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RESUMO 
O objetivo da pesquisa foi avaliar alterações no perfil dos consumidores de hortaliças 
orgânicas de Brasília - DF, ao longo do anos de 2004, 2008 e 2011. Os 1.310 
consumidores foram entrevistados nas feiras de produtos orgânicos, supermercados e 
hipermercados. O perfil do consumidor de hortaliças de Brasília é na sua maioria 
representado por uma mulher, com idade entre 31 e 50 anos, elevado grau de 
escolaridade e elevada renda familiar. A principal motivação para aquisição de 
hortaliças orgânicas é a preocupação com a saúde e essa preocupação se manteve ao 
longo dos anos. Foi observado um envelhecimento do consumidor que pode ser um 
reflexo do envelhecimento da população brasileira ou resultado da maior 
conscientização da população sobre os benefícios do consumo dos orgânicos à saúde.  
PALAVRAS-CHAVE: olericultura, caracterização do consumidor, renda, grau de 
escolaridade 
 
ABSTRACT 
Profile evolution  of organic vegetables' consumers in Federal District, Brasília.  
The research was carried out at Brasília, DF aiming to evaluate the evolution in the 
consumers' profile considering the years 2004, 2008 and 2011. The number of 1310 
consumers were interviewed in fairs, markets and hypermarkets in the city o Brasília. 
These consumers are represented by a female, with age varying from 31 to 50 year, high 
levels of education and income. The main reason to by organics has to do with health 
concern and it was maintained among the years evaluated. Consumers buying organics 
are getting older. It might be a reflection of the aging of the general population or due to 
an increase of awareness of these consumers related to the benefits of organics to health. 
Keywords:  vegetable crops, consumer's characterization, income, education level. 

 

Gradativamente, a valorização de produtos com atributos diferenciados de qualidade 

cria novas oportunidades de mercado, muitas das quais, acessíveis aos diversos 

agricultores. As novas oportunidades incluem desde a inserção desses agricultores em 

mercados de nicho nacionais e internacionais, como nos mercados com denominação de 

origem e mercados de orgânicos, tendo como consequência o aprimoramento dos 

circuitos regionais de produção, distribuição e consumo de alimentos. 
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A olericultura mantém vínculos simultâneos de diversos tipos com os mercados de 

produtos agroalimentares em razão do seu perfil produtivo diversificado (MALUF, 

2004). Nesse sentido, uma importante forma de alcançar novos mercados pode ser pela 

diversificação dos produtos ou pela agregação de valor ao produto final, visando atender 

os desejos e anseios do consumidor. 

O consumidor é o termômetro que define escolhas e compras, e o faz por meio de 

critérios racionais e emocionais. As questões racionais estão mais ligados aos produtos e 

são aquelas que envolvem, por exemplo, o tamanho do produto, a praticidade, a 

embalagem, a textura, a coloração.  Enquanto que as questões emocionais são aspectos 

subjetivos e estão mais ligadas ao consumidor, por exemplo: lembranças trazidas pelo 

produto, correspondência entre o produto e algum outro elemento relevante para o 

consumidor, status que o produto confere, entre outros. Diante disso, ressalta-se a 

importância de entender como o consumidor pensa, age e decide sobre o produto que 

vai adquirir. 

O objetivo do trabalho foi analisar as características do consumidor de hortaliças 

orgânicas de Brasília - DF e sua respectiva percepção de qualidade. Foram levantadas 

informações sobre os consumidores nos anos de 2004, 2008 e 2011 para identificação 

do perfil e preferências.   

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O método de pesquisa utilizado foi survey para a obtenção de informações por 

intermédio de uma entrevista com os participantes. Foram feitas inúmeras perguntas 

com auxílio de questionário estruturado, conforme sugerido por Malhotra (2001).  

As entrevistas foram feitas nos principais pontos de comercialização da região central 

do Distrito Federal: Asa Sul, Asa Norte, Lago Norte, Lago Sul, Cruzeiro, SIA, Setor de 

Mansões Park Way – SMPW, Taguatinga e Vicente Pires, em hipermercados, 

supermercados e feiras. Foram aplicados 1.310 questionários assim distribuídos: 2004 

(497), 2008 (400) e 2011 (413). 

Os dados foram submetidos ao programa SPSS (Statistical Package for Social Sciences 

v. 16.0) para a tabulação e análise das respostas objetivas, sendo apresentadas as 

características demográficas dos consumidores.  

Como a estimativa da dimensão da população a ser estudada depende de um grau de 
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precisão elevado, utilizou-se um nível de segurança de 95%, o qual foi pautado na 

seguinte fórmula sugerida por Martins (2002): n = (z2.p.q) / e2. Nessa fórmula n = 

número de pessoas entrevistadas; z = 1,96 (valor da distribuição normal padrão nível de 

confiança de 95%); p = proporção de respondentes para opção “sim” (p = 0,5); q = 

proporção de respondentes para opção “não” (q = 0,5); e, e = erro amostral (0,05). O 

Valor p = q = 0,5 é recomendado na literatura para os casos onde não se sabe nada sobre 

as possíveis proporções de respondentes para sim/não – parâmetro populacional. 

Através desta fórmula, o tamanho mínimo da amostra a cada ano seria de 385 

entrevistados.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa realizada em 2004 mostrou que 34,7% dos entrevistados eram do gênero 

masculino e 65,3% do feminino. Em 2008, entrevistados do gênero masculino foi ainda 

menor, 27,7%, enquanto que as mulheres representavam 72,3% da pesquisa. No ano de 

2011 a participação dos homens na compra desses produtos aumentou, 37,3% dos 

entrevistados, contra 62,7% de mulheres. No livro Por que as mulheres compram? 

(JOHNSON e LEARNED, 2005), as autoras observam que um grande número de 

mulheres não só contribui com metade da renda familiar e são proprietárias do próprio 

negócio, como também agem como agentes de consumo em casa e no trabalho. Assim, 

é possível notar que as mulheres também controlam o poder decisório quando se trata de 

questões importantes como alimentação e saúde (KOTLER, KARTAJAYA e 

SETIAWAN, 2010). 

Em 2004, foi observado ainda que 44,8% dos consumidores tinham pelo menos o 

terceiro grau completo. Desse total, 8,7% possuíam pós-graduação. Em 2008, houve um 

grande aumento dessa porcentagem. Entre estes entrevistados, 76% tinham, no mínimo, 

o terceiro grau completo, sendo que 26,8% apresentavam ainda pós-graduação. No ano 

de 2011, foi observado que a quantidade de pessoas que tinha pelo menos o terceiro 

grau completo (71,8%) permaneceu praticamente constante em relação ao ano de 2008. 

Desse total, 25,2% dos entrevistados tinham pós-graduação. 

A elevação no grau de instrução apresentada pelos dados no decorrer dos anos reforça o 

fato de que as hortaliças orgânicas continuam sendo adquiridas pelos consumidores com 

maior grau de instrução e, consequentemente, mais esclarecidas. 
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As pesquisas realizadas em 2004 demonstraram também que 54,3% dos entrevistados 

tinham renda familiar superior a 2.200 reias, sendo que 18,91% ganhavam de 2.201 a 

3.500 reais, 21,93% de 3.501 a 5.000 reais e 13,48% acima de 5.000 reais. Em 2008, 

observou-se que mais de 59% da amostra tinha renda familiar superior a 5.000 reais. A 

soma das respostas daqueles com renda familiar inferior a 5.001 reais foi de 35,7%. Já 

em 2011, o resultado manteve-se semelhante ao ano de 2008. A renda familiar superior 

a 5.000 reais representou 47,0%, enquanto que a inferior a 5.000 reais correspondeu a 

26,2%. Muitos dos entrevistados optaram por não informar suas rendas familiares, 

principalmente, nos anos de 2004 e 2011. 

As hortaliças orgânicas são adquiridas por consumidores que geralmente se inserem em 

classes socioeconômicas de alto poder aquisitivo e com elevado grau de instrução. Ou 

seja, os consumidores de hortaliças orgânicas no Distrito Federal também são pessoas 

que além de terem consciência de responsabilidade socioambiental, também podem 

arcar com o custo final dos produtos oriundos desse sistema produtivo. Essas 

informações sobre renda e grau de instrução foram ainda mais ressaltadas no decorrer 

da pesquisa, visto que os dados dos três anos de referência (2004, 2008 e 2011) também 

apresentaram o envelhecimento do perfil do consumidor de hortaliças orgânicas. 

Além dos grandes incrementos recebidos pelo salário mínimo brasileiro, muitas famílias 

deixaram a dependência da renda do chefe da casa e as mulheres partiram à conquista 

do seu mercado de trabalho. Isso fez com que os hábitos familiares mudassem e que a 

demanda alimentar fosse se ajustando ao novo estilo de vida. 

Aligleri (apud ARAÚJO, 2006) ressalta a influência da renda do consumidor na decisão 

de compra de produtos/serviços ambiental e socialmente responsáveis. De acordo com 

esse autor, com relação à renda, é importante destacar, sobretudo no Brasil, que o 

consumidor apesar de ter consciência da necessidade do consumo responsável, nem 

sempre teve poder aquisitivo para tal compra. Logo, nem todas as cadeias produtivas 

que se organizarem estrategicamente do ponto de vista socioambiental, serão bem 

sucedidas na sua intenção de fomentar a competitividade com a atração dos 

consumidores. Isso porque, em muitas cadeias, a adoção de políticas sistêmicas de 

responsabilidade implica um incremento no custo final do produto. 

A renda determina a que classe social o consumidor estará inserido. Isso implica nos 

diferentes comportamentos de consumos e posteriormente terá impacto direto em suas 
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decisões de compra (KARSAKLIAN, 2004). Sendo assim, a renda da população 

desempenha papel fundamental no aumento de consumo de hortaliças orgânicas, pois o 

preço destes produtos ainda é considerado alto. 

Em 2004 houve uma grande concentração de consumidores com idades entre 20 e 50 

anos (71,1%), distribuídos da seguinte forma: de 20 a 30 anos com 23,7% de respostas; 

de 31 a 40 anos com 23,7%; e de 41 a 50 anos também com 23,7%. Em 2008, a 

concentração ficou nas faixas etárias entre 31 e 60 anos (76,6%), sendo que de 31 a 40 

anos foram 20,8%; de 41 a 50 anos, 27%; e de 51 a 60 anos, 28,8%. No ano de 2011, a 

concentração esteve ainda entre 31 e 60 anos (68%), sendo que os entrevistados que 

responderam de 31 a 40 anos representaram 20,3%; de 41 a 50 anos, 31,7%; e de 51 a 

60 anos, 16%. Diante dos dados apresentados e ao longo dos três anos de referência 

(2004, 2008 e 2011), é possível observar o envelhecimento do perfil do consumidor de 

hortaliças orgânicas. 

De maneira geral, observou-se que o consumidor de hortaliças orgânicas tem idade 

concentrada na faixa de 31 a 50 anos. Possivelmente a preferência por hortaliças 

orgânicas seja impulsionada pela aparição dos primeiros sintomas provenientes de 

doenças ligadas ao colesterol, diabetes, hipertensão, entre outros sintomas. Vincula-se, 

portanto, essa preferência por alimentos orgânicos à concepção de um envelhecimento 

saudável ou à qualidade de vida oriunda de uma alimentação mais natural. 

Em estudos feitos em países caracterizados pelo envelhecimento da população, como o 

Japão e a maior parte dos países europeus, as populações mais maduras são 

consideradas como consumidores importantes para produtos e serviços ligados à saúde 

(ROWLEY e TASHIRO, 2008). O mesmo tende a acontecer com o futuro perfil da 

sociedade brasileira. 

Além disso, os entrevistados que apresentam idade entre 31 e 50 anos são aqueles 

oriundos da Geração X, nome atribuído às pessoas nascidas entre o início dos anos 60 e 

o fim dos anos 70. Nos Estados Unidos, o termo Geração X foi, inicialmente, usado 

para se referir à geração posterior a de baby boomers (entre 1946 e 1964), ou seja, foi a 

partir dessa época que as famílias começaram a ter menos filhos por casal.  

A Geração X também pode ser identificada como jovens que buscavam romper com os 

padrões, descrentes no governo, apáticos à política e voltados para a anarquia. Outro 
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fator que marcou esse grupo foi o aumento no número de divórcios, pois as mulheres 

ganharam independência e transformaram a maneira de se relacionar com a sociedade.  

Foi a partir dessa geração que surgiram as preocupações com a destruição ambiental e 

as questões ecológicas. É possível, portanto, que as pessoas da Geração X apresentem 

certas características que as tornam mais propícias a consumirem alimentos alternativos, 

ou seja, não convencionais e que estejam vinculados a questões diferentes dos padrões 

vigentes. 

Em uma análise similar feita no Paraná pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento 

Econômico e Social e Instituto Agronômico do Paraná (IPARDES, 2007), foi observado 

que o consumidor de orgânicos é predominantemente do gênero feminino, atua como 

profissional liberal ou funcionário público, sua idade varia entre 31 e 50 anos, com 

famílias de 3 a 4 membros. A renda está entre 9 e 12 salários mínimos, apresentando 

nível de instrução correspondente ao ensino superior completo. 

Segundo estudo feito por Choudhury e Costa (2003), pode-se traçar o seguinte perfil 

para os consumidores dos produtos orgânicos: normalmente são profissionais liberais; 

66% são do sexo feminino, com idade variando entre 31 e 50 anos (62% dos casos); 

Elevado nível de instrução; praticam esportes regularmente (59,4%); geralmente são 

casados; apreciam o contato com a natureza - frequentam parques e bosques 

regularmente (62,9%); têm elevada renda familiar (68% têm renda superior a 10 salários 

mínimos) e são consumidores fiéis (58% frequentam semanalmente a feira). 

De maneira geral, os consumidores de orgânicos têm hábito de praticar esportes com 

frequência e, mesmo morando na cidade, procuram um estilo de vida que permita o 

contato com a natureza (IPARDES, 2007). 

Além disso, as estatísticas mercadológicas, o marco teórico deste trabalho e a sociedade 

mostram que a agricultura sem agrotóxicos é uma das principais tendências no mundo. 

No mercado mundial nota-se uma tendência de aumento no consumo de produtos 

orgânicos principalmente em países como Estados Unidos, Reino Unido, Suíça, 

Alemanha (CHOUDHURY e COSTA, 2003). 

No mercado Inglês, os consumidores estão desejosos por novas opções de alimentos. 

Eles já se consideram supridos quantitativamente, restando apenas o fator qualidade 

como novo diferencial a ser oferecido. Por essa razão, os produtos oriundos de sistemas 
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orgânicos de cultivo apresentaram crescimento de 500% em apenas um ano 

(MAMEDE, 1999).  

O perfil dos consumidores de hortaliças orgânicas é muito parecido com o padrão do 

consumidor de hortaliças convencionais em Brasília – DF (ALMEIDA, 2012). Isso 

ratifica e destaca a informação de que falta produto para um potencial mercado 

consumidor de hortaliças orgânicas. Ou seja, se o perfil do consumidor de hortaliças 

orgânicas de Brasília – DF é tão parecido com o de hortaliças convencionais, é possível 

que uma maior oferta de orgânicos seja bem absorvida pelo mercado consumidor. Isso 

nos permite inferir que a expansão do mercado de hortaliças orgânicas está limitada, 

principalmente, pela oferta dessa classe de produtos no mercado.  
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