferenças em relação aos produtos convencionais e como identificá-los, ato que 

incentiva a decisão de compra. 

Segundo pesquisa realizada pela Revista IDEC, em 2010, os melhores preços de 

produtos orgânicos são encontrados em feiras especializadas, podendo haver uma 

diferença de até 643% de valor do mesmo produto em relação a um supermercado. O 

IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), em parceria com o Fórum 

Nacional das Entidades Civis da Defesa do Consumidor (FNECDC), levantou em 2012, 

dados da quantidade de feiras orgânicas nas 27 capitais do país. Entre os dados obtidos, 

foi possível identificar que algumas capitais, tais como: Boa Vista (RR), Cuiabá (MT), 

Macapá (AP), Palmas (TO) e São Luís (MA) nenhuma feira foi localizada. Entre as 

cidades com maior quantidade de feiras, estão: Rio de Janeiro (RJ), Brasilia (DF) e 

Recife (PE), não por coincidência, são as cidades que possuem mais iniciativas da 

sociedade civil e de organizações públicas que incentivam este mercado.  

Um dos fatores apontados como desfavorável para o mercado de orgânicos é a 

cultura local de algumas regiões do país, muitas vezes por falta de informação da 

população ou receio a respeito da viabilidade econômica por parte dos produtos 

(MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2012).  O 

estudo também aponta que as cidades com maior número de feiras são aquelas com maior 

renda per capita, sendo que quem procura por alimentos orgânicos é quem possui maior 
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poder aquisitivo e maior nível de instrução que a média da população (DEMETER; 

PAULO, 2012). 

Inicialmente a variação de preço em relação ao produto convencional podia ser 

explicada pela falta de domínio das técnicas de produção orgânica, produtividade e 

demanda baixa, fatores que se atenuaram conforme desenvolvimento deste mercado. No 

entanto, ainda existem custos como a certificação, que nem sempre estão evidentes para o 

consumidor. Há, como citado anteriormente, iniciativas governamentais para incentivar a 

produção, comércio e consumo de orgânicos, como a Política Nacional de Aquisição de 

Alimentos (PAA) e a Política Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que priorizam a 

comercialização de agricultura familiar e preferencialmente sistema ecológicos 

(MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2010). 

A principal vantagem obtida pelos programas de incentivo à comercialização de 

orgânicos e o aumento do número de feiras orgânicas é que o produto chega ao 

consumidor a um preço mais adequado, sem o reajuste de repasse que ocorre em 

supermercados, por exemplo. Além disso, há o contato direto do consumidor com o 

produtor, que gera um vínculo de confiança.   Outra questão motivadora do 

consumo é a confiança do consumidor (TENG; WANG, 2015). Segundo Giannakas 

(2002), como os alimentos orgânicos são passíveis de atributos de credibilidade, ou seja, 

possuem atributos que não são perceptíveis pelo consumidor de forma tangível no 

momento de compra ou de consumo, o cliente não sabe se o produto é orgânico a menos 

que seja informado a respeito.  

A falta de informação é um atual obstáculo para o consumo de orgânicos, uma 

vez que se faz difícil identificar não apenas os benefícios em relação aos produtos 

comuns como quais produtos são orgânicos ou não. Em estudo realizado por Marcelino 

(2017), temos as redes sociais como um grande agente de mudança do comportamento de 

consumo de orgânicos, uma vez que, por meio delas, o poder de propaganda espontânea 

(boca a boca) é aumentado e este se sobressai quando comparado ao marketing 

tradicional. Segundo Ramalho (2010), mesmo que as mídias convencionais despertem 

interesse no consumidor, na maioria das vezes a decisão de compra não é realizada sem 

antes uma consulta nas redes sociais a respeito do produto/serviço em questão. 

As redes sociais têm poder de formar opinião a partir da troca de informações de 

pessoas que adquiriram determinado produto e suas experiências, gerando uma grande 

rede de informações. Esta rede está sendo amplificada com a crescente acessibilidade e 
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popularidade; uma ferramenta fácil, rápida e barata de aproximação de pessoas, que 

acaba por aproximar, também, varejistas de consumidores, trazendo maior credibilidade e 

diminuindo resistência aos produtos. (SOUZA; MURBACK; GHIRALDELLO; SARES; 

RIBEIRO, 2012). 

Dentre os resultados obtidos nos questionários aplicados por Marcelino (2017), 

nota-se a importância da utilização crescente de websites como mercado no qual se 

compra e vende, e um local de experiências e contatos. Esses locais devem fornecer 

informações dos produtos, por meio de catálogos ou demonstrações (OGDEN; 

CRESCITELLI, 2006). Além disso, foi identificada maior autonomia do comprador em 

decidir quais conteúdos consumir, em quais estão interessados e quanto estão dispostos a 

pagar. (KOTLER; KELLER, 2006). 

Tendo isso em vista, é relevante considerar a confiança desses indivíduos como 

fator necessário para o desenvolvimento deste mercado (NUTTAVUTHISIT; 

THOGERSEN, 2017). Estudos anteriores buscaram entender de que forma seria possível 

aumentar a confiança dos consumidores a respeito destes produtos, os principais pontos 

encontrados foram: o aumento de informação a respeito de seus benefícios, diferenças 

com produtos convencionais e as certificações por órgãos regulamentadores que 

contribuiriam para a identificação deles de forma mais fácil. (BRANCO; WATANABE; 

ALFINITO, 2019). Dessa forma, surge a necessidade de novos estudos para compreensão 

deste novo comportamento de consumo e sua relação com os fatores acima destacados. 

Em 2019, pesquisas foram realizadas para explorar a relação entre a Teoria do 

Comportamento Planejado (TCP) e outros preditores adicionais que poderiam influenciar 

na decisão de consumo caso inseridos como variáveis. Segundo Ajzen (2002), o 

comportamento humano é baseado em três tipos de crenças: comportamentais, 

normativas e de controle. Sendo que a crença comportamental cria uma atitude favorável 

ou desfavorável em relação a um comportamento; as crenças normativas resultam da 

pressão social no qual o indivíduo está inserido; e as crenças de controle podem facilitar 

ou impedir a performance de um comportamento (PINTO, 2007). Ou seja, a intenção de 

realizar um comportamento é incentivada conforme aumenta o controle comportamental 

percebido e quanto mais favorável for a atitude e as normas subjetivas.  

A norma subjetiva social e da atitude foram, segundo a pesquisa realizada, 

apontados como principais fatores para explicar a intenção de compra de alimentos 

orgânicos. Foi adicionada a confiança e consciência saudável como fatores no estudo, no 
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entanto, não apresentaram resultados tão relevantes quanto à norma e a atitude. O 

indivíduo possui a intenção de compra, pois avalia esse comportamento como positivo e 

sente uma pressão social para executá-los. Ou seja, quanto maior o valor percebido pelo 

consumidor a respeito do produto, maiores as chances de ele o consumir, fato que reforça 

a importância da propaganda espontânea (boca-a-boca), tendo a opinião de outras pessoas 

como referência social importante. 

 

2.2.1 Rotulagem Ambiental 

 

Estudos apontam que a rotulagem se tornou um dos meios mais eficientes para 

fornecer aos consumidores informações, sem o aspecto de publicidade (VALOR, 2008). 

Como resposta do mercado, desde janeiro de 2011 os alimentos orgânicos devem ter um 

selo do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica (SISORG), criado 

pelo Ministério Da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para que o 

consumidor possa ter certeza de que o produto é de fato orgânico (MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. DECRETO Nº 6323, DE 27 DE 

DEZEMBRO DE 2007). 

Segundo o Compromisso Empresarial para Reciclagem – CEMPRE (1999), 

rotulagem ambiental é definida como declarações que dão ao consumidor informação 

clara a respeito do impacto ambiental de um produto. Outros ainda consideram que a 

rotulagem ambiental consiste em um rótulo que comunica a seus consumidores que o 

produto atende aos padrões requeridos para sua concessão (ROTULAGEM 

AMBIENTAL, 2002).  

Em pesquisa anterior (SILVA; MELO; MELO, 2016), foi verificado se havia 

relação entre decisão de consumo de alimentos orgânicos e a presença de um selo de 

certificação orgânica em embalagens de produtos. Foram criados dois cenários, o 

primeiro composto por um grupo de experimento e o outro composto pelo grupo de 

controle. Para o grupo de experimento foram apresentados alimentos com embalagens 

que continham o selo de certificação orgânica e para o segundo os mesmos alimentos, 

porém sem a presença dos selos. Entre as conclusões obtidas na pesquisa, apontou-se que 

80% dos indivíduos estão dispostos a pagar um acréscimo de 5% no valor de produtos 

agrícolas que atestem a procedência de qualidade, evidenciando que o selo promove uma 

valorização do produto. Em contraponto, assim como apontado em tópicos anteriores 
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deste trabalho, à medida que o valor de compra aumenta, a disposição para pagar tende a 

diminuir. Ou seja, percebe-se uma relação inversa entre a disposição de pagar e o 

aumento do valor do produto (SILVA; MELO; MELO, 2016). 

Consonante, Kohlrausch, Campos e Selig (2004) identificaram falta de acesso à 

informação clara e coesa aos consumidores, que segundos os resultados obtidos, têm 

pouca ou nenhuma informação sobre os atributos de qualidade do produto, informações 

como qual o processo produtivo, insumos utilizados e impactos de sua produção. Ao 

mesmo tempo, foi observado que o consumidor está atento ao que está comprando, não 

apenas ao preço, mas também na qualidade dos produtos que adquire. Dessa forma, pode-

se concluir que a rotulagem ambiental tem seu papel de importância junto ao consumidor 

e no ato de se efetivar uma compra.  

Tendo em vista as discussões traçadas, busca-se identificar a percepção que os 

consumidores têm a respeito dos selos certificadores e a influência que a presença deles 

tem sobre a intenção de compra de produtos orgânicos.  
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3. MÉTODO 

 

O estudo adotou uma abordagem quantitativa, realizada por meio de um 

experimento online, com a comparação de dois selos expostos no mesmo produto 

(alimento uva). Dessa forma, o material utilizado consistiu na adaptação de um produto 

alimentício fruta, tradicional quando à caracterização de orgânico. Ainda, foi adotado o 

selo oficial Orgânico Brasil, em comparação a um selo fictício, desenvolvido para este 

estudo, denominado Natural. O procedimento adotado foi a apresentação de um desses 

produtos, seguida da avaliação dos participantes por meio de um questionário online 

desenvolvido pelo surveymonkey.  

 

Figura 1: Material utilizado – selos e produto 

 

Fonte: desenvolvido pelo autor. 

 

A amostra (n-91) foi não probabilística, escolhida por conveniência e distribuída 

de forma aleatória, selecionando estudantes universitários como participantes, devido à 

tendência de se obter resultados mais homogêneos. O teste de poder da amostra foi 

rodado, por meio do programa G-power, a fim de se validar o tamanho da amostra 

necessária e assegurar a validade dos resultados obtidos, obtendo um poder alto (teste 

ANOVA, com poder de 0,8), a um efeito de tamanho médio (0,3) e um nível de 

significância de 5%. Isso significa que a amostra tem poder estatístico recomendável 

(alto) para detectar com confiança o efeito analisado. 

Antes de iniciar a pesquisa, foi apresentado um termo de consentimento, ao qual 

os participantes deveriam concordar para que desse início o procedimento de coleta de 
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dados. Em seguida, foram apresentadas quatro métricas subsequentes: avaliação do 

produto, com nove atributos; comportamento de compra, com quatro assertivas; 

avaliação da adoção de selos verdes, com seis assertivas; e opinião sobre alimentos 

orgânicos, com cinco assertivas. Essas métricas seguem expostas abaixo. 

 

Tabela 1 – Avaliação do Produto 

Interessante / Saudável / Qualidade / Atrativo / Agradável / Verdadeiro / Positivo / Credível / Benéfico 

Fonte: desenvolvido pelo autor. 

 

Tabela 2 – Comportamento de compra  

1. Estou disposto a pagar mais por produtos que apresentam em sua embalagem selos agroecológicos 

2. Prefiro produtos que têm selo agroecológico 

3. Recomendo empresas que utilizam selos agroecológicos para conhecidos que pedem conselhos sobre 

produtos saudáveis 

4. Os selos agroecológicos são importantes para minha escolha de legumes, frutas e verduras 

Fonte: desenvolvido pelo autor. 

 

Tabela 3 – Avaliação da Adoção de Selos Verdes 

1. É bastante possível confundir os consumidores com selos verdes falsos 

2. Ninguém paga mais apenas pela presença de um selo verde no produto 

3. A grande maioria dos consumidores não entende o que os selos verdes significam 

4. Acredito que os consumidores nunca reparam nos selos verdes dos produtos 

5. Os consumidores são indiferentes à presença de selos verdes para decidir a compra 

6. Os selos verdes não são uma certificação confiável em relação à atuação das organizações 

Fonte: desenvolvido pelo autor. 

 

Tabela 4 – Opinião sobre Alimentos Orgânicos 

1. Acho os alimentos orgânicos caros 

2. Eu sei bastante sobre alimentos orgânicos 

3. Sinto que sou bem informado(a) sobre alimentos orgânicos. 

4. Sou um dos especialistas em alimentos orgânicos entre meus conhecidos 

5. Para mim, alimentos orgânicos são fáceis de encontrar 

Fonte: desenvolvido pelo autor. 

 

Todas essas escalas tiveram apresentação randômica das assertivas para cada 

participante, ao qual foi solicitado que atribuíssem uma nota de concordância em uma 
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escala de 0 a 10, sendo 0 discordo totalmente e 10 concordo totalmente. Ainda, o 

questionário continha duas questões abertas para breve definição acerca dos conceitos 

explorados, a primeira sobre o entendimento de produto orgânico e a segunda de produto 

natural. Por último, havia o perfil de respondentes, com questões acerca do gênero e 

idade. 

Foram empregadas diferentes técnicas de análise de dados. Primeiro, a 

estatística descritiva, com a análise de medidas como média, desvio padrão, moda, e 

mínimo e máximo. Para testar as hipóteses levantadas, adotou-se a técnica paramétrica 

Anova. Complementarmente, também o teste de correlação de Pearson foi empregado. 

 

  



Ministério da Educação  

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Osasco 

 
 

 
21 

 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

A amostra (n=91) se caracterizou por uma distribuição equilibrada de gênero, 

com mulheres (55%) e homens (45%), e idade média de 25 anos (variando entre 17 e 49 

anos). De uma maneira geral, pôde-se observar que a avaliação inicial do produto teve 

uma média geral positiva (8,15). Os critérios foram avaliados sem a discriminação a 

respeito da presença ou ausência de selos orgânicos, levando em consideração apenas a 

opinião geral sobre o produto apresentado. Esse resultado positivo pode ser explicado 

pela uva, produto que foi apresentado, se alinhar à consciência saudável que vem 

crescendo nos últimos tempos potencializado pelo aumento da busca pela qualidade de 

vida. (MOORI; SATO; LOMBARDI, 2003). 

A respeito do comportamento de compra e avaliação da adoção de selos verdes, 

os resultados foram mais neutros, com média geral aproximada de 6,3 para ambas as 

métricas avaliados: relevância que eles possuem dos selos verdes, preferência e 

disposição para se pagar mais por ele (comportamento de compra); e percepção dos 

selos, entendimento, confiabilidade e consumo (avaliação de adoção de selos verdes). A 

conclusão geral obtida no comportamento de compra é de que os respondentes não 

possuem preferência e não fazem muita distinção entre produtos com e sem selos verdes. 

Já a respeito da avaliação de adoção de selos verdes, os resultados corroboram com os 

estudos apresentados por Giannakas (2002), no sentido que indicam uma falta de 

conhecimento sobre os selos por parte dos respondentes, apontado principalmente nos 

critérios “possível confundir” e “não entendem”, com médias oito pontos, discrepante 

com outros itens avaliados que ficaram entre quatro e cinco pontos.  

Nesse sentido, apesar dos respondentes relatarem reparar e confiar nos selos 

verdes, como apontam Branco, Watanabe e Alfinito (2019), eles ainda se sentem pouco 

informados a respeito, impactando na opinião geral sobre os alimentos orgânicos 

(KOHLRAUSCH; CAMPOS; SELIG, 2004). Tal influência se mostrou mais expressiva 

especialmente na consideração de maior preço, menor praça (dificuldade de encontrar) e 

também menor promoção (pouca divulgação). 

 

Tabela 5 – Síntese Resultados Obtidos  

  Média  

Avaliação do Produto 8,15 
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Comportamento de Compra 6,27 

Avaliação de Adoção de Selos Verdes 6,25 

Opinião Sobre Alimentos Orgânicos 4,84 

Fonte: desenvolvido pelo autor. 

 

Os resultados supracitados foram corroborados na análise das questões abertas, 

que solicitava a definição, nas próprias palavras do respondente, sobre o que seria um 

produto orgânico e um produto natural. Nesse sentido, ao analisar as definições dadas 

para os produtos orgânicos, a maioria respondeu que são produtos sem agrotóxicos ou 

alteração química (66%), seguido por produtos com menos alterações (9%), sem 

substâncias que agridam ao meio ambiente e pessoas (9%) e produtos mais saudáveis em 

geral (8%). Importante citar que 6% dos respondentes declararam não saber definir 

produtos orgânicos. 

Já para produtos naturais, a principal resposta foi que são produtos sem 

agrotóxicos ou alteração química (30%), a segunda opinião mais comum foi a de 

produtos de origem natural, não necessariamente orgânicos (22%), quase empatando com 

produtos não industrializados em geral (18%). Também citaram produtos sem 

intervenção humana (6%), com menos alterações/aditivos e produtos mais saudáveis 

(ambos com 5%). Interessante ressaltar que a variedade de respostas foi maior aqui, 

possivelmente indicando maior dificuldade em explicar e diferenciar dos produtos 

orgânicos (9%). Além disso, alguns respondentes definiram produtos orgânicos de forma 

semelhante ou até igual ao produto natural (16%).  

Essa dificuldade e falta de precisão na definição sugere um claro 

desconhecimento dos respondentes acerca do mercado de produtos orgânicos, resultado 

que se mostra preocupante diante da expectativa promissora de crescimento 

(NUTTAVUTHISIT; THOGERSEN, 2017). Corroborando com isso, a informação e o 

conhecimento sobre tais produtos se mostra imprescindível para o aumento da procura e 

posterior consumo (TENG; WANG, 2015). 
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Tabela 6 – Síntese Análise Questões Abertas  

 

Fonte: desenvolvido pelo autor. 

 

Ainda, foram contabilizadas 45 respostas ao selo natural e 46 ao selo orgânico. 

Diferenças estatisticamente significantes foram encontradas em duas variáveis. Primeiro, 

na avaliação geral do produto (F=4,264, p=0,042), sendo que os respondentes avaliaram 

melhor quando da presença do selo orgânico (M=8,50, DP=1,27), em comparação selo 

natural (M=7,88, DP=1,90). Resultado igual aconteceu na avaliação de selos (critério 

comportamento de compra – F=5,02, p=0,028), com avaliação melhor do selo orgânico 

(M=6,98, DP=2,22), quando comparado ao selo natural (M=5,78, DP=2,70).  

Esses resultados indicam uma percepção mais favorável ao selo orgânico, 

possivelmente decorrente do reconhecimento e da credibilidade que ele possui perante os 

consumidores (BRANCO; WATANABE; ALFINITO, S., 2019). Nesse sentido, os 

resultados encontrados corroboram com a teoria levantada a respeito dos selos 

certificadores, no sentido de melhor reação dos respondentes (TENG; WANG, 2015; 

NUTTAVUTHISIT E THOGERSEN, 2017). 

 

Tabela 7 - Síntese das Diferenças Significativas  

 

Fonte: desenvolvido pelo autor. 

 

A avaliação de adoção de selos verdes não obteve diferença significativa 

(F=0,136, p=0,713), sugerindo que a presença de selos certificadores não 

necessariamente influencia na opinião dos respondentes. Uma possível argumentação 

para isso é que a métrica avalia comportamentos de terceiros, não necessariamente o do 

respondente no momento da compra. Já concernente à opinião sobre os alimentos 

orgânicos, também sem diferença significativa (F=0,001, p= 0,973), pode-se refletir certa 

Avaliação do Produto F=4,264 p=0,042  Orgânico (M=8,5 DP=1,27) > Natural (M=7,8 DP=1,9) 

Comportamento de Compra F=5,024 p=0,028  Orgânico (M=6,98 DP=2,22) > Natural (M=5,78 DP=2,7) 
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homogeneidade na falta de confiança do consumidor a respeito de seus conhecimentos 

sobre alimentos orgânicos.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho teve como objetivo verificar a influência da presença de selos 

certificadores no comportamento de consumo de produtos orgânicos, comparando-se um 

produto com selo natural (fictício) e outro produto com certificação orgânica. Com isso, 

foi possível visualizar que os selos orgânicos de fato interferem na reação dos 

consumidores aos produtos apresentados, especialmente em questão de credibilidade. 

O estudo possibilitou explorar a percepção inicial dos produtos apresentados, a 

relevância e entendimento a respeito dos selos certificadores e, por fim, sobre as 

dificuldades encontradas quando se trata do consumo de produtos orgânicos. Foi 

percebida a presença de um valor criado em volta do selo orgânico apresentado, que 

influenciou diretamente em uma melhor avaliação geral do produto e da avaliação da 

relevância da presença dos selos. Por outro lado, foi confirmada a confusão e dificuldade 

existente acerca da identificação e diferenciação com produtos convencionais, seja por 

falta de informação ou falta de sinalização adequada. Além disso, dificuldade de 

encontrar produtos orgânicos e o alto preço também foram citados como barreiras 

existentes na decisão da compra. 

Assim, o estudo contribui para endossar a literatura sobre o consumo de 

orgânicos, reforçando a tendência do aumento de consumo e, consequentemente, a 

importância dos selos certificadores como ferramenta de auxílio na decisão de compra do 

consumidor. Dessa forma, evidencia-se a preocupação do consumidor com a adoção de 

um estilo de vida mais saudável, diretamente relacionado com sua alimentação e, ao 

mesmo tempo, a oportunidade de crescimento do mercado de orgânicos, investindo-se em 

maior clareza e abrangência nas informações disponíveis aos consumidores. 

As limitações desse estudo devem ser levadas em consideração, especialmente 

ao fato de a amostra experimental ter sido escolhida por conveniência, com delimitação 

definida pelo autor. Tendo isso em vista, estudos futuros são recomendados para a 

continuação da análise da influência de selos certificadores, principalmente sob a 

perspectiva de amostras experimentais mais diversas, como por exemplo, diferentes 

escolaridades, variável que já foi apresentada como diretamente relacionada ao consumo 

de orgânicos (PEREIRA; MULLER; RODRIGUES; MOUTINHO; RODRIGUES; 

BOTELHO, 2015). Além disso, poderia abordar consumidores com perfis de consumo 

mais sustentáveis, possivelmente mais conscientes acerca do mercado de orgânicos. 
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