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RESUMO   
Este trabalho teve como objetivo avaliar a percepção da qualidade em alimentos orgânicos 
no Distrito Federal entre consumidores habituais e não habituais.  Os principais aspectos 
abordados foram as qualidades intrínsecas e extrínsecas dos alimentos orgânicos. Aplicou-
se um questionário a 137 consumidores a fim de avaliar a tendência da concordância entre 
os entrevistados frente às variáveis. Discute-se no corpo deste texto os principais resultados 
da pesquisa relativos às seguintes variáveis: características, rotulagem, certificação, 
segurança e valor. De maneira geral, concluí-se que, existe percepção de concordância 
positiva da qualidade dos alimentos orgânicos no DF, entre os consumidores habituais e 
não habituais. Os consumidores não habituais percebem um preço bem mais alto nos 
alimentos orgânicos se comparados aos dos alimentos não orgânicos. Na maioria das 
questões houve grande concordância. Apenas no que se refere à igualdade na aparência 
visual entre alimentos orgânicos e não orgânicos houve discordância nas respostas. 
Palavras-chave: Alimentos orgânicos, certificação, consumidores, rotulagem, segurança, 
valor.  
 
ABSTRACT 
This work had the objective of investigating the perception of quality in organic food by 
frequent and non-frequent consumers in Distrito Federal. Intrinsic and extrinsic quality of 
organic food were aspects focused in this study. A questionnaire was applied to 137 
consumers in order to evaluate the tendency of concordance among participants facing the 
variables. The main results of this investigation are discussed in the text and they relate to 
the following variables: characteristics, labeling, certification, safety and value. Overall, 
one can conclude that there is perception of positive concordance of organic food quality in 
Distrito Federal among frequent and non-frequent consumers. Non-frequent consumers 
perceive a quite higher price applied to organic food in comparison with non-organic food. 
There was a high level of concordance on most of the questions presented. A low level of 
discrepancy was only experienced in one of the proposed questions which refers to 
similarities between the visual aspects of organic and non-organic food. 
Keywords: Organics foods, consumers, certification, labeling, safety, value. 

 

O mercado de orgânicos no Distrito Federal é muito expressivo em termos de consumo no 

cenário nacional, concentrando vários produtores locais que atendem as grandes redes de 

supermercado e no CEASA. Isso deve se fortalecer ainda mais por conta de Brasília ser 

uma das cidades sede da copa do Mundo de 2014. 
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O SEBRAE DF promoveu em Brasília um processo licitatório que objetivou a contratação 

de uma certificadora credenciada pelo MAPA e acreditada pelo INMETRO para atender a 

demanda por certificação de um grupo de produtores rurais localizados no Distrito Federal 

e entorno.   

Outro fato importante é a nova regulamentação para o setor, que entrou em vigor em 2011. 

Ficou estabelecido que para serem comercializados no País como orgânicos, os alimentos 

devem estar certificados por organismos de avaliação da conformidade, devidamente 

credenciados pelo Ministério da Agricultura - MAPA.  

Com intuito de contribuir com este novo cenário pós-regulamentação governamental, 

realizamos uma pesquisa no Distrito Federal, no sentido de conhecer a percepção da 

qualidade em alimentos orgânicos.  

Além de apresentar os resultados dessa pesquisa de campo sobre a percepção da qualidade 

em alimentos orgânicos no Distrito Federal, serão abordados vários aspectos conceituais 

importantes colhidos através da revisão bibliográfica que podem ampliar o entendimento 

sobre a qualidade intrínseca e extrínseca em alimentos orgânicos, que muitas às vezes 

passam despercebidas por grande parte das pessoas consumidoras habituais ou não.  

A Agricultura Orgânica é definida pela Lei Nº 10.831, de 23/12/2003, regulamentada pelo 

Decreto 6.323, de 27/12/2007. Nela consta:  “Art. 1º Considera-se sistema orgânico de 

produção agropecuária todo aquele em que se adotam técnicas específicas, mediante a 

otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à 

integridade cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade 

econômica e ecológica, a maximização dos benefícios sociais, a minimização da 

dependência de energia não-renovável, empregando, sempre que possível, métodos 

culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a 

eliminação do uso de organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes, em 

qualquer fase do processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição e 

comercialização, e a proteção do meio ambiente” (MAPA).  

Fora do Brasil a institucionalização da agricultura orgânica deu-se no início anos 90, 

procurando não só regulamentar a atividade produtiva, mas também definir procedimentos 

para a comercialização nos diferentes tipos de mercado. 
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A certificação é o processo pelo qual a certificadora expressa, como terceira parte 

independente e imparcial, que produtos e serviços determinados atendem os requisitos do(s) 

regulamento(s) para os quais foi proposta a certificação: nacional (Lei 10831/03), mercado 

europeu (reg. CE 834 / 2007 e 889 / 2008), mercado americano (National Organic Program 

- NOP), mercado Japonês (regras JAS), mercado sul coreano (regras FEAPA e FAPI) ou 

certificação múltipla – vários regulamentos. 

A acreditação de Organismos de certificação é realizada pela Divisão de Acreditação de 

Organismos de Certificação (Dicor) do INMETRO, que realiza as atividades para 

reconhecer a competência técnica dos organismos de avaliação da conformidade que 

executam certificações de produtos, sistemas de gestão, pessoas, processos ou serviços, 

para isto, utiliza programas de acreditação, estabelecidos em Normas, cujos requisitos 

devem ser atendidos, plenamente, pelos solicitantes. Esta acreditação engloba as 

modalidades: produtos, pessoas e sistemas de gestão (INMETRO). 

No Brasil, em novembro de 2011, apenas cinco organismos de avaliação de conformidade 

orgânica estão credenciados no MAPA para atuarem no Sistema Brasileiro de Avaliação da 

Conformidade Orgânica, são elas: ECOCERT, IBD, IMO, INC E TECPAR. 

Na visão de FARINA (2003), observam-se tendências que intensificam a importância da 

certificação. Uma delas é a segurança do alimento, que diz respeito à aquisição de 

alimentos que proporcionem ao consumidor saúde e segurança.  

Para FARINA e REZENDE, Organic products in Brazil: institutional environment and 

competition patterns: “No caso dos produtos orgânicos, onde os compradores por si 

próprios não podem verificar o cumprimento dos padrões de qualidade desejados, a 

certificação por uma entidade independente torna-se necessária, os compradores e os 

vendedores no mercado de produtos convencionais sabem razoavelmente os atributos da 

mercadoria, mas com produtos orgânicos o acesso à informação é diferenciado. Um 

produto com atributos de qualidade intrínsecos deve-se, de algum modo, transmitir esta 

informação ao consumidor; caso isto não ocorra o consumidor não aceitaria pagar um 

diferencial de preço”. De acordo com PORTER (1985) o preço de um produto é reflexo do 

valor que o consumidor assume para determinado produto. 
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Pesquisa realizada por BAKER (1998) com consumidores, cujas escolhas refletiam preço, 

nível de defeitos do produto, diferentes níveis de pesticidas utilizados (associados ao risco 

de câncer) e programas de certificação, encontrou resultados indicando que consumidores 

têm um forte desejo de consumir alimentos seguros e estão dispostos a pagar um diferencial 

de preço por isto.   

Segundo Neves e Castro (2003) o crescimento acelerado desse mercado e a rentabilidade 

apresentada têm atraído um número cada vez maior de produtores rurais, distribuidores e 

processadores, que necessitam entender a melhor forma de atender aos anseios do 

consumidor, desenvolvendo estruturas de comercialização mercadológicas que os 

satisfaçam em suas expectativas. 

O produto agrícola orgânico pode ser entendido como mais um produto que contém em si 

um valor agregado representado por sua qualidade diferenciada e certificada. Portanto, não 

se poderia taxar ou considerar os produtos agrícolas orgânicos como caros.  

Para a FAO, os preços dos alimentos orgânicos incluem não só o custo da produção de 

alimentos em si, mas também uma gama de outros fatores que não são capturados no preço 

dos alimentos convencionais, tais como: valorização e proteção do ambiente, 

desenvolvimento rural através da geração de empregos agrícolas adicionais e assegurando 

um rendimento justo e suficiente para os produtores e prevenção de riscos à saúde dos 

agricultores devido ao manuseio inadequado de pesticidas que possam gerar no futuro 

despesas médicas. 

Segundo a Federação Internacional dos Movimentos de Agricultura Orgânica – IFOAM, o 

sistema orgânico já é praticado em mais de uma centena de países ao redor do mundo, 

sendo observada uma rápida expansão, sobretudo na Europa, EUA, Japão, Austrália e 

América do Sul. Esta expansão está associada, em grande parte, ao aumento de custos da 

agricultura convencional, à degradação do meio ambiente e à crescente exigência dos 

consumidores por produtos “limpos”, livres de substâncias químicas e/ou geneticamente 

modificados, segundo DAROLT (2002). 

É importante ter em mente o conceito de qualidade e como ela é percebida pelos diversos 

segmentos da cadeia produtiva de alimentos. Uma das definições importantes é a qualidade 

intrínseca e extrínseca. A qualidade intrínseca refere-se, principalmente, aos danos ao meio 
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ambiente em seu processo produtivo, à ausência de resíduos químicos, valor nutritivo, 

confiança do consumidor no produto. Os atributos extrínsecos são preço, aparência, 

formato, cor e tamanho. As qualidades intrínsecas não podem ser visualizadas pelo 

consumidor e é exatamente nesse ponto em que a certificação é importante, no 

entendimento de SPERS (2000). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a percepção da qualidade de alimentos orgânicos no 

Distrito Federal por consumidores habituais e não habituais desse tipo de produto.  

 

MATERIAL E MÉTODOS  

A fim de melhor compreender a percepção da qualidade do ponto de vista do consumidor 

habitual e não habitual de produtos orgânicos no Distrito Federal, foi elaborado um 

questionário com afirmativas que procuraram explorar aspectos, diferentes e 

complementares. Cada variável foi investigada através de uma ou duas afirmativas, à 

exceção da variável características, que teve quatro afirmativas, por serem questões mais 

pontuais e objetivas que as demais. 

Procurou-se com assertivas positivas e comparativas mensurar o grau de concordância do 

consumidor habitual e não habitual de produtos orgânicos com relação às afirmativas 

presentes nos questionários.  

Chegou-se assim ao questionário definitivo, com suas nove assertivas (afirmativas) com 

quatro respostas possíveis: Discordo Totalmente, Discordo, Concordo e Concordo 

Totalmente. Duas questões foram utilizadas para identificação dos entrevistados, 

demograficamente, e seus hábitos de consumo de alimentos orgânicos. 

As 137 entrevistas foram realizadas na CEASA-DF, no espaço conhecido por Pedra e no 

Mercado Orgânico, e também na Feira Permanente do Cruzeiro, em dezembro  de 2011.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na população pesquisada, composta de consumidores habituais e não habituais de produtos 

orgânicos, o grupo mais expressivo foi de mulheres na faixa etária de 30 a 60 anos. 

Não houve grandes diferenças entre as percepções da qualidade dos alimentos orgânicos no 

Distrito Federal entre os dois grupos pesquisados (Tabela 1).  
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Verificou-se que cerca de 40% dos entrevistados de ambos os grupos percebem os produtos 

com aparência visual diferentes. Porém, foi observado também que cerca de 34% de 

entrevistados de ambos os grupos acreditam não haver diferença visual entre os produtos 

orgânicos e não orgânicos. A diferença não é muito grande, o que pode ser resultado das 

melhorias já observadas nos materiais genéticos disponíveis para o cultivo orgânico. 

Os consumidores habituais acreditam que os produtos são mais saborosos, apresentam 

maior durabilidade e maior conteúdo  nutricional comparado à percepção dos consumidores 

não habituais.  

A rotulagem é vista como importante e adequada por ambos os grupos de consumidores. Os 

consumidores de ambos os grupos concordam que a certificação garante a qualidade dos 

orgânicos e concordam totalmente que a regulamentação aumentou a credibilidade na 

certificação e nos orgânicos. 

Cerca de 60% dos entrevistados concordam totalmente que os alimentos orgânicos são mais 

seguros. 

Cerca de 21% dos entrevistados, compradores habituais de orgânicos, discordam da 

afirmativa de que os preços são mais altos, contra 14% dos consumidores não habituais. 

Para os compradores não habituais o preço é percebido como muito alto e pode ser um 

impeditivo na aquisição de orgânicos. 

Os alimentos orgânicos são percebidos como mais saborosos e com maior conteúdo 

nutricional por ambos os grupos de consumidores. Porém, esses mesmos consumidores 

percebem esses produtos como mais caros e de aparência visual diferente. 

 

REFERÊNCIAS 

BAKER, G. Strategic Implications of Consumer Food Safety Preferences, International 

Food and Agribusiness Management Reviews, v.1, n.4, p.451-463, 1998 

BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Instrução 007, de 17 de maio de 

1999. Diário Oficial da República Federativa Brasil, Brasília, DF, 19 de maio de 1999. 

Seção 1, p. 11-14.  

DAROLT, M. R. Agricultura orgânica: inventando o futuro. Londrina: IAPAR, 2002.  



FLORÊNCIO CRC; SILVA NG; PINHEIRO JJ. JUNQUEIRA AMR. 2012. A percepção da qualidade em 
alimentos orgânicos no DF. Horticultura Brasileira 30: S757-S764.  

Hortic. bras., v. 30, n. 2, (Suplemento - CD Rom), julho 2012 S 763 

FARINA, E..M.Q. E REZENDE,C.L. Organic Products in Brazil: Institutional 

Environment and Competition Patterns. Publicado nos anais do encontro de 2001 da 

International Society for New Institutional Economics (ISNIE) em Berkeley, Califórnia, 

USA.  

FAO. Disponível em: < http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq5/en/>. Acesso em 10 

de Out. 2011. 

FARINA, M. M. Q. F. Padronização em sistemas agroindustriais. In: ZYLBERSTAJN, D.; 

SCARE, R. F. Gestão da qualidade no agribusiness.  São Paulo: Atlas, 2003. 

INMETRO. Disponível em: < 

http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/acre_oc_prod.asp>. Acesso em 13 de Nov. 

2011. 

NEVES, M. F., CASTRO, L. T. Marketing e Estratégia em Agronegócios e Alimentos. São  

Paulo: Editora Atlas S/A/Pensa, 2003. 

PORTER, Michael E.. Vantagem Competitiva. Rio de Janeiro: Campus, 1985. 

PREFIRA ORGANICOS. Disponível em: < www.prefiraorganicos.com.br/ >. Acesso em 

10 de Out. 2011. 

SPERS, E. E. Qualidade e segurança em alimentos. In: ZYLBERSTAJN, D.; NEVES, M.F 

(Orgs). Economia e gestão dos negócios agro-alimentares. São Paulo: Pioneira, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FLORÊNCIO CRC; SILVA NG; PINHEIRO JJ. JUNQUEIRA AMR. 2012. A percepção da qualidade em 
alimentos orgânicos no DF. Horticultura Brasileira 30: S757-S764.  

Hortic. bras., v. 30, n. 2, (Suplemento - CD Rom), julho 2012 S 764 

Tabela 1.  Percepção da qualidade em alimentos orgânicos no DF por consumidores habituais e não 
habituais. Brasília, PROPAGA - UnB, 2011. (Quality perception of organic food by frequent and no 

frequent buyers in DF.  Brasília, PROPAGA – UnB, 2011) 

Assertivas (Afirmativas) Concordo  
Totalmente 

Concordo Discordo Discordo  
Totalmente 

Características dos alimentos orgânicos       O 
aspecto visual é igual ao do produto não 
orgânico 

8% 33% 42% 17% 
8% 35% 41% 16% 

As qualidades organolépticas (sabor e aroma) 
são mais acentuadas e mais naturais nos 
orgânicos 

66% 28% 4%   2%     
49% 38% 14% 0% 

A conservação e durabilidade “shelf-life” é 
superior nos orgânicos 

34% 37% 25% 4% 
16% 41% 41% 3% 

A qualidade nutricional é superior nos orgânicos  70% 25% 5% 0% 
57% 22% 16% 5% 

Rotulagem dos alimentos orgânicos    

Nos alimentos in natura é adequada 
26% 54% 20% 0% 
24% 41% 35% 0% 

A certificação dos alimentos orgânicos    
É um fator de qualidade no processo de 
produção dos orgânicos 

59% 36% 4% 1% 
59% 30% 8% 3% 

A regulamentação dos orgânicos por parte do 
governo ampliou a credibilidade na certificação 

42% 50% 3% 5% 
24% 57% 16% 3% 

Segurança dos alimentos orgânicos 

São mais seguros se comparados aos não 
orgânicos 

60% 34% 6% 0% 
57% 35% 5% 3% 

O valor dos alimentos orgânicos  
O valor de venda é mais alto se comparado ao 
valor dos não orgânicos 

42% 36% 21% 1% 
51% 35% 14% 0% 

Consumidores habituais, em cinza, consumidores não habituais, em branco. (Frequent buyers in 

gray, non-frequent buyers, in white) 


