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RESUMO 

SEGRI, GSO. Atitudes em relação à saúde e o comportamento de compra de 

produtos orgânicos entre funcionários e alunos de uma instituição pública de ensino 

superior de São Paulo/SP. [Dissertação de Mestrado] Faculdade de Saúde Pública 

da Universidade de São Paulo; 2015. 

Introdução. A preocupação com saúde e o interesse por uma alimentação saudável 

com alimentos ricos em vitaminas e minerais, mais naturais, menos processados e 

sem resíduos tóxicos é uma realidade. O motivo pelo qual os indivíduos escolhem 

seus alimentos e como fazem estas escolhas é uma etapa importante na realização 

de orientações dietéticas adequadas, pois diversos fatores como atitude, hábito, 

valores, crenças e normas sociais afetam a maneira como os consumidores vivem, 

compram e consomem. Objetivo. Estudar o interesse em relação à saúde e 

comportamento de compra de produtos orgânicos entre funcionários e alunos da 

Faculdade de Saúde Pública/USP. Métodos. Um total de 221 voluntários 

responderam o questionário composto pela Escala de Atitude em Relação à Saúde 

(HTAS), perguntas sobre comportamento do consumidor e aspectos 

sociodemográficos. Realizou-se a análise descritiva dos dados, bem como testes de 

associação pelo qui-quadrado de Pearson, teste de Kruskal-Wallis para verificar 

diferenças entre distribuições e análise fatorial exploratória com rotação Varimax 

para identificação dos fatores de influência de compra de orgânicos. Resultados. A 

subescala de Interesse em Saúde Geral apresentou a maior média (5,03). 

Identificou-se um maior interesse por produtos light entre os homens e por produtos 

naturais entre as mulheres. A decisão de compra de produtos orgânicos está 

associada à renda (p=0,022) e entre os que compram, a proteção ambiental é o fator 

mais importante, seguido da saúde, informação e mercado, além de apresentarem 

maior interesse em saúde geral e em produtos naturais. Conclusão. A maior atitude 

em relação à saúde foi verificada entre aqueles que efetivamente compram produtos 

orgânicos, por apresentarem maior interesse em saúde geral e produtos naturais, 

buscando uma alimentação mais saudável, com menos alimentos processados e 

produtos químicos.     

Palavras-chave: saúde, escalas de saúde, orgânicos, consumidor, atitude. 

 

 
  



     
 

ABSTRACT 

SEGRI, GSO. Attitudes to health and the buying behavior of organic products in 

students and staff of a public institution of higher education in São Paulo / SP. 

[Dissertation Master] Faculty of Public Health, University of São Paulo; 2015. 

Introduction. Concern for health and interest in healthy eating with food rich in 

vitamins and minerals, more natural, less processed and no toxic waste is a reality. 

The reason why individuals choose their food and how they make these choices is an 

important step in making appropriate dietary guidelines, since several factors such as 

attitude, habits, values, beliefs and social norms affect the way consumers live, buy 

and consume. Objective. Study the health interest and buying behavior of organic 

products in students and staff of the School of Public Health / USP. Methods. A total 

of 221 volunteers answered a questionnaire composed of Health Attitude Scale 

(HTAS), questions about consumer behavior and demographic aspects. We 

conducted a descriptive analysis of data, and association tests by the Pearson´s chi-

square test, Kruskal-Wallis test to verify the differences among distributions and 

exploratory factor analysis with Varimax rotation to identify factors which influence 

the purchase of organic food. Results. The subscale of Interest in General Health 

had the highest average (5.03). It identified a greater interest in light products among 

men and natural products for women. The decision to purchase organic products is 

associated to income (p = 0.022) and among those who purchase, environmental 

protection is the most important factor, followed by health, information and market, 

besides having greater interest in overall health and products natural. Conclusion. 

The greatest attitude towards health was observed among those who actually buy 

organic products because they have more interest in general health and natural 

products, looking for a healthier diet with less processed foods and chemicals. 

Keywords: health, health scales, organic, consumer attitude. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E SAÚDE 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o conceito de saúde não 

significa meramente a ausência de doença, mas o completo estado de bem estar 

físico, mental e social. Fatores como meio ambiente, genética, renda, nível de 

escolaridade, relacionamento com amigos e familiares podem determinar o estado 

de saúde dos indivíduos e impactá-la consideravelmente (WHO, 2014). Neste 

contexto, a alimentação saudável também se insere como um fator que promove a 

saúde por meio de uma nutrição adequada e pela proteção ambiental, além de ser 

um forma de integração social. 

A alimentação saudável e adequada é um direito humano básico que envolve 

a garantia ao acesso permanente e regular a uma prática alimentar apropriada, aos 

aspectos biológicos e sociais do indivíduo, de forma socialmente justa, com 

qualidade nutricional e sanitária, baseada em práticas produtivas corretas e 

sustentáveis. Estas práticas necessitam estar em acordo com as necessidades 

alimentares especiais; ser referenciada pela cultura alimentar e pelas dimensões de 

gênero, raça e etnia; tornar-se acessível do ponto de vista físico e financeiro e ser 

harmônica em quantidade e qualidade, atendendo aos princípios da variedade, 

equilíbrio, moderação e prazer (CONSEA, 2007; BRASIL, 2014). 

Dessa forma, pode-se dizer que a alimentação integra cinco dimensões: a do 

direito humano de acesso aos alimentos; a biológica (aspectos nutricionais e 

qualidade sanitária), a sociocultural (relação de indivíduos e de coletivos com a 

comida), a econômica (relações de trabalho estabelecidas no âmbito do sistema 
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alimentar e preço dos alimentos) e a ambiental (formas de produção sustentáveis, 

comercialização e consumo de alimentos) (CASTRO et al., 2011). 

O aumento das doenças crônicas não transmissíveis como o diabetes e a 

hipertensão está relacionado ao crescimento da obesidade e à alimentação. Apesar 

de a alimentação saudável ter recebido mais espaço na agenda das políticas 

públicas, as práticas alimentares dos brasileiros estão distantes das desejáveis nas 

diferentes fases do curso da vida, em todos os estratos socioeconômicos e pioraram 

nas últimas décadas (CASTRO, 2015).  

Segundo dados do VIGITEL 2014 (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção 

para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), que coletou informações nas 26 

capitais brasileiras e no Distrito Federal no ano de 2013, a frequência do consumo 

recomendado de frutas e hortaliças entre os entrevistados foi de 23,6% com 

aumento significativo entre os anos de 2006 a 2013, em ambos os sexos e, neste 

último ano, tendeu a crescer com o aumento da idade e nível de escolaridade, 

apesar de ser menor em homens (19,3%) do que em mulheres (27,3%) (VIGITEL, 

2014). 

Ainda de acordo com a pesquisa, a frequência de excesso de peso entre os 

adultos foi de 50,8%, maior entre homens (54,7%) do que mulheres (47,4%) e com 

tendência de aumento de acordo com a idade (até 54 anos), em ambos os sexos. 

Nas mulheres, o excesso de peso diminuiu uniformemente com o aumento da renda. 

A frequência de adultos obesos foi de 17,5% e tendeu a diminuir com o aumento da 

escolaridade, em ambos os sexos. Apesar da ampliação do consumo recomendado 

de frutas e hortaliças, tanto o excesso de peso quanto a obesidade aumentaram 

entre os anos de 2006 e 2013 (VIGITEL, 2014).  
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1.2 ESCOLHAS ALIMENTARES E ATITUDES EM RELAÇÃO À SAÚDE 

 

 As atitudes alimentares, definidas como pensamentos, crenças, sentimentos, 

comportamentos e a relação estabelecida com os alimentos, podem ter impacto na 

saúde (ALVARENGA et al., 2010). Adotar uma alimentação saudável não é 

simplesmente uma questão de escolha individual, ou seja, muitos fatores podem 

influenciar positiva ou negativamente o padrão de alimentação dos indivíduos. O 

ambiente onde estão inseridos representa um importante fator de influência, pois os 

expõe à condições externas que incluem, por exemplo, valores culturais e a 

necessidade de fazer refeições fora de casa, em locais onde não são oferecidas 

opções saudáveis de alimentação. Além destes, citam-se outros fatores como a 

exposição intensa à publicidade de alimentos não saudáveis, com custos mais 

elevados do que os alimentos minimamente processados, o acesso à educação e 

informações confiáveis sobre características e determinantes da alimentação 

adequada e saudável, além da oportunidade de residir próximo de feiras e mercados 

que comercializem alimentos naturais de boa qualidade (BRASIL, 2014). 

Uma das cinco tendências mundiais referentes ao consumo de alimentos,  

identificadas pelo estudo Brasil Food Trends 2020, diz respeito à saudabilidade e 

bem-estar. Isto se deve ao fato da crescente busca por um estilo de vida mais 

saudável, influenciado por fatores como o envelhecimento das populações, 

descobertas científicas sobre associações de dietas com determinadas doenças, 

bem como a renda e a vida urbana, favorecendo o mercado de produtos para dietas, 

naturais e orgânicos (BARBOSA et al., 2010). 

Conhecer o motivo pelo qual os indivíduos escolhem seus alimentos e como 

fazem estas escolhas é uma etapa importante para realizar orientações dietéticas 
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adequadas, principalmente quando o objetivo final será o estímulo às mudanças de 

comportamento alimentar, que por sua vez, se concentram nas atitudes dos 

indivíduos (AJZEN e FISHBEIN, 1980). Fatores importantes de escolhas alimentares 

relacionados à saúde como o valor nutricional dos alimentos e os aspectos 

sensoriais relacionados a eles dependem de cada indivíduo e podem ser mais ou 

menos valorizadas, de acordo com as atitudes alimentares de cada um deles.   

 A discrepância entre as recomendações dietéticas sobre consumo de 

alimentos saudáveis e a influência da saúde na escolha dos alimentos são objetos 

de estudo entre pesquisadores, uma vez que as razões que culminam nestas 

escolhas podem ser diferentes entre as pessoas, e dentre essas razões podem ser 

incluídas a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, redução do peso ou 

razões ideológicas. Assim, para avaliar as atitudes em relação à saúde, ROININEN 

(2001), desenvolveu e validou duas escalas conhecidas como Health and Taste 

Attitude Scales (HTAS) para identificação das atitudes em relação à saúde e sabor. 

Cada uma das escalas foi composta por três subescalas, inicialmente validadas para 

uso em sua população de estudo.  

 ZANDSTRA et al. (2001), por meio do uso das mesmas subescalas de 

interesse geral em saúde e interesse por produtos light identificou-as como 

adequadas e úteis preditoras de escolhas alimentares. Os autores verificaram que o 

interesse geral em saúde associou-se a uma maior ingestão de verduras e frutas e 

menor ingestão de gorduras.  

 No trabalho de ROININEN e TUORILA (1999), as escolhas alimentares foram 

estudadas utilizando uma tarefa comportamental simples, como optar entre dois 

alimentos, sendo um deles a maçã (opção saudável) e o outro, a barra de chocolate 

(opção não saudável). Neste estudo as autoras concluíram que o interesse geral em 
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saúde, o interesse por produtos light e o desejo por alimentos doces eram bons 

preditores de escolhas alimentares. 

 Outros estudos utilizaram a HTAS para avaliação das atitudes em relação à 

saúde. CHEN (2013) em um estudo nacional em Taiwan investigou se consumidores 

com diferentes graus de preocupação relacionados à ingestão de alimentos com 

pesticidas, hormônios ou transgênicos apresentam variação nas atitudes em relação 

à saúde, recrutando participantes maiores de 20 anos, das regiões Central, Norte, 

Sul, Leste e Oeste.  TEH et al. (2007), no estudo em Maine/EUA, com alunos e 

funcionários da Universidade local, investigou se a atitude em relação à saúde 

interfere na aceitação de barras produzidas com soja e blueberry. GRUBOR et al. 

(2015), na Sérvia, investigou as atitudes em relação à saúde de uma população de 

18 a 65 anos, recrutados em três localidades próximas que contemplam 75% da 

população total.   

 Segundo ROININEN (2001), para que uma pessoa faça a opção por ingerir 

alimentos que atendam às recomendações dietéticas, estas devem demonstrar 

importância para que sejam consideradas confiáveis e desta forma, encorajarem a 

uma mudança de atitude, que deve incluir a consciência de impactos futuros em sua 

saúde. Desta forma, se uma pessoa está motivada, os conhecimentos sobre as 

recomendações dietéticas podem afetar seu comportamento, assim como os 

benefícios de uma alimentação saudável também influenciam no comportamento, 

porém salienta-se que isto só acontece se o indivíduo entende a relevância desta 

mudança, está motivado e possui conhecimento suficiente para tal. No entanto, 

outros fatores não relacionados diretamente à saúde também podem gerar 

mudanças no comportamento alimentar, como razões ideológicas, ou seja, 

preocupação com o meio ambiente, valores políticos ou religiosos. 
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As escolhas alimentares são, portanto, influenciadas não somente pelo fator 

saúde, mas também por outros fatores que devem ser considerados quando se 

estuda a motivação para escolhas de alimentos. A ênfase do foco “saúde” pode 

representar uma importância muito grande que não necessariamente será relevante 

para muitas pessoas (STEPTOE et al., 1995).  

Diante da crescente busca por saúde, sustentabilidade e responsabilidade 

social, torna-se interessante o direcionamento da atenção aos alimentos que 

possuem tais características, como aqueles provenientes da agricultura orgânica. 

Este meio de produção preserva os pequenos produtores ou agricultores familiares, 

minimiza a exposição aos agrotóxicos, preserva os solos e lençóis freáticos, por não 

sofrerem a infiltração de contaminantes, além de fornecerem frutas e hortaliças com 

maior valor nutricional (PORTAL ORGÂNICO, 2015). 

 

 1.3 PRODUTOS ORGÂNICOS 

 

Segundo a ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTURA ORGÂNICA (AAO), a 

Agricultura Orgânica é um processo produtivo que utiliza tecnologias apropriadas à 

realidade local de solo, topografia, clima, água e biodiversidade locais, em harmonia 

com os seres humanos, garantindo além de alimentos saudáveis, mais saborosos,  

de maior durabilidade e isentos de agrotóxicos, hormônios, drogas veterinárias, 

adubos químicos, antibióticos ou transgênicos em qualquer fase da produção, a 

sustentabilidade da agricultura familiar e qualidade ambiental (MAPA, 2015). 

O consumo de alimentos com estes tipos de resíduos pode causar prejuízos à 

saúde, como alergias temporárias ou até doenças crônicas, com alterações 

neurológicas e sobrecarga do fígado (ANVISA, 2006). LOURENÇO (2003), em sua 
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pesquisa sobre interações de agrotóxicos na dieta brasileira, concluiu que estas 

oferecem perigo à saúde com efeitos de diferentes proporções e, por isso, é direito 

da população conhecer os riscos provenientes deste meio de produção. 

O sistema de produção agroalimentar convencional é focado na alta 

produtividade, prioriza a monocultura, o uso de insumos sintéticos em larga escala e 

a consequente subordinação de agricultores às grandes indústrias do agronegócio, 

com a comercialização em grandes redes varejistas e a venda para exportação e, 

com isso tem gerado conflitos nas esferas sociais, ambientais, culturais e de saúde, 

por não priorizar a alimentação saudável e adequada da população (SILVA, 1999; 

FRIEDMANN, 2005; AZEVEDO e RIGON, 2010; SOUZA et al., 2015). 

A busca por alimentos provenientes de métodos de produção orgânicos é 

uma tendência mundial. Nos Estados Unidos a taxa média de comercialização tem 

aumentado cerca de 20% ao ano enquanto na Europa, 25%. Em dez anos a área 

certificada com produção orgânica cresceu 900% nos países da comunidade 

europeia (SEBRAE, 2010).  O aumento da demanda por alimentos orgânicos in 

natura e processados deve-se, principalmente, pela preocupação dos consumidores 

em ter uma vida mais saudável e preservar o meio ambiente (SOUZA, 2003; 

SANTOS e MONTEIRO, 2004).  

Apesar dos diversos benefícios, a produção orgânica também merece 

atenção em alguns aspectos, como por exemplo, a segurança microbiológica dos 

produtos agrícolas. Os insumos utilizados neste processo, se não tratados e 

armazenados corretamente, podem levar à contaminação dos produtos, do solo ou 

das fontes de água, pois a matéria orgânica apresenta agentes patógenos 

importantes de serem controlados. Dessa forma, os agricultores precisam seguir 

boas práticas agrícolas para manusear estes adubos naturais, minimizando os 
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riscos. Além disso, devem ser seguidos os procedimentos corretos de higienização 

dos alimentos in natura antes do consumo (FAO, 2000; 2015).  

 Dados divulgados pela Organização Não-Governamental (ONG) Projeto 

Organics Brasil, indicam que em 2010 as vendas de produtos orgânicos alcançaram 

R$ 350 milhões, valor 40% superior ao registrado em 2009, além disso, houve 

crescimento também no mercado externo. As 72 empresas associadas ao Organics 

Brasil, que representam mais de 60% do setor, exportaram em 2010 cerca de US$ 

108 milhões, 30% mais do que no ano de 2009 (BRASIL, 2011).  

A Lei 10.831, de 23 de dezembro de 2003 aprova a cultura e comercialização 

dos produtos orgânicos no Brasil, entretanto, a regulamentação ocorreu anos 

depois, em 27 de dezembro de 2007 com a publicação do Decreto Nº 6.323. A  

variedade de solos e climas aliada a uma grande diversidade cultural e 

biodiversidade local faz do Brasil um país com grande potencial para o crescimento 

da produção orgânica (BRASIL, 2003, 2007).  

Para identificação do produto orgânico, implementou-se o selo de certificação 

ou declaração de cadastro do produtor orgânico (Figura 1). O selo único oficial do 

Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica (SisOrg) foi instituído 

pela Instrução Normativa nº 50, de 5 de dezembro de 2009. Este selo pode ser 

obtido por meio de Certificação por Auditoria ou por um Sistema Participativo de 

Garantia. Os agricultores familiares são os únicos autorizados a realizar vendas 

diretas ao consumidor sem certificação, desde que integrem alguma organização de 

controle social cadastrada nos órgãos fiscalizadores (BRASIL, 2009a).  

A certificação por auditoria dá-se por meio de certificadoras que possuem a 

obrigação de avaliar e garantir a conformidade da produção orgânica. Atuam 

comercialmente na prestação de serviços de certi ficação a produtores individuais ou 
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grupos, mantendo-os atualizados quanto às normas vigentes, realizando visitas 

programadas e sem aviso prévio às unidades, ao menos uma vez ao ano, conforme 

o grau de complexidade da produção. Já o Sistema Participativo de Garantia (SPG) 

é formado por uma união de produtores e outros interessados que cuidam uns dos 

outros e se visitam para manter a qualidade da produção. A estrutura básica do 

sistema é formada pelos membros e pelo Organismo Participativo de Avaliação da 

Conformidade (OPAC) - pessoas físicas ou jurídicas que fazem parte de um grupo 

classificado em duas categorias, distribuidores, comercializadores, transportadores e 

armazenadores (MAPA, 2015). 

 

Figura 1. Selo único oficial do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade 

Orgânica (SisOrg). São Paulo, 2015. 

 

Fonte: BRASIL, 2009a. 

 

Alimentos industrializados também podem ser considerados orgânicos desde 

que contenham em sua composição, no mínimo, 95% de ingredientes orgânicos e 

atendam alguns critérios, tais como manter o respeito às normas de fabricação 

evitando contaminação do produto com substâncias indesejadas e utilizar 

ingredientes que não causem danos à saúde do consumidor. Para os alimentos 

industrializados que possuam no mínimo 70% de ingredientes orgânicos, a 

denominação deve conter os seguintes dizeres “produto com ingredientes orgânicos” 

(BRASIL, 2004). 
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A importância da fiscalização e certificação se justifica por meio de estudos 

que compararam a produção orgânica com a convencional, como S ILVA et al. 

(2015) que verificaram a similaridade das regiões de cultivo orgânico com o 

convencional e que após quinze anos de conversão dos sistemas, não apresentou 

melhora significativa na qualidade do solo e das bacias da região. Neste estudo, os 

autores chamam a atenção para o crescimento dos investimentos bancários para 

agricultores interessados na agricultura orgânica, porém, para que eles sejam 

ecologicamente mais eficientes, devem considerar um maior rigor nos princípios da 

agricultura orgânica, evitando maiores desmatamentos e o uso dos solos durante a 

fase de repouso, na busca de melhores condições da água local, além de considerar 

com mais seriedade a implantação do sistema de rotação de culturas.   

Para VEGA-ZAMORA et al. (2013), o termo "orgânico" representa um papel 

de superioridade, por isso, estes produtos são adquiridos por consumidores que 

valorizam a saúde, a segurança, a qualidade, autenticidade e naturalidade nos 

alimentos, sem deixar a preservação ambiental como uma motivação final, mas sim 

um mediador da decisão. Dessa forma, a palavra "orgânico" aumenta o valor do 

produto para estes consumidores e consequentemente, o mercado tem ofertado 

produtos que contribuam para a preservação ambiental. No entanto, para que a 

comercialização destes produtos seja bem sucedida é necessário que os 

consumidores façam a opção pela compra destes determinados produtos (EIDE, 

2013). 

De maneira geral, apesar da crescente procura por produtos orgânicos, 

verifica-se um aumento dos sistemas alimentares baseados em monoculturas que 

fornecem matérias-primas para a produção de alimentos ultraprocessados ou para 

rações usadas na criação intensiva de animais, e com isso, os sistemas centrados 
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na agricultura familiar com técnicas eficazes de cultivo e manejo do solo associados 

à criação de animais, perdem força. Como consequência, ocorre o crescimento do 

intenso uso da mecanização, consumo elevado de água e combustíveis, fertilizantes 

químicos, sementes transgênicas, agrotóxicos e antibióticos, além de contarem com 

grandes redes de comercialização que oferecem preços mais atrativos para o 

consumidor final (BRASIL, 2014a). 

Outra futura preocupação foi identificada por DINIS et al. (2015), em um 

estudo sobre produtos orgânicos na Itália e em Portugal. Os autores alertam para a 

possibilidade de convencionalização dos produtos orgânicos devido ao rápido 

crescimento desse mercado, subordinando-o à prática competitiva de vendas, 

aumentando o interesse de grandes corporações do agronegócio investindo em 

largas escalas de produção, marketing de massa, mecanização e mão de obra 

contratada, por exemplo, levantando questionamentos sobre a diferença entre uma 

agricultura orgânica e agricultura sustentável. Além disso, o estudo alerta para a 

informação utilizada pelos agricultores, pois aqueles que apresentam mais estudo e 

contam com melhores fontes de informação podem contribuir de forma mais robusta 

com o crescimento da produção, o que pode ser um fator de dificuldade para o 

encontro de razões econômicas e éticas para subsidio da produção orgânica.  

No Brasil, o estabelecimento de novas diretrizes de execução do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) alinhadas com a temática da 

sustentabilidade, pela Lei nº 11.947, promulgada em julho de 2009, regulamentou 

que, no mínimo, 30% do total de recursos repassados aos Estados e Municípios 

para a gestão do PNAE sejam destinados a compra de alimentos produzidos pela 

agricultura familiar, preferencialmente orgânicos, para composição da merenda 
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escolar, destacando preocupações ambientais e sociais, com desenvolvimento da 

economia local (BRASIL, 2009b, 2013; SOUZA et al., 2015). 

 

1.4 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

Para entender o comportamento de compra do consumidor faz-se necessário 

conhecer a definição deste campo de estudo que, BLACKWELL et al. (2008), 

definem como sendo estudos focados nas atividades do consumidor. Dentre estas 

atividades, inclui-se obtenção, ou seja, o que leva o consumidor à compra; consumo, 

que inclui as circunstâncias sob as quais os produtos são utilizados; e eliminação, 

referindo-se a como os consumidores descartam os produtos. 

O processo de tomada de decisão do consumidor depende da informação 

adquirida, podendo ser tanto interna, ou seja, aquela que ele já possui, quanto 

externa, aquela que ele adquire ao pesquisar o ambiente em que está inserido. Além 

disso, a necessidade da informação faz com que o consumidor esteja mais atento 

aos anúncios sobre aquilo que ele mais se interessa (BLACKWELL et al., 2008). 

Questões relacionadas à saúde, bem estar e meio ambiente favorecem o 

direcionamento e organização do mercado, quando são conhecidos o 

comportamento do consumidor e sua atitude diante destas questões (SHEPHERD e 

RAATS, 1996). Segundo TUORILA (1997), os valores e crenças podem também 

afetar diretamente o comportamento, e dessa forma, podem ser utilizados para 

explicar a escolha do consumidor.  

 O estudo do comportamento do consumidor tem caráter multidisciplinar por 

envolver diversas áreas como nutrição, marketing, ciência e tecnologia de alimentos 

e psicologia. Fatores individuais podem afetar a percepção do consumidor em 
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relação aos atributos sensoriais de um produto, que por sua vez, i nteragem com 

fatores fisiológicos, comportamentais e cognitivos, sendo que dentre eles, está a 

expectativa (NORONHA et al., 2005).  

 Conforme já citado, pesquisas demonstraram que fatores como atitude, 

hábito, valores, crenças e normas sociais influenciam o comportamento humano 

(MAGNUSSON, 2004). Diversos fatores afetam a maneira como os consumidores 

vivem, compram e consomem os produtos. Influências como cultura, etnia e classe 

social determinam a maneira de compra e utilização destes produtos. A cultura, por 

exemplo, engloba tanto elementos abstratos (atitudes, ideias, tipos de 

personalidades), quanto materiais (livros e computadores) e pode afetar a forma 

como os consumidores buscam as informações, usam ou consomem os produtos e 

como os descartam (BLACKWELL et al., 2008).   

 As empresas, diante da grande competitividade do mercado, precisam 

diferenciar seus produtos e como já mencionado, questões de saúde e preservação 

ambiental surtem efeito nas decisões dos consumidores abrindo assim espaço para 

que os produtores orgânicos exponham seus produtos (SILVA e CAMARA, 2005). 

  

 1.4.1 Comportamento do consumidor de produtos orgânicos 

 

Muitos estudos têm sido realizados com o objetivo de investigar, entre os 

consumidores, a influência dos alimentos orgânicos no comportamento de compra e 

consumo. Para tanto, os questionamentos diretos sobre as razões que os levam a 

decidir ou não pela compra de determinados alimentos se sobressaem àqueles 

sobre as crenças e atitudes relacionadas a este consumo (SHEPHERD et al., 2005). 
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Apesar das evidências de que as características sensoriais sejam 

consideradas um dos principais fatores decisivos para aquisição de produtos 

orgânicos, atributos não sensoriais como modo de produção (uso de aditivos, 

conservantes e contaminantes agrícolas), valor nutricional e saudabilidade também 

adquirem importância para muitos consumidores. Além disso, todos esses atributos 

também são considerados um parâmetro de qualidade para estes produtos 

(WANDEL e BUGGE, 1997). Tais aspectos podem, no entanto, diferir entre os 

compradores de produtos orgânicos, tal como demonstraram TORJUSEN et al. 

(2001), em que compradores mais frequentes são aqueles com características mais 

reflexivas, ou seja, mais preocupados com redução de aditivos químicos, conceitos 

éticos e proteção animal. 

De acordo com SHEPHERD et al. (2005), diversos estudos sobre a compra e 

consumo de alimentos orgânicos têm resultados próximos e que se relacionam mais 

com a preocupação com a saúde do que com a questão ambienta l, porém notam-se 

diferenças entre o comportamento deste tipo de consumidor, ou seja, um 

consumidor assíduo tem o comportamento diferente de um consumidor eventual. 

Segundo os mesmos autores, pesquisa realizada na Suécia, mostrou que, como nos 

estudos anteriores, os determinantes de consumo de alimentos orgânicos estão 

mais relacionados à saúde, qualidade e custo, independentemente dos alimentos 

serem naturais ou processados. 

 Estudo realizado na Itália, com estudantes de 20 a 42 anos consumidores de 

iogurte, sobre como a informação a respeito da produção orgânica influencia na 

expectativa e preferência por iogurte, mostrou que a intenção de um comportamento 

sustentável foi observada como sendo baixa, mesmo se produtos sustentáveis são 

percebidos como seguros, saudáveis e de alta qualidade, enfatizando que os 



    25 
 

consumidores demonstram certa relutância em incluir esses produtos no dia a dia 

(LAUREATI et al., 2013).    

Dessa forma, a educação da população para o consumo de alimentos 

orgânicos também pode ser considerada um importante meio de auxílio ao 

consumidor para que ele faça melhores escolhas no momento da compra, por isso, 

programas educativos podem ser instituídos baseados em pesquisas acerca do 

comportamento e da motivação, para que determinados tipos de produtos adquiram 

importância e passem a fazer parte da vida dos consumidores (BLACKWELL et al., 

2008). 

 Diversos estudos realizados na Europa, nas últimas décadas, foram focados 

na investigação sobre como os consumidores percebem e quais são suas atitudes 

em relação aos produtos orgânicos, com ênfase aos valores, motivações e crenças, 

concluíram que a intenção de compra é, em geral, ligada à saúde e consciência 

ambiental, preço, qualidade e aspectos sensoriais dos alimentos como sabor, aroma 

e frescor. No Brasil, além dos aspectos de saúde, há também a preocupação com as 

questões sociais e de proteção ambiental (HOPPE et al., 2013).  

 A consciência ambiental pode ser definida como um posicionamento 

estabelecido pelo indivíduo, contra ou a favor dos assuntos relativos ao meio 

ambiente (GONÇALVES-DIAS et al., 2009). No Brasil, apesar deste crescimento 

discreto, percebe-se que é pouco desenvolvida quando comparado aos 

consumidores de países de primeiro mundo, onde as ações acontecem de forma 

mais substancial, promovendo mudança de comportamento (PARENTE, 2000 apud 

OLIVEIRA, 2011). 

 Ainda com relação ao Brasil, no estudo de OLIVEIRA (2011) realizado em 

Belo Horizonte, que analisou o comportamento de compra de consumidores de 
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alimentos orgânicos verificou-se que o preço é o principal fator que dificulta a 

aquisição de produtos orgânicos, mas não chega a ser um impedimento, visto que 

58% dos entrevistados estavam dispostos a pagar mais por um produto orgânico. No 

entanto, deve-se considerar que nesta amostra 66,1% dos participantes 

encontravam-se na maior faixa de renda (R$ 2901,00 a R$ 6000,00). Outros fatores 

que dificultam a compra são a quantidade disponível e a variedade no mercado. 

Tanto a regularidade quanto a qualidade não foram considerados fatores que 

dificultam a compra de produtos orgânicos.   

Sabe-se que há necessidade de apoio aos produtores da agroecologia 

familiar, que oferecem alimentos de origem animal ou vegetal provenientes do uso 

sustentável de recursos naturais e livres de contaminantes, contemplando a 

preservação da biodiversidade local e promovendo a desconcentração de terras 

improdutivas com criação de trabalho, ou seja, atuando na responsabilidade social 

que, ao mesmo tempo, respeitam formas tradicionais de produção. Dessa forma, 

quanto mais pessoas aderirem ao consumo de alimentos de base agroecológica, 

maior será o apoio dado aos produtores e com isso, poderá ser desenvolvido um 

sistema alimentar ambientalmente e socialmente sustentável (BRASIL, 2014a). 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

 A procura por alimentos mais saudáveis, ricos em vitaminas e minerais, mais 

naturais, menos processados e sem resíduos tóxicos é uma realidade. No entanto, 

apesar dessa busca crescente por determinados alimentos, pouco se tem estudado 

sobre o real interesse do consumidor por saúde e alimentação saudável, por meio 

da utilização de instrumentos específicos, desenvolvidos para esta finalidade e que 

identifiquem suas atitudes frente a estas questões.  

 Além disso, é necessário identificar os motivos que levam os indivíduos a 

adquirirem determinados produtos. Considerando que um dos mais crescentes 

mercados de alimentos está voltado à comercialização de produtos orgânicos e, a 

preocupação com a saúde seja um dos principais fatores de compra destes 

produtos, é importante verificar se há interesse e conhecimento acerca dos 

benefícios destes alimentos, pois tais fatores podem influenciar o comportamento e 

motivar mudanças, além de se tornarem determinantes para possíveis ações 

educativas.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Estudar as atitudes em relação à saúde e o comportamento de compra de 

produtos orgânicos entre os funcionários e alunos da Faculdade de Saúde Pública 

da Universidade de São Paulo – FSP/USP. 

 

 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar a população de estudo (sexo, idade, escolaridade, ocupação e 

renda); 

 Analisar o interesse geral por saúde, produtos light e alimentos naturais nesta 

população; 

 Avaliar o comportamento de compra dos produtos orgânicos relacionando-os 

com dados sociodemográficos; 

 Identificar os fatores que influenciam na decisão de compra de produtos 

orgânicos;  

 Relacionar o comportamento de compra de produtos orgânicos com as 

atitudes em relação à saúde desta população. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

 Trata-se de um estudo observacional transversal.  

 

4.2 POPULAÇÃO E LOCAL DE ESTUDO 

 

 Utilizou-se uma amostra de conveniência constituída por 221 voluntários, 

adultos e idosos, alunos de graduação, pós-graduação, docentes e não docentes da 

Faculdade de Saúde Pública da USP, recrutados via e-mail e/ou pessoalmente. 

Foram convidados a participar todos os alunos e funcionários da Faculdade. A coleta 

de dados compreendeu o período de outubro a dezembro de 2014 e foi realizado um 

pré-teste com 15 entrevistados. 

 

4.3 INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS E VARIÁVEIS 

 

 Para realização deste estudo utilizou-se um questionário estruturado 

autoaplicável (Anexo 1) dividido em três blocos de questões, da seguinte forma:  

 1. Escala de atitudes em relação à saúde (itens 1 a 20); 

 2. Comportamento do consumidor em relação à compra e consumo de 

produtos orgânicos (questões 21 a 26); 

 3. Aspectos sociodemográficos (questões 27 a 35). 
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 4.3.1 Escala de Atitudes em Relação à Saúde  

 

 A Health and Taste Attitude Scales (HTAS) foi desenvolvida na Finlândia, por 

ROININEN et al. (1999), com o objetivo de avaliar as atitudes em relação à saúde e 

ao sabor dos alimentos entre homens e mulheres de 18 a 81 anos. Este instrumento 

autoaplicável é composto por duas escalas - de saúde e sabor - cada uma delas 

dividida em três subescalas e contempla 38 itens pontuados em Escala de Likert de 

sete pontos, variando de “discordo totalmente” a “concordo totalmente”.  

 A escala de saúde é boa preditora de atitudes voltadas para a saúde e revela 

o interesse por alimentos saudáveis, produtos light e naturais. Já a escala de sabor, 

que não foi aplicada neste trabalho, indica o interesse por alimentos doces, uso de 

alimentos como recompensa e busca do prazer pela comida, sendo boa preditora de 

atitudes relacionadas ao prazer em comer (ROININEN et al., 1999). 

 Neste estudo os participantes foram questionados quanto às atitudes em 

relação à saúde por meio da escala de saúde traduzida e validada para o português 

por SOARES et al. (2006). Esta escala possui 20 itens que se dividem em três 

subescalas, compostas por números iguais de sentenças com sentidos positivos e 

negativos, estratégia que visa minimizar o viés dos participantes em seguirem um 

caminho mais fácil respondendo “concordo” para todas as alternativas ou definindo 

um lado da escala e o assinalando até o término do questionário. Com isso, 

confirma-se o que foi assinalado nas questões com sentido positivo e pode ser 

considerado um artifício para que os participantes mantenham-se atentos ao que 

está sendo respondido (STREINER e NORMAN, 2003).  

 As subescalas citadas são: 



    31 
 

 Interesse em Saúde Geral: composta por oito itens relacionados com o 

interesse em consumir alimentos mais saudáveis. Os itens 5 a 8 da subescala 

são confirmatórios das quatro questões anteriores (1 a 4).  

 Interesse em Produto Light: composta de seis itens relacionados ao interesse 

em consumir alimentos reduzidos em calorias, gorduras e açúcares. Os itens 

12 a 14 são confirmatórios dos três itens anteriores (9 a 11).  

 Interesse em Produto Natural: contempla os últimos seis itens relacionados ao 

interesse em alimentos que não contêm aditivos e não sejam processados 

industrialmente. Os itens 18 a 20 são confirmatórios em relação aos três 

anteriores. 

 

 4.3.2 Comportamento em relação aos produtos orgânicos  

 

 As questões relacionadas aos produtos orgânicos foram adaptadas do 

instrumento de pesquisa desenvolvido por GARCIA (2010), com a inclusão de itens 

referentes à identificação de produtos orgânicos nas lojas, feiras, mercados e 

supermercados; e ao costume de comprar estes produtos (compra, raramente 

compra e não compra), além daquelas referentes ao grau de conhecimento, 

identificação e disposição a pagar por um produto orgânico. Para a questão 

relacionada aos itens que influenciavam na decisão de compra de orgânicos, foi 

incluído um item relativo à presença de agrotóxicos. Utilizou-se, neste caso, a escala 

de Likert, de 7 pontos, variando entre 1 ”Não influencia nada” e 7 “Influencia muito. 

Questões originais do questionário de GARCIA (2010) referentes à marca e 

frequência de consumo de suco de maracujá foram excluídas pois não 

correspondiam aos objetivos deste trabalho. 
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 4.2.3 Aspectos sociodemográficas 

 

 Ao final do questionário os entrevistados responderam as questões referentes 

à escolaridade, situação conjugal, ocupação na instituição, sexo, número de 

pessoas no domicílio, renda familiar e idade. Esta última foi calculada em anos 

completos subtraindo-se a data de participação na pesquisa da data de nascimento 

de cada entrevistado.   

 

4.4 PROCESSAMENTO E ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

 

 Os dados coletados foram analisados utilizando o software Stata 12, por meio 

de distribuição de frequência e percentual de todas as variáveis qualitativas do 

questionário. Nas questões referentes aos itens da Escala de Atitudes em relação à 

Saúde (HTAS), para cada uma das três subescalas foi feita a recodificação dos itens 

que apresentavam sentido negativo e os altos valores  indicaram o aspecto positivo 

da dimensão. Em seguida, foram calculados os escores, as medidas de posição 

(média, mediana, moda e quartis) e dispersão (amplitude e desvio padrão). 

Adicionalmente, a partir dos valores dos escores, foram criados três subgrupos de 

acordo com a divisão de tercis, indicando “baixo”, “médio” e “alto” interesse para 

cada uma das escalas (ROININEN et al., 1999). As confiabilidades das escalas 

foram avaliadas segundo o cálculo do alfa-Cronbach e as correlações dos escores 

entre as subescalas foram obtidas por meio do Coeficiente de Correlação de 

Spearman devido a não normalidade dos dados. 

 Para verificar a relação entre os subgrupos (em cada subescala) e as 

variáveis sociodemográficas, utilizou-se o teste de associação pelo Qui-quadrado de 
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Pearson para as variáveis qualitativas e o teste de Kruskal-Wallis para comparar as 

distribuições entre os subgrupos para as variáveis quantitativas (idade e escore). Da 

mesma forma, para a questão referente à compra de produtos orgânicos (compra, 

raramente compra e não compra), foram utilizados os mesmos testes, sendo 

considerados resultados estatisticamente significativos aqueles com p-valor<0,05.  

  Em relação aos dez itens de influência na decisão de compra de produtos 

orgânicos, foram atribuídos valores de 1 a 7 com base nas categorias de respostas e 

calculadas as médias, medianas, modas e quartis para cada um deles. 

Adicionalmente, com a finalidade de identificar quais os principais fatores que 

influenciam na decisão de compra, foi realizada Análise Fatorial Exploratória (por 

componentes principais) com rotação Varimax considerando os entrevistados que 

referiram comprar ou raramente comprar orgânicos, bem como outra análise similar 

para aqueles que referiram não comprar os produtos orgânicos. Para verificar a 

adequabilidade da análise fatorial, utilizou-se o teste de Kaiser-Meyer-Olin (KMO) 

indicando o valor superior a 0,5 como aceitável e para escolha do número de 

fatores, optou-se pela Regra de Kaiser, que seleciona o número de fatores de 

acordo com autovalores (eigenvalues) maiores que 1 (HAIR et al., 2009).  

  

4.5 ASPECTOS ÉTICOS 

  

 Todos os participantes envolvidos no estudo receberam um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 2) pelo qual se declararam cientes das 

finalidades do estudo e autorizaram o uso dos dados informados ou coletados para 

conclusão do projeto. Este projeto foi autorizado pelo Comitê de Ética e pesquisa da 

Faculdade de Saúde Pública nº processo 804.538 (Anexo 3). 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

 Participaram da pesquisa 221 voluntários, sendo a maioria (84,2%) do sexo 

feminino. Calculou-se a idade para 207 pessoas que informaram a data do 

nascimento. A variação foi de 18 a 71 anos, com média de 35,7 anos e desvio 

padrão de 14,3 anos. A mediana foi de 30,0 anos, a moda 24,0 anos e apenas 8,2% 

eram idosos (Tabela 1).  

 Em relação à escolaridade, a maioria (73,8%) apresentava nível superior 

completo (12,7% com Especialização, 19,9% Mestrado e 17,2% Doutorado). Para a 

situação conjugal, 53,4% das pessoas referiram ser solteiras e 40,7% possuíam 

parceiro (32,6% casados e 8,1% em união estável). Considerando a ocupação na 

Faculdade de Saúde Pública/USP, 60,6% dos participantes eram estudantes (30,8% 

de graduação e 29,9% de pós-graduação) e, com relação à renda, 9 pessoas não 

responderam esta pergunta, 7 pessoas declararam possuir renda até 2 salários 

mínimos, e o maior grupo (29,0%) declarou renda acima de 5 até 10 salários 

mínimos (Tabela 1). 

 Para a análise dos dados foi feita a recategorização das variáveis 

escolaridade, unindo ensino fundamental com ensino médio; renda mensal, 

agrupando aqueles com até 2 salários mínimos com os de 2 a 5 salários mínimos, 

formando a categoria “até 5 SM”; e situação conjugal, transformando-a em “com 

companheiro” unindo casados com aqueles que referiram união estável, e “sem 

companheiro”, os solteiros, separados/divorciados e os viúvos.  
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Tabela 1 – Distribuição dos entrevistados segundo as características 

sociodemográficas. São Paulo, 2014.  

Variáveis Classificação n % 

Sexo    Masculino 35 15,84 

    Feminino 186 84,16 
    

Idade    18 a 39 141 68,1 
    40 a 59 49 23,7 
    60 e mais 17 8,2 
    

Escolaridade    Fundamental Completo 2 0,9 
    Médio Completo 56 25,3 
    Superior Completo 53 24,0 
    Especialização 28 12,7 
    Mestrado 44 19,9 
    Doutorado 38 17,2 
    

Situação Conjugal    Solteiro 118 53,4 
    Casado 72 32,6 
    União Estável 18 8,1 
    Separado Divorciado 11 5,0 
    Viúvo 2 0,9 
    

Ocupação – FSP/USP    Aluno Graduação 68 30,8 
    Aluno Pós-Graduação 66 29,9 
    Servidor Não Docente 58 26,2 
    Servidor Docente 29 13,1 
    

Renda mensal em SM    Até 2 SM 7 3,2 
    Acima de 2 a 5 SM 57 25,8 
    Acima de 5 a 10 SM 64 29,0 
    Acima de 10 a 20 SM 60 27,1 
    Acima de 20 SM 24 10,9 

 

 

 

5.2 ESCALAS DE ATITUDE EM RELAÇÃO À SAÚDE 

  

 5.2.1 Avaliação geral dos itens relativos às subescalas  

   

  5.2.1.1 Interesse em Saúde Geral 
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 A subescala de Interesse em Saúde Geral foi formada pelos itens 1 a 8 do 

questionário. Os quatro primeiros itens obtiveram médias acima de 4,50 (Figura 2) e 

pela tabela 2 é possível verificar que os valores das medianas e das modas para 

estes itens foram maiores ou iguais ao valor 5, o que representa interesse moderado 

por uma alimentação saudável. A maior frequência de respostas 7 “concordo 

totalmente” (33,0%) e a maior média (5,70) foi verificada no item “É importante para 

mim que minha alimentação diária contenha muitas vitaminas e minerais”. Já para os 

itens seguintes, de sentido contrário e com o objetivo de confirmar os quatro 

anteriores, foram encontradas médias menores que 3,50 e a menor delas (2,59) no 

item “O quão saudável o alimento é tem pouco impacto nas minhas escolhas” que, 

juntamente com os itens 7 e 8 apresentaram a maior frequência de respostas 1 

“discordo totalmente” confirmando a intenção de respostas negativas para estes 

itens e reforçando a preocupação com saudabilidade. 

 
 

Figura 2 – Médias e intervalos de confiança (95%) dos itens 1 a 8 da subescala de 

Interesse em Saúde Geral. São Paulo, 2014. 
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Tabela 2 – Estatísticas descritivas (mediana, moda e quartis) referentes aos itens 1 

a 20 da Escala de Atitudes em Relação à Saúde. São Paulo, 2014. 

 
Itens  Mediana Moda 1º quartil 

3º 
quartil 

Interesse em Saúde 
Geral 

1 6,00 5,00 5,00 6,50 
2 5,00 5,00 4,00 5,00 
3 5,00 5,00 3,50 6,00 
4 6,00 7,00 5,00 7,00 

5 (c) 3,00 2,00 2,00 5,00 
6 (c) 2,00 1,00 1,00 3,50 
7 (c) 2,00 1,00 1,00 4,00 
8 (c) 3,00 1,00 2,00 5,00 

Interesse em Produtos 

Light 

9 3,00 1,00 1,00 4,00 
10 2,00 1,00 1,00 4,00 
11 1,00 1,00 1,00 2,50 

12 (c) 4,00 4,00 3,00 6,00 
13 (c) 4,00 4,00 2,00 6,00 
14 (c) 5,00 7,00 3,00 6,00 

Interesse em Produtos 
Naturais 

15 3,00 1,00 2,00 4,50 
16 4,00 5,00 2,00 6,00 
17 6,00 7,00 4,00 7,00 

18 (c) 2,00 1,00 1,00 4,00 
19 (c) 2,00 1,00 1,00 3,00 
20 (c) 2,00 1,00 1,00 4,00 

(c) Ítens com sentido contrário  

   

   

  5.2.1.2 Interesse em Produtos Light 

 

 A subescala de Interesse em Produtos Light, formada pelos itens 9 a 14, 

apresentou médias (Figura 3) inferiores em relação à subescala de Interesse em 

Saúde Geral, com valores menores que 3,00 para os três primeiros itens. A menor 

média (2,01) e mediana (1,00) foram observadas no item “Na minha opinião, ao 

ingerir produtos light as pessoas podem comer mais sem ingerir tantas calorias”, 

sendo que 55,7% dos entrevistados responderam 1 (discordo totalmente). Os três 

últimos itens, que apresentaram sentido contrário aos três anteriores, obtiveram as 

médias, medianas e modas iguais ou acima do valor 4 (não concordo nem discordo), 

destacando-se a maior média (4,39) no item “Eu não acredito que alimentos light 
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sejam mais saudáveis que alimentos convencionais”, que também obteve a maior 

frequência de respostas 7 (concordo totalmente), conforme verificado na tabela 2. 

 

Figura 3 – Médias e intervalos de confiança (95%) dos itens 9 a 14 da Escala de 

Atitudes em Relação à Saúde. São Paulo, 2014. 

 

 

 

 

 

   5.2.1.3 Interesse em Produtos Naturais 
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(discordo totalmente) para o item “Eu não como alimentos processados porque eu 

não sei o que eles contém” com 24,4% (Tabela 2).  

Os três últimos itens, com sentido contrário aos três anteriores, apresentaram 

médias menores que 2,50; medianas iguais ao valor 2,00 e modas iguais ao valor 

1,00 e a menor média (2,29) foi identificada no item “Na minha opinião, alimentos 

cultivados organicamente não são melhores para a minha saúde do que aqueles 

cultivados convencionalmente” evidenciando o interesse moderado por alimentos 

mais naturais e produzidos sem o uso de agrotóxicos. 

 
 

Figura 4 – Médias e intervalos de confiança (95%) dos itens 15 a 20 da Escala de 

Atitudes em Relação à Saúde. São Paulo, 2014. 
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da dimensão. Para cada uma das subescalas foram calculadas as médias das 

respostas dos seus respectivos itens, pontuados de 1 a 7. Adicionalmente, a partir 

destes valores foram criados três sub-grupos (baixo, médio e alto interesse) de 

acordo com a distribuição dos tercis. A seguir apresentam-se os resultados de cada 

uma das subescalas, incluindo os valores dos α de Cronbach.  

 

Tabela 3 - Estatísticas descritivas (média, mediana, moda e quartis) e α de 

Cronbach referentes às subescalas. São Paulo, 2014. 

Subescalas 
 

Média Mediana 
 

Moda 
1º 

quartil 
3º 

quartil 
α 

Interesse em Saúde 
Geral 

 
5,03 5,00 

 
4,88 4,38 5,88 0,802 

Interesse em Produtos 
Light 

 
3,12 3,00 

 
4,00 2,17 4,00 0,808 

Interesse em Produtos 
Naturais 

 
4,82 4,83 

 
4,17 4,17 5,67 0,717 

 

 De maneira geral, considerando todos os oito itens da subescala de Interesse 

em Saúde Geral, a média encontrada dos escores foi de 5,03 com IC95% (4,89; 

5,16) e mediana 5,00 indicando atitudes positivas em relação a uma alimentação 

saudável. Valor menor foi encontrado para a subescala de Interesse em Produtos 

Light com média de 3,12 e IC95% (2,95; 3,29) e mediana igual a 3,00 o que indica 

interesse relativamente baixo por alimentos light. Já para o Interesse em Produtos 

Naturais a média dos escores foi de 4,82 com IC95% (4,66; 4,98) demonstrando que 

há um interesse levemente positivo em relação ao consumo de alimentos naturais e 

não processados. Os valores do α de Cronbach superiores a 0,70 indicam uma boa 

confiabilidade da escala (Tabela 3).  

 Após a divisão de cada uma das subescalas em três sub-grupos, ou seja, 

baixo, médio e alto interesse por saúde, produtos light e produtos naturais foi 



    41 
 

verificada a possível existência de associação com sexo, escolaridade, ocupação e 

renda, bem como a diferença entre as médias de idade (Tabelas 4, 5 e 6). 

  Considerando o Interesse em Saúde Geral, as médias dos escores entre os 

sub-grupos de baixo, médio e alto interesse foram respectivamente 3,95; 5,13 e 6,16 

com diferença estatisticamente significativa entre cada um deles (p<0,001).  

Verificou-se que existem diferenças significativas entre as médias de idade 

(p=0,010) nos sub-grupos, destacando que o grupo com alto interesse possui a 

maior média de idade (39,98 anos) em relação aos demais. Da mesma forma, houve 

associação dos sub-grupos com escolaridade, situação conjugal e renda. No 

entanto, não foi encontrada associação com o sexo e a ocupação (Tabela 4).   
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Tabela 4 – Distribuição percentual e média das características sociodemográficas, 

segundo interesse geral por saúde. São Paulo, 2014.  

Variáveis 
Total 

Interesse em Saúde Geral 

P valor Baixo Médio Alto 

n=221 n=80 n=72 n=69 

Média do Escore 5,02 3,95a 5,13b 6,16c <0,001* 
      
Idade 35,72 34,75a 32,69a 39,98b 0,010* 
      
Sexo      
   Masculino 35 42,9 31,4 25,7 0,628** 
   Feminino 186 34,9 32,8 32,3  
      
Escolaridade      
   Fund + Médio Completo 58 51,7 36,2 12,1 0,016** 
   Superior Completo 53 26,4 39,6 33,9  
   Especialização 28 35,7 28,5 35,7  
   Mestrado 44 34,1 29,5 36,4  
   Doutorado 38 28,9 23,7 47,4  
      
Situação Conjugal      
   Sem companheiro 131 41,2 35,1 23,7 0,013** 
   Com companheiro 90 28,9 28,9 42,2  
      
Ocupação – FSP/USP      
   Aluno Graduação 68 41,2 38,2 20,6 0,305** 
   Aluno Pós-Graduação 66 31,8 31,8 36,4  
   Servidor Não Docente 58 37,9 31,0 31,0  
   Servidor Docente 29 31,0 24,1 44,8  
      
Renda em SM      
   Até 5 SM 64 41,3 39,1 15,6 0,014** 
   Acima de 5 a 10 SM 64 25,6 37,5 35,9  
   Acima de 10 a 20 SM 60 30,0 31,7 38,3  
   Acima de 20 SM 24 50,0 12,5 37,5  

*Teste de Kruskal-Wallis.  ** Teste de Qui-Quadrado de Pearson 
Letras diferentes indicam valores diferentes.  

 

 Para o Interesse em Produtos Light, as médias dos escores entre os sub-

grupos foram respectivamente 1,80; 3,10 e 4,59 com diferença estatisticamente 

significativa entre cada um deles (p<0,001). Com relação à idade, identificou-se que 

o maior interesse por produtos light se dá entre aqueles com maior média de idade 

(p<0,001). Houve associação dos sub-grupos com a variável sexo (p=0,001) 

verificando-se que entre as mulheres o percentual de alto interesse foi de 

aproximadamente 28% enquanto nos homens este percentual foi de 60%. Também 
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observaram-se associações para as variáveis “situação conjugal” e “ocupação” 

(Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Distribuição percentual e média das características sociodemográficas, 

segundo interesse por produtos light. São Paulo, 2014. 

Variáveis 
Total 

Interesse por produtos light 

P valor Baixo Médio Alto 

n=221 n=80 n=72 n=69 

Média do Escore 3,12 1,80
a
 3,10

b
 4,59

c
 <0,001* 

      
Idade 35,72 30,30a 34,58a 42,72b <0,001* 
      
Sexo      
   Masculino 35 17,14 22,86 60,00 0,001** 
   Feminino 186 39,78 32,26 27,96  
      
Escolaridade      
   Fund + Médio Completo 58 46,55 27,59 25,86 0,191** 
   Superior Completo 53 30,19 37,73 32,08  
   Especialização 28 17,86 35,71 46,43  
   Mestrado 44 43,18 29,55 27,27  
   Doutorado 38 34,21 23,68 42,11  
      
Situação Conjugal      
   Sem companheiro 131 40,46 34,35 25,19 0,011** 
   Com companheiro 90 30,00 25,56 44,44  
      
Ocupação – FSP/USP      
   Aluno Graduação 68 51,47 32,35 16,18 <0,001** 
   Aluno Pós-Graduação 66 43,94 31,82 24,24  
   Servidor Não Docente 58 27,59 20,69 51,72  
   Servidor Docente 29 13,79 32,76 53,45  
      
Renda em SM      
   Até 5 SM 64 35,93 29,69 34,38 0,272** 
   Acima de 5 a 10 SM 64 40,62 35,94 23,44  
   Acima de 10 a 20 SM 60 36,67 20,00 43,33  
   Acima de 20 SM 24 29,17 37,50 33,33  

*Teste de Kruskal-Wallis.  ** Teste de Qui-Quadrado de Pearson 
Letras diferentes indicam valores diferentes.  

  

 

Com relação ao Interesse em Produtos Naturais, as médias dos escores entre 

o baixo, médio e alto interesse foram de 3,56; 5,00 e 6,23 respectivamente, também 

com diferença estatisticamente significativa (p<0,001). Houve associação com a 
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variável sexo, verificando-se que entre as mulheres o percentual de alto interesse foi 

de 30,65% enquanto nos homens o percentual de alto interesse foi de  apenas 

11,43% (p=0,010). Por outro lado, não foi encontrada associação com as demais 

variáveis analisadas (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Distribuição percentual e média das características sociodemográficas, 

segundo interesse por produtos naturais. São Paulo, 2014. 

Variáveis 
Total 

Interesse por produtos naturais 
P 
valor 

Baixo Médio Alto 
n=221 n=80 n=72 n=69 

Média do Escore 4,82 3,56a 5,00b 6,23c <0,001* 
Idade 35,72 37,19 35,30 34,47 0,821* 
      
Sexo      
   Masculino 35 57,14 31,43 11,43 0,010** 
   Feminino 186 32,26 37,09 30,65  
      
Escolaridade      
   Fund + Médio Completo 58 37,93 39,66 22,41 0,579** 
   Superior Completo 53 30,19 30,19 39,62  
   Especialização 28 32,14 39,29 28,57  
   Mestrado 44 38,64 34,09 27,27  
   Doutorado 38 42,11 39,47 18,42  
      
Situação Conjugal      
   Sem companheiro 131 35,11 36,65 28,24 0,919** 
   Com companheiro 90 37,77 35,56 26,67  
      
Ocupação – FSP/USP      
   Aluno Graduação 68 33,82 35,30 30,88 0,297** 
   Aluno Pós-Graduação 66 30,30 34,85 34,85  
   Servidor Não Docente 58 48,28 41,38 10,34  
   Servidor Docente 29 39,65 36,21 24,14  
      
Renda em SM      
   Até 5 SM 64 40,63 32,81 26,56 0,183** 
   Acima de 5 a 10 SM 64 28,13 40,63 31,25  
   Acima de 10 a 20 SM 60 31,67 35,00 33,33  
   Acima de 20 SM 24 54,17 37,50 8,33  

*Teste de Kruskal-Wallis. ** Teste de Qui-Quadrado de Pearson.  
Letras diferentes indicam valores diferentes.  
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  5.2.2.1 Correlação entre as subescalas 

 

 O coeficiente de correlação de Spearman foi calculado entre as subescalas e 

verificou-se a ausência de correlação (p=0,690) entre o Interesse em Saúde Geral e 

o Interesse em Produtos Light. No entanto, foi encontrada correlação moderada e 

positiva (r=0,493) entre o Interesse em Saúde Geral e o Interesse em Produtos 

Naturais (p<0,001). Existe uma correlação fraca e negativa (r=-0,142) entre o 

Interesse em Produtos Light e o Interesse em Produtos Naturais (p=0,030), 

indicando uma relação inversa entre eles, ou seja, enquanto o interesse por um 

produto aumenta, diminui o interesse pelo outro. 

 

5.3 PRODUTOS ORGÂNICOS 

 

 5.3.1 Conhecimento sobre produtos orgânicos 

 

 Considerando o conhecimento em relação aos produtos orgânicos, apenas 1  

pessoa referiu não ter qualquer conhecimento e 24 referiram ter pouco 

conhecimento, totalizando 11,3% da amostra. No entanto, 42,5% referiram ter algum 

conhecimento; 36,7% tinham conhecimento suficiente e 9,5% disseram ter muito 

conhecimento.  

 Com relação à identificação do alimento orgânico em feiras, lojas e 

supermercados, a grande maioria dos entrevistados (90,9%) respondeu 

corretamente, ou seja, que o mesmo é identificado por meio do Selo Federal de 

Certificação ou Declaração de Cadastro. No entanto, 5,0% consideram orgânicos 
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aqueles chamados hidropônicos (produzidos na água); 1,8% identificaram como não 

transgênicos e 2,3%, como produto que está embalado e pronto para consumo. 

 O grau de confiança de que os produtos orgânicos vendidos nos 

supermercados são realmente orgânicos é moderado para a maioria dos 

entrevistados (57,8%). Aqueles que confiam totalmente representam 10,9%, os que 

não confiam e nem desconfiam, 11,3%; desconfiam moderadamente 17,7% e 

desconfiam totalmente, 2,3%.  

 

5.3.2 Comportamento de compra de produtos orgânicos 

  

 Do total de 221 entrevistados, 82 (37,1%) disseram comprar produtos 

orgânicos, apenas 35 (15,8%) referiram não comprar e 104 (47,1%) o fazem 

raramente. Em relação à idade, não houve diferença estatisticamente significativa 

entre as médias segundo as categorias de compra de orgânicos (p=0,073). 

Conforme demonstrado na tabela 7, verificou-se que a compra destes produtos está 

associada à renda (p=0,022), apresentando uma tendência de aumento (p<0,001) 

no percentual de compra conforme o aumento da renda.  
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Tabela 7 – Distribuição percentual e média das características sociodemográficas, 

segundo compra de alimentos orgânicos. São Paulo, 2014. 

Variáveis 
Total 

Compra de Alimentos Orgânicos 
P 
valor* 

Sim Raramente Não 

n=221 n=82 n=104 n=35 

Sexo      
   Masculino 35 28,57 51,43 20,00 0,487 
   Feminino 186 38,71 46,24 15,05  
      
Escolaridade      
   Fund + Médio Completo 58 20,69 60,34 18,97 0,124 
   Superior Completo 53 43,40 39,62 16,98  
   Especialização 28 53,57 39,29 7,14  
   Mestrado 44 43,18 40,91 15,91  
   Doutorado 38 34,21 50,00 15,79  
      
Situação Conjugal      
   Sem companheiro 131 35,11 46,56 18,32 0,446 
   Com companheiro 90 40,00 47,78 12,22  
      
Ocupação – FSP/USP      
   Aluno Graduação 68 26,47 51,47 22,06 0,346 
   Aluno Pós-Graduação 66 43,94 43,94 12,12  
   Servidor Não Docente 58 34,48 51,73 13,79  
   Servidor Docente 29 43,10 43,10 13,78  
      
Renda em SM      
   Até 5 SM 64 23,44 50,00 26,56 0,022 
   Acima de 5 a 10 SM 64 37,50 50,00 12,50  
   Acima de 10 a 20 SM 60 43,33 48,34 8,33  
   Acima de 20 SM 24 54,16 29,17 16,67  

*Teste de associação pelo Qui-Quadrado de Pearson. 

  

 Em relação à escolaridade, ressalta-se que agrupando as pessoas que 

referiram possuir pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado) com 

aquelas de nível superior completo, o percentual de compra de orgânicos foi de 

42,94% (IC95%: 35,34% - 50,54%), sendo significativamente maior que o percentual 

de compra entre aqueles que possuem nível fundamental e médio (20,69%; IC95%: 

10,26% - 31,11%). 

 Considerando o quanto os entrevistados estariam dispostos a pagar pelos 

produtos orgânicos, em comparação com os convencionais, verificou-se que a 
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maioria (58,8%) pagaria até 50% a mais; 15,8% até o dobro do valor; 6,3% 

compraria independentemente do preço e 19,0% estaria disposto a pagar o mesmo 

valor de um produto convencional, por um orgânico. 

 Verificou-se associação estatisticamente significativa entre o conhecimento e 

o grau de confiança em relação aos orgânicos (p=0,003). Dentre aqueles que 

disseram ter pouco conhecimento, 50,0% não confiam nem desconfiam ou confiam 

moderadamente que eles sejam realmente orgânicos e 41,7% desconfiam 

moderadamente. Já entre os que referiram algum conhecimento ou conhecimento 

suficiente, em sua maioria (58,1% e 68,2%) confiam moderadamente.  Entre os que 

dizem ter muito conhecimento, 71,4% confiam moderadamente e 19,1% confiam 

totalmente.  

 Considerando o conhecimento e o costume de compra de orgânicos, 

verificou-se associação estatisticamente significativa (p=0,013). Aqueles que 

referiram não ter conhecimento alegaram não comprar orgânicos, enquanto os que 

referiram ter algum conhecimento ou pouco conhecimento, em sua maioria, 

raramente compram (56,4% e 50,0% respectivamente). Já entre os que disseram ter 

conhecimento suficiente, 43,2% referiram comprar orgânicos e entre os que 

disseram possuir muito conhecimento, 61,9% compram orgânicos. Em contrapartida, 

não houve associação entre o conhecimento e a identificação correta de orgânicos 

(p=0,243), sendo que esta também não tem associação com o grau de confiança 

(p=0,169) e com o costume de compra de orgânicos (p=0,923). O mesmo foi 

verificado entre o grau de confiança e o costume de compra de orgânicos (p=0,132). 

 Verificou-se associação estatisticamente significativa entre o quanto os 

entrevistados estariam dispostos a pagar pelos produtos orgânicos e o costume de 

compra do produto (p=0,003). Na figura 5 é possível observar a tendência de 
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aumento no percentual de compra conforme aumenta a disposição a pagar pelo 

produto orgânico. Entre os que estão dispostos a pagar o mesmo valor, apenas 

14,3% referiram comprar orgânicos. Já entre os que comprariam 

independentemente do preço, 71,4% o fazem. 

 

Figura 5 – Distribuição percentual de compra de produtos orgânicos segundo 

disposição para pagar por um produto orgânico. São Paulo, 2014. 

 

   

 5.3.3 Fatores de influência para decisão de compra de orgânicos 

  

 A questão referente à influência na decisão da compra de um produto 

orgânico foi composta por 10 itens, com respostas que variaram de 1 (não influencia 

nada) até 7 (influencia muito). As maiores médias foram encontradas nos itens 

“qualidade”, “benefícios à saúde” e “ausência de agrotóxicos”. Já as menores 

médias foram identificadas nos itens “falta de informação” e “baixa disponibilidade 

nos mercados”, que coincidem com as menores medianas e modas (Tabela 8). Os 
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itens “qualidade” e “ausência de agrotóxicos” influenciam muito (nota 7) para a 

maioria dos entrevistados (54,8% e 55,7%, respectivamente) com a mediana no 

valor 7 coincidindo também com a moda. 

 

Tabela 8 - Estatísticas descritivas (média, mediana, moda e quartis) referentes aos 

itens de influência na decisão de compra de orgânicos. São Paulo, 2014. 

Variável Média Mediana Moda 
1º 

quartil 
3º 

quartil 

      
Preço 5,64 6,00 7,00 5,00 7,00 
Qualidade 6,25 7,00 7,00 6,00 7,00 
Proteção Ambiental 4,91 5,00 7,00 4,00 6,00 
Aparência 5,56 6,00 7,00 5,00 7,00 

Baixa disponibilidade 4,63 5,00 4,00 4,00 6,00 

Benefícios à saúde 6,06 6,00 7,00 5,00 7,00 

Falta de Informação 4,24 4,00 4,00 2,50 6,00 
Mais nutritivos 5,52 6,00 7,00 4,00 7,00 
Prazo de validade 5,24 6,00 7,00 4,00 7,00 
Ausência de agrotóxicos 6,03 7,00 7,00 5,00 7,00 

 

 

 Avaliar os fatores de influência para decisão de compra segundo costume de 

adquirir orgânicos, identificou-se que houve diferença para o item “preço”, ou seja, a 

média daqueles que compram foi significativamente inferior (p<0,001) às médias 

daqueles que não compram ou raramente compram, indicando que para aqueles 

que referiram comprar orgânicos, o preço influencia menos. O mesmo foi encontrado 

para o item “benefícios à saúde”, porém neste caso, para aqueles que referiram 

comprar orgânicos, há maior influência dos benefícios à saúde. Para os itens 

“proteção ambiental” (p=0,041) e “ausência de agrotóxicos” (p=0,001), foi 

identificada diferença somente entre os que compram ou não, com os maiores 

valores médios entre aqueles que compram, indicando que estes itens influenciam 

na aquisição dos orgânicos (Tabela 9). 
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Tabela 9 – Médias dos itens de influência na decisão de compra de orgânicos, 

segundo compra de alimentos orgânicos. São Paulo, 2014. 

Itens 
Total 

Compra de Alimentos  
Orgânicos 

P valor* Sim Raramente Não 

n=221 n=82 n=104 n=35 

      
Preço 5,64  5,23a  5,77b  6,23b <0,001 
Qualidade 6,25  6,55a  6,03b   6,20ab  0,038 
Proteção Ambiental 4,91  5,23a   4,83ab  4,33b  0,041 
Aparência 5,56 5,67 5,63 5,11  0,101 
Baixa disponibilidade  4,63 4,45 4,71 4,80  0,659 
Benefícios à saúde 6,06  6,45a  5,92b   5,57b <0,001 
Falta de Informação 4,24 4,06 4,31 4,43  0,621 
Mais nutritivos 5,52 5,76 5,39 5,34  0,078 
Prazo de validade 5,24 5,02 5,44 5,11  0,379 
Ausência de agrotóxicos 6,03  6,34a   6,01ab  5,37b  0,001 

*Teste de Kruskal-Wallis.  
Letras diferentes indicam valores diferentes.  

 

  

 Com o objetivo de identificar fatores primordiais dentre os 10 itens 

questionados, foi feita a análise fatorial exploratória considerando somente aqueles 

que referiram comprar ou raramente comprar produtos orgânicos (n=186), pois 

entende-se que ambos se interessam pelo produto ao contrário daqueles que 

referiram não adquiri-lo. 

 A medida de adequação da amostra Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy (KMO) resultou em 0,61 o que valida a aplicação desta técnica. Foram 

identificados 4 fatores referentes aos autovalores (eigenvalues) maiores que 1 e que 

explicam 64,9% da variância total.  

 O fator 1 (19,54% da variância total) foi composto pelos seguintes itens: 

ausência de agrotóxicos, proteção ambiental e baixa disponibilidade, indicando que 

a preocupação ambiental é o que mais influencia na compra de orgânicos. O fator 2  

(18,42% da variância total), foi composto pelos itens serem mais nutritivos, 

qualidade e benefícios à saúde, indicando que a preocupação com saúde é o 
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segundo fator mais importante na compra. O fator 3 (14,27% da variância total) foi 

constituído dos itens falta de informação e prazo de validade, sendo mais 

relacionado às características de marketing e por último, o fator 4 (12,61% da 

variância total) foi composto pelos itens preço e aparência, demonstrando influência 

das condições no mercado para a compra de orgânicos (Tabela 10). 

 

Tabela 10 – Cargas fatoriais após a rotação Varimax considerando aqueles que 

compram ou raramente compram orgânicos. São Paulo, 2014. 

Variável Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Comunalidades 

      

Preço 0,1107 -0,0871 -0,2103 0,8133 0,726 

Qualidade 0,0379 0,7148 0,0342 0,2901 0,598 

Proteção Ambiental 0,6678 0,2665 0,1505 -0,0149 0,540 

Aparência -0,2500 0,3493 0,3359 0,6165 0,677 

Baixa disponibilidade  0,6182 -0,4113 0,1555 0,3112 0,672 

Benefícios à saúde 0,5361 0,6213 -0,0560 -0,1480 0,698 

Falta de Informação 0,2165 -0,0444 0,7760 -0,0331 0,652 

Mais nutritivos 0,1432 0,7199 0,1840 -0,1059 0,584 

Prazo de validade -0,2166 0,2092 0,7358 -0,0299 0,633 

Ausência de agrotóxicos 0,8039 0,1399 -0,2021 -0,0568 0,710 

  

  

 Considerando que, segundo análise fatorial, a preocupação com saúde foi o 

segundo fator de influência de compra mais importante, foram analisados os itens da 

subescala de Interesse em Saúde Geral e suas associações com a compra de 

orgânicos. Dos oito itens da subescala, houve associação estatisticamente 

significativa com três deles: 2; 4 e 6.  

 Ao analisar o item 2 “Eu sempre sigo uma dieta saudável e balanceada” 

verificou-se que as médias de respostas entre os que compram, raramente compram 

ou não compram, foram respectivamente 4,90; 4,59 e 4,05 sendo que a diferença 

estatisticamente significativa está entre os que compram e não compram orgânico 
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(p=0,026). O mesmo foi encontrado para os itens 4 “É importante para mim que 

minha alimentação diária contenha muitas vitaminas e minerais” com médias 6,01; 

5,61 e 5,20 (p=0,017) e o item 6 “O quão saudável o alimento é tem pouco impacto 

nas minhas escolhas” cujas médias foram 5,65; 5,36 e 4,94 (p=0,026), considerando 

o item já recodificado pois apresentava sentido negativo em relação aos primeiros 

quatro itens.  Com isso, verificou-se que aqueles que se interessam por uma dieta 

saudável, que contenha maiores quantidades de vitaminas e minerais, buscam 

comprar alimentos orgânicos.  

 Assim como feito para aqueles que referiram comprar ou raramente comprar 

produtos orgânicos, foi realizada outra análise fatorial exploratória considerando 

somente aqueles que referiram não comprar produtos orgânicos, visando identificar 

fatores importantes que possam explicar este comportamento de não compra.  A 

medida de adequação da amostra Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy (KMO) resultou em 0,61 o que valida a aplicação desta técnica. 

Identificaram-se 3 fatores referentes aos autovalores (eigenvalues) maiores que 1 e 

que explicam 66,3% da variância total.  

 O fator 1 (31,64% da variância total) foi composto pelos seguintes itens: 

ausência de agrotóxicos, proteção ambiental, baixa disponibilidade e preço. 

Ressalta-se que com exceção do item preço, os itens do primeiro fator são os 

mesmos encontrados para os que compram o produto orgânico, indicando que a 

preocupação ambiental também faz parte do perfil dos não compradores, porém o 

item preço influencia seu comportamento. O fator 2 (19,08% da variância total), foi 

composto pelos itens serem mais nutritivos, benefícios à saúde e falta de 

informação. O fator 3 (15,57% da variância total) foi constituído dos itens aparência, 
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prazo de validade e qualidade sendo também mais relacionado às características de 

marketing (Tabela 11). 

 
 

Tabela 11 – Cargas fatoriais após a rotação Varimax, considerando aqueles que não 

compram produtos orgânicos. São Paulo, 2014. 

Variável Fator 1 Fator 2 Fator 3 Comunalidades 

     

Preço 0,6142 0,0709 0,2207 0,569 

Qualidade 0, 3764 0,2234 0,6658 0,635 

Proteção Ambiental 0,7942 0,1851 -0,1693 0,694 

Aparência 0,0863 0,0684 0,8358 0,711 

Baixa disponibilidade  0,6606 -0,1826 0,1879 0,505 

Benefícios à saúde 0,3325 0,8571 -0,1139 0,858 

Falta de Informação -0,0953 0,6764 0,1710 0,496 

Mais nutritivos 0,1026 0,9086 0,1022 0,846 

Prazo de validade -0,4999 -0,0545 0,6846 0,722 

Ausência de agrotóxicos 0,8172 0,2397 -0,0813 0,732 

  

 

5.4 SUBESCALAS E O COSTUME DE COMPRA DE ORGÂNICOS 

  

 Ao avaliar as médias de Interesse em Saúde Geral entre aqueles que 

compram, raramente compram ou não compram verificou-se diferença 

estatisticamente significativa (p=0,012) entre os que referem comprar e não comprar 

orgânicos. Para o Interesse em Produtos Light não foi encontrada diferença 

estatisticamente significativa entre as médias dos três grupos. Já para o Interesse 

em Produtos Naturais, a diferença estatisticamente significativa foi verificada entre o 

grupo que compra e os que raramente compram ou não compram. Dessa forma, 

aqueles que efetivamente referiram comprar orgânicos têm mais interesse em 

Saúde Geral e em Produtos Naturais (tabela 12).  
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Tabela 12 – Médias dos interesses por saúde, produtos light e naturais, segundo 

compra de alimentos orgânicos. São Paulo, 2014. 

Subescalas 
Total 

Compra de Alimentos  
Orgânicos 

P valor* Sim Raramente Não 

n=221 n=82 n=104 n=35 

      
Interesse em Saúde 

Geral 
5,03 5,27a 4,97ab 4,61b 0,012 

Interesse em Produtos 
Light 

3,12 2,95 3,33 2,90 0,086 

Interesse em Produtos 
Naturais 

4,82 5,37
a
 4,64

b
 4,07

b
 <0,001 

*Teste de Kruskal-Wallis.  
Letras diferentes indicam valores diferentes.  
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6. DISCUSSÃO 

 

 Este estudo buscou identificar as atitudes em relação à saúde , bem como sua 

relação com o comportamento de compra de produtos orgânicos, entre os alunos de 

graduação, pós-graduação, funcionários docentes e não docentes da Faculdade de 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo. 

 A Escala de Atitudes em Relação à Saúde (EARS) foi composta por três 

subescalas: Interesse em Saúde Geral (ISG), Interesse em Produtos Light (IPL) e 

Interesse em Produtos Naturais (IPN). Cada uma delas apresentava números iguais 

de itens com sentido positi vo e negativo, buscando com os negativos a redução do 

viés nas respostas dos itens anteriores. Estes itens deveriam apresentar a 

pontuação oposta, o que foi identificado neste estudo, justificando a aplicação da 

ferramenta.  

   Este estudo obteve resultados próximos aos publicados em outros países. 

ROININEN et al. (1999, 2001) aplicaram as escalas para verificar a relação das 

atitudes com as escolhas entre lanches mais ou menos saudáveis entre finlandeses 

de 15 a 60 anos, recrutados na Universidade de Helsinki. Estes autores também 

avaliaram a aplicação das escalas entre os finlandeses, ingleses e alemães, 

relacionando-as com o comportamento referido, fazendo a validação do instrumento 

para estas populações.     

 Ainda neste mesmo estudo, ROININEN e TUORILA (1999) verificaram que 

mulheres apresentam maior ISG do que os homens e não houve associação com o 

sexo para o IPL. Dados diferentes dos observados foram identificados neste estudo 

que mostrou não haver associação do ISG com o sexo e maior interesse dos 

homens por produtos light. Contudo, ambos estudos apresentaram resultados 
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semelhantes com relação ao IPN, em que mulheres demonstram maior interesse do 

que os homens. 

 A confiabilidade das escalas de mensuração foi verificada pelo alfa de 

Cronbach e neste trabalho mostraram ter uma consistência interna adequada, com 

valores superiores ao recomendado (0,70). Resultados semelhantes foram 

encontrados por ROININEN et al. (1999, 2001) e CHEN (2013), neste com exceção 

da subescala IPL que apresentou valor inferior (0,65). 

 A média da subescala ISG foi de 5,03, valor maior do que o encontrado por 

ZANDSTRA et al. (2001) na Holanda (4,8) e  ROININEN et al. (2001) nos três países 

estudados (Finlândia 4,7; Reino Unido 4,6 e Holanda 4,8), semelhante ao 

encontrado por CHEN (2013) no estudo em Taiwan (5,05) e por TEH et al. (2007) 

em Maine/EUA (5,00) e menor do que o encontrado por GRUBOR et al. (2015), que 

foi de 5,45, na Sérvia. No atual trabalho o IPL apresentou média 3,12; valor menor 

do que o encontrado nos estudos de ROININEN et al. (1999) nos três países 

estudados (Finlândia 4,7; Reino Unido 4,2 e Holanda 3,9); CHEN (2013) 4,77; TEH 

et al. (2007) 3,9 e GRUBOR et al. (2015) 5,3. Considerando o IPN, este apresentou 

média de 4,82, valor menor do que o identificado por GRUBOR et al. (2015) 5,52; no 

entanto, maior do que o encontrado por ROININEN et al. (1999) nos três países 

estudados (Finlândia 4,5; Reino Unido 4,5 e Holanda 4,0) e TEH et al. (2007) 4,3. 

Valor semelhante (4,87) foi encontrado por CHEN (2013). 

 A população estudada nesta pesquisa tem uma atitude positiva em relação a 

alimentar-se de forma mais saudável, verificado pela média encontrada na 

subescala de interesse por saúde. Da mesma forma, verificou-se uma maior atitude 

em relação aos produtos naturais frente aos estudos realizados em outros países, e 

menor atitude em relação aos produtos light, representando um baixo interesse. Tais 
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achados devem ser avaliados sob a ótica de que os participantes são provenientes 

de uma instituição de ensino superior da área de saúde e com maiores níveis de 

escolaridade, o que pode resultar nestas diferenças entre os estudos. É importante 

ressaltar que o baixo interesse por produtos light nesta população, não 

necessariamente representa um maior interesse por produtos calóricos, mas que a 

ingestão destes alimentos, unicamente, não representa uma alimentação saudável e 

que poderá manter a saúde, haja visto a discordância dos respondentes com o item 

“Eu acredito que comer produtos light mantém o corpo em boa forma” e tendência a 

concordarem com o item “Na minha opinião o uso de produtos light não melhora a 

saúde”.  

 A subescala ISG correlacionou-se moderadamente com IPN assim como 

encontrado em estudos anteriores (STEPTOE et al., 1995; ROININEN et al., 1999, 

2000; ZANDSTRA et al., 2001; TEH et al., 2007; CHEN, 2013). Não houve 

correlação entre o ISG e IPL, diferente do que foi encontrado nos estudos anteriores. 

CHEN (2013) verificou que houve correlação fraca e negativa entre IPL e IPN, o que 

não foi encontrado neste estudo, talvez explicado pelo perfil da população e 

reforçando o que foi discutido anteriormente, ou seja, a atitude positiva em relação a 

uma alimentação saudável está mais relacionada com o interesse em consumir 

produtos naturais do que produtos light.   

 ROININEN et al. (1999) sugeriram a divisão das subescalas em tercis 

representando baixo, médio e alto interesse por saúde geral, produtos light e 

produtos naturais. A mesma divisão foi feita neste estudo e foram definidos os 

mesmos subgrupos de interesse. Considerando o ISG, verificou-se que as médias 

dos subgrupos aumentaram respectivamente do baixo para o alto interesse, 

conforme encontrado no trabalho descrito anteriormente. No estudo de ZANDSTRA 
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et al. (2001), observou-se que o alto interesse por saúde geral está relacionado com 

a maior média de idade, assim como observado neste estudo. O avanço da idade 

pode levar a uma maior preocupação com os cuidados relacionados à saúde, o que 

explicaria parcialmente o achado deste trabalho, uma vez que outros fatores como 

os altos níveis de escolaridade e renda, assim como a presença de companheiro 

estão associados com o alto interesse em saúde. 

 Apesar de ZANDSTRA et al. (2001) utilizarem esta divisão em subgrupos, não 

apresentam os resultados para as subescalas IPL e IPN, dados que são informados 

neste trabalho. Os participantes com alto interesse por produtos light possuem maior 

média de idade quando comparados àqueles com baixo e médio interesse. Os 

homens apresentaram maior interesse do que as mulheres, o que GÓES et al. 

(2010) consideram ser reflexo da crescente preocupação com a saúde e qualidade 

de vida dos homens, desmistificando o conceito de que são alimentos destinados 

majoritariamente às mulheres. Além disso, os homens tendem a fazer mais dietas 

para controle de peso quando sentem necessidade de evitar uma doença familiar 

diagnosticada, principalmente quando relacionadas às doenças cardíacas, diabetes 

ou obesidade (ANDERSEN e HOLMAN, 1997) e que são verificadas com mais 

intensidade nos mais velhos. No entanto, o contrário foi verificado no IPN em que o 

alto interesse relaciona-se mais às mulheres enquanto o baixo interesse, aos 

homens, o que pode ser explicado pelo interesse feminino em ingerir menores 

quantidades de conservantes, aditivos químicos e alimentos processados, que 

refletem em longo prazo, benefícios à sua saúde e de sua família.  

 O maior interesse por saúde geral e por alimentos naturais demonstra uma 

tendência de preocupação com saúde crescente  na população e que pode ser 

verificada nesta pesquisa. Estas escalas demonstram preocupação com uma 
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alimentação saudável, rica em vitaminas e minerais, sem aditivos químicos, 

agrotóxicos e com produtos pouco processados. Alimentos naturais e orgânicos, 

disponíveis nos mercados nacionais e internacionais, são uma boa opção para quem 

procura seguir este tipo de alimentação.   

 Apesar do crescimento da oferta de produtos orgânicos nos mercados 

nacionais, o conhecimento ainda é limitado entre a população. Neste estudo, com 

participação de alunos e funcionários da Faculdade de Saúde Pública, verificou-se 

que a maioria referiu ter algum conhecimento, enquanto apenas 9,5% disseram ter 

muito conhecimento destes produtos. Contudo, apesar de não se considerarem 

experts no assunto, 90,9% souberam identificar um produto orgânico e mais da 

metade dos entrevistados referiu confiar moderadamente que estes produtos são 

realmente orgânicos. Estes resultados, com exceção da identificação dos orgânicos, 

são similares aos encontrados por GARCIA (2010), em uma pesquisa feita com 

alunos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas - 

Universidade Estadual Paulista - Araraquara/SP. 

 A relação de confiança com os produtos orgânicos foi tema de uma pesquisa 

qualitativa de TRUNINGER (2013) em Lisboa, onde 30 pessoas foram entrevistadas 

em detalhes. Verificou-se que experiências sensoriais cotidianas, mais próximas dos 

produtores e vendedores diretos destes produtos seriam mais relevantes do que 

uma certificação institucional. Segundo relato de um entrevistado, quando a 

aparência do produto deixava dúvidas sobre ser ou não orgânico, o selo de 

certificação não era suficiente para esta confirmação, ou seja, mesmo que o produto 

tivesse certificado, quem poderia garantir que eles haviam sido obtidos de maneira 

adequada, sem interesses comerciais. Entende-se, com isso, que até mesmo o 
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processo de certificação dos produtos orgânicos pode gerar dúvidas e não foge do 

questionamento e da desconfiança de alguns consumidores. 

 Neste trabalho, apesar de a maioria ter respondido adequadamente que um 

produto orgânico é identificado pelo selo de certificação, alguns participantes 

referiram se tratar de um produto já embalado disponível para venda ou ainda, ser 

hidropônico. Na pesquisa de MOMESSO et al. (2009) realizada Campo Grande/Mato 

Grosso do Sul, evidenciou-se que as pessoas confundem produtos orgânicos com 

"integrais", "naturais" e "hidropônicos", talvez pela sua proximidade com os 

orgânicos nos supermercados. A falta de informação leva os consumidores a 

adquirirem produtos hidropônicos, que são cultivados com insumos agrícolas 

sintéticos, e que possuem maiores níveis de nitrato  em sua forma prontamente 

disponível com condições favoráveis de serem absorvidos pelas raízes (FAQUIN e 

ANDRADE, 2004). 

 Ao ser analisada a disposição a pagar por um produto orgânico entre todos os 

participantes deste trabalho, a maioria dos entrevistados pagaria até 50% a mais e 

uma parcela de 6,3% compraria independente do preço. No estudo de NEVES et al. 

(2013) realizado em Mandaguari/PR com moradores de dois bairros da cidade, 

metade dos entrevistados não pagaria nada a mais pelos orgânicos, percentual mais 

alto do que o verificado neste trabalho que encontrou 19% de pessoas com esta 

opinião. Os produtos orgânicos apresentam preço superior aos convencionais 

principalmente pela maior utilização de mão de obra, como consequência de perdas 

ocasionais de produção e, além disso, por enfrentarem uma demanda maior do que 

a oferta nos mercados (MOMESSO et al., 2009). 

 Os participantes desta pesquisa foram questionados se compravam, 

raramente compravam ou não compravam orgânicos. Ao ser analisada a disposição 
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a pagar de acordo com o comportamento de compra, verificou-se que há uma 

tendência de aumento no percentual de compra conforme aumenta a disposição a 

pagar, sendo que dentre aqueles que referem comprar independentemente do 

preço, a grande maioria compra e uma parte menor raramente compra, 

demonstrando que esses consumidores possivelmente atribuem valor a eles e 

percebem o benefício oferecido em comparação a um produto convencional. 

 Ao contrário de outros estudos que demonstraram que a compra de orgânicos 

é mais influenciada pelas mulheres, neste, a decisão de compra não foi associada 

com o sexo, mas verificou-se que a renda mais elevada e a maior escolaridade (no 

mínimo nível superior) estão associadas com a compra destes produtos, o que 

também foi encontrado em estudos anteriores (MAGNUSSON et al., 2003; MEI-

FANG, 2007; NESS et al., 2010, ANDRADE e BERTOLDI, 2012). No estudo de 

MOMESSO et al. (2009), feito com mulheres no Mato Grosso do Sul, 50% das 

entrevistadas que compram orgânicos referiram renda maior que 12 salários 

mínimos mensais, resultado semelhante observado por RUCHINSKI e 

BRANDENBURG (1999). 

 Quando se estuda o comportamento dos consumidores de produtos 

orgânicos, outros fatores de influência na decisão de compra podem ser analisados. 

Para isso, neste trabalho uti lizou-se o método da análise fatorial, que busca 

estabelecer grupos de variáveis com significados similares. A solução fatorial 

utilizando os dez itens propostos, para dois grupos de consumidores divididos 

conforme comportamento de compra - compram/raramente compram e não 

compram - resultou em 4 fatores para aqueles que compram e 3 fatores para os que 

não compram estes produtos.  
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Entre o grupo que refere comprar ou raramente comprar produtos orgânicos, 

os conceitos extraídos foram: preocupação ambiental, preocupação com saúde, 

itens relacionados ao produto e mercado; e entre aqueles que não compram 

orgânicos, encontrou-se: preocupação ambiental, preocupação com saúde e itens 

relacionados ao produto. A principal diferença entre os fatores de influência de 

compra nos dois grupos analisados neste estudo foi determinada pelo preço, que 

aparece como último fator entre os que compram e primeiro entre os que não 

compram, de acordo com o encontrado na literatura em que estudos demonstram 

ser o custo o principal fator de influência para aquisição destes produtos. É 

importante ressaltar que apesar de alguns itens compartilharem variância e 

possuírem cargas elevadas na mesma dimensão, não necessariamente 

compartilham de um mesmo conceito das demais, principalmente no caso dos 

participantes que referiram não ter o hábito de adquirir estes produtos. 

O custo mais elevado dos produtos orgânicos pode ser considerado um fator 

determinante de compra entre os que referiram não os adquirir. Em consulta de 

preços de produtos básicos como arroz, feijão, leite, café e açúcar, realizada em 

julho de 2015, em dois sites de venda online verificou-se que, em média, os 

produtos orgânicos são aproximadamente 68,9% mais caros (os preços variaram 

entre 19% e 136% a mais do que os convencionais). No ano de 2010, uma pesquisa 

feita pelo Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC) identificou-se que o preço dos 

alimentos orgânicos in natura chegava a ser 463% maior do que os convencionais, 

devido principalmente ao canal de venda, reforçando que nas feiras livres, onde o 

contato é feito direto com o produtor, estes produtos podem ser adquiridos com 

preços melhores, sendo verificado até os dias de hoje.    
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 As motivações entre os que compram orgânicos com mais ou menos 

frequência, como preocupação ambiental e com saúde são semelhantes às 

pesquisas feitas em outras regiões (SILVA, 2003; PADEL E FOSTER, 2005; SILVA 

E CÂMARA, 2005; VILAS BOAS, 2005; SIRIEIX et al., 2007; PIMENTA, 2008). É 

importante ressaltar que entre os consumidores de produtos orgânicos, a 

preocupação ambiental interage com a busca pela saúde, por serem produzidos de 

maneira integrada ao meio ambiente e sem os riscos de contaminação por produtos 

de natureza tóxica, evidenciado neste estudo pela influência dos agrotóxicos como 

sendo o primeiro fator de influência no momento da compra, seguido dos benefícios 

à saúde.   

 O terceiro fator relacionou-se às questões de informação e o quarto fator, ao 

mercado. Os participantes deste estudo revelaram que há influência da falta de 

informação sobre o produto e do prazo de validade na aquisição, o que pode ser 

justificado por estudos que demonstram a visão de consumidores de que os 

produtos orgânicos frescos possuem um prazo de validade maior do que os 

convencionais. Já o preço e a aparência permaneceram como os últimos itens que 

mais influenciam na compra.   

 Ao ser avaliado comportamento de compra de produtos orgânicos e as 

atitudes em relação à saúde entre os participantes deste estudo, pode-se verificar 

que o Interesse em Saúde Geral é maior no grupo daqueles que compram produtos 

orgânicos, assim como o encontrado no Interesse por Produtos Naturais, o que 

confirma achados anteriores e já discutidos neste trabalho que relacionam o 

interesse por uma alimentação mais saudável entre os que optam pela compra de 

produtos orgânicos, com menos alimentos processados e produtos químicos.     
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 Entre as limitações deste estudo pode-se destacar a uti lização de uma 

amostra de conveniência proveniente de uma instituição de ensino superior da área 

de saúde, portanto, são pessoas com maior nível de escolaridade, em sua maioria, e 

com mais facilidade de acesso às informações relacionadas à saúde, de fontes 

confiáveis, e por isso, pode não refletir o comportamento e as atitudes da população 

da cidade de São Paulo. Além disso, embora o questionário tenha sido distribuído 

para todo o público da instituição houve uma maior participação de mulheres, o que 

pode ser verificado pela diferença entre a porcentagem de homens e mulheres nesta 

amostra. Além disso, este foi um estudo transversal que representa um retrato do 

comportamento da população naquele momento de tempo. Outra limitação que deve 

ser considerada é a ausência de homogeneidade entre os grupos de participantes 

que compram, raramente compram e não compram produtos orgânicos, que pode 

ser explicado pelo recrutamento não ter sido realizado em pontos de venda e sim em 

uma instituição de ensino superior, com pessoas que se prontificaram a responder o 

questionário no período estabelecido para a coleta de dados.  

 Dessa forma, próximos estudos podem ser realizados em locais de venda 

específicos, como supermercados e feiras livres, com amostras representativas de 

uma população maior, seja de um bairro ou município, com distribuição proporcional 

segundo o sexo, que compram e não compram orgânicos, principalmente visando 

uma análise comparativa entre estes grupos de consumidores.  
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7. CONCLUSÃO 

  

 Este trabalho avaliou o interesse em relação à saúde e o comportamento dos 

consumidores em relação aos produtos orgânicos. Nesta população de estudo foi 

verificado que os homens mais velhos apresentam um interesse crescente por 

produtos light, e em contrapartida, as mulheres demonstraram maior interesse por 

produtos naturais, livres de agrotóxicos, conservantes sintéticos e pouco 

processados, o que pode estar relacionado com a busca pelo seu bem estar e o 

futuro da família.  

 A divulgação de informações sobre produtos orgânicos é uma importante 

forma de esclarecimento, pois muitos consumidores, principalmente os que referiram 

não ter conhecimento suficiente sobre o tema, desconfiam que estes produtos sejam 

realmente orgânicos, apesar da obrigatoriedade de certificação para que eles sejam 

vendidos. É válido ressaltar que mesmo entre os que disseram ter muito 

conhecimento, mais de 70% disseram confiar moderadamente. 

 A compra de produtos orgânicos está relacionada com um maior interesse por 

saúde e por produtos naturais. Apesar de ter sido identificado que o preço é um fator 

que dificulta a aquisição por parte dos consumidores, isto não significa um total 

impedimento, pois a maioria dos entrevistados estaria disposta a pagar até 50% a 

mais por estes produtos, indicando que uma variação de preço pode ser 

considerada aceitável desde que não exceda certa porcentagem sobre o preço dos 

produtos convencionais. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 – Questionário e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Atitudes do consumidor em relação à saúde e compra de alimentos 
orgânicos. 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa: “Atitudes 
do consumidor em relação à saúde e compra de alimentos orgânicos” realizada pela 
nutricionista e pesquisadora Gabriela Salvatte de Oliveira sob responsabilidade da 

Professora Dra. Maria Elisabeth Machado Pinto-e-Silva, docente do Departamento 
de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP.  

 
O objetivo desta pesquisa é estudar a relação entre o interesse do consumidor 
(definido pelos funcionários e alunos da FSP/USP) por saúde em geral com o 

conhecimento e intenção de compra de um alimento orgânico. A pesquisa se 
justifica pela escassez de dados sobre o comportamento de compra e consumo 

destes produtos no Brasil. Para tanto será necessário o preenchimento de um 
questionário online. Esta pesquisa trará informações importantes para ações futuras 
de informação e orientação em relação ao consumo de alimentos orgânicos e 

promoção da alimentação saudável.  
 
Você será esclarecido(a) sobre a pesquisa sempre que desejar, sendo livre para 

recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a 
qualquer momento. As informações obtidas neste estudo poderão ser divulgadas em 

artigos científicos e congressos, sem a sua identificação. A pesquisa oferece risco 
mínimo aos voluntários e a participação no estudo não acarretará custos para você 
bem como não será disponibilizada compensação financeira adicional.  

 
Caso deseje maiores esclarecimentos poderá entrar em contato com o pesquisador 

no telefone (11) 30617701 ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 
Saúde Pública da Universidade de São Paulo, sito à Av. Dr. Arnaldo, 715, Cerqueira 
César – São Paulo, SP ou pelo telefone (11) 30617779.  

 
Uma vez informada(o) dos objetivos anteriormente citados de maneira clara e 

detalhada, se concordar em participar da pesquisa, por favor, preencha o 
questionário seguinte, intitulado "Atitudes do consumidor em relação à saúde e 
compra de alimentos orgânicos".  

Sua participação é muito importante para esta pesquisa. Muito obrigada!  
*Obrigatório 
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Nas questões à seguir, considere: 1 = discordo totalmente e 7 = concordo 

totalmente.  

Sua resposta pode estar em qualquer posição entre os números 1 e 7, dependendo 

do quanto você concorda ou discorda de cada afirmativa. 
 

 

1. Eu sou muito preocupado sobre o quão saudável os alimentos são. * 

 
 

2. Eu sempre sigo uma dieta saudável e balanceada * 

 
 

3. É importante para mim que a minha dieta seja pobre em gordura * 

 
 
4. É importante para mim que minha alimentação diária contenha muitas vitaminas e 
minerais * 

 
 
5. Eu como o que gosto e não me preocupo com o quão saudável o alimento é.  

 
 

6. O quão saudável o alimento é tem pouco impacto nas minhas escolhas. 

 
 

7. O quão saudável são os petiscos não faz diferença pra mim. 

 
 

8. Eu não evito nenhum alimento, mesmo aqueles que podem elevar meu colesterol. 
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9. Eu acredito que a ingestão de alimentos light mantém o nível de colesterol sob 

controle.  
Entenda alimentos light como aqueles que contêm quantidades reduzidas de 

gorduras, açúcares e sódio, em relação aos convencionais. 

 
 

10. Eu acredito que comer produtos light mantém o corpo em boa forma * 

 
 

11. Na minha opinião, ao ingerir produtos light as pessoas podem comer mais sem 
ingerir tantas calorias. 

 
 
12. Na minha opinião o uso de produtos light não melhora a saúde. 

 
 

13. Na minha opinião produtos light não ajudam a reduzir o nível de colesterol.  

 
 

14. Eu não acredito que alimentos light sejam mais saudáveis que alimentos 
convencionais. 

 
 
15. Eu não como alimentos processados porque eu não sei o que eles contêm.  

 
 
16. Eu procuro comer alimentos que não contenham aditivos. * 

Entenda aditivos como conservantes e aromatizantes artificiais, adoçantes artificiais, 
estabilizantes, emulsificantes artificiais, entre outros. 
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17. Eu gostaria de comer apenas legumes, verduras e saladas orgânicos. * 

 
 

18. Na minha opinião, alimentos aromatizados artificialmente não são prejudiciais à 
saúde.  

 
 
19. Na minha opinião, alimentos orgânicos não são melhores para a minha saúde do 
que aqueles convencionais. * 

 
 

20. Eu não ligo de ingerir aditivos na minha alimentação diária. *  

 
 

21. Como você julga seus conhecimentos em relação aos produtos orgânicos? * 

(    ) Tenho muito conhecimento 

(    ) Tenho conhecimento suficiente 

(    ) Tenho algum conhecimento 

(    ) Tenho pouco conhecimento 

(    ) Não tenho qualquer conhecimento 

22. Como você identifica um alimento orgânico em feiras, lojas, supermercados, 

mercados? * 

(    ) Produto que está embalado e pronto para o consumo 

(    ) Produto produzido na água - Hidropônico 

(    ) Produto transgênico 

(    ) Produto não transgênico 

(    ) Por meio do Selo Federal de Certificação ou da Declaração de Cadastro 

 

23. Qual o seu grau de confiança de que os produtos orgânicos vendidos nos 

supermercados são realmente orgânicos? * 

(    ) Confio totalmente 

(    ) Confio moderadamente 

(    ) Nem confio, nem desconfio 

(    ) Desconfio moderadamente 

(    ) Desconfio totalmente 
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24. Indique na escala abaixo o quanto os seguintes ítens influenciam na sua decisão 

na hora de comprar um produto orgânico: * 

Considere a escala de 1 a 7, sendo 1 = Não influencia nada e 7 = Influencia muito 

 

25. Supondo que você fosse comprar um suco integral de uva (garrafa de vidro) que 

custasse R$5,00. Quanto você estaria disposto à pagar por um ORGÂNICO?  

(    ) O mesmo valor 

(    ) Até 50% a mais do valor (R$ 7,50) 

(    ) Até o dobro do valor (R$ 10,00) 

(    ) Independente do preço, eu compraria 

 

26. Você costuma comprar alimentos orgânicos? * 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Raramente 

 

27. Qual é a sua escolaridade? * 

(    ) Ensino fundamental incompleto 

(    ) Ensino fundamental completo 

(    ) Ensino médio completo 

(    ) Ensino superior completo 

(    ) Especialização 

(    ) Mestrado completo 

(    ) Doutorado completo 

 

28. Qual o seu estado civil? * 

(    ) Solteiro(a) 

(    ) Casado(a) 

(    ) União estável 

(    ) Separado(a)/Divorciado(a) 

(    ) Viúvo(a) 
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29. Qual é a sua ocupação atual na FSP/USP? * 

(    ) Servidor Docente 

(    ) Servidor não Docente 

(    ) Aluno de Pós Graduação 

(    ) Aluno de Graduação 

 

30. Sexo: * 

(    ) Masculino 

(    ) Feminino 

 

31. Contando com você, quantas pessoas moram no seu domicílio? 

_______________________________ 

 

32. Qual é a renda familiar, em um mês? Em salários mínimos (SM) - Questão não 

obrigatória. 

(    ) Até 2 SM (até R$ 1620,00) 

(    ) Acima de 2 até 5 SM (de R$1620,00 a R$4050,00) 

(    ) Acima de 5 até 10 SM (de R$4050,00 a R$8100,00) 

(    ) Acima de 10 até 20 SM (de R$8100,00 a R$16200,00) 

(    ) Acima de 20 SM (acima de R$16200,00) 

 

33. Qual a sua data de nascimento? 

_____________________________ 

 

34. Qual o seu nome? 

_____________________________ 

 

35. Qual o seu e-mail de contato? 

____________________________________ 
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Anexo 2 – Parecer consubstanciado do CEP 
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