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RESUMO 

 
Esta pesquisa parte do pressuposto que para gerar diferencial competitivo as 
organizações necessitam inovar constantemente. Em um sentido macro, a inovação 
no setor de orgânicos permite que esse segmento cresça e se consolide, 
possibilitando maior desenvolvimento sustentável, assim como descrito nas 
premissas da legislação que certifica esse tipo de produto. Por outro lado, essa 
mesma legislação inibe, muitas vezes, a implementação de inovações, uma vez que 
é necessário certificar os produtos a cada alteração, dessa forma, aumentando os 
custos e se tornando inviável. Para os varejistas, uma das alternativas é o 
investimento na inovação de Marketing e por meio do comportamento do 
consumidor, delinear inovações no produto, preço, praça e promoção. Sob este viés 
está pautado o objetivo deste estudo que foi: compreender as inovações no 
composto de marketing do varejo de produtos orgânicos do Mercado Municipal de 
Curitiba – PR de acordo com o comportamento do consumidor. Para tanto, o estudo 
foi guiado pelos seguintes objetivos específicos: compreender as motivações de 
consumo de produtos orgânicos no Brasil, por meio de análise bibliométrica; 
estipular um modelo de análise do Comportamento do Consumidor, identificando a 
área de influência do varejo especializado; e descrever as inovações na oferta do 
varejo de produtos orgânicos e compreende-las, de acordo com o comportamento 
do público consumidor. Como resultado, a análise bibliométrica mostrou que o 
consumidor de produtos orgânicos no Brasil é guiado pelo sentimento egocêntrico 
de consumo, para sua saúde e bem-estar. Por meio do modelo de Chen (2009), foi 
possível analisar as inovações no mix de Marketing produto, preço, praça e 
promoção dos varejistas do setor de orgânico do Mercado Municipal de Curitiba, de 
acordo com as premissas do Manual de Oslo (OCDE, 2005). Os resultados mostram 
que as inovações ocorridas na praça e produtos são na sua maioria para os 
consumidores que já possuem um estilo de vida declarado e consomem orgânicos 
frequentemente. As inovações na promoção e propaganda estão direcionadas para 
consumidores não declarados mas que possuem uma atitude em prol do consumo 
de orgânicos. E, por fim, as inovações no preço estão pautadas na penetração de 
mercado, apresentando um produto premium como acessível a todos, buscando 
fortalecer a intenção de compra dos consumidores. Verificou-se que a maioria das 
inovações estão sob controle da praça, que de certa forma limita os permissionários, 
mas que, por outro lado, possui influência direta no crescimento desses. O estudo 
abre portas para maior investigação em inovação em marketing de setores 
específicos, bem como pode ser utilizado como base de pesquisa para aqueles que 
buscam implementação de inovações no setor de produtos orgânicos. Além disso, 
este documento pode servir de instrumento para os permissionários do MMC e/ou 
de outras localidades, na confecção de planos estratégicos e de marketing.  
Palavras-chave: comportamento do consumidor; inovação; produtos orgânicos; 
mercado municipal.  



ABSTRACT 
 

This research is based on the assumption that to generate competitive differential 
organizations need to constantly innovate. In a macro sense, innovation in the 
organic sector allows this segment to grow and consolidate, enabling greater 
sustainable development, as described in the assumptions of the legislation that 
certifies this type of product. On the other hand, this same legislation often inhibits 
the implementation of innovations, since it is necessary to certify the products at 
each change, thus increasing costs and becoming impracticable. For retailers, one of 
the alternatives is investing in marketing innovation and through consumer behavior, 
delineating innovations in product, price, square and promotion. The aim of this study 
is to understand the innovations in the marketing compound of organic products 
retailing in the Curitiba Municipal Market - PR according to consumer behavior. For 
this, the study was guided by the following specific objectives: to understand the 
motivations of consumption of organic products in Brazil, through bibliometric 
analysis; stipulate a model of analysis of Consumer Behavior, identifying the area of 
influence of the specialized retail; and describe the innovations in the retail supply of 
organic products and understand them, according to the behavior of the consuming 
public. As a result, the bibliometric analysis showed that the consumer of organic 
products in Brazil is guided by the egocentric feeling of consumption, for their health 
and well-being. Therefore, for the continuity of the study, the model of Chen (2009) 
was chosen, which is based on Ajzen's Theory of Planned Behavior (2008). Through 
the model of Chen (2009), it was possible to analyze the innovations in the mix of 
Marketing product, price, square and promotion of retailers of the organic sector of 
the Municipal Market of Curitiba, according to the premises of the Manual of Oslo 
(OECD, 2005). The results show that innovations in the marketplace and products 
are mostly for consumers who already have a declared lifestyle and often consume 
organic. Innovations in promotion and advertising are targeted at undeclared 
consumers who have an attitude towards organic consumption. And, finally, price 
innovations are based on market penetration, presenting a premium product as 
accessible to all, seeking to strengthen consumers' purchase intentions. It was found 
that most of the innovations are under control of the square, which in a way limits the 
permission holders, but that, on the other hand, has a direct influence on the growth 
of these. The study opens doors to further research into innovation in specific 
industry marketing as well as be used as a research base for those seeking 
implementation of innovations in the organic sector. In addition, this document can 
serve as an instrument for permission holders of the MMC and / or other localities, in 
the preparation of strategic and marketing plans 
Keywords: consumer behavior; innovation; organic products; municipal market 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

Esta investigación se basa en el supuesto de que para generar organizaciones 
competitivas diferenciales es necesario innovar constantemente. En un sentido 
macro, la innovación en el sector orgánico permite que este segmento crezca y se 
consolide, permitiendo un mayor desarrollo sostenible, como se describe en los 
supuestos de la legislación que certifica este tipo de producto. Por otro lado, esta 
misma legislación a menudo inhibe la implementación de innovaciones, ya que es 
necesario certificar los productos en cada cambio, lo que aumenta los costos y se 
vuelve impracticable. Para los minoristas, una de las alternativas es invertir en la 
innovación de marketing y en el comportamiento del consumidor, delineando las 
innovaciones en productos, precios, cuadrados y promociones. El objetivo de este 
estudio es comprender las innovaciones en el mercado de comercialización de 
productos orgánicos al por menor en el Mercado Municipal de Curitiba - PR de 
acuerdo con el comportamiento del consumidor. Para ello, el estudio se guió por los 
siguientes objetivos específicos: comprender las motivaciones del consumo de 
productos orgánicos en Brasil, a través del análisis bibliométrico; estipular un modelo 
de análisis del Comportamiento del Consumidor, identificando el área de influencia 
del comercio minorista especializado; y describir las innovaciones en el suministro 
minorista de productos orgánicos y comprenderlos, de acuerdo con el 
comportamiento del público consumidor. Como resultado, el análisis bibliométrico 
mostró que el consumidor de productos orgánicos en Brasil está guiado por la 
sensación egocéntrica de consumo, por su salud y bienestar. Por lo tanto, para la 
continuidad del estudio, se eligió el modelo de Chen (2009), que se basa en la 
Teoría del comportamiento planificado de Ajzen (2008). A través del modelo de 
Chen (2009), fue posible analizar las innovaciones en la mezcla de producto de 
marketing, precio, plaza y promoción de los minoristas del sector orgánico del 
Mercado Municipal de Curitiba, según las premisas del Manual de Oslo (OCDE, 
2005). Los resultados muestran que las innovaciones en el mercado y los productos 
son principalmente para los consumidores que ya tienen un estilo de vida declarado 
y que a menudo consumen productos orgánicos. Las innovaciones en promoción y 
publicidad están dirigidas a consumidores no declarados que tienen una actitud 
hacia el consumo orgánico. Y, finalmente, las innovaciones de precios se basan en 
la penetración del mercado, presentando un producto premium accesible para todos, 
buscando fortalecer las intenciones de compra de los consumidores. Se encontró 
que la mayoría de las innovaciones están bajo el control del cuadrado, lo que de 
alguna manera limita a los titulares de permisos, pero que, por otro lado, tiene una 
influencia directa en el crecimiento de estos. El estudio abre las puertas a nuevas 
investigaciones sobre la innovación en el marketing específico de la industria. 
Además, este documento puede servir de instrumento para los permisionarios del 
MMC y / o de otras localidades, en la confección de planes estratégicos y de 
marketing.  
Palabras clave: comportamiento del consumidor; innovación; productos orgánicos; 
mercado municipal 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nesse estudo serão abordadas as inovações no composto de Marketing no 

varejo com base no comportamento do consumidor de produtos orgânicos. Partindo 

dessa temática foram apresentados o contexto da pesquisa, os conceitos e campo 

de estudo; o problema de pesquisa encontrado no campo; os objetivos gerais e 

específicos; e a justificativa do estudo.   

 

1.1 CONTEXTO DE ESTUDO 

 

Nos últimos quarenta anos, os produtos denominados orgânicos ganharam 

maior presença na cesta de muitos consumidores ao redor do mundo. O início do 

debate acerca da produção orgânica parte da preocupação da população com o 

meio ambiente. O interesse surgiu por meio de movimentos reflexivos na década de 

1970 e deram origem a pesquisas e eventos que tinham como objetivo analisar 

determinadas ações industriais e compreender se eram prejudiciais ao meio 

ambiente. O Clube de Roma, o Protocolo de Kyoto, o Relatório Brundtland, a 

Agenda 21 e a Rio 92, podem ser considerados exemplos disso (BARBIERI et al., 

2010).  

No Brasil, esse fenômeno também vem desde a década de 1970. Entretanto, 

apenas em 1999 houve a primeira regulamentação para a agricultura orgânica, com 

a Instrução Normativa n° 007/1999, estabelecendo critérios e normas de envase, 

distribuição, identificação e certificação de qualidade dos produtos. Devido ao 

crescimento do interesse populacional e a pressão de Organizações da Sociedade 

Civil (OSCs), no ano de 2003 a Agricultura Orgânica passou a ser empreendida de 

maneira mais profissional pelo Governo Federal (SCOFANO, 2014).  

Percebe-se que características socioeconômicas e culturais do público 

consumidor são muito próprias, exigindo uma abordagem mercadológica específica. 

É papel do Marketing entender o público e suprir a demanda com ofertas que 

estejam relacionadas as necessidades e desejos daqueles que detém o poder de 

compra. Nas micro e pequenas empresas de varejo, o Marketing pode ser um dos 

maiores diferenciais competitivos quando comparado ao poder de investimento de 

grandes organizações (KUMAR, 2015). 
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Para que essas estratégias sejam eficazes, é necessário mais do que 

segmentar o público, é preciso também reconhecer suas intenções de compra e 

comportamento de compra. Alguns consumidores podem ter intenção de compra, 

mas não a efetuam, assim, portanto, não possuem o comportamento. Isso se faz 

necessário no varejo de produtos orgânicos, devido às motivações de consumo 

ultrapassar a sua funcionalidade. Diante de um cenário competitivo, configurar a 

oferta de acordo com o comportamento do consumidor permite o desenvolvimento 

de inovações na organização.  

O mix de Marketing é uma ferramenta que possibilita o varejista ter uma 

visão específica de cada área da oferta. Considerando o comportamento do 

consumidor, é possível propor inovações distintas nas áreas dos 4 P’s do mix de 

Marketing: produto, praça, promoção e preço. Cada uma dessas áreas possui 

influência diferente diante do consumidor, sendo necessário conhecer o quão 

determinado está a comprar os produtos orgânicos e quais são suas motivações 

(KOTLER, 2000).  

O estudo foi realizado em Curitiba, capital do Estado do Paraná. O estado é 

o maior produtor de orgânicos do Brasil e Curitiba é a primeira cidade do país a ter 

um setor específico de orgânicos dentro de um Mercado Municipal. Portanto, o 

Mercado Municipal de Curitiba, que conta com 15 estabelecimentos especializados 

em produtos orgânicos, foi definido para a realização da pesquisa, por ser 

considerado um polo do setor de orgânicos na região.  

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

O custo de produção dos orgânicos nos critérios da legislação impacta 

diretamente no preço dos produtos. Entretanto, a diferença entre os orgânicos e 

convencionais acontece pela lei da oferta e demanda, pois há demanda para os 

orgânicos, mas a oferta é limitada. Alguns estudos mostram que esse é um fator 

determinante na hora da escolha dos orgânicos, e que em alguns casos chega a ser 

mais do que o dobro do preço do produto convencional (RUCINSKI; 

BRANDENBURG, 2002; COLTRO, 2006; PIMENTA; SENA; MOURA, 2009; BRAGA 

JUNIOR; SILVA, 2013).  Por outro lado, os consumidores frequentes estão dispostos 

a pagar mais pelos valores intrínsecos, sendo um público fiel. Devido a isso, o 
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mercado dos produtos orgânicos possui potencial de crescimento, estando em uma 

média de 20% ao ano.  

Mazzoleni e Oliveira (2010) tratam as restrições impostas pelas certificações 

orgânicas como oportunidade de inovar. Segundo essa premissa, obter as 

certificações poderia ser considerada uma inovação. Entretanto, por meio de uma 

visão macro, essa constatação é superficial sob o viés da inovação, a qual busca 

constante revitalização das ofertas da organização. O conceito de inovação é amplo 

e engloba novos produtos, novos sistemas logísticos, novos mercados e novas 

formas de organizar a empresa ou novas abordagens com base em estratégias de 

marketing (PORTER, 1996; TIGRE, 2006). Assim, um varejista, ao oferecer produtos 

orgânicos, diferencia seus produtos dos convencionais, mas não significa possuir 

diferencial competitivo frente aos concorrentes diretos.   

No varejo, inovar significa possuir a capacidade de captar e entender as 

mudanças nos desejos, necessidades dos clientes e configurar sua oferta de acordo 

com as demandas demonstradas (MORGADO, 2008). Dessa forma, o contato direto 

do varejo com os consumidores finais permite influenciar tanto a produção quanto os 

próprios consumidores. As ferramentas de Marketing possibilitam o varejo a 

compreender e configurar a oferta, função que era antes exclusiva da indústria 

(BOTELHO; GUISSONI, 2016). 

Em períodos de recessão econômica, a inovação é primordial para a 

sobrevivência e/ou crescimento das organizações. O que não é diferente com o 

varejo. A crise exige inovação, e os consumidores fiéis de determinados produtos ou 

marcas passam a prestar mais atenção em promoções e preços. Já o varejista que 

possuir a melhor oferta de um mesmo produto tem a vantagem.  

O Composto de Marketing é uma das ferramentas mais utilizadas pelas 

organizações para reconhecer suas necessidades e moldar sua oferta. Para os 

varejistas é preciso manter as inovações constantes em cada um dos componentes 

do Composto de Marketing. A oferta comercial bem realizada resultará em vantagem 

competitiva frente aos concorrentes e também melhor compreensão do consumidor. 

Para definir as estratégias e inovar em Marketing, é necessário antes 

conhecer o comportamento do consumidor. É preciso segmentar, identificando 

consumidores que possuem semelhanças como idade, renda, estilo de vida, cultura 

e valores. São inúmeras as variáveis possíveis para classificação de um público. 

Mas a segmentação tem utilidade de identificação, sendo que o comportamento do 
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consumidor envolve questões de pré-compra, compra e pós-compra (SOLOMON, 

2011).  

As questões de pré-compra do comportamento do consumidor de produtos 

orgânicos foram analisadas em alguns estudos no Brasil e no mundo e na maioria 

dos casos, questões relacionadas à saúde, segurança alimentar, ambientais e 

sociais estão no topo dos resultados encontrados (VILASBOAS, 2005; SAMPAIO et 

al., 2013). Sendo assim, são determinantes para compreensão do mercado e para o 

desenvolvimento do Composto de Marketing da empresa. Além disso, a função da 

oferta é de criar valor para os consumidores. Isto é, difundir as premissas da 

produção orgânica para que cresça de maneira a tornar o consumo cada vez mais 

sustentável (BAKER, 2003).  

Ao partir dessa contextualização, pode-se perceber que o varejo está mais 

próximo do consumidor do que a indústria, uma vez que os clientes ditam as 

tendências com base no seu comportamento. Sendo assim, este estudo está 

pautado pelo seguinte problema de pesquisa: Como ocorrem as inovações na 

oferta (mix de marketing) do varejo especializado em produtos orgânicos, 

considerando o comportamento do consumidor?  

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste estudo é compreender as inovações no Composto de 

Marketing do varejo de produtos orgânicos do Mercado Municipal de Curitiba - PR, 

considerando o comportamento do consumidor.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a) Compreender as motivações de consumo de produtos orgânicos no 

Brasil, por meio de análise bibliométrica; 

b) Estipular um modelo de análise do Comportamento do Consumidor, 

identificando a área de influência do varejo especializado;  
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c) Descrever as inovações na oferta do varejo de produtos orgânicos e 

compreendê-las de acordo com o comportamento do público consumidor.   

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

O crescimento exponencial da população mundial traz diversas práticas que 

precisam ser adotadas, visando a preservação do meio ambiente. Segundo o Fundo 

de População das Nações Unidas, (UNFPA, 2011), em menos de 60 anos, o número 

de habitantes no planeta passou de 2.53 bilhões para 7.16 bilhões. Para comportar 

todo esse contingente de população, o desmatamento é inevitável e necessário para 

a criação de abrigos e produção de comida, o que implica em mudanças climáticas e 

catástrofes naturais cada vez mais constantes.  

Ainda na década de 1960, a fim de garantir os direitos do consumidor e 

impor um padrão na produção com o mínimo de impacto ambiental, a National 

Research Council, juntamente com a United States Departament of Agriculture, 

passaram a receber apoio do governo estadunidense para realização de pesquisas 

visando desenvolver práticas determinadas como ecologicamente corretas, que 

foram compartilhadas com órgãos internacionais (SILVA-CÉSAR; BATALHA; 

PIMENTA, 2008). No Brasil, a legislação foi regulamentada no final da década de 

1990 e, para identificar os produtos orgânicos, é necessário que o produto possua 

uma certificação. 

Apesar de os alimentos orgânicos receberem certificações visando 

comprovar os cuidados e preservação ambiental, as motivações dos consumidores 

desse tipo de produto são outras. A principal motivação dos brasileiros é 

egocêntrica, sendo a preocupação com a saúde (ANDRADE; BERTOLDI, 2012; 

HOPPE et al., 2010; BRAGA JUNIOR; VEIGA-NETO; MORAES, 2014; PEREIRA, et 

al., 2015; SILVA; MARTINS; FAGUNDES, 2016; VACCARI; COHEN; ROCHA, 2015; 

BRANDÃO, 2016). 

Assim, a justificativa para realizar este estudo se baseia na premissa de 

entender o comportamento do consumidor e suas motivações de consumo e como o 

varejo responsável gera diferencial competitivo nesse cenário. Como citado, a saúde 

pode ser considerada uma consequência da produção orgânica, entretanto, 

passando a ser objetivo primário para os consumidores, tanto que é apresentada no 

site do Ministério da Agricultura como a primeira finalidade da produção orgânica. 
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Com isso, os varejistas necessitam moldar suas estratégias visando suprir os 

desejos egocêntricos dos consumidores.  

O varejo de alimentos orgânicos é mais do que um local de trocas de 

mercadorias por dinheiro. No espaço, ocorrem também trocas de valores objetivos e 

subjetivos, onde o consumidor adquire um produto e vivencia uma experiência 

possibilitada pelo varejista e, em troca, paga com seu tempo, dinheiro e energia. O 

crescimento do e-commerce exige do varejo físico que os benefícios da compra 

sejam maiores do que seu custo financeiro (CHAMIE; IKEDA, 2015; SOLOMON, 

2011). 

Para que haja esses benefícios, as estratégias de Marketing necessitam 

estar alinhadas com o comportamento do consumidor. No caso dos produtos 

orgânicos, apresentar o produto baseado nas características de preservação 

ambiental pode não ser a melhor estratégia, uma vez que os consumidores desse 

tipo de produto possuem outras intenções para realizar a compra. No varejo 

especializado, a necessidade do conhecimento do comportamento do consumidor é 

ainda mais evidente. Isso porque pretende suprir a demanda de um público 

estritamente segmentado.  

O Brasil, mesmo sendo um grande produtor de orgânicos, o consumo ainda 

é tímido. Grande parte da produção é exportada e o varejo responsável pela venda 

são, na sua maioria, as feiras e lojas especializadas em produtos naturais. 

(RODRIGUES et al., 2009).  

A identificação de produtos orgânicos acontece por meio do Selo Federal 

SisOrg, que somente poderá ser concedida por algum dos organismos de avaliação 

de conformidade orgânica que estão credenciados pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2017). São divididos em três tipologias:  

a) Controle Social: grupo, associação ou cooperativa vinculada ao agricultor 

familiar; a venda é direta e previamente cadastrada no Ministério da 

Agricultura; quem concede a garantia de qualidade orgânica é o próprio 

agricultor fiscalizado pela sociedade; não há permissão para rotulagem 

com o Selo SisOrg, pois não estão vinculados ao órgão;  

b) Sistema Participativo: grupo de produtores credenciados ao MAPA, 

pessoas físicas ou jurídicas, classificados como distribuidores, 

comercializadores, transportadores ou armazenadores; rotulagem com o 

Selo SisOrg obrigatória;  
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c) Certificação por Auditoria: são prestadoras de serviço de certificação a 

produtores individuais e grupos; por meio de visitas previamente avisadas 

in loco em que o profissional legalmente habilitado e credenciado deve 

avaliar e garantir a conformidade da produção orgânica, com a certificação 

passará a ser de sua responsabilidade; rotulagem com o Selo SisOrg 

obrigatória; 

Quando o produto provém do sistema de certificação Controle Social, como 

grande parte dos produzidos pela agricultura familiar, o produto não possui o Selo 

SisOrg. Para os consumidores, não é possível diferenciar por meio da visualização 

se o produto é orgânico ou não, dessa forma, a garantia de idoneidade é 

responsabilidade do varejista, que transparece por meio da sua imagem. 

Em varejos especializados, esse relacionamento é construído por meio das 

estratégias de Marketing. Nesse sentido, o Marketing ainda segue em essência a 

definição de Drucker (1973), na qual o objetivo é compreender o consumidor de 

modo a apresentar o produto e este se vender por si. Sendo assim, para explorar 

esse mercado em ascensão e diferenciar os produtos convencionais dos produtos 

orgânicos, bem como gerar diferencial competitivo entre os varejistas 

especializados, é preciso inovar em sua oferta comercial. Nesse sentido, inovar no 

varejo significa captar e entender as mudanças nos desejos e necessidades dos 

clientes e moldar a oferta da maneira mais eficiente ao consumidor (MORGADO, 

2008). 

Para Kotler (2003), a oferta comercial é o resultado do Composto de 

Marketing, também conhecido como os 4Ps: produto, preço, praça e promoção. 

Segundo o autor, para desenvolver uma oferta assertiva é primordial conhecer o 

comportamento do consumidor. No caso do comportamento do consumidor de 

orgânicos, está relacionado a questões de bem-estar são as mais frequentes (VILAS 

BOAS, 2005; SAMPAIO et al., 2013).   

Ter um estilo de vida saudável é requisito mínimo para que haja intenção de 

compra de produtos orgânicos. Entretanto, não é possível afirmar que todo 

consumidor saudável consome os orgânicos. Sendo assim, é necessário conhecer 

os níveis de comprometimento do consumidor com determinada ideologia. Ou seja, 

há consumidores saudáveis, que conhecem as práticas e ideologia da produção 

orgânica e efetuam a compra sem barreiras impeditivas. Há consumidores saudáveis 

que tem uma atitude favorável a produção orgânica, conhecendo superficialmente os 
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conceitos e que não possuem intenção de compra declarada por questões externas 

que os afetam. E, por fim, há consumidores saudáveis que não conhecem as 

diferenças dos produtos orgânicos com os demais (CHEN, 2007; AJZEN, 2008). 

A relevância deste estudo justifica-se pela crescente necessidade de meios 

de produção que afetem o mínimo possível o meio ambiente, promova 

desenvolvimento social e também cuidado com a saúde. A população mundial 

cresce e envelhece. Esse aumento exponencial possui grandes impactos na 

sociedade, uma vez que a desenvolvimento socioeconômico não cresce nas 

mesmas proporções e, consequentemente, a população fica menos saudável e 

incapaz de gerar renda UNFPA (2011). 

A criação e fortalecimento dos conceitos da produção orgânica por meio de 

inovações em marketing podem, além de gerar um diferencial para os varejistas, 

pode aumentar o consumo desse tipo de produto. Além disso, há falta de produção 

acadêmica relacionando o comportamento do consumidor com as inovações em 

marketing. E pouco tem-se conhecimento a respeito de como as inovações em cada 

um dos P’S do marketing agem no processo de compra do consumidor.  

 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Para atingir os objetivos propostos, este estudo está dividido em 5 capítulos, 

somados a esta introdução. No segundo capítulo são abordados os aspectos 

teóricos do estudo, iniciando a descrição a respeito de inovação no marketing de 

varejo; inovação no varejo de produtos orgânicos; conceitos e históricos a respeito 

do comportamento do consumidor e comportamento do consumidor de produtos 

orgânicos no Brasil; modelos de análise do comportamento do consumidor; e por 

fim, o modelo de análise elegido para este estudo.  

No terceiro capítulo estão descritos os procedimentos metodológicos 

adotados no estudo, tais como: epistemologia da pesquisa; classificação da 

pesquisa; estratégia da pesquisa; população e amostra; instrumento de coleta e 

análises; modelo teórico; e o cronograma do desenvolvimento do estudo. 

A apresentação dos dados coletados em campos, dados documentais e os 

resultados do estudo, estão presentes no capítulo quatro. E no quinto capítulo, estão 

dispostas as considerações e conclusões do estudo.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico foi desenvolvido de maneira sucessiva, partindo das 

necessidades de inovação no varejo de acordo com o comportamento do 

consumidor. Com base nas linhas teóricas do comportamento do consumidor, o 

primeiro tópico do referencial teórico é dedicado a um panorama da relevância da 

inovação no Marketing em organizações varejistas. Para isso, o constructo 

considerou os conceitos elementares a respeito de inovação e de sua aplicação no 

Composto de Marketing, considerando o contexto varejista. O segundo contextualiza 

a inovação no varejo dos orgânicos e o terceiro tópico evidência a relevância do 

comportamento do consumidor para inovar nas estratégias de marketing. 

O Quadro 1 apresenta os principais autores utilizados em cada linha teórica. 

Chegou-se a este resultado com base na análise dos estudos mais recentes 

apresentados na análise bibliométrica, disponível no tópico 2.2 deste capítulo.  

 
Quadro 1: Quadro teórico sobre as abordagens, autores e conceitos, Guarapuava, 2018 

Abordagens Autores Conceitos 

2.1 Inovação em Marketing  
2.1.1 Conceitos e Contexto 
da Inovação de Marketing 
2.1.2 Inovação no varejo de 
produtos orgânicos 

Kotler (2003); Baker 
(2003);  
Ama (2017); 
Ocde (2005); 
Shumpeter (1988);  
Freeman (1984);  
Tigre (2006).  

A inovação é classificada em cinco formas: 
Produto ou serviço; Processo de 
produção; Novas fontes de matéria-prima; 
Exploração de novos mercados; Novas 
formas de organizar a empresa. Apenas 
pode ser considerada inovação quando o 
novo gera diferencial competitivo. 

2.2 Comportamento do 
consumidor  
2.2.1 Comportamento do 
consumidor de orgânicos no 
Brasil 

Solomon (2011);  
Sheth, Mittal e 
Newman (2001); 
Blackwell, Miniard e 
Engel (2005). 

Processos envolvidos quando indivíduos 
ou grupos selecionam, compram, usam ou 
descartam produtos, serviços, ideias ou 
experiências para satisfazer necessidades 
ou desejos. 

2.3 Modelo de análise do 
comportamento do 
consumidor.  
2.3.1 Teoria do 
comportamento planejado 
2.3.2 Modelo de Chen  

Azjen (2008); 
Chen (2009) 
 

 

As intenções de compra são regidas pelas 
atitudes, normas subjetivas e controle 
percebido. Quanto mais forte a intenção 
de compra, maior a probabilidade do 
comportamento de compra.  

Fonte: elaboração própria (2017)  

 

Para realizar estratégias de inovação em Marketing, é preciso antes 

conhecer o comportamento do consumidor. Devido a isso, as especificações a 

respeitos das estratégias de Marketing, bem como a linha teórica do Composto de 

Marketing a ser utilizado, serão determinados conforme o desenvolvimento da 

análise bibliométrica a respeito do comportamento do consumidor de produtos 
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orgânicos. A partir desse entendimento, será possível relacionar os temas e 

compreender as inovações propostas pelos varejistas. 

 

2.1 INOVAÇÃO EM MARKETING 

 

2.1.1 Conceitos e Contexto da Inovação de Marketing no varejo de produtos 

orgânicos  

 

O surgimento de varejistas especializados proporciona uma forma de 

interação comercial mais próxima. O reconhecimento do comportamento do 

consumidor nessa tipologia de organização é primordial para o sucesso do negócio, 

pois em setores onde o público é rigorosamente segmentado, como é o caso dos 

produtos orgânicos, entender as motivações dos clientes auxilia a moldar a oferta. 

Entende-se por varejo especializado aquele que oferece ao consumidor uma linha 

única, operando com um número limitado de categorias de produtos (LAS CASAS; 

GARCIA, 2007).  

Concomitantemente com o crescimento de setores especializados, aumenta-

se a concorrência e, considerando que a classificação muitas vezes é por meio de 

um único comportamento, o público tende a ser mais limitado que os demais 

setores. Nesse sentido, as estratégias de inovação no varejo especializado visam, 

por meio da oferta a fidelização, pois isso despende menos recursos financeiros do 

que angariar novos clientes (SOLOMON, 2011).   

A inovação altera o equilíbrio da economia de modo a gerar valor para a 

sociedade e diferencial competitivo para as empresas. Schumpeter (1988) foi o 

primeiro a perceber que essas alterações nos padrões ocorriam sistematicamente 

após longos períodos estáveis, que eram interrompidos pela inclusão de uma 

inovação, denominado como “ondas” ou “ciclos” (FREEMAN, 1984). Há três fases no 

processo de inovação: invenção (ideia), inovação (aplicação comercial da ideia) e a 

difusão (propagação da inovação). Inovação pode ser considerada mais do que a 

criação do novo, é quando o novo resulta em algum bem que gere riqueza ou valor 

(OCDE, 2005; TIGRE, 2006). 

O Manual de Oslo publicado pela Organização para a Cooperação 

Econômica e Desenvolvimento (OCDE) é um material que busca padronizar 

conceitos e metodologias a respeito de pesquisa e desenvolvimento em países 
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industrializados. No Brasil foi traduzido pela Financiadora de Estudos e Projetos 

(FINEP). Na terceira edição, publicada no ano de 2005, a inovação é definida como: 

 

implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente 
melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo 
método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de 
trabalho ou nas relações externas (OCDE, 2005, p. 58).  
 

Ainda segundo o Manual, as inovações são categorizadas em quatro 

formatos: Produto, Processo, Marketing e Organizacional (OCDE, 2005). Na 

inovação em produto, o termo abrange tanto bens quanto serviços. Relaciona a 

inclusão de novos bens ou serviços, e o melhoramento significativo de produtos já 

existentes, seja nas suas características funcionais ou de utilidade, ou seja, utilizar 

um produto já existente para um fim diferente do qual foi criado.  

A inovação em processo visa diminuir os custos de produção, melhorar a 

qualidade e/ou distribuição dos produtos. Sendo assim, uma implementação de um 

novo método de produção, utilizando novas técnicas ou equipamentos, significa 

aumentar a eficiência do processo de produção. Inovações organizacionais visam a 

diminuição dos custos administrativos ou de transação, adotando um novo método 

das práticas organizacionais, no local de trabalho e suas relações externas (OCDE, 

2005). 

A inovação em Marketing foi amplamente discutida na terceira versão do 

Manual de Oslo, isso porque nas duas edições anteriores havia sido pouco 

abordada. Definida como “a implementação de um novo método de marketing com 

mudanças significativas na concepção do produto ou em sua embalagem, no 

posicionamento do produto, em sua promoção ou na fixação de preços” (OCDE, 

2005, p. 59). Sendo assim, direcionadas a melhor atender os consumidores, 

explorando novos mercados ou reposicionando produtos já existentes com o intuito 

de aumentar as vendas.  

As inovações de Marketing em produtos constituem em sua maioria na 

mudança do design ou embalagem, buscando vinculá-lo a um novo conceito. 

Quando relacionado a posicionamento do produto, busca-se primordialmente a 

introdução de novos canais de venda e os métodos utilizados para apresentar e 

vender os produtos. A inovação na promoção de produto diz respeito ao 

desenvolvimento de novos conceitos para promover os produtos, vinculando a um 
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estilo de vida, oferecendo serviços visando à fidelização. E, por último, as inovações 

na fixação dos preços são as estratégias para comercializar os bens e serviços, 

como por exemplo, alterar o valor dos produtos conforme a demanda (OCDE, 2005). 

Os tipos de inovações apresentados pelo Manual de Oslo vão ao encontro 

com o que Kotler (2003) classifica como “oferta”. Segundo o autor, uma oferta é 

resultado do composto de Marketing desenvolvido por McCarthy na década de 1960, 

também conhecido como Mix de Marketing ou 4Ps do Marketing: Produto, Preço, 

Praça e Promoção.  

Kotler (2003, p. 30) define o Marketing como “um processo social por meio 

do qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e o que 

desejam com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor 

com outros”. O American Marketing Association (AMA, 2017), classifica o Marketing 

como uma série de processos para a criação, comunicação e entrega de valor para 

clientes. 

Quando aplicado ao varejo, as inovações em Marketing são consideradas 

um dos maiores diferencias competitivos. O varejo é definido como um modelo de 

negócio o qual obtém seus produtos por meio de atacadistas e distribuidores, e os 

comercializa para o consumidor final para uso, geralmente, pessoal (AMA, 2017). 

Devido o varejo trabalhar na maioria dos casos com revenda, não há muitas 

inovações em produtos. Isso não significa que o varejista não ofereça produtos 

diferenciados, mas para isso são necessárias inovações em Marketing, seja 

alterando o design da embalagem do produto ou então a estratégia da oferta. 

No varejo de produtos orgânicos, a inovação que está ao alcance imediato 

do empresário é com relação a promoção, preço e praça. Kotler (2000, p. 616) 

define promoção como “um conjunto de ferramentas de incentivos, a maioria em 

curto prazo, projetada para estimular a compra mais rápida ou em maior 

quantidade”. A praça é todo o local onde haja interação entre o vendedor e cliente, 

nos diversos canais de distribuição. E o preço traz questões relacionadas aos 

custos, lucratividade e o valor de representatividade desse produto.  

Os quatro P’s do Marketing estão vinculados. Isto é, as inovações em cada 

um desses elementos refletem diretamente no outro. Kotler (2000) trata o preço 

como maior determinante no processo de compra. É fator decisivo na formação da 

intenção do consumidor em adquirir determinado produto. Segundo a OCDE (2005), 

a inovação no preço pode ser um dos processos mais complexos, uma vez que 
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mudar o preço de um produto sem estar correlacionado ao conceito específico, não 

é considerada uma inovação. Ou seja, diminuir o preço porque os custos diminuíram 

não é uma inovação. Portanto, a inovação em preços está diretamente relacionada 

com as inovações na promoção e na praça. No caso dos orgânicos, o processo de 

fixação de preços começa na criação e fortalecimento dos conceitos e, assim, na 

atitude em prol do consumo orgânico (AJZEN, 2008).  

Sendo assim, as inovações nos preços dos produtos orgânicos seguem duas 

linhas estratégicas propostas por Kotler (2000). A primeira é a premium, que se 

refere a produtos de alta qualidade e com alto valor, oferecidos para consumidores 

com poder de compra considerável ou dispostos a pagar pelos benefícios que esses 

oferecem. O segundo é a estratégia de penetração, quando se tem um produto de 

alta qualidade, porém, não tão reconhecido no mercado. Dessa forma, fixa-se um 

preço moderado buscando maior parcela do mercado, ao mesmo tempo em que o 

produto é apresentado aos consumidores.  

 O Marketing aplicado ao varejo possui 6 P’s. Além dos 4 P’s sugeridos por 

McCarthy: produto, preço, praça e promoção; os 6P’s do Marketing de varejo possui 

mais dois elementos: Serviços - people - e organização da loja - presentation- 

(COBRA, 1997; PARENTE, 2000). Entretanto, esse estudo faz uso do habitual 4 P’s, 

pois como exposto no Manual de Oslo, a inovação em Marketing corrobora com os 

elementos deste modelo.  

Considerando a delimitação deste estudo, que busca compreender 

inovações em Marketing no setor varejista especializado em produtos orgânicos, no 

tópico seguinte, será contextualizado o varejo de produtos orgânicos no Brasil.  

 

2.1.2 Varejo de Produtos Orgânicos 

 

Em 2014, o mercado de alimentos orgânicos no Brasil movimentou cerca de 

R$ 2 bilhões, o que corresponde a 0,4% do total de alimentos produzidos no país. 

Mesmo sendo tímido em comparação a produção convencional, o segmento cresceu 

25% em 2015. Sendo uma iniciativa maior de pequenos agricultores e agricultura 

familiar, boa parte dos produtos orgânicos destina-se ao mercado externo (MAPA, 

2017).  Devido ao crescimento do setor e o acesso facilitado à informação que os 

consumidores possuem, a certificação orgânica é um instrumento de validação ao 
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consumidor, que está disposto a pagar mais caro por um produto considerado 

orgânico.  

A Instrução Normativa n° 007/1999, foi o primeiro ato regulatório do Brasil 

acerca da produção orgânica, estabelecendo critérios e normas de envase, 

distribuição, identificação e certificação de qualidade dos produtos. O aumento no 

consumo e surgimento de organizações do terceiro setor preocupadas com o 

desenvolvimento sustentável resultou no ano de 2003 na criação da Lei 10.831: 

 

Considera-se sistema orgânico de produção agropecuária todo 
aquele em que se adotam técnicas específicas, mediante a 
otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos 
disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades 
rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, a 
maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência 
de energia não-renovável, empregando, sempre que possível, 
métodos culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso 
de materiais sintéticos, a eliminação do uso de organismos 
geneticamente modificados e radiações ionizantes, em qualquer fase 
do processo de produção, processamento, armazenamento, 
distribuição e comercialização, e a proteção do meio ambiente 
(BRASIL, 2003). 

  

Em 2007, a Casa Civil, em conjunto com os demais órgãos responsáveis 

(MAPA; Ministério da Saúde; Ministério do Meio Ambiente), regulamentou a Lei Nº 

10.831, por meio do Decreto n° 6.323, sem ferir o cumprimento das demais normas 

e instruções normativas (IN) que garantam a qualidade dos produtos e processos 

(BRASIL, 2007), e a partir deste Decreto, novas instruções normativas foram 

aprovadas. No Quadro 2, estão explicitadas as principais regulamentações técnicas 

brasileiras, por meio de INs.  

 
Quadro 2: Instrução Normativa – Agricultura Orgânica 

IN Dispõe sobre Publicação Ministério 

N º 17/09 Extrativismo sustentável orgânico 28/05/2009 MAPA / MMA 

N º 19/09 Mecanismos de controle e formas de 

organização 

28/05/2009 MAPA 

N º 50/09 Selo federal do SisOrg 05/11/2009 MAPA 

N º 46/11 Produção vegetal e animal 06/11/2011 MAPA 

N º 37/11 Cogumelos comestíveis 02/08/2011 MAPA  

N º 38/11  Sementes e mudas orgânicas 02/08/2011 MAPA 

N º 28/11 Produção de organismos aquáticos 08/06/2011 MAPA / MPA 

N° 13/15 STPOrg & CPOrg-UF 28/05/2015 MAPA 

Fonte: MAPA (2017), adaptado de Scofano (2014). 
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O site do Ministério da Agricultura traz as finalidades do sistema orgânico de 

produção, conforme apresentadas no Quadro 3. Segundo Scalco e Servi (2014), 

classifica-se como produto orgânico aquele oriundo de produção livre de 

agrotóxicos, adubos químicos ou substâncias sintéticas que agridam o meio 

ambiente. Para Braga Junior, Veiga Neto e Moraes (2014), produtos orgânicos são 

aqueles desenvolvidos visando à proteção ou melhora do meio ambiente, partindo 

da economia de energia ou dos recursos naturais à eliminação de agentes tóxicos. 

 
Quadro 3: Objetivos do Sistema de Produção Orgânica 

Os Sistemas Orgânicos de Produção têm por Finalidade 
• A oferta de produtos saudáveis isentos de contaminantes que possam ser evitados em função da 
não utilização de práticas e insumos que possam pôr em risco o meio ambiente e a saúde do 
produtor, do trabalhador ou do consumidor; 
• A preservação da diversidade biológica dos ecossistemas naturais e a recomposição ou 
incremento da diversidade biológica dos ecossistemas modificados onde estejam inseridos os 
sistemas de produção, com especial atenção às espécies ameaçadas de extinção; 
• O emprego de produtos e processos que mantenham ou incrementem a fertilidade do solo e 
promovam o desenvolvimento e equilíbrio da atividade biológica do solo; 
• A adoção de práticas nas unidades de produção que contemplem o uso saudável do solo, da 
água e do ar, de forma a reduzir ao mínimo todas as formas de contaminação e desperdícios 
desses elementos; 
• Ao estabelecimento de relações de trabalho baseadas no tratamento com justiça, dignidade e 
equidade, independentemente das formas de contrato de trabalho; 
• O incentivo à integração entre os diferentes participantes da rede de produção orgânica e a 
regionalização da produção e do comércio dos produtos, estimulando os circuitos curtos e a 
relação direta entre o produtor e o consumidor final; 
• A reciclagem de resíduos de origem orgânica, reduzindo ao mínimo possível o emprego de 
recursos naturais não renováveis; 
• O uso de boas práticas de manuseio e processamento com o propósito de manter a integridade 
orgânica e as qualidades vitais do produto em todas as etapas que vão da produção até chegar ao 
consumidor; e 
• A utilização de práticas de manejo produtivo que preservem as condições de bem-estar dos 
animais; 

Fonte: elaboração própria, adaptado de MAPA (2017). 

 

No site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 

2017) órgão responsável pela legislação dos produtos orgânicos no Brasil, a 

definição é: 

Para ser considerado orgânico, o produto tem que ser produzido em um 
ambiente de produção orgânica, onde se utiliza como base do processo 
produtivo os princípios agroecológicos que contemplam o uso responsável 
do solo, da água, do ar e dos demais recursos naturais, respeitando as 
relações sociais e culturais.   
 

Percebe-se que a alta exigência para a utilização da nomenclatura 

“orgânico” e mínimas alterações podem ser feita por parte dos varejistas no produto, 

devido as questões de legislação. Por outro lado, o crescimento da preocupação da 
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população acerca dos cuidados com a saúde possibilita aos varejistas 

desenvolverem um diferencial competitivo, por meio da modulação da oferta de 

acordo com as motivações do consumidor, e não estritamente às práticas 

ambientais empregadas na produção. 

Segundo Baker (2003), a função do Marketing é gerenciar o Mix de 

Marketing, ou seja, a oferta, de forma a produzir valor para os consumidores. Em um 

cenário de varejo especializado, conhecer o comportamento do consumidor é 

essencial para garantir a assertividade. Permite entender a perspectiva de valor que 

o consumidor possui a respeito do produto que vai adquirir. O indivíduo quer mais do 

que simplesmente um produto que satisfaça uma necessidade. Alguns produtos 

trazem intrinsecamente um valor de representação social de um estilo de vida, e 

uma oferta bem realizada pode reforçar esse valor (LEVY; WEITZ, 2000; 

SOLOMON, 2001; CHAMIE; IKEDA, 2015). Nesse ponto de vista, o valor é criado 

quando o benefício é entregue.  

O varejo possui suas particularidades de acordo com sua localização, 

porque a cultura local influência diretamente no comportamento do consumidor. 

Essa questão é ainda mais evidente no varejo dos países emergentes. Segundo 

Barki, Botelho e Parante (2013), nos países emergentes existem cinco questões 

particulares do varejo:  

a) heterogeneidade do mercado: países desenvolvidos possuem 

homogeneidade na configuração da oferta, que se justifica pelo poder de 

compra dos habitantes desses países ser aproximado, bem como, pela 

facilidade de acesso à informação; 

b) governança sociopolítica: os consumidores desses países tendem a 

serem facilmente influenciados pela política, religião, governos, empresas 

e comunidade; 

c) competitividade: há muita competitividade no varejo, principalmente entre 

marcas locais e globais; 

d) necessidade de inovação: pelo excesso de concorrência e falta de 

recursos, as inovações são na sua maioria incrementais, consideradas 

por vezes como improvisações; 

e) infraestrutura inadequada: o contexto varejista é determinado pela 

realidade local.  
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O conceito de varejo traz uma visão geral a respeito do tema, onde o 

varejista é aquele que compra de atacadistas e distribuidores e revende para o 

consumidor final (AMA, 2017). Entretanto, Kotler (2003) esclarece que qualquer 

organização, seja fabricante, atacadista, distribuidor ou varejista, que realiza venda 

para o consumidor final está praticando varejo. Isto é, o produtor de orgânicos que 

revende seus produtos nas feiras é considerado varejista.  

No segmento dos orgânicos no Brasil, as particularidades descritas no 

parágrafo acima corroboram com essa realidade. Mesmo crescendo mais de 20% ao 

ano, cerca de 70% da produção orgânica no Brasil é exportada. Assim, a oferta não 

atende a demanda e os preços se elevam. O Brasil possui território extenso e com 

diversas culturas, dessa forma existe a dificuldade de encontrar fornecedores de 

produtos orgânicos, pois nem todos os produtos são produzidos em todo o país. 

Deixando os varejistas limitados a fornecedores próximos (SEBRAE, 2015).  

A maioria da produção e venda de alimentos orgânicos concentra-se em 

pequenos agricultores e na agricultura familiar. As feiras agroecológicas, bem como, 

os mercados municipais, passaram a ser os maiores pontos de vendas de orgânicos 

no país. Dezenas de varejistas expõem seus produtos lado a lado nesses espaços 

(SEBRAE, 2010).   

A inovação gera diferencial competitivo, e pode ser considerada uma 

ferramenta eficiente no varejo de produtos orgânicos, devido ao público apresentar-

se estritamente segmentado e o produto não sofrer alterações significantes 

(MORGADO, 2008). Após certificados, os produtos orgânicos não podem ser 

modificados sem que haja nova certificação, como descrito na legislação exposta na 

Lei N° 10.831.  

Ademais, as inovações em Marketing vão além do desenvolvimento 

individual das organizações e aumento na lucratividade. Parte-se do princípio que a 

inovação busca gerar valor para a sociedade (TIGRE, 2006). E diante da realidade 

atual, crises políticas e econômicas que levam nações a banirem tratados e acordos 

climáticos, a qualidade de vida do futuro parece incerta. Além de questões 

ambientais, a própria saúde humana está sob risco devido as práticas da indústria, 

agricultura e pecuária (UNFPA, 2017).  

Isto é, com a inovação no Marketing dos orgânicos busca-se a difusão desse 

tipo de produto, e consequentemente, diminuição do consumo de produtos 

convencionais que utilizam de práticas duvidosas para o meio ambiente e saúde 
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humana. Portanto, o crescimento do setor dos orgânicos impacta diretamente nas 

questões sustentáveis.  

Com isso, faz-se necessário compreender como são desenvolvidas as 

inovações no varejo de produtos orgânicos. Parte-se do princípio que inovações em 

comércios especializados buscam fidelizar os consumidores e, para isso, é 

necessário que o varejista conheça o comportamento do consumidor, pois, assim, 

poderá gerenciar o Mix de Marketing e moldar sua oferta (SOLOMON, 2011).  

Sendo assim, o próximo tópico desse estudo busca entender a relação do 

comportamento do consumidor com a inovação de Marketing.  

 

2.2 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

2.2.1 Conceitos e Histórico do Comportamento do Consumidor 

 

  O comportamento do consumidor é construído por meio da cultura, família, 

ambiente em que vive, gênero, classe social, dentre outras questões inerentes ao 

personagem. Os fatores que criam a motivação de compra nas pessoas são muitos, 

o que não é diferente com os consumidores de produtos orgânicos. Em casos de 

produtos diretamente ligados com a proteção ou preservação de algum bem, 

intrínseco ou não, o comportamento construído é ainda mais complexo, pois envolve 

questões de valores pessoais (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005, p. 40).  

Para Sheth, Mittal e Newman (2001, p. 29), comportamento do consumidor é 

definido como as atividades físicas e mentais realizadas por consumidores de bens 

de consumo ou industriais. Nessas atividades, estão inclusas as capacidades de 

julgamento da qualidade e do preço do produto, bem como, as informações 

veiculadas em propagandas, análise do ambiente de venda e da experiência com o 

produto. Os comportamentos dos consumidores são compreendidos por Solomon 

(2011, p. 33) como os “processos envolvidos quando indivíduos ou grupos 

selecionam, compram, usam ou descartam produtos, serviços, ideias ou 

experiências para satisfazer necessidades ou desejos”. 

Mas diante desse cenário fica o questionamento: Quem determina o que os 

consumidores podem comprar? Segundo Blackwell, Miniard e Engel (2005, p.16), 

todas as organizações envolvidas no processo de consumo estão diretamente 

ligadas com as influências da compra, desde a indústria, atacadistas e varejistas, 
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bem como os próprios consumidores. Segundo os autores, ainda no século XIX, 

quem determinava o consumo eram os produtores ou a indústria, pois a escassez de 

tecnologia e manufatura não permitiam ao público consumidor muitas escolhas. Com 

o aumento da produção em massa, reflexos diretos da segunda revolução industrial, 

bem como o fim da Primeira Guerra Mundial, o poder de influência do mercado 

passou a ser dos atacadistas e distribuidores, os famosos armazéns.  

No final da década de 1950, o mundo sofreu outra vez uma mudança 

drástica na economia, agora, devido ao fim da Segunda Guerra Mundial. A volta de 

centenas de milhares de soldados desempregados para o país de origem deu início 

a uma criação em massa de varejos dos mais diversos setores. A característica 

principal do varejo é a sua proximidade com os consumidores. A partir disso, os 

varejistas, por meio de sua percepção de mercado, passaram a influenciar o 

mercado. Essa mudança no poder de influência ocorreu quase que 

concomitantemente com a origem das primeiras teorias a respeito do 

comportamento do consumidor (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005; PINHEIRO 

et al., 2011). 

Cientistas da Psicologia e Economia passaram a perceber que o 

comportamento do consumidor sofria alterações de acordo com as especificações 

dos grupos a que pertenciam. Autores como Maslow, Ferber, Katona, Cooley, 

Howard, Newman e Engel deram início nas décadas de 1950 e 1960 ao que 

conhecemos hoje como Teorias do Comportamento do Consumidor. Ainda na 

década de 1960, foi apresentado o Mix de Marketing de McCarthy: produto, preço, 

praça e promoção (MACARTHY, 1996). Os estudos do consumo são mais antigos, 

datados do século XVIII com Adam Smith (VIEIRA, 2002; KOTLER, 2003; LIMEIRA, 

2008; LOPES; SILVA, 2011). 

O domínio dos varejistas perdurou até a década de 1990, quando o mundo 

abriu suas fronteiras. A estabilização das economias, a diminuição dos conflitos, fim 

da guerra fria e o início do boom da globalização, mais uma vez, mudaram 

completamente o cenário econômico e, junto, a influência do comportamento do 

consumidor. O aumento significativo dos varejos trouxe também o aumento na 

concorrência. Assim, um consumidor, ao não encontrar determinado produto com o 

preço e qualidade que lhe agradasse, dirigia-se a outro estabelecimento até 

encontrar o que deseja. A partir disso e até os dias de hoje, o poder de influenciar o 

consumo passou a ser do consumidor, realizando o ciclo oposto ao do início do 



32 

 

século. Agora o consumidor dita ao varejo seus desejos, este repassa ao atacado, 

que por sua vez repassa à indústria, dando origem ao famoso termo “cliente sempre 

tem razão” (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005; PINHEIRO et al., 2011.) 

Portanto, conhecer as atitudes e motivações dos consumidores passaram a 

ser essenciais para determinar estratégias de mercado. Buscando maior 

assertividade, as organizações necessitam desenvolver pesquisas a fim de 

segmentar seu público-alvo, tornando sua oferta cada vez mais específica. É um 

processo que não encerra quando o consumidor entrega o dinheiro, pega o produto 

e vai embora (SOLOMON, 2011). 

 

2.2.2 Comportamento do Consumidor de Produtos Orgânicos no Brasil 

 

Com o intuito de conhecer o comportamento dos consumidores de produtos 

orgânicos no Brasil, foi realizada uma pesquisa bibliométrica nas bases dos 

periódicos: EBESCO, CAPES, SPELL e SCIELO. Segundo Guedes e Borschiver 

(2005), por meio da análise bibliométrica é possível quantificar, descrever e predizer 

o processo de comunicação escrita.  

A técnica de análise bibliométrica foi escolhida porque permite identificar a 

quantidade de vezes que um termo foi utilizado, além de, possibilitar conhecer como 

se encontra a pesquisa acadêmica a respeito do tema (VIDICAN; WOON; 

MADNICK, 2009).  

Segundo Yoshida (2010), o objetivo da análise bibliométrica não é analisar o 

conteúdo das publicações, mas, procura por padrões ou explicações para 

comportamentos não estruturados, rastreando as publicações pelas palavras-

chaves, autores, referências, citações, dentre outros aspectos. As principais Leis 

que direcionam a análise bibliométrica são: a Lei de Lotka, que busca elencar a 

produtividade dos autores; a Lei de Bradford, que indica a produtividade dos 

periódicos; e a Lei de Zipf, que rastreia as publicações por meio da frequência das 

palavras determinadas pelo pesquisador (ARAÚJO, 2006). 

No presente estudo será utilizada a Lei de Zipf, também denominada Lei do 

Mínimo Esforço. Desenvolvida em 1949, parte do princípio que existe uma economia 

na utilização das palavras dentro de um texto, sendo assim, ao esclarecer um 

assunto o autor vai utilizar a mesma palavra várias vezes (ARAÚJO, 2006). Como o 

objetivo da bibliometria é analisar a produção brasileira acerca das motivações para 
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o consumo de orgânicos, foram utilizados filtros de palavras para classificar as 

pesquisas e posteriormente analisá-las de forma assertiva.  

As bases foram determinadas de acordo com o número de publicações de 

pesquisas em Marketing desenvolvidas no Brasil. Optou-se por escolher apenas 

consumidores do país, pois as organizações a serem estudadas estão no Brasil e o 

comportamento do consumidor é variável de acordo com questões sociais, 

demográficas e culturais (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). 

Buscando aumentar a assertividade na procura, utilizou-se como filtro base a 

busca no título ou nas palavras-chave do termo “comportamento do consumidor”. O 

segundo filtro aplicado foram as palavras-chave: orgânico, verde; sustentável; 

ecológico; socioambiental. Todas pesquisadas individualmente com o termo 

“comportamento do consumidor”. A pesquisa buscou publicações realizadas entre os 

anos de 2010 e 2017, como demonstrado na Tabela 1.  

 

Tabela 1: Análise bibliométrica  

Periódico 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Capes 0 2 2 3 2 0 0 0 9 
EBSCO 0 0 0 0 1 1 0 0 2 
Scielo 0 1 3 2 0 0 0 0 6 
Spell 0 4 1 2 4 1 0 0 12 
Total 0 7 6 7 7 2 0 0 29 

Fonte: elaboração própria. 

 

Foram encontrados 29 trabalhos publicados entre 2010 e 2017 nas bases 

citadas. Após isso, outros três filtros foram aplicados nos artigos selecionados. O 

primeiro filtro, foi uma análise criteriosa do conteúdo das pesquisas e seu vínculo 

com o comportamento do consumidor de alimentos orgânicos. O segundo filtro 

aplicado diz respeito a confiabilidade dos estudos, para isso, foram selecionados os 

artigos no mínimo como B3 segundo a classificação Qualis 2013 – 2016. O terceiro 

filtro buscou eliminar a duplicidade para efeito de maior confiabilidade na pesquisa, 

tendo em vista que alguns artigos encontram-se em mais de uma base de dados. 

Com isso, obteve-se os resultados apresentados na Tabela 2.  

A base de dados da CAPES apresentou o maior número de estudos, isso se 

deve, possivelmente, pela maior abrangência de temas e periódicos que o portal 

possui. 

                                            
 Busca de publicações até julho de 2017, mesma data da realização deste estudo.  
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Tabela 2: Análise bibliométrica Periódicos  

Periódico 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Capes 0 2 1 1 3 0 1 0 8 

EBSCO 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Scielo 0 1 0 1 0 0 0 0 2 

Spell 0 1 1 0 1 0 0 0 3 

Total 0 3 2 2 4 1 0 0 14 

Fonte: Fonte: elaboração própria 

 
Após a segunda rodada de filtros, o número de estudos encontrados 

diminuiu significativamente, de 29 para 14. Estes estudos estão apresentados 

naTabela 3.  

 

Tabela 3: Periódicos por base 

Base  Periódico Ano Qualis 

 CONTEXTUS - Revista Contemporânea de Economia e Gestão 2011 B1 
 NUCLEUS - (ITUVERAVA. ONLINE) 2011 B3 
 Brazilian Journal of Food Technology (online) 2012 B2 

CAPES Revista de Economia e Sociologia Rural 2013 B1 
 REMARK - Revista Brasileira de Marketing 2014 B1 
 Revista Agrogeoambiental 2014 B3 

 Ciência & Saúde Coletiva 
GESTÃO E SOCIEDADE  

2014 
2016 

A2 
B2 

EBESCO REA - Revista De Administração Da UFSM 2014 B1 

 RAE - Revista de Administração de Empresas 2011 A2 
SCIELO READ - Revista Eletrônica de Administração (porto alegre. Online) 2013 B1 

 RGSA - Revista de Gestão Social e Ambiental  2011 B1 
SPELL BASE - Revista de Administração e Contabilidade da Unisinos 2012 B1 
 RAU - Revista de Administração da Unimep 2014 B2 

Fonte: elaboração própria 

 

A base de dados dos periódicos  CAPES  possui um vasto acervo no que se 

refere a produtos orgânicos, um total de 948 estudos publicados. Entretanto, na sua 

maioria são voltados a área de Agronomia e Biologia. Foram encontrados 8 artigos a 

respeito do comportamento do consumidor de produtos orgânicos, e todos estavam 

dentro dos critérios exigidos para este estudo.  

A base de periódicos EBESCO apresentou apenas um artigo, que trata 

sobre os reflexos do comportamento socioambiental nas estratégias da organização. 

Tema também abordado neste estudo.  

O portal da Scielo apresentou seis pesquisas na primeira filtragem, 

entretanto, duas delas eram de temas não relacionados e outras duas já haviam sido 

selecionadas via Portal da Capes e foram excluídas para não gerar duplicidade.  
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Além das bases dos periódicos, a análise bibliométrica foi desenvolvida nos 

eventos da ANPAD; EMA e ENANPAD, e também no SEMEAD. Segundo Sampaio 

e Perin (2006), as publicações dos anais dos eventos ANPAD são reflexos da 

produção acadêmica da pós-graduação brasileira na área de Administração e, por 

isso, determinados como base de dados deste estudo. Diferente do método de 

filtragem realizado nas bases dos periódicos, os artigos pesquisados nos eventos 

foram analisados em sua totalidade por meio de uma análise crítica dos títulos, 

palavras-chave e resumos. Utilizando o mesmo critério de busca no título ou 

palavra-chave, foi utilizado o termo “comportamento do consumidor”. Na Tabela 4 é 

possível visualizar os resultados encontrados.  

 

Tabela 4: Análise Bibliométrica dos Eventos ANPAD 

Evento 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

EMA 1 x 2 x 2 X 2 x 7 

ENAMPAD 3 3 1 2 3 1 2 ? 15 

SEMEAD 1 3 1 2 1 0 0 ? 8 

Total 5 6 4 4 6 1 4 0 31 

Fonte: elaboração própria 

 

Foram encontrados 31 artigos publicados nesses eventos, sendo o 

ENANPAD o evento com o maior número de publicações. O Encontro de Marketing 

da ANPAD (EMA) é o evento com maior direcionamento ao comportamento do 

consumidor, entretanto, por ser bienal possui menos publicações sobre o tema.  

Por fim, analisando criteriosamente os objetivos e resultados dos 42 artigos 

levantados entre os  eventos selecionados e periódicos (Spell, Ebesco, Scielo, 

Capes) classificados em A1, A2, B1, B2 ou B3, buscou-se artigos dos últimos sete 

anos que tratassem de motivação ou intenção de compra de produtos orgânicos. 

Sendo assim, neste último filtro excluiu-se as classificações: produto verde; produto 

sustentável, produto ecológico e produto socioambiental.  

Esperava-se que as motivações de compra de produtos orgânicos fossem 

voltadas às questões ambientais, assim como são as de produto verde (produto 

sustentável, produto ecológico e produto socioambiental) (BRAGA JUNIOR; 

                                            
 EMA é um evento Bienal, sendo assim, não há publicação nos anos ímpares. 
 O ENANPAD acontece no mês de outubro. Esta pesquisa foi desenvolvida em julho de 2017. Os 
dados serão atualizados para a defesa da dissertação. 
 O SEMEAD acontece no mês de novembro. Esta pesquisa foi desenvolvida em julho de 2017. Os 
dados serão atualizados para a defesa da dissertação. 
 



36 

 

MERLOT, 2016). Entretanto, analisando a produção científica brasileira que utilizou 

a nomenclatura “produto orgânico” os resultado são diferentes. Em todos os artigos 

as motivações para a compra de produtos orgânicos por brasileiros teve como 

premissa principal a precupação com a saúde. O Quadro 4, mostra em síntese os 

resultados. 

 

Quadro 4: Produção acadêmica sobre o comportamento do consumidor de produtos orgânicos 2010-
2017 

Autor Objetivo Resultados 

Andrade e Bertoldi 
(2012). 

Caracterizar o mercado 
consumidor de alimentos 
orgânicos em Belo Horizonte- MG, 
incluindo o perfil socioeconômico 
e o comportamento dos 
consumidores, sua percepção e 
seu conhecimento sobre alimentos 
orgânicos, além das principais 
motivações e limitações em 
relação ao consumo desses 
produtos. 

A preocupação com a saúde, assim 
como o maior conteúdo de 
nutrientes e o sabor mais 
pronunciado do que os alimentos 
convencionais, foram as maiores 
motivações para o consumo de 
frutas e hortaliças orgânicas. Grande 
parte dos consumidores apresentou 
conhecimento superficial sobre a 
temática, o que evidenciou a 
necessidade de maiores 
esclarecimentos sobre o assunto. 

Hoppe et al. (2010). Contribuição teórica a replicação 
do modelo da TPB no contexto 
brasileiro, a partir de uma 
replicação parcial de um estudo 
realizado na Europa (Thøgersen, 
2009). Realizou-se uma pesquisa 
tipo survey com 446 consumidores 
de tomates orgânicos em dois 
canais de distribuição de produtos 
orgânicos (supermercado e feira 
ecológica) na cidade de Porto 
Alegre. 

Os resultados indicaram que as 
atitudes e a disponibilidade 
influenciam significativamente na 
intenção de consumo. Ou seja, 
quanto mais favorável a atitude e 
maior a disponibilidade do produto, 
maior é a intenção de compra. 

Braga Junior, Veiga 
Neto e Moraes (2014). 

 Avaliar a relação entre os 
atributos de estilo de vida e o 
consumo de produtos orgânicos 
no varejo especializado. 

Os consumidores de produto 
orgânico declaram adotar um estilo 
de vida saudável e atribuíram como 
fatores determinantes para a compra 
de produtos orgânicos a qualidade e 
os benefícios que os mesmo 
agregam a saúde. 

Pereira et al. (2015). Verificar o perfil sociodemográfico, 
as condições de saúde e a relação 
com o consumo de produtos 
orgânicos de consumidores que 
frequentavam diferentes feiras 
agroecológicas no município de 
Pelotas – RS. 

Os consumidores estavam 
preocupados com saúde e 
alimentação, sendo pequena a 
parcela dos que apresentavam 
diagnóstico de doença, ocorrendo 
diferentes motivações que 
influenciavam a compra de 
alimentos orgânicos. 
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Silva, Martins e 
Fagundes (2016). 

Identificar as diferenças entre os 
consumidores que optam por 
pratos orgânicos daqueles que 
escolhem pratos sem esse tipo de 
produto.  

Analisaram as variáveis: atitude, 
intenção de compra, consciência 
ecológica, dificuldade de escolha e 
preço. Os resultados apontam que, 
considerando essas variáveis, não 
há diferenças significativas entre os 
grupos.  

Figueró et al. (2012). Compreender valores e 
motivações que influenciam o 
consumo destes alimentos. 

Na presente pesquisa as principais 
consequências identificadas foram 
preservação ambiental, saúde, 
disposição para viver, 
desenvolvimento local, felicidade e 
prazer em comer. 

Vaccari, Cohen e 
Rocha (2015). 

 Identificar os principais fatores 
influentes no hiato em ambas as 
gerações para produtos 
(alimentos) orgânicos 

As motivações, tanto dos 
consumidores da geração Baby 
Boomer quanto da geração Y, 
consomem produtos orgânicos por 
preocupações com a saúde.  

Fonte: elaboração própria 

 

Os dados apresentados no Quadro 3 mostram que há uma lacuna no 

entendimento da maioria dos consumidores a respeito de produto orgânico, como já 

foi demonstrado em outros estudos (SAMPAIO et al., 2012; BRAGA JUNIOR; 

MERLO, 2016). Isso não é um fenômeno novo no Brasil. Já havia sido percebido 

num levantamento efetuado por Hoppe et al. (2010), conforme apresentado no 

Quadro 5. Os autores buscaram artigos científicos de 2000 a 2009 a respeito das 

motivações de compra dos consumidores de produtos orgânicos. Nota-se que as 

motivações continuam as mesmas nos últimos 18 anos.  

 

Quadro 5: Produção acadêmica sobre o comportamento do consumidor de produtos orgânicos 2000-
2009 

Autor Objetivo Resultados 

Vilas Boas et al., 
(2006). 

Estudar o comportamento do 
consumidor de alimentos 
orgânicos, particularizando a 
estrutura de valores que orientam a 
compra em feiras livres de Belo 
Horizonte. 

Os consumidores estudados 
possuem um estilo de vida que se 
aproxima do denominado 
comportamento ego-trip. 
Sobreposição de valores individuais 
sobre coletivos 

Zamberlan et al,. 
(2006). 

Pesquisar o grau de identificação e 
conhecimento dos produtos 
orgânicos por parte do consumidor. 

Destacam-se mudanças nos hábitos 
alimentares, tendo como principal 
motivação para o consumo a saúde, 
segurança e problemas ambientais. 
Consumidores exigentes, mas que 
valorizam a oferta de produtos 
seguros. 
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Spers et al., (2007). Caracterizar a percepção do 
consumidor de Piracicaba perante 
as estratégias de comunicação 
adotadas pelos agentes da cadeia 
de produtos orgânicos e propor 
políticas públicas e estratégias 
privadas de comunicação 

Consumidores bastante 
preocupados com a saúde. O 
interesse do consumidor no 
alimento orgânico limita-se quase 
que integralmente na preocupação 
com a saúde individual e de suas 
famílias. Necessidade de maior 
veiculação de informações sobre os 
alimentos orgânicos na mídia 
nacional. 

Vilas Boas et al., 
(2008). 

Caracterizar o consumidor de 
hortifruti orgânicos de Uberlândia, 
com base no encadeamento entre 
atributos, consequências e valores 
pessoais. 

Consumidores estão preocupados 
com o bem estar individual e com a 
sua manutenção ao longo do tempo, 
por meio de qualidade de vida e de 
uma vida saudável (valores 
individuais). 

Perosa et al., (2009). Identificar as características do 
consumo de produtos orgânicos 
em Botucatu. 

Consumidores preocupados com a 
saúde e o meio ambiente, 
demonstrando padrão diversificado 
para o consumo de produtos 
orgânicos. 

Krischkel e Tomiello 
(2009). 

Identificar as motivações das 
escolhas dos consumidores por 
alimentos orgânicos em um 
supermercado em Florianópolis, 
questionando: “O que o leva a 
escolher alimentos o orgânicos?”  

Preocupação com a saúde em 1º 
lugar. Complexidade da temática 
consumo, que toma como essencial 
a perspectiva interdisciplinar para 
análise e interpretação do 
comportamento do consumidor. 

Rodrigues et al.,  
(2009). 

Identificar os fatores que 
influenciam o consumo desses 
produtos em Ribeirão Preto, São 
Paulo. Consumidores de produtos 
orgânicos questionados (survey) 
em supermercados. 

Os fatores que levam ao consumo 
de produtos orgânicos são 
egocêntricos. Além disso, verificou-
se que os consumidores sentem 
que existem barreiras comerciais 
que dificultam a compra desses 
produtos. 

(Continua) 

Trevizan e Casemiro 
(2009). 

Analisar o conhecimento dos 
consumidores de alimentos 
orgânicos, sua disposição para 
consumo e critérios que norteiam a 
decisão de compra. 207 
entrevistados em Vitória da 
Conquista. 

Consumidor associa orgânico à 
saúde e segurança. Depois, ao 
meio ambiente, sabor e emprego. 
Consumo incentivado por 
nutricionistas, médicos, professores 
e ambientalistas. 

Fonte: Fonte: elaboração própria, adaptado de Hoppe et al., (2010). 

 

 Há de se considerar que a nomenclatura da tipologia dos produtos, neste 

caso, orgânicos, é de suma importância para a segmentação do mercado. Segundo 

Solomon (2011), o comportamento do consumidor possui impacto direto sobre as 

estratégias de marketing e inovação das organizações. Os dados sobre os 

consumidores ajudam essas empresas a identificar ameaças e oportunidades de 

uma marca. O relacionamento permite que a organização desenvolva estratégias de 

inovação buscando reter os consumidores. Segundo o autor, é mais barato manter 

os consumidores atuais do que prospectar novos. A fidelização está relacionada 
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com a regra dos 80/20, onde 20% dos consumidores de uma organização 

determinam 80% de sua renda.  

Em síntese, a maioria dos consumidores de produtos orgânicos optam por 

essa variedade pelos benefícios próprios, a preocupação com a saúde. Visto isso, é 

necessário um modelo de análise do comportamento do consumidor ao qual seja 

possível identificar como direcionar a compra do consumidor. Dessa forma, a 

organização varejista poderá traçar estratégias de inovação na oferta dos produtos. 

Sabe-se que são muitas as questões que influenciam o comportamento, tais como 

aspectos culturais, sociodemográficos, crenças e escolariedade. O entendimento por 

parte da empresa de quais variáveis controladas por ela podem influenciar as 

intenções de compra poderá gerar diferencial competitivo. 

Visto isso, o tópico seguinte aborda a tipologia dos modelos de análise de 

comportamento do consumidor.  

 

2.3 MODELOS DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

2.3.1 Modelos Teóricos 

 

Com o aumento constante da influência do comportamento do consumidor 

no mercado, surge a necessidade de conhecer esse fenômeno melhor. Assim, 

desde a década de 1960, psicólogos e cientistas da Administração buscaram um 

modelo no qual fosse possível compreender as motivações a respeito do 

comportamento do consumidor. Ehrenberg e Goodhardt (1990, 2002) fizeram uma 

divisão dos modelos teóricos desenvolvidos pelos pesquisadores e encontraram três 

diferentes enfoques: Apriorística, Empiricista e Eclética. 

Segundo os Ehrenberg e Goodhardt (1990, 2002), a abordagem dos 

modelos apriorísticos compreende o comportamento do consumidor como uma 

faceta do próprio comportamento humano, sendo uma postura construída diante dos 

fenômenos sociais. Ao contrário dessa, o enfoque empiricista, busca interpretar o 

comportamento por meio da observação de padrões dos consumidores de 

determinados bens. A abordagem eclética, por sua vez, traz uma intersecção das 

vertentes anteriores, com os modelos teóricos desenvolvidos pela vertente 

apriorística, unindo com os estudos de mercado dos empiricistas (LOPES; SILVA, 

2011). 
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Este estudo configura-se como uma pesquisa empírica, buscando entender 

o campo por meio das teorias da Administração. Sendo assim, optou-se por utilizar o 

modelo da Teoria do Comportamento Planejado, proposta por Ajzen na década de 

1980 e reformulada em 2008. Esta pesquisa está classificada como empiricista, que 

segundo Lopes e Silva (2011), caracterizada pela pesquisa aplicada em cenários 

reais, possibilitando mensurar fenômenos reais relacionados ao consumo.  

A Teoria do Comportamento Planejado teve sua origem na Teoria da Ação 

Racional, também desenvolvida por Ajzen em conjunto com o pesquisador Fishbein 

(1975). Nessa teoria, o consumidor antes da década de 1950 era compreendido por 

meio de teorias econômicas, nas quais, o consumidor era visto apenas como um 

agente dotado de um poder econômico limitado, que obtinha sua escolha de acordo 

com a oferta existente. Entretanto, para Fishbein e Ajzen (1975), essa análise era 

superficial e desconsiderava as atitudes dos consumidores em relação às marcas, 

produtos, imagens do vendedor. Os autores perceberam um consumidor busca mais 

do que um produto, busca a satisfação por meio dos valores intrínsecos dos bens 

que adquire (SOLOMON, 2011). 

Segundo a Teoria da Ação Racional (TRA), os consumidores são totalmente 

racionais e fazem uso das informações que lhes são disponibilizadas. Assim, antes 

de consolidarem o comportamento de compra, avaliam suas consequências. O 

consumidor avalia suas intenções de comportamento de compra com base nas suas 

atitudes e nas normas subjetivas. Ou seja, as intenções de compra atuam como um 

filtro, analisando as atitudes do consumidor frente aos comportamentos relacionados 

aquela compra e nas pressões que a sociedade impõe aquele consumo. Tanto as 

atitudes como as normas subjetivas estão apoiadas sobre as crenças desse 

indivíduo (AJZEN, 2008). No caso dos produtos orgânicos, isso fica evidente quando 

um consumidor possui atitude pró-ambiental e opta por produtos que denigrem o 

mínimo possível o meio ambiente. Ao fazer isso, há um reconhecimento subjetivo 

por parte da sociedade.  

Portanto, o comportamento consolidado de compra é antecedido pelas 

intenções frente aos valores dos produtos. Quanto mais positivas forem as intenções 

do consumidor, maior a probabilidade de ele exercer o comportamento, neste caso, 

comprar. Com base nisso, as organizações podem trabalhar suas estratégias de 

Marketing visando fortalecer as intenções de compra do consumidor, para que essas 

sejam fortes a ponto de o consumidor não trocar a opção no momento da compra. 
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Isso porque, ter a intenção de compra não significa compra declarada, pois o 

consumidor pode sofrer influência externa no exato momento da compra e optar por 

outro produto. Essas influências podem partir de questões relacionadas ao preço, 

ambiente da loja, opinião do vendedor, dentre outros fatores (CHEN, 2007). 

Por outro lado, para os varejistas, o momento da compra pode servir de 

fortalecimento das intenções do consumidor. A memória e aprendizagem do 

consumidor no momento do comportamento consolidado servirão de referência para 

suas compras futuras, dessa forma, reforçando suas intenções. A Figura 1 

demonstra o modelo de comportamento proposto pela TRA. 

 
Figura 1: Teoria da Ação Racional 

 

Fonte: Fonte: elaboração própria, adaptado de Fishbein e Ajzen (1975). 

  

Em suma, o comportamento de compra é antecedido pela intenção do 

consumidor. A intenção é a expectativa de uma ação, de compra ou não compra. 

Assim sendo, a intenção é alimentada pelas atitudes dos consumidores e da sua 

percepção acerca das pressões sociais em relação ao comportamento de compra. 

Entretanto, a TRA deixa uma lacuna a respeito do comportamento declarado. Ou 

seja, este modelo desconsidera comportamentos complexos aos quais os indivíduos 

possuem controle (AJZEN, 1991). 

 

2.3.2 Teoria do Comportamento Planejado (TCP) 

 

Percebendo que o comportamento do consumidor passava por processos de 

controle, Ajzen (1991), incluí mais uma variável no modelo da Teoria da Ação 

Racional, o “Controle Comportamental Percebido”; Além disso, deixa claro quais as 

crenças que suportam essas variáveis. Surge, então, a Teoria do Comportamento 
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Planejado. Nesta teoria, as atitudes frente à intenção são antecedidas pelas crenças 

comportamentais. A norma subjetiva, antecedida pelas crenças normativas; e a nova 

variável, controle comportamental percebido, é antecedida pelas crenças de 

controle, conforme apresentado na Figura 2. 

A Teoria do Comportamento Planejado (TCP) – Theory of Planned Behavior, 

desenvolvida no ínicio da década de 1990 por Ajzen (1991), configura-se no 

cumprimento dos objetivos deste estudo, sendo uma extensão e aprimorada da 

Teoria da Ação Racional. Segundo a TCP, é possível prever o comportamento de 

compra por meio das ações que um indivíduo tem a respeito de um determinado 

tema. Por exemplo, a intenção de compra dos consumidores de produtos orgânicos 

está, possivelmente, vinculada a uma preocupação com o meio ambiente ou a 

saúde e, por meio dessa intenção, é possível configurar estratégias de Marketing 

para este consumidor (AZJEN, 1991; BRANDÃO, 2016). 

 

Figura 2: Teoria do Comportamento Planejado - TCP 

 

Fonte: Fonte: elaboração própria, adaptado de Ajzen (2008x’). 

 

Sendo assim, a intenção de compra compreende a um fator central que 

antecede o comportamento, sendo que a efetivação da compra se dará de acordo 

com o quão forte é a intenção. Isso explica o porquê muitas pessoas possuem 

atitude em prol a algum produto, porém, não efetivam a compra. Quando a atitude 

não é forte o suficiente, abre espaço para questionamentos acerca do produto 

desejado e assim a intenção é configurada, sendo positiva ou negativa, o que leva 

ao comportamento, de compra ou não compra (AJZEN, 2008). 

De acordo com a TCP de Ajzen (2008), demonstrado na Figura 2, as 

intenções são influenciadas por três fatores principais: uma avaliação favorável ou 
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não a respeito de um comportamento (atitude); percepção da pressão social, “o que 

a sociedade pensa a respeito do consumo de determinado produto?” (norma 

subjetiva); e a percepção da capacidade de executar o comportamento (controle 

comportamental percebido). 

A variável adicionada, controle do comportamento percebido, traz mais 

profundidade às análises, pois possibilita investigar questões de controle volitivo 

incompleto (de vontade), ou seja, quando a capacidade de agir não está sob total 

controle do indivíduo. Como por exemplo, quando há restrições financeiras, 

disponibilidade do produto, questões culturais que impedem ou influenciam a 

compra. Portanto, com esse constructo é possível prever tanto intenções quanto 

ações dos consumidores (AERTSENS et al., 2009). 

Como este estudo busca compreender estratégias de inovação em 

Marketing em uma praça de produtos orgânicos, é necessário entender em qual 

parte do processo da TCP ocorrem as influências dessa praça. Deste modo, é 

possível criar diferencial competitivo por meio de inovações na oferta. Para Kotler 

(2003), uma oferta eficaz compreende a boa gestão dos 4Ps: produto, preço, praça 

e promoção.  

As normas subjetivas estão relacionadas às crenças dos consumidores, 

muitas vezes, cultural, desenvolvidas durante sua vida em seus ciclos de amizades 

e familiar. É um ponto inerente à construção da sua individualidade e extremamente 

difícil de ser alterado pelo mercado. O controle comportamental percebido, por sua 

vez, tem relação às pequenas influências que podem alterar o comportamento de 

compra. Como demonstrado na Figura 2, é uma variável que pode fortalecer a 

intenção de compra, quando o indivíduo possui certeza das funções do produto que 

deseja, ou então, enfraquece-la quando não se tem certeza, ou por ser afetado por 

questões externas, por exemplo, preço do produto. Sendo assim, a atitude é o ponto 

chave para configuração de uma oferta, é considerada a variável na qual o mercado 

possui maior influência (AJZEN, 2008). 

Em uma revisão sistemática realizada por Aertsens et al., (2009), os autores 

identificaram que a atitude é um fator predominante para a escolha de produtos 

orgânicos, é uma variável dependente das normas subjetivas dos consumidores. Ou 

seja, as crenças a respeito dos benefícios a saúde dos alimentos orgânicos está 

diretamente relacionada às atitudes dos consumidores.  
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Segundo Ajzen (2008), a atitude do consumidor é similar a sua avaliação 

sobre determinada questão, a qual é resultado do seu conhecimento do produto. 

Essa avaliação, muitas vezes, é sustentada apenas pelo senso comum, falando de 

alimentos orgânicos, a avaliação seria que esse tipo de produto faz bem para a 

saúde. As pessoas podem ter diversas avaliações a respeito do objeto, mas nem 

sempre isso implicará na atitude. No caso dos produtos orgânicos, Chen (2009) 

classifica a avaliação como consciência saudável ou ambiental, variáveis que 

antecedem a atitude do consumidor.  

A atitude possui tanto viés cognitivo (pensamento) quanto afetivo 

(sentimento), variando de acordo com a característica do objeto desejado, sendo 

que a atitude frente ao consumo de alimentos está fortemente ligada aos aspectos 

afetivos. Entretanto, ao comparar as atitudes frente a alimentos específicos, como 

um orgânico e uma pizza, ambos os aspectos cognitivos quanto afetivos são 

relevantes. Dessa forma, os consumidores avaliam suas compras não somente pelo 

custo benefício, mas também pelos sentimentos positivos ou negativos gerados 

após a compra. Isto é, os aspectos cognitivos e afetivos agem de forma 

compensatória (AERTSENS et al., 2009). 

Ao conhecer a atitude do consumidor a respeito de determinado produto, é 

possível acessá-la e influenciá-la, sendo o ponto onde a promoção age. Como 

demonstrado na Figura 2, a atitude é um dos fatores que levam à intenção e 

consequentemente à compra. Caso essa intenção não seja consistente, o 

comportamento de compra pode ser alterado pelo controle comportamental 

percebido e o consumidor pode trocar o produto devido a fatores externos que não 

estão justificados. Quando a atitude a respeito do produto é consolidada, e o 

consumidor tem a certeza de seus benefícios, dificilmente a intenção será alterada 

no momento do comportamento de compra. A compra por si é considerada um 

reforço à Intenção e a Atitude. E dessa forma que os consumidores, diante de uma 

variedade de produtos, marcas ou lojas, escolhem apenas uma (CHEN, 2007; 

AERTSENS et al., 2009; HOPPE, 2010; BRANDÃO, 2016). 

A Teoria do Comportamento Planejado passou a ser aplicada recentemente 

pelos pesquisadores do comportamento de produtos orgânicos. Entretanto, os 

poucos estudos a respeito do tema, mostram que o modelo possui sua eficácia. Al-

Swidi et al., (2014), analisaram a aplicabilidade da TCP para prever o consumo de 

produtos orgânicos. Trata-se de uma pesquisa quantitativa desenvolvida no 
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Paquistão. Os resultados sugerem que as normas subjetivas moderam 

significativamente as demais variáveis, atitude, controle comportamental percebido e 

intenção.  

Para Han (2015), a TCP foi superior em identificar as intenções pró-

ambientais dos entrevistados. Neste caso, a pesquisa realizada com viajantes, 

indicando um proeminente senso de cuidado e consequência, bem como, um forte 

apelo das normas subjetivas na construção da intenção, sendo consumidores não 

atraídos por produtos não verdes.  

Scalco et al., (2017) realizaram uma revisão sistemática dos trabalhos 

publicados entre 2005 e 2015, que utilizaram a TCP como framework. O objetivo foi 

entender as motivações dos consumidores para adquirir produtos orgânicos. Os 

resultados mostraram que a variável atitude possui papel principal em moldar a 

intenção de compra. Um fato interessante encontrado pelos pesquisadores é que a 

atitude sofre um impacto direto das normas subjetivas as quais os indivíduos estão 

submetidos. Para os autores, a TCP é o modelo mais robusto para prever o 

comportamento de compra.  

Chen (2017) desenvolveu sua pesquisa em Taiwan em um momento que o 

país sofria com um escândalo de empresas que adulteraram alimentos com aditivos 

ilegais. Chen (2017) utilizou a TCP para medir a intenção de compra dos alimentos 

neste cenário. Os resultados sugerem que as atitudes, bem como o controle 

comportamental percebido, tiveram implicação direta na intenção de compra. A 

predominância dessas duas variáveis se justifica pelo fato de o ambiente externo, a 

contaminação dos alimentos, alterar a intenção de consumo.  

Liobikiene, Mandrovickaite e Bernatoniene (2016), realizaram estudo cross-

country na Europa, a fim de entender o comportamento de compra verde e seus 

determinantes. Foi encontrada uma grande diferença no entendimento a respeito de 

compra verde entre os países estudados e, segundo os autores, isso não se deve às 

diferenças econômicas. Entretanto, a cultura relacionada às atitudes, normas 

subjetivas e controle comportamental percebido foram determinantes para a 

intenção de compra. Esses achados são importantes, pois reforçam a necessidade 

de as organizações realizarem pesquisas do consumidor baseadas no 

comportamento de determinado local, considerando a cultura e entendimento a 

respeito do tema. Utilizar modelos prontos e importados não terão a mesma 

assertividade das intenções.  
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No Brasil, a produção acadêmica a respeito do comportamento do 

consumidor de produtos orgânicos ainda está em fase de desenvolvimento. Devido a 

isso, a produção utilizando a TCP ainda é pouca. O modelo de Ajzen (2008) é 

multidisciplinar, abordado em diversas áreas científicas. Com esses dados 

levantados, será possível compreender as inovações que os varejistas 

especializados em produtos orgânicos adotam de acordo com a atitude demonstrada 

por seus clientes.  

A TCP, mesmo muito utilizada em pesquisas relacionadas a alimentos, ainda 

configura-se como uma abordagem geral do comportamento do consumidor. 

Considerando o grau de especificidade deste estudo, o público consumidor de 

produtos orgânicos, buscou-se um modelo que fosse capaz de fracionar a TCP, de 

modo a aprofundar-se unicamente na variável a qual o varejo possui influência, 

neste caso, a variável atitude. Devido às constantes citações nos trabalhos 

desenvolvidos no Brasil (ANDRADE; BERTOLDI, 2012; HOPPE et al., 2010; BRAGA 

JUNIOR; VEIGA NETO; MORAES, 2014; PEREIRA, et al., 2015; SILVA; MARTINS; 

FAGUNDES, 2016; VACCARI; COHEN; ROCHA, 2015; BRANDÃO, 2016), além de 

ser citado pelo próprio criador da teoria, Ajzen (2015), o modelo de Chen (2009) foi 

elegido para este estudo, conforme apresentado no próximo tópico. 

 

2.3.3 Modelo de Chen 

 

Chen (2009), desenvolveu uma pesquisa em Taiwan com o objetivo de 

prever a atitude do consumidor diante dos produtos orgânicos. Os resultados 

corroboram com os encontrados no Brasil, como mostrado no Quadro 3, em que a 

saúde e preocupação ambiental são os motivos mais comuns, sendo que a 

preocupação com a saúde possui maior influência na motivação de compra dos 

orgânicos. O autor apresenta um modelo, onde a atitude é influenciada por duas 

variáveis: consciência de saúde e atitude ambiental. Este modelo é uma fração do 

modelo de Ajzen (2008). As crenças comportamentais que antecedem a atitude no 

modelo de Ajzen (vide Figura 2), são substituídas no modelo de Chen por estilo de 

vida saudável, por ser um modelo voltado especificamente para os consumidores de 

alimentos orgânicos, assim como tratado neste estudo. O modelo de Chen (2009) é 

apresentado na Figura 3. 
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Figura 3: Comportamento Planejado do Consumidor de produtos orgânicos 

 

Fonte: Fonte: elaboração própria com base em de Ajzen (2008) e de Chen (2009). 

 

 Como discutido, as organizações possuem maior influência na atitude do 

consumidor. Sendo assim, para este estudo será utilizado apenas o Modelo de Chen 

(2009), a fim de situar a ação do Marketing e compreender as ações de inovação 

para suprir os desejos do público segmentado. Blackwell, Miniard e Engel (2005) 

afirmam que o comportamento do consumidor deve ser analisado in loco, pois altera 

de acordo com questões demográficas, culturais e sociais. Entretanto, os resultados 

encontrados por Chen (2007), são os mesmos encontrados no Brasil nos últimos 

dezessete anos (ANDRADE; BERTOLDI, 2012; HOPPE et al., 2010; BRAGA 

JUNIOR; VEIGA NETO; MORAES, 2014; PEREIRA, et al., 2015; SILVA; MARTINS; 

FAGUNDES, 2016; VACCARI; COHEN; ROCHA, 2015; BRANDÃO, 2016). Assim, 

supõe-se que seu modelo é adequado para esta realidade.  

Como resultado do processo, a consciência saudável e a atitude ambiental 

do consumidor antecedem sua atitude, entretanto, não a determina. O estilo de vida 

é uma tentativa de adaptar os comportamentos individuais de maneira a atingir 

determinados valores. Sendo um forma incorporada das normas subjetivas e 

normativas propostas por Ajzen (2008). Sendo assim, esse fenômeno muda com o 

passar do tempo e de forma sistemática, mas não severa. Por isso, a segmentação 

dos consumidores por meio do estilo de vida é utilizada tão frequentemente pelo 

Marketing (CHEN, 2009).  

A grande questão por trás do estilo de vida é que muitos consumidores 

possuem consciência saudável e/ou interesses ecológicos e estão dispostos a 

mudar seus hábitos, entretanto, não mudam. Em outras palavras, o indivíduo 
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reconhece os benefícios dos produtos orgânicos para sua saúde, mas devido 

alguma justificativa, geralmente falta de tempo ou dinheiro, não os consome. 

Portanto, mesmo que a consciência saudável seja correlacionada com o estilo de 

vida, algumas pessoas que possuem essa consciência seguem hábitos não 

saudáveis. A preocupação de bem-estar que o consumidor tem, não significa que 

ele terá atitude positiva frente aos orgânicos.  

Por outro lado, quando adota um estilo de vida saudável em prol dos 

orgânicos é diretamente relacionado a atitude (CHEN, 2009). Da mesma forma que 

o consumidor opta por determinadas marcas diante de uma grande variedade, opta 

também pelo varejista que vai lhe oferecer o produto. Sendo assim, possível inferir 

que o consumidor “compra” o estilo de vida que está intrínseco no produto orgânico.  

O capítulo seguinte traz os procedimentos metodológicos que serão 

utilizados para investigar os varejistas especializados em orgânicos.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Nesta seção estão demonstrados os procedimentos metodológicos da 

pesquisa, apresentando a epistemologia, classificação, estratégias, ferramentas e 

técnicas de coleta de dados, bem como as técnicas de análise dos dados.  

 

3.1 EPISTEMOLOGIA DA PESQUISA 

 

A epistemologia está diretamente ligada à forma como acreditamos que o 

conhecimento é gerado e está dividida em duas escolas dominantes, a Ontologia do 

Objetivismo (Positivismo) e a do Construtivismo.  O enfoque do Objetivismo é a 

comprovação do conhecimento por métodos padronizados, sendo dominante nas 

Ciências Sociais Aplicadas e utilizando métodos quantitativos de coleta de dados. 

Dentre os positivistas, há os Paradigmas Funcionalista e Estruturalista Radical. No 

Marketing e Inovação, o Paradigma Funcionalista é pleno, sendo que a maioria das 

produções acadêmicas estão apoiadas nas premissas de que a sociedade possui 

existência concreta e real, com um caráter sistêmico. Ou seja, os significados sobre 

os objetos existem independente do pensamento humano. O Paradigma 

Estruturalista Radical entende as organizações como entidades de dominação onde 

os membros alienam as pessoas por meio ideológicos, sendo este pouco utilizado 

na tipologia de problema deste estudo  (MORGAN, 2007; CASTRO JUNIOR et al., 

2015). 

De um ponto de vista diferente, a Epistemologia Construtivista entende o 

pensamento humano como essencial para a construção do significado, portanto, o 

significado não existe, ele é construído pelas pessoas (MORGAN, 2007). Por isso, 

os métodos de coleta de dados nesta epistemologia acontecem, na maioria dos 

casos, de forma qualitativa e subjetiva. Na Epistemologia Construtivista existem dois 

Paradigmas, o Interpretativista e o Humanista Radical.  

O Interpretativista acredita que a realidade não existe de maneira concreta, 

mas é fruto da experiência subjetiva das pessoas, sendo a sociedade membro ativo, 

e não mera espectadora. Esse Paradigma vem sendo utilizado cada vez mais no 

campo dos estudos de Marketing e Inovação, principalmente em áreas como: 

Comportamento do Consumidor, Marketing de Relacionamento, Marketing 

Experimental. O Paradigma Humanista Radical segue o raciocínio do Paradigma 
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Interpretativista, porém, de forma mais radical. Entende que o processo de criação 

da realidade pode ser influenciado por questões psíquicas e sociais, que podem 

controlar a mente dos indivíduos e assim aliená-los (MORGAN, 2007; CASTRO 

JUNIOR et al., 2015). Assim como o Paradigma Estruturalista Radical, o Humanista 

Radical não é muito abordado na problemática que este estudo traz.  

Portanto, os Paradigmas dominantes nos estudos organizacionais 

relacionados ao Marketing e Inovação, é o Funcionalista e o Interpretativista. Castro 

Júnior et al., (2015) fizeram um levantamento a respeito da utilização desses dois 

Paradigmas na pesquisa de Marketing, constataram a prevalência dos 

Funcionalistas. Entretanto, não é possível afirmar que essa abordagem seja superior 

para coleta e análise dos dados, justamente porque o que determina o Paradigma é 

o problema a ser investigado, e não ao contrário.  

Assim, buscando explicar a dominância do Paradigma Funcionalista nos 

estudos de Marketing, o Quadro 5 apresenta as características de cada abordagem 

epistemológica, segundo Reichardt e Cook (1979 apud Deschpande 1983). 

 
Quadro 6: Paradigma Construtivista e Paradigma Objetivista 

Paradigma Construtivista Paradigma Objetivista 

1. Métodos Qualitativos 
2. Preocupado com a compreensão do 

comportamento humano pela perspectiva do 
ator.  

3. Abordagem fenomenológica. 
4. Observação natural sem medição e sem 

controle. 
5. Subjetivo. Perspectiva interna. Próximo aos 

dados. 
6. Fundamentado; orientado para a 

descoberta; exploratória; expansionista; 
descritiva, indutivo. 

7. Processo orientado. 
8. Validação é crítica. Dados reais, ricos e 

profundos.  
9. Holístico. Tentativa de simplificar.  

1. Métodos Quantitativos. 
2. Procura fatos ou causas de fenômenos sociais 

sem advogar preocupação subjetiva. 
3. Abordagem lógica – positivista. 
4. Medição intrusiva e controlada. 
5. Objetivo. Perspectiva externa. Distante dos 

dados. 
6. Não fundamentado; verificação orientada; 

confirmatória; reducionista; inferencial; 
hipotético-dedutivo.  

7. Resultado orientado. 
8. Confiabilidade é critica. Dados replicáveis. 
9. Particularista. Tentativa de analisar.  

Fonte: Reichardt e Cook (1979) apud Deschpande (1983). 

 

Considerando que o objetivo geral deste estudo é compreender as 

estratégias de inovação em Marketing de acordo com o comportamento do 

consumidor de produtos orgânicos, a Epistemologia Interpretativista responde 

melhor ao questionamento. A escola do Comportamento do Consumidor busca no 

subjetivismo compreender as experiências emocionais e pessoais dos 

consumidores, suas interpretações, personalidade e experiências.  
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Sendo assim, este estudo será construído apoiando-se no Paradigma 

Interpretativista  da Epistemologia Construtivista, pois, em tese, os atores que 

desenvolvem as inovações na oferta interpretam o comportamento dos seus 

consumidores. 

Para cumprir o objetivo deste estudo, os dados foram coletados e analisados 

seguindo métodos qualitativos, pois, buscou aprofundar e/ou criar conhecimento 

empírico relevante, compreendendo atores de um campo de estudo específico, os 

varejistas de produtos orgânicos do Mercado Municipal de Curitiba. Segundo Godoy 

(1995), a pesquisa qualitativa busca obter dados descritivos a respeito dos atores, 

do campo e dos processos, a fim de compreender os fenômenos a partir da 

perspectiva dos sujeitos estudados.  

Godoy (1995) e Creswell (2010) corroboram em quatro características 

fundamentais para identificar uma pesquisa qualitativa: 1) ambiente natural e 

pesquisador como instrumento; 2) caráter descritivo; 3) significado dos atores a 

respeito dos objetos; 4) foco indutivo, ou sejaentender o fenômeno em estudo por 

meio da percepção dos atores estudados. Portanto, justifica-se o uso da pesquisa 

qualitativa neste estudo.  

  

3.2 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Este estudo configura-se como uma pesquisa de caráter qualitativo e com 

natureza exploratório-descritivo. A pesquisa qualitativa combina procedimentos 

racionais e intuitivos, permitindo aprofundamento do pesquisador no contexto 

(MINAYO, 2007). A pesquisa qualitativa emprega ideais filosóficos, estratégias de 

investigação, métodos de coleta de dados, análise e interpretação de dados. São 

procedimentos baseados em dados de texto e imagem, dessa maneira, as 

estratégias escolhidas pelo investigador possuem enorme influência nos dados e 

mostram diversas perspectivas. O caráter qualitativo parte de questões ou focos de 

interesse amplos, que se definem com o andamento do estudo (GODOY, 1995). 

O pesquisador qualitativo, na maioria das vezes, coleta os dados no local em 

que os participantes vivenciam a questão a ser estudada, sendo por meio de 

exames de documentos, observação do comportamento ou então entrevistas com os 

participantes, assim, coletando múltiplas fontes de dados. Uma coleta de dados bem 

planejada é essencial para o sucesso da pesquisa qualitativa, uma vez que o sentido 
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é criado por meio da extração dos dados. Dessa forma, configura-se em análise 

indutiva, pois o pesquisador cria seus padrões e categorias de análise e busca o 

significado que os pesquisados atribuem ao problema evidenciado (CRESWELL, 

2010). 

Tanto o ambiente quanto as pessoas nele presentes devem ser analisados 

de maneira holística, e não reduzidos a variáveis, como determinado na pesquisa 

quantitativa. Os resultados de uma pesquisa qualitativa são apenas parte do 

processo, o pesquisador necessita estar engajado em todo o desenvolvimento, pois 

é uma forma de investigação interpretativa da percepção do pesquisador a respeito 

do tema, fruto da sua visão de mundo construída em suas origens e entendimentos 

anteriores (GODOY, 1995; CRESWELL, 2010) 

Os estudos científicos relacionados a Inovação no Marketing de Varejo em 

setores específicos são escassos. Por isso, este estudo é classificado como de 

natureza exploratório-descritiva, pois busca compreender e explicar as relações 

existentes entre os temas e a sua aplicabilidade. Como o nome sugere, a pesquisa 

exploratória busca explorar um problema específico, obtendo o máximo de dados a 

respeito do campo antes de desenvolver uma abordagem (GODOY, 1995). A 

natureza descritiva do estudo exige profundidade do investigador na coleta dos 

dados, visto que objetiva descrever os acontecimentos do contexto investigado com 

a mínima interferência do investigador (TRIVIÑOS, 2010).  

No tópico seguinte estão expostas as estratégias de pesquisa de forma a 

explorar a operacionalização da pesquisa. 

  

3.3 ESTRATÉGIA DA PESQUISA 

 

Os objetos de estudo foram analisados por meio de estudo de caso, o 

Mercado Municipal de Curitiba, especificamente o setor de orgâncios, que envolve 

varejistas, proprietários de comércios especializados na venda de produtos 

orgânicos e também membros da administração, levando em consideração que se 

trata de uma pesquisa teórico-empírica. Além disso, está fundamentada no contexto 

contemporâneo da vida real (YIN,2001).  

Comumente, os estudos de caso focam em uma unidade de análise, seja 

essa um indivíduo, um grupo de indivíduos, uma instituição, um programa ou um 

evento. Os estudos de caso são diferenciados por três tipos, de acordo com suas 
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finalidades: intrínseco, instrumental e coletivo (STAKE, 2000 apud MAZZOTTI, 

2006). 

O estudo de caso intrínseco é caracterizado por investigar um caso por 

alguma particularidade que esse apresenta. De modo contrário, o estudo de caso 

instrumental utiliza-se da investigação do caso para compreender algo mais amplo, 

sendo assim, pode servir de base de análise de algum fenômeno ou contexto. O 

estudo de caso coletivo pode ser compreendido como um estudo de caso 

instrumental, aplicado em vários casos. Portanto, o estudo de caso instrumental e 

coletivo procuram favorecer ou contestar um fenômeno de um contexto, enquanto o 

estudo de caso intrínseco não possui essa preocupação (MAZZOTTI, 2006).  

Complementando, Yin (2001) defende que o estudo de caso pode ser etapa 

exploratória na pesquisa de fenômenos pouco investigados, sendo assim, utilizados 

como instrumento para orientar outros estudos. Ou seja, o estudo de caso de um 

contexto pouco investigado exige aprofundamento do pesquisador, para que seja 

possível a criação de categorias de observação ou de hipóteses.  

Com relação ao contexto deste estudo, pouco se produz cientificamente a 

respeito de inovação com base no comportamento do consumidor. Obviamente, o 

varejo molda sua oferta para seu cliente (MORGADO, 2008). Entretanto, pela falta 

de estudos aprofundados no tema, as inovações nessas ofertas podem ser 

consideradas com maior embasamento nas experiências dos varejistas.  

O estudo de caso aplicado em contexto específico, como o de produtos 

orgânicos, permite entender as estratégias de inovação na oferta desse tipo de 

varejo. Além disso, permite compreender se essas estratégias de inovação são 

desenvolvidas buscando influência na atitude que o consumidor tem a respeito dos 

produtos orgânicos ou se essas inovações se encontram em outra fase do modelo 

de Chen (2009). 

 

3.4 UNIVERSO DA PESQUISA 

 

Os dados foram coletados no Mercado Municipal de Curitiba, por apresentar 

um número significante de comerciantes em um espaço limitado. O universo da 

pesquisa está localizado em um local estratégico de Curitiba, capital paranaense. No 

início de uma das avenidas mais longas e movimentadas da cidade e próximo a 



54 

 

rodoviária da cidade, em um corredor que recebe diariamente milhares de pessoas, 

entre moradores e turistas.  

O Mercado Municipal foi fundado em agosto de 1958, sendo o principal e 

mais tradicional endereço de compras da região. Oferece mais de 72 mil itens, de 

frutas e hortaliças mais conhecidas às especiarias exóticas. É possível encontrar 

produtos hortigranjeiros, temperos e especiarias, conservas, pescados, carnes, 

alimentos e produtos orgânicos em geral, que somados são 113 estabelecimentos. 

Além disso, ocorrem eventos especializados nos mais diversos setores da 

gastronomia. Dentre esses, há o segmento de orgânicos, localizado no segundo 

andar do Mercado Municipal, em uma área separada dos demais produtos, tendo 

em vista que insumos químicos contidos nos produtos convencionais podem 

contaminar os produtos orgânicos (CURITIBA, 2018).  

O setor de orgânicos foi fundado em 2009, sendo considerado um modelo a 

ser implementado em outras regiões. No espaço há quinze salas comerciais. 

Durante a pesquisa, quatorze estavam ocupadas e uma estava fechada. A 

legislação interna do Mercado é clara e exigente, se a loja ficou fechada por mais de 

15 dias seguidos, isso faz com que o proprietário perca a concessão. Das quatorze 

bancas em atividade, cinco são hortifrúti, um açougue, uma loja de cosméticos, uma 

loja de vestuário, três de produtos industrializados, um restaurante e dois cafés. O 

objetivo foi investigar todos os estabelecimentos ativos, entretanto, apenas 9 

permissionários concordaram participar da entrevistas, desses, dois são 

responsáveis por duas lojas. Sendo assim, das 14 lojas ativas, a pesquisa 

entrevistou representantes de 11 lojas.  

O próximo tópico explica como foi realizada a coleta de dados e análise dos 

dados.  

 

3.5 INSTRUMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

Para atingir o objetivo do estudo, as técnicas de pesquisa aplicadas no 

estudo de caso serão predominantemente a entrevista semiestruturada e a 

observação sistemática. Para Tjora (2006), as técnicas de entrevista e observação 

estão interligadas. A entrevista desperta a observação do pesquisador a respeito do 

fenômeno, que, por sua vez, produz material necessário para aprofundamento dos 

dados coletados na entrevista.  
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Do referencial teórico elegido, foi desenvolvido um instrumento de coleta de 

dados, em um modelo de entrevista semiestruturada (Apêndice A). Segundo Flick 

(2009), entrevista semiestruturada combina perguntas abertas e fechadas, onde o 

entrevistado tem a possibilidade de dar maior abrangência ao tema, seguindo o 

roteiro elaborado pelo pesquisador. O roteiro foi baseado nos procedimentos de 

pesquisa de inovação em Marketing, sugeridos pelo Manual de Oslo (OCDE, 2005). 

As premissas deste roteiro são: aumento ou manutenção da parcela do mercado; 

entrada em novos mercados; aumento da visibilidade ou da exposição de novos 

produtos; melhoria da capacidade de adaptação as diferentes demandas dos 

clientes; desenvolvimento de relações com os consumidores. Essas premissas 

foram analisadas por meio de questões relativas as inovações no Composto de 

Marketing de acordo com o Comportamento Planejado do Consumidor, 

considerando o estilo de vida saudável, atitude do consumidor e intenção de 

compra.  

Os entrevistados possuem suas experiências pessoais, o que inclui 

suposições imediatas, assim as questões abertas buscam o conhecimento imediato 

do entrevistado sobre o tema investigado, sem direcionamentos, mas mantendo-o 

dentro do contexto. As questões fechadas, por sua vez, são controladas pela teoria 

em questão e relacionadas com as hipóteses do estudo. Existe ainda uma terceira 

forma, denominada questões confrontativas, que relacionam as respostas que o 

entrevistado concedeu até um determinado ponto da entrevista e as confronta com 

as teorias, a fim de reexaminar criticamente as percepções (FLICK, 2009). 

Sendo assim, o roteiro (Apêndice A) foi desenvolvido buscando a 

compreensão das inovações na oferta, considerando o comportamento do 

consumidor. As questões da entrevista semiestruturada foram divididas em três 

tópicos: influência da oferta no estilo de vida do consumidor; influência da oferta na 

atitude do consumidor; e a influência da oferta na intenção de compra do 

consumidor.  O roteiro possui em média oito perguntas por tópico, sendo que essa 

quantidade aumentou ou diminuiu de acordo com o andamento da entrevista. 

Ressalta-se que antes da realização das entrevistas, os entrevistados foram 

convidados a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice C). 

Além disso, foi utilizada a técnica de observação sistemática. Questões 

como embalagem dos produtos, propostas de preços, praça e as promoções; 

possuem análise inerente ao pesquisador, que podem não ser traduzidas pelo 
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entrevistado. Alguns entrevistados ofereceram resistência em ceder alguns dados, e 

que com a técnica de observação foi possível obtê-los. A observação permite ao 

pesquisador tomar nota do comportamento e atividades dos fenômenos 

pesquisados. Para este tipo de observação, é necessário um roteiro pré-

estabelecido das categorias a serem analisadas. A observação inclui registro de 

comportamentos e estados subjetivos das pessoas, assim, neste estudo, os dados 

foram coletados por meio de diário de campo, fotografias e vídeos, sendo necessário 

que o pesquisador esteja presente no local da coleta (GÜNTHER, 2006; 

CRESWELL, 2010). 

Neste estudo será utilizado um instrumento para registrar os dados 

observacionais (Apêndice B). O modelo do instrumento foi proposto por Creswell 

(2010), com notas descritivas, notas reflexivas e informações demográficas.  

O Mercado Municipal de Curitiba é administrado pela Secretaria de 

Abastecimento, sendo assim, o ingresso do empresário nessa praça é por meio de 

concessão, havendo diversas normas e regulamentos a serem seguidos. Dessa 

forma, a análise documental será utilizada para compreensão dos documentos e da 

legislação, tanto local quanto nacional, a respeito de produtos orgânicos. Segundo 

Bardin (2011), a análise documental busca representar o conteúdo de um 

documento de forma simplificada.  

Para análise dos dados, foi utilizado o procedimento de categorização das 

respostas das entrevistas. Segundo Minayo (2007), essa técnica possibilita 

estabelecer padrões por meio do cruzamento das informações contidas nas 

respostas dos entrevistados, com a literatura abordada no referencial teórico. Além 

disso, os dados foram analisados por meio de Análise do Conteúdo. Segundo Bardin 

(2011), o método de Análise de Conteúdo é uma ferramenta para construir 

significado das mensagens que os atores sociais exteriorizam em seus discursos. 

Segundo a autora, deveria ser aplicado em todas as formas de comunicação. Godoy 

(1995) complementa, mencionando que toda comunicação que apresente 

significados exteriorizadas por um emissor até um receptor pode ser decodificada 

pela Análise do Conteúdo.  

Para Badin (2011), o processo de análise do conteúdo está dividido em três 

fases: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados. Na pré-

análise, o pesquisador necessita traçar um plano de atuação, com fases 

estritamente estipuladas a fim de extrair o máximo dos dados. Na exploração do 
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material, o pesquisador coloca em prática seu planejamento elaborado na pré-

análise, filtrando os constructos os quais foram previamente transcritos. E, por fim, 

na fase de tratamento dos dados, o pesquisador busca significados nos dados 

coletados na pesquisa de campo. A fase de tratamento dos dados vai além do 

conteúdo extraído dos dados. Nesta fase há a inferência e interpretação do 

pesquisador, pois esse busca o sentido por trás do que foi expresso. Sendo assim, 

uma análise do fenômeno sob a perspectiva de um ator, o pesquisador (BARDIN, 

2011). 

Dessa fora, o conteúdo das entrevistas e dos relatórios de observação a 

respeito das estratégias de inovação na oferta, foram categorizados e analisados de 

acordo com o conteúdo, triangulando com a teoria adotada neste estudo.  

 

3.6 MODELO TEÓRICO E CATEGORIAS DE ANÁLISE DO ESTUDO 

 

No início desse estudo optou-se por analisar os varejistas especializados em 

produtos orgânicos, por meio das bases teóricas do Marketing Verde. Verificando os 

objetivos da produção orgânica, a qual trata de preservação do meio ambiente e 

questões sustentáveis, foram percebidas similaridades dessas premissas com os 

objetivos do Marketing Verde, o qual também busca configurar a oferta da 

organização de maneira sustentável.  

Entretanto, ao realizar a análise bibliométrica, notou-se que as intenções de 

compra do consumidor de produtos orgânicos vão além dos objetivos da agricultura 

orgânica. Esse estudo considera que os consumidores compram produtos orgânicos 

devido aos seus valores intrínsecos, os quais são influenciados pela atitude. Ou 

seja, o consumidor não busca o produto, busca a saúde.  

O modelo teórico visa compreender as ações de inovação na oferta 

(produto, preço, praça e promoção) com base no entendimento que os varejistas 

possuem a respeito da atitude dos consumidores. Ou seja, há consumidores com a 

atitude consolidada, a qual a intenção de compra também é consolidada. E há 

consumidores com a atitude em prol dos orgânicos não consolidada, que a intenção 

sofre grande influência no momento da compra.  

Dessa forma foi possível compreender tanto a percepção dos varejistas a 

respeito do comportamento do consumidor de produtos orgânicos, quanto triangular 
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esses dados com os estudos apresentados no Capítulo 2. Ademais, compreender as 

ações de inovação no produto, preço, praça e promoção para esses consumidores.  

A Figura 4 demonstra o modelo teórico utilizado nesta pesquisa. 

Considerando que a atitude dos consumidores em prol do consumo de produtos 

orgânicos é um fator determinante para o comportamento de compra, este modelo 

infere que a influência da oferta no varejo ocorre sob os pressupostos dessa atitude. 

Isso porque, segundo o modelo de Chen (2009), as atitudes dos consumidores de 

produtos orgânicos são determinadas pelo seu estilo de vida saudável.  

 

Figura 4: Modelo Teórico do Estudo 

 

Fonte: Fonte: elaboração própria com base em OCDE (2005) e Chen (2009). . 

  

Neste estudo, os constructos do modelo teórico da Figura 4 foram 

investigados de acordo com as definições constitutivas e operacionais das 

categorias de análise propostas. As definições constitutivas procuram dar sentido a 

algum fenômeno estudado, por meio de termos abstratos. São definições 

conceituais encontradas na literatura, mas que nem sempre são suficientes para 

elucidar os constructos analisados. Complementando as constitutivas, as definições 

operacionais categorizam os conceitos como se fosse uma ponte entre os 

constructos e as observações. É uma forma de mensurar e atribuir significado 

empírico (KERLINGER, 1980; COOPER; SCHINDLER, 2011).  

Considerando que este estudo é caracterizado como estudo empírico de 

natureza exploratório-descritiva (MINAYO, 2007), faz-se necessário as definições 

constitutivas e operacionais das categorias, as quais serão apresentadas na 

sequência.  
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Influência da Oferta: Estilo de vida saudável - Consciência Saudável e atitude 

ambiental 

Definição constitutiva: De acordo com o modelo de Chen (2007), o consumo de 

produtos orgânicos está pautado no estilo de vida do consumidor, o qual é 

preocupado primeiramente com sua saúde e também com a ecologia. Sendo assim, 

infere-se que a influência da oferta dos varejistas atua diretamente neste constructo, 

pois se considera neste estudo, que a atitude frente aos orgânicos depende ao 

menos do interesse do consumidor em ter esse estilo de vida. É um constructo 

direcionado a percepção do público a respeito do produto.  

 

Definição Operacional: Nesta categoria, os instrumentos de coleta de dados estão 

direcionados a compreender dois fatores. Primeiro: o conhecimento dos 

entrevistados a respeito do seu público-alvo e assimilar esses dados com a análise 

bibliométrica a respeito do consumidor de produto orgânico no Brasil presente no 

capítulo 2. Segundo: Compreender as ações de inovação no Mix de Marketing de 

acordo com o estilo de vida saudável. Esses dados foram coletados por meio das 

questões presentes na primeira parte do roteiro (Apêndice A). Além disso, foram 

analisados os documentos referentes ao layout do Mercado Municipal, bem como a 

regulamentação relacionada à modificação e inserção de novos produtos. Neste 

elemento, as observações foram direcionadas à configuração da praça, interação 

entre os permissionários, clientes e administração. Além disso, houve visitas e 

compras em todas as lojas do setor de orgânicos, a fim de vivenciar a experiência do 

consumidor.  

 

Atitude dos consumidores frente aos orgânicos 

Definição constitutiva: Na teoria do Comportamento Planejado, Ajzen (2008) 

afirma que a atitude do consumidor provêm de suas crenças e valores. Sendo 

assim, a atitude que o consumidor tem a respeito do produto orgânico fortalece sua 

intenção de compra. É considerada a certeza que o consumidor possui sobre o 

produto que deseja compra. No caso dos produtos orgânicos, quanto esse tipo de 

produto fortalece o estilo de vida saudável do consumidor. Em outras palavras, os 

consumidores avaliam sua compra não somente pelo custo, mas também pelos 

sentimentos envolvidos, esses sentimentos configuram-se como sua atitude 

(ARTESENSES et al 2009; SOLOMON, 2011). Sendo assim, ter um estilo de vida 
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saudável não implica ter atitude positiva frente os produtos orgânicos. Por outro 

lado, ter uma atitude positiva frente aos produtos orgânicos é suficiente para afirmar 

que há a preocupação do consumidor em ser saudável. 

 

Definição Operacional: Nessa categoria, a pesquisa buscou compreender como as 

inovações no Mix de Marketing influenciam as atitudes dos consumidores, 

investigando o fortalecimento de conceitos a respeito da produção orgânica e como 

isso atua na intenção de compra. As questões da segunda parte do roteiro de 

entrevista (Apêndice A) deram suporte para entender os processos de criação e 

fortalecimento das atitudes dos consumidores. Além disso, a análise documental da 

regulamentação interna permitiu compreender como ocorrem as promoções no local. 

Também, investigar a presença do Mercado Municipal e dos seus permissionários 

dos orgânicos nas redes sociais. E, por meio da observação sistemática, perceber 

as relações de promoção e apresentação dos produtos e conceitos da produção 

orgânica.  

 

Intenção de compra dos produtos orgânicos 

Definição constitutiva: A intenção de compra é o último estágio antes do 

comportamento do consumidor, compra ou não compra do produto. Essa intenção é 

diretamente proporcional a atitude do consumidor, pois essa pode ser alterada no 

instante da compra pelo “Controle Comportamental Percebido” (AJZEN, 2008). Ou 

seja, o consumidor pode deixar de efetuar a compra devido a fatores externos que 

enfraquecem sua atitude, como por exemplo, preço, opinião do vendedor ou atração 

por outro produto. Quando a atitude está concretizada, dificilmente a intenção á 

alterada, pois até o comportamento de compra do passado pode ser considerado um 

reforço a atitude e a intenção.  

 

Definição Operacional: Sendo assim, de forma suscetível as considerações a 

respeito da atitude do consumidor, a investigação dessa categoria busca 

compreender dentro do Mix de Marketing, ou seja, aquilo que está sob controle do 

responsável pela banca, o que pode afetar (controle comportamental percebido) a 

intenção de compra do consumidor. Seja de forma positiva ou negativa. O último 

tópico dos roteiro de entrevistas buscou elucidar este elemento. Para tanto, foi 

necessário observações relacionadas as características dos consumidores, bem 
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como visitas ao setor de produtos convencionais, a fim de entender como ocorrem 

os processos de influência na intenção de compra em ambos os espaços.  

 

Inovação na oferta 

Definição constitutiva: cada um dos construtos anteriores, Influência da Oferta, 

Atitude dos Consumidores e Intenção de Compra de produtos orgânicos, direcionam 

a configuração das inovações. Dessa forma, é possível correlacionar cada estágio 

com as inovações desenvolvidas na oferta, pois o nível de proximidade com o 

conceito orgânico altera de acordo com o estágio em que o consumidor se encontra. 

Portanto, as inovações nessas ofertas devem fazer sentido para o público 

consumidor, isto é, a abordagem com o consumidor declarado é diferente daquela 

efetuada com o consumidor com atitude mas não com estilo de vida, assim como 

demonstrado na pesquisa de Chen (2009). 

 

Definição operacional: Para compreender as inovações na oferta, foi preciso 

primeiro, entender, por meio das entrevistas com os permissionários e análise 

bibliométrica, quais eram as necessidades que cada consumidor possuía nos 

diferentes estágios, do estilo de vida, atitude em prol dos orgânicos e aqueles que 

possuíam intenção de compra incerta. Dessa forma, com este construto, foi possível 

compreender e subdividir as inovações na praça, produto, promoção e preço, de 

acordo com cada um dos estágios do comportamento do consumidor. Isso foi feito 

mediante análise do conteúdo das entrevistas com os permissionários, análise dos 

documentos de marketing cedidos pela administração e também pela observação 

sistemática, tanto da praça, quanto de cada box ou banca.  

 No tópico seguinte está demonstrado o modelo metodológico da pesquisa. 

 

3.7 MODELO METODOLÓGICO 

 

Para responder a questão de pesquisa, optou-se por utilizar uma abordagem 

relacionada às teorias do consumidor, mais especificamente, de produtos orgânicos. 

Esse movimento é explicado por Creswell (2010) como projeto emergente. Para o 

autor, em pesquisas qualitativas o planejamento da pesquisa não pode ser 

rigorosamente prescrito, pois as fases dos processos podem mudar, bem como, o 

entendimento do pesquisador a respeito do tema.  
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Dessa forma, a Figura 5 demonstra o modelo metodológico adotado neste 

estudo.  

 

Figura 5: Modelo Metodológico 

 

Fonte: elaboração própria  

 

 No capítulo seguinte estão apresentados os resultados da pesquisa de 

campo, com fragmentos das entrevistas, observações e análise documental. Dados 

que foram triangulados com as teorias dispostas no referencial teórico.  
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4 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO CASO ESTUDADO  

  

Neste tópico estão apresentadas as características dos entrevistados, 

compilando a nomenclatura da empresa que será adotada no estudo, o setor de 

atuação dentro do segmento de orgânicos, o tempo de atividade, o cargo do 

entrevistado e sua formação, a fim identificar o grau de competência para ceder os 

dados.  

Foram convidados a participar do estudo todos os 14 estabelecimentos 

ativos do Mercado Municipal de Curitiba, entretanto, onze participaram diretamente 

da pesquisa. Assim, este estudo teve um total de nove entrevistados. O quadro 7 

apresenta os resultados, sendo que, nem todas as lojas do Mercado Municipal estão 

representadas.  

   

Quadro 7: caracterização dos permissionários do setor de orgânicos do Mercado Municipal de 
Curitiba 

Caracterização Setor Anos de 
atividade 

Entrevistado Experiências/ 
Formação 

IND-I Café e varejo de 
industrializados – 2 
lojas  

8 anos Responsável 
Técnica 

Nutricionista 

IND-II Varejo de 
industrializados  

8 anos Proprietário Engenheiro 
Agrônomo 

IND-III Varejo de 
industrializados 

8 anos  Gerente   Vendedora  

VEST Vestuário 8 anos Gerente  Arquiteta  

HORT-I Varejo hortifrúti 5 anos  Proprietário  Nutricionista  

HORT-II  Varejo hortifrúti 8 anos  Proprietária Agricultora  

HORT-III  Varejo hortifrúti 7 meses  Proprietário Varejo de 
orgânicos  

COSM Cosméticos 8 anos  Proprietária Assistente social  

RESTE 
REST-CAFÉ 

Restaurante e café 
– 2 lojas 
 

8 anos Sócia proprietária/ 
administradora  

Setor de 
alimentação  

Fonte: dados da pesquisa de campo  

 

 Para melhor compreensão, as empresas foram caracterizadas de acordo com 

o ramo de atividade. Sendo as lojas especializadas em orgânicos industrializados 

denominadas de IND; as lojas especializadas em varejo de hortifrúti orgânico 

definidas como HORT; as lojas especializadas em cosméticos orgânicos como 

COSM; e a loja especializada em vestuário orgânico como VEST; e REST 
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caracterizando o restaurante e também o Café, este que é de propriedade dos 

sócios do restaurante, sendo assim o mesmo respondente. 

Como demonstrado no Quadro 7, os gestores das lojas são na sua maioria 

mulheres. Dos nove entrevistados, seis são mulheres e apenas três homens. Nas 

outras três lojas abertas do setor de orgânicos, durante a pesquisa de campo, foi 

percebido mulheres no comando das lojas. Entretanto, ao questioná-las a respeito 

da liderança da loja, todas afirmaram que havia homens gerenciando. O caso REST 

também é diferenciado, pois a sócia proprietária, entrevistada é administradora do 

restaurante, enquanto outro membro da família administra o Café. Assim, na 

liderança das quatorze lojas, encontram-se sete homens e sete mulheres. Mas, 

quando se trata de atendimento, o público feminino domina, sendo somente duas 

das lojas compostas apenas por homens, HORT II e REST-CAFÉ (DIÁRIO DE 

CAMPO, 2018).  

Este fator corrobora com o público consumidor do Mercado Municipal, que 

segundo a prefeitura de Curitiba, uma pesquisa realizada pelo Sebrae verificou que 

as mulheres representam 60% dos consumidores do local. As entrevistas foram 

realizadas entre os dias 22 e 25 de janeiro de 2018, as quais foram gravadas com 

autorização prévia e posteriormente transcritas, mantendo o discurso literal 

(CURITIBA, 2014).  

Nem todos os gestores das lojas aceitaram participar da pesquisa e algumas 

entrevistas foram descartadas devido a insuficiência de dados dos fragmentos. Os 

dados coletados foram incorporados ao Diário de Campo.  Isso se deve a falta de 

entendimento que os responsáveis pelas lojas tinham a respeito do tema, casos que 

somente ocorreram em duas lojas de varejo hortifrúti. O Quadro 8 mostra o tempo de 

funcionamento e o ramo de atividade das lojas que não participaram do estudo, de 

acordo com as informações presentes no site do Mercado Municipal.  

 

Quadro 8: permissionários do setor de orgânicos do Mercado Municipal de Curitiba – Não 
respondentes 

Caracterização Setor Anos de atividade Motivo 

Empresa k Açougue 8 anos  Indisponibilidade  

Empresa D Varejo hortifrúti 8 anos Entrevista descartada   

Empresa E Varejo hortifrúti 5 anos  Entrevista descartada   

Fonte: dados da pesquisa de campo 
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O modelo teórico busca compreender a oferta dos varejistas de produtos 

orgânicos, de acordo com o comportamento do consumidor, o qual foi caracterizado 

previamente. Tais categorias são: influência da oferta: estilo de vida saudável; 

consciência ambiental; atitude do consumidor frente aos produtos orgânicos; e 

intenção de compra.  Por meio de entrevistas semiestruturadas com proprietários e 

funcionários dos varejos do setor de orgânico, observação sistemática e pesquisa 

documental, chegou-se aos resultados apresentados nos tópicos seguintes.  

 

4.2 CATEGORIA DE ANÁLISE “INFLUÊNCIA DA OFERTA: ESTILO DE VIDA                                                                   
SAUDÁVEL E CONSCIÊNCIA AMBIENTAL”  

 

4.2.1 Estilo de Vida Saudável e Consciência Ambiental: Inovação na Praça  

 

O Mercado Municipal de Curitiba (MMC) está sob a administração da 

Secretaria de Abastecimento de Curitiba, a qual, por meio de Decretos e Portarias, 

regulamenta a comercialização dentro do espaço. São três documentos: Portaria n° 

37; Portaria n° 48/2007; e o Decreto n° 1371, que somados apresentam 33 páginas 

de normas as quais os permissionários estão sujeitos. Permissionária é o termo 

utilizado nos documentos para caracterizar os empresários que possuem a 

permissão de atuar no espaço público, no caso o MMC. Sendo a “Permissionária - 

aquela que recebeu permissão para exercer ramo de atividade comercial em bem 

público, administrado pelo Município” (CURITIBA, 2015).  

 
Art. 8o A exploração de atividades comerciais nas Unidades de 
Abastecimento por permissionárias dar-se-á pela concessão de Permissão 
de Uso, conforme as especificidades de cada equipamento e mediante: 
certame licitatório, processo administrativo de transferência, por meio de 
convênios, termos de parceria ou de cooperação técnica, estabelecidos em 

consonância com a legislação vigente. (CURITIBA, 2015). 

 

Alguns dos artigos dispostos nesses documentos impactam diretamente os 

objetivos deste estudo, uma vez que a legislação direciona, e até mesmo limita, 

questões relacionadas a políticas de preço e propaganda. O que, de um ponto de 

vista, favorece o MMC e a política de boa vizinhança, por outro lado, desfavorece o 

livre comércio. Entretanto, nenhum dos permissionários entrevistados parece se 

preocupar com essa limitação imposta, percebendo até como uma oportunidade.  
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Analisando a configuração do MMC é possível compará-lo com a definição de 

Kotler e Armstrong (2003) a respeito do shopping center regional especializado. De 

acordo com os autores, um shopping center compreende um espaço com mais de 

50 lojas. Entretanto, o MMC não possui a variedade de lojas sugeridas pelos 

autores, que vai de lojas de departamento, dentistas e academias. Possui cerca de 

360 lojas, administrada por cerca de 200 permissionários, sendo 79% dedicada ao 

setor gastronômico (CURITIBA, 2015). 

O artigo 29 do Decreto 1371/2015 apresenta obrigações comuns a todos os 

permissionários, que impactam diretamente no processo de venda. Com a análise 

da documentação, principalmente o artigo apresentado no Quadro 9, percebe-se 

questões limitantes a respeito do uso da inovação e criação de diferencial 

competitivo. O não cumprimento da legislação disposta pode acarretar em multas e 

até mesmo na perda da permissão de uso da banca. A administração age como 

gestora do espaço ocupado pelas empresas, a fim de manter uma padronização no 

comércio. Os Incisos XXVII, XXIV, X e V do Decreto n° 1371/2015 apresentam uma 

relação de subordinação semelhante ao sistema de franquias e filiais (MENDES; 

LEHNISCH,1999).  

 

Quadro 9: Decreto 1371 – Regulamentação do setor de orgânicos do Mercado Municipal de Curitiba 

Art. 29. São obrigações comuns a todos as permissionárias e a seus empregados as 
estabelecidas neste regulamento e em portarias específicas, assim descritas 

V - apresentar as mercadorias limpas, selecionadas por tipo, em perfeitas condições de consumo;  
VIII - ofertar e apresentar produtos contendo informações precisas e corretas, em língua 
portuguesa, sobre as características, quantidade, composição, garantia, prazo de validade, origem, 
preço e outros; 
X - usar uniforme aprovado pela Administração; 
XIII - manter na sua banca, trailer ou box, balanças com visor, colocadas à vista do consumidor, 
devidamente aferidas; 
XXI - respeitar as instruções para a realização de vendas e respectivas promoções, a fim de que 
possa ser atendido o maior número de consumidores, nos casos de carestia ou falta de qualquer 
gênero alimentício; 
XXII - comercializar somente produtos e mercadorias que estejam especificados na Permissão de 
Uso; 
XXIV - efetuar limpeza durante todo o período de atividades, mantendo o entorno e o interior da 
unidade de comercialização limpo e organizado; 
XXVI - implantar ações educativas, preventivas e corretivas visando à segurança do trabalhador; 
XXVII - participar de ações de capacitação e orientação sobre as condições de funcionamento das 
unidades, em conformidade com o proposto neste regulamento; 
XXXIV - não apregoar mercadorias ou chamar a atenção dos compradores para seu box ou banca, 
de forma ostensiva; 
XXXV - não veicular propaganda nas unidades, salvo por autorização da Administração; 

Fonte: elaboração própria, com base no Decreto 1371/2015 (CURITIBA, 2015). 
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 Além da legislação geral do MMC, os permissionários do setor de orgânicos 

possuem uma regulamentação própria voltada aos produtos, a qual é regida pela 

Portaria n° 48/2007. Essa Portaria foi criada no ano de 2007, quando o setor dos 

orgânicos do MMC estava em fase de construção. Assim, a administração autorizava 

a comercialização de produtos não orgânicos, com o argumento de que o segmento 

ainda estava em crescimento no Brasil e isso possibilitaria maior abrangência do 

comércio. No documento não é estipulado quanto a porcentagem de produtos que 

podem ser convencionais e essa regulamentação está em vigor até a data deste 

estudo, 11 anos depois. Segundo os permissionários, é permitido revender até 30% 

de produtos não orgânicos (DIÁRIO DE CAMPO, 2018).   

Situação similar foi notada por Morais et al. (2013) no Mercado Municipal de 

Goiânia. Porém, nesse caso, o mercado possui apenas 30 bancas e os produtos 

orgânicos eram apenas vendidos nos finais de semana pelos próprios agricultores s 

em feiras montadas na frente do Mercado Municipal. Segundo o estudo, os 

produtores vendiam em média 50% de orgânicos e 50% convencional, a fim de obter 

maior variedade de produtos.  

 No MMC, com a consolidação do setor orgânico, algumas bancas passaram a 

vender somente produtos orgânicos, sendo que, apenas as lojas especializadas em 

produtos alimentícios industrializados e o restaurante/café, ainda utilizam do recurso 

e revendem produtos não orgânicos. As demais bancas, que são dos segmentos de 

hortifrúti, vestuário, cosméticos, açougue e uma loja de alimentos industrializados, 

revendem apenas orgânicos. Sendo assim, das 14 lojas presentes no setor de 

orgânicos do MMC, apenas 4 ainda revendem produtos não orgânicos (DIÁRIO DE 

CAMPO, 2018).  

Durante a pesquisa de campo, observou-se uma relação de comunidade 

entre os comerciantes. Os permissionários dos cafés/restaurantes frequentemente 

buscavam alimentos nas bancas dos colegas hortifrútis do setor, para o preparo dos 

alimentos. Em frente a loja de IND-I há um bebedouro de água alcalina, onde tanto 

os clientes que circulam, quanto os funcionários e permissionários das demais 

bancas utilizam. Bebedouro que é recarregado por todos os trabalhadores do local. 

Nos momentos de menor fluxo, as visitas entre os concorrentes eram constantes 

(DIÁRIO DE CAMPO, 2018). Por meio dessas percepções, buscou-se compreender 

como ocorrem essas relações entre os concorrentes, que a priori, agiam como 

colegas.  
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Segundo as definições constitutivas apresentadas neste estudo, infere-se que 

a influência da oferta dos varejistas atua diretamente no estilo de vida do 

consumidor, que nesse caso é classificado como saudável. Segundo Gil, Garcia e 

Sanchez (2000), estilo de vida saudável envolve a preocupação do consumidor a 

respeito de prática de esportes, alimentação saudável, saúde da mente, vida 

equilibrada, qualidade de vida no trabalho.  

Sendo assim, as primeiras questões relacionadas à influência da oferta 

(Apêndice A) buscaram descrever o grau de compreensão dos entrevistados acerca 

do seu público-alvo, considerando que o Mercado Municipal de Curitiba é um ponto 

turístico da cidade. De forma unânime, os entrevistados afirmaram que os 

frequentadores do espaço orgânico são pessoas instruídas a respeito do processo 

de produção orgânica, preocupadas mais com a saúde do que com o meio 

ambiente. O Quadro 10 apresenta os fragmentos das entrevistas.  

 
Quadro 10: caracterização dos consumidores de orgânicos segundo os Permissionários 

Entrevistado Respostas 

IND-I 
 

“Questão de qualificação de vida de filosofia de vida, escolha, de opção, porque é 
mais caro [...] é um consumidor mais intelectual, é um consumidor que já 
pesquisa na internet, é o consumidor que já conhece mais produto. Então, por ser 
mais caro é uma pessoa que tem mais acessibilidade à informação” 

IND-II “Aqui, nesse local do mercado municipal ele já é um mercado é Classe A B C. C 
já é fica mais difícil, mas tem mudado o Panorama, a demanda está aumentando, 
a oferta também, então isso é bom para o consumidor C. Nesse sentido, porque 
começa a concorrência, preços já caíram muito então está tendo acesso para 
outras pessoas.” 

IND-III “A e B. No início dos orgânicos tínhamos mais pessoas doentes, mas hoje em dia 
não mais. Hoje em dia, mesmo pessoas voltadas a ter uma alimentação mais 
saudável [...] até a gente a gente fica muito feliz porque, bebês, né, que acabaram 
de nascer então começando a se alimentar agora e os pais procuram uma 
alimentação mais saudável.”  

HORT-I “Público esclarecido. Que é esclarecido que o alimento é o seu remédio. Tenho 
público de 16 ou 17 anos, até 70, 80 anos de idade [...] Cerca de 80% tem 
conhecimento [sobre o que é produto orgânico]”.  

HORT-II “as pessoas que têm filhos pequenos porque os pediatras indicam. As pessoas da 
terceira idade e pessoas que tem problema que doença, o câncer.” 

HORT-III “3 a 5% São consumidores que foram por algum natural a nível fisiológico câncer 
e etc. [...] outras coisas tiveram que reformular a sua dieta alimentar chegaram 
nos orgânicos pelo próprio aumento e crescimento da conscientização em termos 
do que é o consumo de um alimento seguro o alimento saudável [...] idosos e 
grávidas”  

COSM “É assim, no mercado passa 6 mil pessoas por dia tá?! 50 a 70% é Curitibano. 
30% é turista sabe?! E no setor de orgânicos não [...] para quem circula lá 
embaixo o conceito dos orgânicos ainda é tímido.  Então da gama de 6.000 
pessoas dia, a gente tem 5% só que transita lá é pouco né pelo poder do 
conceito” 

REST  “O público é muito variado. Mas se fosse pegar uma maioria seria entre 25 e 50 
anos que buscam por alimentação saudável. Predominantemente um público 
preocupado com a saúde.” 

Fonte: dados da pesquisa de campo 
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 Na concepção dos permissionários, o consumidor de orgânicos se mostra 

mais fiel aos produtos do que os consumidores de produtos convencionais. São 

clientes com maior frequência no MMC e também com maior diversidade. Isto é, as 

questões relacionadas a preocupação com a saúde são mais notáveis do que 

padronização por questões sociodemográficas, como idade, estado civil ou 

formação. Para os entrevistados, os consumidores de orgânicos voltam 

semanalmente, e não mensalmente ou bimestralmente como é no piso inferior, 

situação já apresentada em pesquisa do Sebrae (2014).  

Blackwell, Miniard e Engel (2005), consideram que o comportamento do 

consumidor deve ser analisado no local da compra. Entretanto, os discursos dos 

permissionários presentes no Quadro 9 corroboram com a análise bibliométrica no 

sentido do estilo de vida. Segundo os permissionários, mesmo com a diversidade, os 

consumidores possuem um estilo de vida similar. No estudo conduzido por Vaccari, 

Cohen e Rocha (2015), o estilo de vida também se destacou frente as questões 

demográficas. Segundo os autores, tanto a geração Baby Boomer quanto a Geração 

Y consumidora de orgânicos possuem motivações relacionadas a saúde.  

Segundo VEST, os consumidores que frequentam o piso inferior estão lá, 

entre outras coisas, para passear. Enquanto quem se direciona ao setor de 

orgânicos vai com o intuito de comprar algo. IND-I completa, “a maioria 

[consumidores] é daqui mesmo [Curitiba] quando estão comendo um produto e 

gostam, perguntam quando que a gente faz para deixar pronto e eles puderem 

pegar outro dia”. Pensando no MMC como ponto turístico, o questionamento a 

respeito do cliente esporádico foi inevitável, pois em locais como esse, fidelizar o 

cliente pode ser visto como uma barreira, uma vez que o fluxo é grande, porém o 

retorno do mesmo consumidor ao local é menor.  

Para IND-II “Não é [cliente] esporádico, nós temos clientes específicos já. Que 

se cuida, que vê o resultado na caminhada com a mudança de hábito”. Não diferente 

no segmento hortifrúti, como esclarece HORT-III: “O turista, ele quer passear. Ele vai 

no restaurante e vai passear, levar uma lembrança, um petisco para comer no hotel. 

Esse é o consumo do turista. Quem é daqui é diferente. O cara vai comprar uma 

cenoura, uma coisa que um cara que tá no hotel não vai levar”.  

É perceptível que os permissionários do MMC apresentam um modelo de 

oferta homogêneo, similar à de países com maior poder econômico. Barki, Botelho e 
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Parante (2013), evidenciam que esse fenômeno é resultado do maior poder de 

compra da população e pela maior facilidade de acesso à informação. Ou seja, a 

configuração da oferta do setor de orgânicos do MMC não está de acordo com o 

padrão heterogêneo dos países em desenvolvimento. Na ótica dos permissionários, 

isso se deve ao fato de os consumidores de produtos orgânicos possuírem maior 

renda quando comparado à realidade do Brasil.  

Se por um lado a oferta é homogênea, compradores e vendedores são 

heterogêneos, e os próprios consumidores são heterogêneos entre si. Isso devido a 

diversidade das pessoas que consomem orgânicos (OCDE, 2005). Assim, a primeira 

ação de inovação do MMC com relação aos orgânicos foi assertiva. Isto é, configurá-

la de acordo com o estilo de vida dos consumidores. O Manual de Oslo (OCDE, 

2005), vincula a fidelização com as inovações realizadas na promoção. Entretanto, 

analisando o caso do MMC, toda a praça está moldada para um processo de 

compra agilizado, com exposição dos produtos e rápido fluxo. Mesmo os 

permissionários afirmando que possuem clientes fiéis, é mais prudente afirmar que a 

praça possui consumidores fidelizados, que se tornam clientes dos permissionários.  

Complementando, Las Casas e Garcia (2007) afirmam que o varejo 

especializado promove uma interação mais próxima entre o consumidor e o 

varejistas. Dessa forma, ao colocar o setor de orgânicos em piso superior e isolado 

dos demais, possibilita maior interação não só com os permissionários, mas com a 

própria praça em si. Ademais, vincular a praça ao comportamento do consumidor é 

de extrema importância, pois se não estiver de acordo com o lifestyle do indivíduo, 

este buscará fazer uma compra rápida e sem interesse de conhecer o espaço. 

Reforçando o que Sheth, Mittal e Newman (2011) consideram a respeito do 

comportamento do consumidor, o qual possui capacidade de julgamento que vai 

além do preço, da qualidade ou da promoção. O cliente possui capacidade de julgar 

todo o processo de compra, sendo, inclusive, a praça o primeiro elemento 

considerado.  

No MMC, a diferença entre os dois pisos é nítida e percebida em poucos 

minutos de visita ao Mercado Municipal. No térreo, setor dos convencionais, são 

mais de 150 lojas espalhadas em um espaço de aproximadamente 15,6 mil m² 

(CURITIBA, 2007). São vários corredores, com lojas lado a lado, onde os produtos 

são expostos e vende aquele que melhor apresentar visualmente, seja pela 

aparência do produto ou pela forma de exposição. Os consumidores do térreo 
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caminham com calma, olhando as lojas, alguns com roupas despojadas e chinelos. 

Percebe-se na maioria um público que não possui horário para cumprir, logo, infere-

se que estão visitando o espaço (DIÁRIO DE CAMPO, 2018). A Figura 6 retrata esta 

descrição.  

 
Figura 6: corredores do setor convencional do MMC 

 
Fonte: Mercado Municipal de Curitiba(2018) 
 

As bancas possuem a mesma estrutura que as do setor convencional, 

entretanto, o layout do setor de orgânicos se mostra mais convidativo para aqueles 

que desejam fazer uma compra rápida, estão dispostos a comprar e sabem o que 

querem. Possuindo uma área mais arejada, com menos movimento e maior 

distância entre as bancas, além de menos poluição visual. É possível identificar a 

diferença comparando a Figura 6 com a Figura 7.  
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Figura 7: corredores do setor de orgânicos do MMC 

 
Fonte: Google Maps (2018). 

 

O indivíduo com estilo de vida saudável possui o consumo fixado em sua 

rotina, portanto, não há a procura de produtos no mercado, e sim uma busca 

objetiva do que deseja. Pois, mais do que um produto, estão em busca de uma 

representação social (LEVY; WEITZ, 2000; SOLOMON, 2001; CHAMIE; IKEDA, 

2015). Se esse consumidor deseja, ao longo da semana, fazer compras durante 

seus intervalos, considerando que tenha uma ocupação, a compra necessita ser 

rápida. Curitiba é uma cidade com cerca de 2 milhões de habitantes (CURITIBA, 

2018), ou seja, o tempo é escasso.  

Toda inovação tem como objetivo final a melhoria do desempenho (OCDE, 

2005). Sendo assim, outra questão a considerar a respeito da estrutura do setor de 

orgânicos é com relação ao ponto de acesso. O MMC possui 17 pontos de entrada, 

sendo dois pontos de destaque. O Primeiro, no térreo, a fachada principal, através 

do setor convencional, necessitando passar pelo fluxo de pessoas que estão nas 

lojas e também nos restaurantes da área convencional. Segundo, no piso superior, o 

setor possui um acesso próprio, com fachada específica e a maior parte dos 

consumidores entrava por esse acesso. Reforçando o que foi apontado pelos 

entrevistados, pois essa entrada específica encontra-se em uma rua com menos 

movimento do que a entrada dos convencionais, a qual está em avenidas 

movimentadas de Curitiba (DIÁRIO DE CAMPO, 2018). A Figura 8 mostra o layout 

do MMC, com suas entradas e ruas que o cercam. 
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 Figura 8: layout do Mercado Municipal de Curitiba 

 
Fonte: adaptado de Mercado Municipal de Curitiba (2018). 

 

Na Figura 9 está a fachada principal do Mercado Municipal, com um calçadão 

onde são realizados eventos organizados pela própria administração do Mercado ou 

então pela prefeitura.   

 
Figura 9: fachada Principal do MMC 

 
Fonte: Mercado Municipal de Curitiba (2018). 

 

 Na rua lateral, como demonstrado na Figura 8, a entrada do setor de 

orgânicos se localiza em uma rua menos movimentada e com um fachada mais 

tímida, entretanto, com plantas e um design apropriado para o modelo de negócio 

(Figura 10).      
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Figura 10: fachada da entrada do setor de Orgânicos do MMC                         

 
Fonte: Mercado Municipal de Curitiba(2018). 
  

 É possível considerar que houve um planejamento prévio da administração do 

MMC em subdividir o espaço, pensando no melhor acesso aos produtos orgânicos. 

Ambos os entrevistados membros da administração, não souberam responder 

diretamente se a criação da entrada alternativa foi em detrimento do estilo de vida 

do consumidor de orgânicos. Entretanto, percebe-se que a área foi planejada 

visando a divisão com os demais setores, portanto, necessitaria de uma entrada 

própria (DIÁRIO DE CAMPO, 2018). 

O horário de maior movimento no setor de orgânicos percebido durante a 

coleta de dados aconteceu entre as 10h da manhã e às 14h. Não foi realizada uma 

contagem para se ter valores estatísticos reais, porém, a grande maioria dos 

consumidores entre às 10h às 12h circulavam entre as bancas de hortifrúti. Das 12h 

às 14h o movimento chegou ao seu pico, preenchendo todas as mesas da praça de 

alimentação. O fluxo maior ocorreu no restaurante, o qual possui local para os 

clientes fazerem a refeição, entretanto, um espaço interno pequeno. Nesse horário, 

os consumidores não possuem uma característica padronizada. As outras bancas do 

setor de orgânicos se beneficiam do movimento do restaurante, único do setor, 

principalmente os cafés e as lojas de industrializados (DIÁRIO DE CAMPO, 2018). 

Questionando a respeito da influência do movimento do restaurante nos 

outros comércios, apenas um entrevistado, HORT-II, declarou que por sua 

percepção, cerca de 50% das pessoas que almoçam no restaurante acabam 
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comprando nas outras bancas e que, na sua maioria, são pessoas que trabalham 

em escritórios na região próxima ao Mercado. 

 A configuração da praça do MMC vai ao encontro com algumas premissas da 

Inovação. A criação de uma nova oferta e consequentemente de um novo mercado 

e também, a inovação nas formas de organizar o espaço, a fim de separar esse 

novo mercado do já existente (PORTER, 1996; TIGRE, 2006). O Mercado de 

orgânicos está em crescimento, porém, seu crescimento também está vinculado a 

outros públicos em ascensão, que consomem produtos da mesma linha, como é o 

caso do público vegano.  

 Ao indagar os permissionários sobre se acreditavam que seu negócio teria o 

mesmo sucesso se fosse fora do MMC, A resposta foi unânime de que não teriam o 

mesmo sucesso. É perceptível que há dependência de alguns com a praça, a 

exemplo da resposta: “Não. Não. Com certeza não. Muito difícil. Temos conhecidos 

com áreas fora dos mercados que não conseguem se manter” (HORT-I). Tanto que, 

alguns permissionários ao serem questionados qual tipo de inovação geraria maior 

diferencial competitivo, a praça obteve maior peso: 

 
Seria mais vantajoso uma inovação na praça [...] Com certeza a gente 
aumentaria nosso faturamento porque o movimento ainda é feito no plano 
individual. Com todas as forças possíveis e todas as ferramentas possíveis, 
e a gente muda a praça é a forma como a praça se apresenta [...] meu 
faturamento naturalmente vai aumentar. (HORT-III) 

 

Por outro lado, isso traz também cobranças a administração do MMC. 

Alguns permissionários criticam o mercado e esperam mais: “Falta divulgação do 

mercado. Você não imagina o que é trabalhar aqui no mercado no Natal até as 8 

horas da noite porque era obrigatório, mas não passava nem uma alma” (VEST). 

Essas cobranças possuem um cunho de subordinação, mesmo a respondente 

sendo vendedora e gerenciando a loja, ou seja, há a indignação por parte da 

gerência porque a Administração do MMC obriga os permissionários a trabalharem 

no Natal.  

O MMC possui, também, um sistema similar ao de shopping center no que 

se refere ao gerenciamento. Segundo Yoakin (2005), um shopping center é 

totalmente voltado para os clientes, e por isso a administração precisa ser criativa 

para atender da melhor forma os consumidores e não para os lojistas. Seja 

alterando o horário de funcionamento, abrindo aos domingos e feriados, seja 
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promovendo eventos, atividades culturais. Sendo assim, as inovações propostas 

pela praça tornam o espaço convidativo, e o permissionário tem a função, como 

firmado em contrato, de bem atender as exigências do MMC e suprir a demanda.  

COSM foi uma das primeiras permissionárias do setor de orgânico, tanto que 

abriu sua banca antes mesmo da inauguração do espaço. Em entrevista, a 

permissionária diz que percebeu essa cobrança por parte dos seus colegas à 

prefeitura e Administração do MMC, e a partir disso passou a fazer parte como 

tesoureira de todo o Mercado. Segundo ela, sua intenção com isso é angariar 

investimentos para o setor de orgânicos, tendo em vista que, até aquele momento, 

não havia ninguém os representando no conselho do MMC: 

 

Eu sou tesoureira do da associação do Mercado Municipal, tá?! Então qual 
é o meu interesse de estar lá? É exatamente tentar alavancar este setor. É 
uma responsabilidade muito grande e é uma luta com os próprios 
permissionários do setor. A gente já fez ali uma reforma na entrada, a gente 
está fazendo uma novamente. E outra, a gente tá ali todo tempo tentando 
fazer com que as pessoas se envolvam, né?! (COSM) 

 

Entretanto, mesmo com a representatividade de COSM, sendo tesoureira e 

indicada por membros da Administração do MMC, como sendo a respondente pelo 

setor, ainda não há muito reconhecimento de liderança por parte de alguns 

permissionários. É fato que as decisões são tomadas em conselho, por outro lado, 

alguém está comandando as reuniões.  

O setor de orgânicos do MMC pode ser considerado por si uma inovação, 

pois foi o primeiro Mercado Municipal do Brasil a ter um setor especificamente para 

produtos orgânicos, sendo estudado por diversos outras prefeituras (MERCADO 

MUNICIPAL, 2018). É possível considerar que a estrutura oferecida pelo setor 

exerce um papel importante na consolidação do estilo de vida do consumidor de 

produtos orgânicos, uma vez que possibilita incorporar em sua rotina o 

comportamento de compra de produtos específicos que fortalece esse estilo de vida, 

corroborando com o modelo de Chen (2009). O MMC é o principal polo de produtos 

orgânicos da região e atrai muitos consumidores, sendo assim, compreensível a 

dependência e aceitação das regulamentações por parte dos permissionários.  

Segundo ADM (membro da administração do MMC), a rotatividade das 

bancas é muito baixa, sendo que a última vez que uma empresa perdeu a permissão 

de uso foi dois anos antes. O que torna ainda mais interessante para os 
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permissionários, pois a demanda é grande, porém, a oferta é limitada. Esse senso 

de comunidade não é percebido no setor convencional, porque há mais oferta. Ao 

questionar COSM e HORT-III, que por meio das entrevistas demonstraram uma 

visão maior do mercado e senso empreendedor, ambos disseram que se a 

concorrência fosse maior, é muito provável que não haveria percepção de 

comunidade.  

Como discutido por Chen (2009), o primeiro passo para que haja a atitude do 

consumidor frente aos produtos orgânicos é necessário que este tenha um estilo de 

vida condizente. A análise bibliométrica do capítulo 2 a respeito dos consumidores 

de produtos orgânicos no Brasil, mostra que são indivíduos com um estilo de vida 

declarado, o saudável. As observações realizadas no setor de orgânicos vão de 

encontro a esse estilo de vida, uma vez que a maioria dos consumidores são da 

cidade de Curitiba. O local foi desenvolvido visando separar do setor convencional, 

para que o consumidor não tenha problemas com espera, fluxo de pessoas e 

dificuldade de encontrar os produtos. A entrada separada do setor de orgânicos e a 

movimentação maior no horário de almoço em conjunto com a afirmação do HORT-

II, a qual percebe que a maioria do público é dos escritórios próximos ao mercado, 

possibilita reconhecer que possuem o estilo de vida saudável.  

Mesmo os permissionários reconhecendo seu público-alvo de maneira 

pontual, não houve pesquisas de mercado conduzidas por eles ou pelo MMC a 

respeito dos consumidores de produtos orgânicos. Também não possuem 

documentos de organizações externas, como SEBRAE ou Prefeitura. Questões 

gerais de saúde, cuidados com meio ambiente e consumo egocêntrico corroboram 

com as afirmações dos permissionários, entretanto, não há conhecimento mais 

específico, apenas sua percepção e o que é veiculado na mídia. O mesmo foi 

apontado anteriormente por Spers et al (2007), porém, o que é apresentado na 

mídia a respeito dos produtos orgânicos é superficial e insuficiente para promover 

consolidação do segmento.  

Segundo ADM e COSM, não há planos de expansão do MMC, apenas de 

reformas. Sendo compreensível, pois, a oferta de revenda é limitada devido a oferta 

dos fornecedores também ser. Assim, ainda se tratando de influência no estilo de 

vida, além da praça, inovações no produto podem ser determinantes, tanto para a 

praça quanto para os permissionários. Com isso, o tópico a seguir trata das 
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inovações nos produtos, desenvolvidas pelos permissionários sob as 

regulamentações e influência do MMC.  

 

4.2.2 Estilo de Vida Saudável – Inovação em Produto 

 

A demanda pode ser considerara o ponto central das inovações desses 

produtos. Por um lado, tem-se um mercado de produção que cresce 25% ao ano. 

Por outro, um país que exporta mais de 70% dos orgânicos que produz. (MAPA, 

2017). Muita demanda e pouca oferta resulta na falta de motivação dos 

permissionários para inovar. Segundo o Manual de Oslo (OCDE, 2005), a demanda 

afeta diretamente o desenvolvimento de novos produtos e aumento das vendas e do 

Market share. Sendo assim, a demanda força as empresas a melhorarem seus 

processos, aumentarem a oferta e sua lucratividade. Entretanto, o setor de 

orgânicos não tem possibilidades de aumento físico no curto prazo, então, a 

necessidade de inovação em produtos não existe para os permissionários.  

Processos de Inovação em produto diferem muito entre os setores em termos 

de desenvolvimento, taxa de tecnologia, acesso ao conhecimento. Sendo rápidos e 

radicais em alguns setores e, lentos e dependentes em outros (OCDE, 2005). Para 

os comerciantes do MMC, inovar em produtos pode ser considerado uma barreira 

por dois motivos. O primeiro, parte das premissas da Lei N° 10.831, a partir do 

momento que o produto orgânico obtém registro, este não pode sofrer alteração. 

Caso ocorra, um novo registro será necessário (BRASIL, 2003). O segundo é 

relacionado com outra legislação brasileira, o Decreto N° 7212, o qual regulamenta 

os produtos industrializados. Afirma no caput do artigo 4°: “Caracteriza 

industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o 

acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo” 

(BRASIL, 2010). Ou seja, qualquer alteração feita no produto, no que tange à 

embalagem, mistura com outros produtos ou para finalidades diferentes das quais o 

produto é reconhecido, é considerado industrialização, recaindo sobre o comerciante, 

além do imposto de comércio, também o IPI (Imposto sob Produtos Industrializados). 

Essas leis e regulamentações são consideradas limitações para inovar, pois podem 

afetar o acesso a informação e a novas tecnologias, direitos de propriedade, encargos e 

padrões ambientais (OCDE, 2005). 
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O MMC possui grande influência nas inovações em produtos no setor de 

orgânicos. A possibilidade de utilização de até 30% de produtos não orgânicos na 

fabricação e venda de produtos do setor possibilita maiores oportunidades. O 

problema por trás disso é que, ao adicionar ingredientes não orgânicos, o produto 

não pode ser vendido como sendo orgânico. Apenas vendido no espaço. E quando 

acontece isso, o permissionário pode indicar que há ingrediente orgânico, como por 

exemplo: “Esfiha feita com farinha orgânica”. Para que a esfiha seja vendida como 

“Esfiha Orgânica”, todos os ingredientes precisam ser orgânicos.  

Esse é o maior problema, segundo IND-I, pois há produtos que não existem 

orgânicos, como o sal e o catupiry. Por um lado, reconhece que é uma oportunidade 

de inovar, mas que, na maioria das vezes, não é aceito: “A gente já tentou trocar 

(catupiry) por mussarela orgânica, mas não tem jeito. O brasileiro tem o paladar do 

catupiry”. Segundo Schumpeter (1988), a inovação é baseada em testes de mercado. 

Isto é, no caso de IND-1, a permissionário implementa receitas com ingredientes 

alternativos e os coloca a venda para testar a aceitação do público. 

Essa dificuldade é maior para as bancas que comercializam produtos industriais. 

O que é diferente para o segmento hortifrúti e restaurante/cafeteria. IND-I é responsável 

por uma cafeteria quanto por uma loja de industrializados e afirma: 

 

Inovar em produtos torna uma coisa extremamente complicada e restrita. 
Frutos do mar, não existe frutos do mar orgânico. Como é que você vai 
fazer frutos do mar orgânico? Você não tem controle sobre o meio ambiente 
que ele cresce. Você não consegue criar um salmão em viveiro, então a 
gente começa a restringir os nossos fornecedores (IND-I). 

 

Portanto, na cafeteria, a inovação em produtos é essencial para o sucesso, isso 

porque a sazonalidade dos produtos orgânicos força a permissionária a desenvolver 

receitas alternativas com produtos que estejam disponíveis. A inovação é mais do que a 

criação de um novo produto, pode ser também a implementação de algo já existente.  

Em comparação aos outros segmentos, COSM, REST e as Cafeterias 

possuem maior flexibilidade de inovação, pois possuem liberdade legal de misturar 

ingredientes e industrializar. Entretanto, ainda assim, inovar em produto é uma 

barreira na concepção dos permissionários pela falta de fornecedores. Fica claro 

que não desejam voltar a oferecer produtos convencionais, é perceptível haver um 

sentimento de regressão, caso isso aconteça.  
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Durante a realização da pesquisa, buscou-se consumir produtos em todas as 

bancas do setor de orgânico, a fim de viver a experiência do consumidor do local. 

Ambas as cafeterias não possuíam a venda de produtos básicos, como por exemplo, 

omelete de ovo orgânico. Além disso, a oferta de produtos prontos estava escassa. 

Cardápios bem desenvolvidos, porém estufas para salgados vazias. Essas percepções 

foram feitas no mês de janeiro de 2018, duas semanas antes do feriado do Carnaval no 

Brasil. É um período quando muitos trabalhadores entram em férias. Na percepção dos 

permissionários, a maior parte dos consumidores são de Curitiba sendo pessoas que 

trabalham próximo ao MMC. Esse fator pode justificar a falta de oferta, pois haveria 

também a falta de demanda (DIÁRIO DE CAMPO, 2018). Isso fortalece a relação do 

consumidor de produtos orgânicos com sua rotina. Sendo que, o inverso é percebido 

durante o período laboral comum.  

No restaurante, único do segmento na região e também único no MMC, a 

variedade de produtos é comparada a um buffet de restaurante convencional. 

Entretanto, relatos de um dos permissionários, que pareceu mais incomodado com a 

falta de atitude dos seus colegas, comentou “Há 8 anos eu almoço no restaurante e há 

8 anos eu como a mesma comida”. Para efeito de privacidade, a fim de evitar conflitos 

entre os permissionários do setor, a identidade do autor da frase ficará oculta. Ou seja, 

dentre os comércios do segmento alimentício presentes, o restaurante, teoricamente, é 

o que possui maior possibilidades de inovação por meio da implementação de receitas, 

porém isso não foi notado pela permissionária que também é consumidora.  

O destaque fica para COSM, que possui fábrica e distribuidora de cosméticos 

orgânicos. Além disso, a permissionária possui formações em farmácia e 

aromaterapia. Para ela, mais do que a inovação do produto, é preciso inovar no 

conceito pois a fragrância de um produto convencional não se compara a um 

orgânico: “cheiro, não é cheiro de fragrância. É um cheiro de mato. Cheiro de óleo 

essencial, que não é tão agradável se não souber fazer. Nós temos vários desafios”. 

O Açougue, o qual não houve membros respondentes disponíveis, demonstrou 

vantagens a respeito da inovação nos produtos, o qual no site do MMC, considera-

se o primeiro e único açougue de carnes orgânicas do Brasil (MERCADO 

MUNICIPAL, 2018) 

Segundo COSM, que também é membro da administração, tesoureira do 

MMC, reconhece que o público vegano está mais avançado que o de orgânicos, pois 

possuem conceitos e crenças mais enraizados, do que o público consumidor de 
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orgânicos. E, na sua percepção, além do público ser mais engajado, a oferta 

também é. Os comerciantes de produtos veganos conhecem mais sobre seus 

produtos, pois necessitam ter total noção de toda a matéria-prima. Caso o 

consumidor esteja procurando um produto e não tenha orgânico, ele, muito 

provavelmente, desce ao setor convencional e compra o não orgânico. Diferente do 

Vegano. Caso deseja comprar algo e tenha ingredientes de origem animal, o vegano 

não compra. Então, para COSM, falta gestão por parte dos comerciantes de 

orgânicos, para criar e fortalecer conceitos. Isto é, moderação entre os valores do 

produto e o consumidor, pois é o último a possibilitar a oferta e o primeiro a ter 

contato com o cliente (LAS CASAS; GARCIA, 2007)  

Em detrimento do discurso de COSM, buscou-se conhecer as motivações do 

consumo vegano, a fim de compreender a relação ao qual a entrevistada cita. 

Segundo Moreira e Acevedo (2015), o vegano possui resistência à compra de 

determinados produtos por escolha, motivado por questões éticas e morais. No 

contexto deste estudo, pode-se considerar que são preceitos relacionados ao estilo 

de vida. O que parece ser uma lacuna a ser preenchida pelos comerciantes de 

orgânicos. 

O segmento de hortifrúti segue o padrão descrito nos parágrafos anteriores. Ao 

questionar HORT-III, qual o produto mais vendido e o porquê, respondeu: Tomate, 

Maçã e Banana. Porém, não há nenhuma estratégia diferenciada, apenas que:  

 
São produtos que estão inseridos na maioria como necessidade básica. 
Com tomate você resolve um monte de coisa. Fruta é uma das mais 
resolvidas é maçã tanto a Gala contra Fuji, entra dieta dos novinhos que 
estão chegando e os mais velhos gostam também. E banana, porque a 
banana o brasileiro gosta para caramba. (HORT-III) 

 

Mas há também aqueles que possuem uma percepção diferente a respeito de 

inovação na oferta dos produtos orgânicos. HORT-II, que é agricultora, dá o exemplo da 

batata, a qual na sua opinião é uma das piores, quando se trata de quantidade de 

agrotóxicos para a produção: 

 

A pessoa tem que entender, quando a folha está secando e foi passado 
esse veneno ela tá indo para a batata, aí a batata fica bonita e dura uma 
eternidade. Não apodrece nada, porque ela está morta, aí fora quando você 
vai botar para lavar. Você vai ter que jogar um produto químico para tirar 
toda terra, deixa ela bonita e limpa. A nossa não. É toda suja porque não 
tem o que passar, vou contaminar. Então a inovação é conhecer o público 
orgânico. Tem que vir conversar com a gente para entender, porque às 
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vezes, assim, muito do que se diz lá na teoria, na prática não é bem assim. 
É muito mais. (HORT-II) 

 

Portanto, deixar o produto o mais natural possível foi a maneira que HORT-II 

encontrou de comunicar o quão manipulado seu produto foi. Diferente do público de 

um mercado convencional de uma região nobre, o público do setor de orgânicos 

espera o produto dessa forma. Como afirmado, é um público que conhece as 

práticas da produção orgânica e reconhece o uso de aditivos para lavar as 

hortaliças, muitos deles, são de utilidade doméstica. Porém, mesmo HORT-II 

reconhecendo o porquê seu produto possui determinadas características, ainda 

assim, diante das quatro bancas de hortifrútis, não foi percebido diferença nenhuma 

entre os produtos. Além disso, para que seja considerada uma inovação é 

necessário que o produto seja novo ou significativamente melhorado (OCDE, 2005). 

Isto é, apresentar o produto in natura não é uma inovação em produto. Talvez, 

relacionado a conceitos.  

Complementando, HORT-II afirma que suas batatas são mais naturais por 

trazerem pouco de terra junto, porém, mesmo os outros permissionários não 

afirmando isso, todos possuem a batata com um pouco de terra (DIÁRIO DE 

CAMPO, 2018). O mesmo acontece com os industrializados, como cita IND-III “Mas 

assim, bem ou mal, tudo que a gente puder agregar de valor nessa questão de 

atendimento. Não sei se talvez isso corrobore com a sua pesquisa. Mas, sabe, bem 

ou mal, a gente tem sempre os mesmos produtos, sempre, entende?!”. Reforçando 

a homogeneidade de oferta proposta por Blackwell, Miniard e Enger (2005).  

VEST aponta a falta de fornecedores de vestuário no Brasil e assim fica 

condicionada a revender somente o que tem disponível. A OCDE (2005), considera 

inovação em produto mais do que a criação de algo inédito, mas também na 

mudança do design e na embalagem. Os comerciantes que trabalham com 

vestuário, industrializados e hortifrúti estão condicionados a revender o que 

possuem, sem autorização para alterar a embalagem, devido a legislação 

apresentada no início do tópico. A Cafeteria e Restaurante declaram que a oferta da 

sua empresa depende da oferta do fornecedor. A falta de produtos ou a 

sazonalidade foi considerado o maior problema para todos os entrevistados, como 

descrito no Quadro 11: 
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Quadro 11: dificuldades relacionadas à revenda de produtos orgânicos  

Entrevistado Respostas 

 
 
IND - II 

“Maior dificuldade nossa é a consistência de produto eu acho. Porque a Inovação 
está tudo, em tecnologia já existe. Já tá vindo muita coisa para cá. Mas manter o 
produto disponível para o consumidor, essas inovações parecem ser mais críticas. 
O que parece a coisa mais simples do mundo, mas é o que a gente tem a maior 
dificuldade. Muitos fornecedores entram achando que vão ganhar horrores porque 
é um mercado que está crescendo mas não aguentam.  Excelentes produtos e não 
dão conta [...] é preciso pessoas mais sérias para ter uma sustentabilidade na 
entrega do produto.” 

HORT- I “Quem compra 100% só orgânicos, de 10 a 15% só dos compradores do mercado. 
É porque o mercado a nível Brasil, nível Paraná ainda não está fornecendo uma 
diversidade grande de produtos. Então existe uma carência em termos de produtos 
que o consumidor não consegue suprir só com os orgânicos. Tem a questão da 
sazonalidade em uma série de coisas.” 

  
VEST 

“Até o fim do ano passado não tinha produtor de algodão orgânico no Brasil. Aí 
Abriu um Santa Catarina e a gente trabalha também com algodão Pima do Peru, 
importado do Peru. Então, agora que tá começando essa coisa de divulgação da 
loja porque agora tem mais oferta e mesmo assim ainda tem falta de produto as 
pessoas vêm aqui não tem a cor não tem o tamanho. [...] a falta de oferta no Brasil 
é o maior problema porque não há muita diferença de preço com relação em 
comparação a essas marcas assim, Hering” 

Fonte: dados da pesquisa de campo (2018). 

  

 Entretanto, há quem perceba vantagens na falta de oferta. Ao questionar 

HORT III a respeito da sazonalidade, menciona que:  

 

Não é um problema, porque é uma coisa super natural. Mas como o 
mercado está crescendo, tanto a nível interno, estão chegando muitas 
coisas externas que acabam fazendo esse contraponto. Em termos de 
entressafra, né?! Então a gente consegue ter produtos que a gente não 
tinha antes e tinha que esperar a safra passar e a entressafra passar. Hoje, 
consegue se intercalar, então eu não vejo como um problema. Sim, o 
cliente, a grande parte dele que vem aqui com essa consciência desperta 
para consumir o orgânico que está entre 5 e 10% conhece muito bem essa 
questão da sazonalidade e os que ainda estão conhecendo e vem aberto 
para conhecer um pouquinho mais (HORT III) 
 

 

 Durante a entrevista com HORT-II, HORT-III e COSM, foi percebido um maior 

entendimento e comprometimento pelo modelo de negócios dos orgânicos. Alguns 

fragmentos em seus discursos deixam claro essa relação, de acordo com o Quadro 

12.  

 
Quadro 12: relação dos permissionários com o segmento de orgânicos 

Entrevistado Respostas 

 
HORT II 

Faz mais de 15 anos que nós estamos nessa profissão dos orgânicos. Então 
assim[...] a gente viu que não é justo vender aquele produto contaminado, digamos 
assim, e eu não queria isso para mim. Eu gosto de fidelidade. Coisa certa. 

 
HORT III 

Entrei nessa (orgânicos) em 2015. Começou um processo de despertar interno que 
era coerente na minha missão nesse planeta. Daí veio a ideia de iniciar a produção 
de sucos orgânicos. Sempre gostei de ter um estilo de vida saudável e sempre 
brinquei de fazer misturas com frutas, fui pesquisar os benefícios das frutas do 
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Brasil e aí veio a ideia. E aí no Brasil, na época estava bem forte questão da 
prensa, o suco prensado e vi ali uma oportunidade de negócio. Mas por satisfazer 
uma questão pessoal, sem muito estudo de mercado na época, só definindo o que 
seria o futuro da minha vida, trabalhando com sucos ou com os orgânicos.  

 
COSM 

Como eu trabalhei nas regiões ribeirinhas e como eu vi o que era o extrativismo e 
também a questão do cosmético, há todo o apelo pelo natural sem ser (das 
grandes indústrias) eu vi que eu ia vender a verdade.  

Fonte: dados da pesquisa de campo (2018). 

 

 Dos três citados no Quadro 11, seus discursos são mais otimistas em 

comparação aos demais, quando relacionado a possibilidades de inovar no setor de 

orgânicos. Percebe-se uma aceitação por parte dos entrevistados de que o produto 

é sazonal e que, para a consolidação do conceito, os consumidores precisam 

entender isso. Como é feito no caso dos veganos. Sendo assim, a problemática não 

estaria em descobrir maneiras de inovar diretamente nos produtos, mas sim na 

oferta dos produtos que estão na safra. Pois isso, traz as práticas intrínsecas da 

produção orgânica, uma vez que, além da saúde, está relacionada com a 

sustentabilidade e desenvolvimento econômico local (MAPA, 2017). 

 Ao forçar a lucratividade em comparação ao conceito, pode ocasionar o que 

Austin, Plouffe e Peters (2005) caracterizam como “Rebelião anti-comercial do 

consumidor”. Que acontece quando o consumidor percebe que o comerciante está 

utilizando “truques” do marketing para enganar intencionalmente o comprador. Os 

autores citam como uma atitude desprezível do revendedor. No caso do setor de 

orgânicos do MMC, atitudes como essa não foram notadas, são mais comuns de 

acontecer com indústrias. Portanto, para que o permissionário passe a identificar 

novas oportunidades nessa possível restrição de inovação, o conceito dos orgânicos 

precisa estar mais formado.  

Coincidentemente, COMS, HORT-II e HORT-III, foram os únicos que não 

reclamaram da administração do MMC. Dois deles, inclusive apontaram falta de 

atitude e gestão por parte dos demais permissionários. Como citado, há 

nutricionistas trabalhando em bancas do setor de orgânicos. No fragmento do 

discurso de um dos permissionários, o qual terá identidade preservada, cita: 

 

Não tem perfil de empreendedor. Eles não tem perfil. Não tem muita noção 
do que o produto que ele está vendendo é ouro, é qualidade de vida. Vou te 
dar um exemplo, que é o que revende. [...] É nutricionista. Eu sempre dou 
esse exemplo para [...] É nutricionista e é o que mais reclama. Qualquer 
problema reclama. Mas olha, Deus não dá asa à cobra né?! Se fosse eu, 
nutricionista, eu ia atender com o jaleco branco. Eu ter meu nome, 
nutricionista, né?! E eu ia passar a receita, que eu podia. Ia dar palestra 
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dentro da minha banca. Eu ia ser a pessoa para fomentar o meu negócio. 
Mas não é isso que acontece, (a pessoa citada) espera.  
 

 

 Portanto, a inovação em produtos orgânicos dentro do MMC é considerada de 

baixa potencialidade. Porém, ao entrar no mercado espera-se que o empresário 

conheça as limitações e não veja isso como um problema, e sim como uma situação 

já planejada do modelo de negócio. Planejamento que deve ser realizado antes do 

ingresso no segmento dos orgânicos bem como no MMC, que possui legislações 

próprias. E, para que isso ocorra, o permissionário deve ter os conceitos bem 

constituídos.  

 De acordo com o que foi apresentado a respeito do estilo de vida do 

consumidor de produtos orgânicos, infere-se que a praça e o produto possuem 

maior influência, uma vez que, a maior parte dos consumidores circulantes no setor 

de orgânicos possuem, em tese, o entendimento ou apreço pelas práticas orgânicas. 

O consumidor possui suas necessidades reconhecidas, a configuração da praça e 

dos produtos estão voltadas a essas necessidades. Corroborando com a proposta 

de Chen (2009).  

Porém, como citado por COSM e HORT-III, para inovar é preciso conhecer e 

fortalecer conceitos para que haja crescimento do setor. Sendo assim, o consumidor 

com conceitos esclarecidos não considera o preço como um fator impeditivo de 

compra. Por outro lado, a atitude é fator decisivo para que haja a intenção de 

compra, sendo fortalecida por meio de promoções (AERTENSES et al 2009). 

Segundo as premissas do Manual de Oslo (2005) é possível classificar o setor de 

orgânicos como Baixa e Média Tecnologia e de Pequenas e médias empresas. Sendo 

assim, as inovações nesse tipo de mercado são, na sua maioria, incrementais ou 

adoção de inovações desenvolvidas por outras organizações. Sendo a melhor 

estratégia para esse tipo de organização a diferenciação em produtos ou conceitos.  

Outra questão a ser considerada é que essas dificuldades em manter a 

consistência de entrega de produtos, muitas vezes, é devido a legislação e falta de 

estímulo para a produção orgânica. Segundo Morais et al (2013), produtores 

orgânicos, na sua maioria agricultura familiar, encontram barreiras relacionadas a 

assistência técnica, obtenção de insumos, crédito rural e problemas/insegurança 

com o mercado.  
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Solomon (2011) afirma que o varejista possui o poder de influência de 

compra. Sendo assim, a promoção do varejista, além de moldar a intenção de 

compra, é uma ferramenta para fortalecer conceitos nos consumidores fiéis e com 

estilo de vida consolidados. Com essa consideração, o tópico seguinte aborda a 

atuação das promoções na criação e fortalecimento de conceitos intrínsecos dos 

produtos orgânicos.  

 

4.3 ATITUDE DOS CONSUMIDORES FRENTE AOS ORGÂNICOS  

  

 A atitude que um consumidor possui frente a um produto prediz sua intenção 

de compra (AJZEN, 2008). Ou seja, a atitude do consumidor traz questões 

intrínsecas a respeito dos seus valores e fortalece sua intenção de consumir 

produtos que condizem com suas crenças. No caso dos produtos orgânicos, essas 

questões são, na maioria, voltadas a saúde (ANDRADE; BERTOLDI, 2012; BRAGA 

JUNIOR et al., 2014).  

 A atitude do consumidor em prol do consumo de determinado produto é 

similar aos seus conhecimentos a respeito das representações simbólicas desse 

produto. No caso dos orgânicos, essa avaliação é formada por meio do estilo de vida 

saudável. Entretanto, essa atitude é estimulada e sustentada constantemente 

(AJZEN, 2008). Além disso, Chen (2009), esclarece que muitas pessoas possuem a 

consciência saudável e atitude ambiental, fatores que antecedem o estilo de vida 

saudável, mas por questões relacionas a rotina, falta de motivação e falta de tempo, 

acabam por não exercer esse estilo de vida. Dessa forma, é nesse ponto que a 

inovação em promoção pode auxiliar as organizações a fortalecer a atitude e 

consequentemente, levar a intenção de compra, como demonstrado empiricamente 

por Scalco et al. (2017).  

Isto é, as ações de inovação podem fortalecer os conceitos nesses 

consumidores, mostrando a possibilidade de incluir o consumo de orgânico em suas 

rotinas. Como visto no tópico anterior, a configuração da praça está para melhor 

atender esse público e promoções direcionadas a comunicar isso podem levar ao 

aumento dos consumidores com estilo de vida saudável consolidado.  

 Nessa concepção, tanto a oferta de novos produtos ou com preço abaixo do 

valor comum, podem ser consideradas promoção. Porém, neste estudo, a promoção 

será tratada com a concepção de propaganda e incentivos para a compra. Nesse 
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sentido, compreender como ocorrem as promoções dentro do setor de orgânicos do 

MMC e qual sua relação com o fortalecimento da atitude em prol do orgânico.  

 

4.3.1 Atitude dos Consumidores Frente aos Orgânicos - Promoção  

 

 O primeiro ponto a se considerar a respeito das promoções no MMC é a 

regulamentação interna presente nos Decretos municipais. O artigo 29, do Decreto 

n° 1371/2015, apresenta alguns incisos relacionados com a configuração das 

promoções, como por exemplo, os apresentados no Quadro 13. 

 

Quadro 13: legislação e Promoções 

Art. 29. São obrigações comuns a todos as permissionárias e a seus empregados as 
estabelecidas neste regulamento e em portarias específicas, assim descritas 

XXI - respeitar as instruções para a realização de vendas e respectivas promoções, a fim de que 
possa ser atendido o maior número de consumidores, nos casos de carestia ou falta de qualquer 
gênero alimentício; 
XXXIV - não apregoar mercadorias ou chamar a atenção dos compradores para seu box ou banca, 
de forma ostensiva; 
XXXV - não veicular propaganda nas unidades, salvo por autorização da Administração; 

Fonte: elaboração própria com base em Decreto 1371 (CURITIBA, 2015)  

 

 Isso reforça o que já foi constatado anteriormente, a respeito da perceptível 

subordinação dos permissionários para poderem atuar dentro do MMC. Contudo, 

com o advento da tecnologia e considerando que é um público conectado e 

intelectual, como reconhecido pelos permissionários, as promoções/propagandas 

serão analisadas em duas óticas: a do permissionário e a do MMC.  

Para melhor compreender a relação dos permissionários com a promoção, foi 

dividido em promoção online e off-line. A propaganda off-line são todas as ações 

realizadas dentro do setor de orgânicos do MMC. E a promoção online, aquela 

realizada em mídias sociais pelos permissionários e administração do MMC e que 

permite interação entre consumidor e vendedor  

 Sob o viés do permissionário, pouco foi visto em termos de propaganda. 

Todos os estabelecimentos estavam com os produtos expostos e o preço de 

determinado produto. Outro ponto interessante, é que no setor hortifrúti, todos 

apresentavam a certificação do fornecedor abaixo do produto. Porém, essa não 

pode ser considerada uma inovação por parte dos permissionários, pois é uma 

obrigação imposta pela Administração do MMC. HORT-II resume a relação dos 

permissionários com a propaganda: 
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Nós não temos autorização para abordar o cliente, não temos e nem 
podemos, isso é uma questão da administração. O mercado inteiro isso. 
Nós podemos fazer degustações. Tanto que muitas vezes quando a gente 
faz degustações, a gente anda pelo mercado, para que o cliente posso 
experimentar, sem muitas vezes ir até o local (HORT-II) 

  

 Durante a entrevista, foram realizadas algumas perguntas com cunho mais 

provocativo, a fim de extrair percepções a respeito da concorrência. Mais uma vez, o 

senso de comunidade que desejam passar foi percebido, como observado na fala de 

IND-I: “Olha a gente trabalha com a questão de valorização do produto e tal, redes 

sociais. Mas o marketing aqui dentro não vai funcionar. Aqui a gente é tudo amigo. 

Não tem porque começar a colocar banner. Isso não vai agregar valor”.  Sendo 

complementada por HORT-III: “Tem essa política aí. A gente tenta, tipo, tenta uma 

política de boa vizinhança. Se eu fizer uma coisa muito agressiva vai acabar com 

meu relacionamento com meu vizinho aqui né?!”.  

 O diferencial competitivo mais citado pelos permissionários quando trata de 

promoção foi o atendimento. Como exposto no tópico anterior, as inovações aos 

produtos são limitadas, então, a forma de apresentar esse produto poderia ser o 

maior diferencial. Nesse ponto Chen (2009) considera ser mais importante o 

vendedor saber como a pessoa se sente ao consumir o produto do que a sua 

avaliação do objeto em si. Nessa concepção, o atendimento deve ser direcionado a 

questões a respeito da percepção do consumidor a respeito do produto e não dos 

conceitos do produto em si. Ou seja, o orgânico passa a ser uma representação de 

valores.  

O Quadro 14 mostra como é essa relação da inovação com o atendimento: 

 

Quadro 14: inovação em Promoção 

Entrevistado Respostas 

 
 
IND - III 

“Assim, todos os produtos orgânicos, eles não tem muitas variações, entendeu. 
Então, assim a gente diz basicamente que é o atendimento. Você tem que cuidar 
muito com o atendimento. A única coisa que diverge com relação as lojas 
[...]Atendimento. Porque assim, nós temos os mesmos fornecedores, todos aqui.  

HORT- I “É atendimento! Não vou falar em questão de preço, porque preço não é critério. É 
o atendimento, que, às vezes, a gente está recebendo do mesmo fornecedor. Aí a 
pessoa vai lá, olha e volta. Vou pegar ali ou vou pegar aqui. ‘Olha, ali é mais 
bonito’. Não [isso não acontece] o produto é o mesmo.” 

  
HORT-III 

“Qualidade de atendimento e diversidade de produtos são os principais. Nós 
buscamos ali, ser hoje, um centro de dispensação de produtos dentro das diretrizes 
e da Lei.” 

REST “O que mais faz diferença é o produto e o atendimento, tendo isso já é meio 
caminho andado.” 

Fonte: dados da pesquisa de campo 
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 Por outro lado, houve críticas de um dos permissionários aos demais, mas 

nesse caso, não somente no setor de orgânicos, mas do MMC como um todo. A 

identidade do entrevistado permanecerá em sigilo para evitar confrontos. Ao ser 

indagado a respeito do atendimento: 

 

Até na feira, né?! As pessoas não atendem bem. O mercado não tem um 
atendimento bom. O mercado como um todo, ele não tem um 
permissionário que atenda muito bem o cliente, porque é uma coisa 
tradicional, de pai para filho, acostumada a vender. Aqui todo mundo ganha, 
porque onde já se viu uma loja abrir as portas e não zerar?! (período de 
prejuízo) Isso acontece em todo mercado. Você abre as portas e não zera. 
Então aquilo é uma mina. 

 

HORT-III também percebe essa questão, mas não enxerga como mal 

atendimento, e sim como aspecto cultural. Segundo ele, que é do Rio de Janeiro e já 

morou em São Paulo, o curitibano é um público diferente, tanto o consumidor quanto 

o vendedor. Ao ser questionado a respeito do atendimento, faz uma comparação 

entre os locais em que já esteve presente: 

 

Rio de Janeiro e em São Paulo é uma coisa que está enraizada na própria 
cultura comercial e está enraizada nesses locais. Nas feiras, eu vejo isso as 
pessoas gritando e fazendo aquele estardalhaço, que é uma cultura da 
própria feira. Aqui é um público mais criterioso, não vou dizer em termos de 
Elite. Não nesse sentido. Mas por ter uma condição de subsídio a educação 
e conhecimento. É um público mais sereno e, então, não precisa ficar 
puxando muito para esse lado (HORT-III).  

 

É fato que o atendimento pode influenciar a atitude do consumidor em prol 

do produto orgânico. Ajzen (2008) denomina esse processo como “Controle 

Comportamental Percebido”. Neste estudo, considerando a Teoria do 

Comportamento Planejado, o controle comportamental está presente tanto na 

atitude do consumidor, quanto na sua intenção de compra, que será tratada no 

próximo tópico. 

Sendo assim, esse atendimento citado pelos permissionários corrobora com 

a necessidade apontada anteriormente, a de criação e fortalecimento de conceitos. 

Nesse quesito, HORT-III se destaca dos demais: “O público estava carente de 

receber informação. Uma das principais linhas diferentes a nível de box [diferencial 

competitivo em comparação aos demais permissionários] e a outra que surgiu a 

questão do Delivery, que as pessoas necessitarem de receber em casa”. HORT-III 

possui reconhecimento de outros permissionários, como COSM: “A gente vê que 
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quem tem o conceito e quem tem gestão está crescendo ali dentro, ali, naquele setor 

[hortifrúti] que é o caso de HORT-III, é o que mais se destaca”.  

Fato também notado por Andrade e Bertoldi (2012), onde em sua pesquisa 

verificaram a falta de conhecimento do público a respeito dos produtos orgânicos. O 

Estudo, que foi desenvolvido em Belo Horizonte – MG e buscava caracterizar o 

consumidor de orgânicos, percebeu que a maior parte do consumo era de hortaliças, 

frutas, verduras, devido aos nutrientes e ao sabor desses alimentos. Ou seja, o viés 

cognitivo sensorial, que analisa as qualidades visíveis dos alimentos, ainda possui 

grande influência sob o viés afetivo, que leva o consumidor a comprar guiado por 

suas crenças (AJZEN, 2008). No MMC, a situação é parecida, sendo cinco das 

quatorze lojas do segmento de hortifrúti, ocupando maior espaço na praça. Na 

concepção de COSM, o permissionário deve ser responsável por transmitir os 

valores de modo que o viés afetivo guie o cognitivo, e não ao contrário.  

Chen (2007), afirma que o sensorial, sabor, aparência e cheiro, são os fatores 

mais importantes na motivação de consumo de produtos alimentícios. Entretanto, o 

acesso à informação e a preocupação com a saúde e meio-ambiente passam a 

contribuir para o aumento no consumo. Isto é, consolidar uma atitude em prol de 

orgânicos. Quando diante de dois produtos com características sensoriais similares, 

o consumidor opta por aquela que traz menos prejuízos para o meio-ambiente e 

mais benefícios para a sua saúde. 

Porém, poucas estratégias de promoção foram notadas no setor de 

orgânicos. Ações como de IND-II, ao colocar água alcalina e uma banca de revistas 

em frente da sua loja, para atrair a atenção do público. Mas que, por outro lado, 

possui uma porta pequena que inibe o comprador de ver quais produtos são 

ofertados. Poderia ser considerada uma estratégia para fazer o consumidor entrar, 

mas como aponta HORT-III, não parece ser o perfil do curitibano. O Açougue foi o 

único estabelecimento com um banner explicativo do lado de fora da loja, relatando 

os processos de produção da carne orgânica (DIÁRIO DE CAMPO, 2018). 

 No caso de IND-I, possui em seu cardápio na Cafeteria explicando para leigos 

e novos clientes o que é um produto orgânico. Dentro das lojas, há folders 

explicativos a respeito dos produtos orgânicos, mas, devido a quantidade percebida 

e a data de alguns eventos divulgados nesses materiais, não parecem ser 

distribuídos com frequência. Devido às limitações impostas pelas regulamentações 

internas do MMC, pouco se tem feito por parte dos permissionários dentro do setor 
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de orgânicos. Dessa forma, o fortalecimento da atitude dos consumidores por meio 

de ações promocionais dos permissionários é tão limitada quanto (DIÁRIO DE 

CAMPO, 2018). 

 Para Ajzen (2008) e Aertsens et al. (2009), a atitude é o ponto central do 

consumo. Mesmo que o estilo de vida transforme um comprador em consumidor 

(AL-SWIDI et al, 2014; HAN, 2015), ainda é resultado de uma atitude fortalecida. 

Além disso, enriquecer os conhecimentos dos clientes por meio de ações 

promocionais, promove crescimento do segmento de orgânicos de maneira macro e 

não somente para consumo dentro do MMC. E é disso que trata a produção 

orgânica, desenvolvimento sustentável.  

 Entretanto, do ponto de vista da inovação em promoção, sob o conceito da 

OCDE (2005), o qual deve vincular conceitos a estilo de vida, não foram notadas 

inovações de impacto no ponto de venda por parte dos permissionários. Com essa 

consideração, buscou-se conhecer as ações promocionais e de propagandas 

realizadas no meio online, uma vez que, como citado pela maioria dos 

permissionários, o público consumidor é intelectual e “antenado”, infere-se que 

possuem acesso a mídias sociais. Nesse caso, propaganda definida sob o conceito 

de Kotler e (2000, p.229) como “qualquer forma paga de apresentação impessoal 

para promoção de ideias, bens ou serviços por um patrocinador identificado”. 

O quadro 15 mostra o nível de atividade online dos permissionários do setor 

de orgânicos, bem como em quais redes sociais estão presentes. Não foi 

encontrado nenhum modelo específico para análise e monitoramento de atividades 

de organizações nas mídias sociais. Portanto, foi criado um modelo de análise 

específico para este estudo, baseando-se na frequência das postagens e também se 

as postagens estão vinculadas ao fortalecimento do conceito de orgânicos.  

 

Quadro 15: modelo de nível de atividade em mídias sociais 

Nível de atividade Frequência 

Fraco 1 post ou menos por semana 

Moderado  Até 3 posts por semana  

Forte Mais de 3 posts por semana  

Fonte: elaboração própria  

 

O objetivo desse modelo é analisar se os permissionários buscam gerar 

diferencial competitivo, instigando a atitude dos consumidores em prol dos 

orgânicos. O quadro 16 resume a pesquisa documental realizada nos meios online.  
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Quadro 16: atividade online das empresas do setor de orgânicos do MMC 

LOJA Mídias Nível de atividade Conceito orgânico 

IND-I Facebook  
 

Fraco – última postagem 4 
meses da data da 
pesquisa  

Não relacionado aos orgânicos 
diretamente. Apenas produtos 
naturais. 

IND-II Facebook  
Instagram 

Fraco – 1 post por semana Promocional – divulgação dos 
produtos da loja 

IND-III Facebook 
Instagram 

Fraco – 1 post por semana   Conceitual/Promocional  

HORT-I Facebook Fraco- última postagem 4 
meses da data da 
pesquisa  

Apenas compartilhamento de posts 
da página do MMC 

HORT-II Não possui Não se aplica  Não se aplica  

HORT-
III 

Facebook 
Instagram 
 

Forte - a cada dois dias – 
gerenciado por agência de 
publicidade  

Conceitual/promocional – Divulgação 
dos produtos da banca, 
complementando com as 
implicações na saúde da opção 
orgânica. 

COSM Facebook; 
Instagram 
Twitter; Site (as 
franquias possuem 
suas páginas 
próprias)  

Forte – posts diários Conceitual/promocional - Divulgação 
dos produtos da banca, 
complementando com as 
implicações na saúde da opção 
orgânica. 

VEST  Facebook  
 

Fraco – 1 post a cada 10 
dias  

Promocional – expõe os produtos da 
loja.  

Rest  Facebook ; 
Instagram 
(Apenas post de 
outra filial) 

Não se aplica Não se aplica  

Fonte: Elaboração própria com base em dados pesquisa de campo (2018).  

 

 Aplicando os resultados do diário de campo, as entrevistas com 

permissionários e também pesquisa nas redes sociais, não é possível afirmar que 

todas as organizações buscam inovar, no que se tange a criação de conceitos ou 

obter reconhecimento externo ao MMC. Ou seja, com a maior e melhor divulgação 

dos produtos que trabalham e dos conceitos desses produtos, os permissionários 

poderiam gerar diferencial competitivo por trabalhar a fidelização do cliente.  

Na concepção de Solomon (2011), 80% da renda de uma organização é 

determinada por 20% dos seus clientes. Nesse caso, a utilização dos meios online 

poderiam auxiliar essas organizações a, além de apresentar os conceitos da 

produção orgânicas, difundir as inovações realizadas na praça, especificamente no 

setor de Orgânicos do MMC. Recapitulando, o consumidor pode ter as premissas 

(consciência saudável e atitude ambiental) para ter um estilo de vida saudável, 

porém, sua atitude não é fortalecida a ponto de inserir essas práticas na sua rotina 
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(CHEN, 2009). Considerando que é um público com acesso à informação, os 

permissionários poderiam utilizar dessas ações para atrair e fidelizar os 

consumidores para suas lojas, e não para o MMC como um todo.   

 Salvo COSM e HORT-III, que possuem contrato com agências de propaganda 

para gerenciar suas redes sociais, os outros permissionários mantém a dependência 

das promoções realizadas pelo MMC. Por isso, faz-se necessário apontar inovações 

e propostas sugeridas pela administração, no que se refere a ações promocionais. 

Pensando nisso, foi desenvolvido um tópico específico para tratar o tema.  

 

4.3.2 Atitude dos consumidores frente aos orgânicos – Ações de inovação da Praça 

 

 Como descrito no tópico Influência da oferta no estilo de vida saudável – 

Praça, se por um lado, ser permissionário no MMC pode aumentar as chances de 

sucesso da empresa, por outro, esse sucesso dentro do setor de orgânicos é 

limitado. Segundo o Decreto N° 1371 (CURITIBA, 2007), o máximo de bancas que 

um permissionário pode ter no MMC são quatro e no setor de orgânicos duas.   

 Porém, isso parece não afetar os permissionários, que em sua maioria não 

possuem ambição de aumentar o alcance de mercado. O que parece é que buscam 

a permanência no MMC pela estabilidade que o espaço oferece, pois há muita 

demanda para pouca oferta COSM, que é também tesoureira do Mercado, afirma 

que o setor de orgânicos do MMC é o maior polo do segmento na região, em uma 

cidade com aproximadamente 2 milhões de habitantes, com uma taxa de sessenta e 

cinco mil pessoas circulando semanalmente (LEDUR, 2017). Segundo a tesoureira, 

COSM, em termos gerais, em média apenas 5% desses consumidores circulam no 

setor de orgânicos (DIÁRIO DE CAMPO, 2018). 

Considerando o tamanho das bancas, é compreensível o porquê de não 

haver essa preocupação de fortalecimento de conceitos por parte dos 

permissionários. Sábado é o dia de maior movimentação, o fluxo de pessoas é 

grande e o atendimento limitado. São chamados funcionários diaristas para atender 

o público. É fato que o espaço também é limitado, entretanto, a demanda é maior do 

que a oferta e nada, por parte dos permissionários, é feito para que a oferta 

aumente. Como consequência, a oferta de fornecedores também não aumentará.  

No estudo desenvolvido por Hoppe et al (2010), a autora descreve que o 

segundo fator que mais contribui para a não compra de produtos orgânicos é a 
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disponibilidade desses produtos, logo atrás do preço. É possível analisar de duas 

maneiras. A primeira é a falta de produtos devido a sazonalidade e a segunda é 

devido à baixa oferta dos varejistas.  

Segundo Rodrigues et al. (2009), o indivíduo consome orgânicos por 

questões egoístas. Analisando o varejo do setor de orgânicos do MMC, a venda se 

mostra egoísta também. Isto é, as premissas da produção orgânica, descritas no site 

do MAPA (2017), buscam promover ações sustentáveis, que diminuam impactos no 

meio-ambiente e garantam recursos para o futuro. Percebe-se também, falta de 

atitude dos próprios permissionários em prol dos orgânicos no âmbito individual, que 

apenas esperam o MMC agir. 

Visto isso, o próprio MMC desenvolve ações promocionais para o setor, 

previamente decididas por meio de voto, pelo conselho formado pelos 

permissionários dos orgânicos. Porém, segundo ADM – Membro da Associação dos 

permissionários, pouco é feito por iniciativa dos permissionários. O maior evento do 

ano é a semana de orgânicos, que acontece normalmente na metade do ano. 

 

Nós trabalhamos juntos com a Secretaria Municipal de Abastecimento, 
temos aqui um calendário com a semana dos orgânicos. E aí sim, é feita 
uma reunião entre todo o pessoal do orgânico convidamos alguns cheffs 
para fazer receitas, convidamos pessoal [público] para ir também. A gente 
reúne pessoal para fornecer insumos para fazer essas ações. E a gente 
trabalha durante uma semana, quase todos os dias com programação de 
palestras tanto orgânica quanto vegana também (ADM).  

  

 ADM cita que COSM possui papel de liderança frente aos orgânicos. Mesmo 

essa liderança não sendo reconhecida entre todos os permissionários, para o 

membro da administração, quem é a primeira pessoa reportada a respeito do setor é 

COSM. Ao indagar ADM a respeito de quem movimenta mais ações, o entrevistado 

declara: 

 

É uma das permissionárias ali dos orgânicos da empresa COSM. Ela que 
movimenta isso. Eles têm uma página deles no WhatsApp onde eles 
trabalham fazendo as suas ações. Eles realizaram toda a fachada de 
entrada, muro e tudo mais. A revitalização do mercado, junto com a 
Secretaria de Obras, que aprovou. Então eles estão sempre mexendo as 
melhorias para cá (ADM). 
 

 

 Além da semana dos orgânicos, o setor se beneficia indiretamente de todas 

as ações promovidas pela administração do MMC. Como citado, os permissionários 
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possuem liberdade de desenvolver eventos promocionais, com uma sala/auditório 

específico para isso. Entretanto, os permissionários apenas realizam ações em 

conjunto. ADM aponta que uma ação promocional reuniu muitas pessoas 

interessadas em alimentação saudável e também em sustentabilidade. Segundo ele, 

uma das ações visava a reutilização de produtos perecíveis próximo a data limite. E 

a outra a ação foi a presença de uma cheff que desenvolveu receitas com biomassa 

orgânica.  

 Na semana da realização desta pesquisa, estava acontecendo, 

concomitantemente, reuniões com os permissionários de todo o MMC, a fim de 

elaborar estratégias e inovações para fortalecimento da imagem do Mercado. 

Durante a entrevista com COSM, a qual citou essas reuniões, foi repassado o 

documento de apresentação com as inovações propostas para o ano de 2018. A 

Figura 11 apresenta o slide direcionado ao setor de orgânicos que foi apresentado 

durante a reunião com todos os permissionários do MMC. Segundo o documento, o 

MMC busca um produto referência em algo no Brasil, como por exemplo o Mercado 

Municipal de São Paulo - SP, possui o Sanduíche de Mortadela e o Mercado 

Municipal de Belo Horizonte –MG, possui o Pão de Queijo (CURITIBA, 2018).  

 A figura 11 mostra o conteúdo abordado nas reuniões, quando a pauta foi o 

setor de orgânicos do MMC. 

Solomon (2011) considera que o consumidor busca nos produtos 

características intrínsecas que estejam vinculadas aos seus valores, o que Ajzen 

(2015) coloca como maior motivador para fortalecimento de um estilo de vida.  Como 

visto na Figura 11, todas as ações promocionais que visam atrair consumidores ao 

local estão vinculadas com o estilo de vida do consumidor de produtos orgânicos. 

Oferece práticas de Yoga e exercícios físicos, local e produtos para animais, uma 

vez que, grande parte dos veganos são consumidores de produtos orgânicos, como 

afirmado por COSM.  

Segundo Chen (2007), estilo de vida saudável, envolve outros segmentos da 

vida, além da alimentação, como por exemplo: sobre o que gosta de conversar, 

onde gosta de estar, apreço por animais e saúde mental. Ademais, no mesmo 

período desta pesquisa e da realização das reuniões, um novo funcionário de 

Marketing do MMC estava sendo treinado, o que auxiliará na comunicação também 

dos orgânicos (DIÁRIO DE CAMPO, 2018).  
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Figura 11: planejamento de Marketing do ano de 2018 do setor de orgânicos do MMC 

 

Fonte: apresentação da reunião de Marketing do Mercado Municipal de Curitiba (2018) 

   

 As mídias sociais do setor de orgânicos do MMC são ativas e gerenciadas por 

uma agência de propaganda. Diariamente são postadas fotos do setor e das lojas, 

conceitos, informações a respeito da produção orgânica, divulgação de eventos. Ou 

seja, todas as ações que comumente são realizadas por empresas, nesse caso, são 

todas centralizadas nas páginas do MMC. Além disso, COSM afirma que no ano de 

2018 foi fechada uma parceria com duas blogeiras, que possuem muita influência 

nas mídias sociais, quando se trata de alimentação saudável e que ambas 

passariam a fazer posts patrocinados dos orgânicos do MMC, circulando na região. 

Segundo o Manual de Oslo (OCDE, 2005), o uso de produtos ou o vínculo desses 

produtos à líderes de opinião de um determinado segmento, pode ser considerado 

uma inovação em promoção.  

 Barki, Botelho e Perante (2013) afirmam que em países emergentes há 

heterogeneidade na oferta devido as diferenças maiores entre as classes sociais. 

Entretanto, no caso do MMC, reconhecido pelos permissionários como um local 

economicamente não acessível a todos, a oferta é homogênea, principalmente no 

setor de orgânicos. Oferecer produtos de qualidade, com bom atendimento e 

participar das promoções do MMC é o requisito básico para permanecer no setor. 
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Até porque, esses requisitos estão dispostos no artigo 29 do Decreto n° 1371 

(CURITIBA, 2007), como sendo obrigatórios.  

Com exceção de COSM e HORT-III, que buscam nos meios online gerar 

diferencial para suas lojas, o restante dos permissionários esperam que as ações 

sejam desenvolvidas pelo praça. Assim, é possível considerar o papel do MMC 

como fundamental para a construção e fortalecimento dos conceitos. Por meio dos 

eventos que promove, das divulgações em mídias sociais e das parcerias, acaba por 

trazer o público para conhecer o setor. Ações que, na realidade, também são 

propostas por COSM.  

Sendo assim, o MMC cumpre o papel de interromper a Neofobia, isto é, o 

medo do novo. A Neofobia inibe o indivíduo de escolher um produto simplesmente 

por não conhecer e estar habituado ao convencional (CHEN, 2009). Os eventos com 

cheffs e celebridades trazem, além dos consumidores com estilo de vida saudável 

declarado, os consumidores interessados nesse estilo de vida, e acaba por 

intermediar a apresentação do conceito dos orgânicos para esse público.  

Portanto, para que o estilo de vida seja consolidado, é preciso estar inserido 

nas atitudes rotineiras, sendo nesse ponto que as inovações em promoção atuam. 

Hora apresentando novos produtos, conceitos ou processos para aqueles que já 

possuem um estilo de vida, hora criando e fortalecendo conceitos naqueles que 

estão em processo de adaptação a um novo estilo de vida.  

 Mesmo que haja um estilo de vida saudável e atitudes consolidadas em prol 

do consumo de produtos orgânicos, ainda assim, a intenção de compra do 

consumidor pode não ser atingida. No contexto deste estudo, que utiliza as 

ferramentas do mix de marketing para compreender as ofertas com base no 

comportamento do consumidor, o fator que poderia descontinuar o processo de 

compra é o preço. Por meio do comportamento percebido, o preço poderia 

enfraquecer a intenção de compra do consumidor de produtos orgânicos, mesmo 

que este possua estilo de vida e atitudes condizentes.  

 Assim, o tópico seguinte busca compreender sob a perspectiva dos 

permissionários a relação dos seus clientes com o preço e o que vem sendo feito, 

por parte dos permissionários e do MMC, no que se refere a inovações no preço, 

para que a intenção de compra do consumidor de orgânicos seja efetivada.  
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4.4 INTEÇÃO DE COMPRA  

 

Ter um estilo de vida saudável, ou então, desejar ter esse estilo de vida, é requisito 

mínimo para se tornar consumidor de produtos orgânicos, isso desconsiderando a 

compra esporádica. Nos tópicos anteriores, foi tratado da influência da praça e dos 

produtos no fortalecimento desse estilo de vida, que por meio das inovações nos 

produtos e na praça, visa promover maior facilidade na compra.  

Mesmo sendo requisito mínimo, o consumidor pode ter um estilo de vida 

saudável e não se interessar pelos orgânicos. Para que os conceitos desse tipo de 

produtos cheguem até o consumidor, as inovações na promoção são 

imprescindíveis, uma vez que buscam a manutenção dos consumidores, bem como 

angariar novos. Essas inovações e ações promocionais agem diretamente na atitude 

em prol dos produtos orgânicos.  

Mesmo que exista um estilo de vida saudável e atitude em prol dos produtos 

orgânicos, não é possível afirmar que o indivíduo irá efetuar a compra. Existem 

questões que podem o impedir e assim interferindo na intenção de compra. O 

comportamento percebido possui papel fundamental na tanto na consolidação dos 

conceitos quanto na intenção de compra (CHEN, 2007). 

Ou seja, para o consumidor com estilo de vida declarado, o comportamento 

percebido reforça o porquê o indivíduo está adquirindo determinado produto, 

fazendo com que sinta-se bem com sua ação. Por outro lado, o consumidor que não 

possui atitude em prol dos orgânicos, o controle comportamental percebido pode 

inibir a compra, por diversas questões, como por exemplo: não saber diferenciar 

produtos orgânicos dos convencionais, ou então questões relacionadas ao preço 

(AJZEN, 2008). No caso do MMC, o consumidor que se dirige ao setor de orgânicos 

sabe que o produto é orgânico, portanto, o elemento que poderia influenciar sua 

intenção de compra é o preço.  

Com isso, este tópico busca compreender a relação dos consumidores de 

produtos orgânicos, por meio da percepção dos permissionários e o que vem sendo 

feito por parte deles para que, se houver restrições, levem o consumidor a efetuar a 

compra. O preço é uma variável que possui um grande poder de influência dos 

consumidores em geral. É o que muitas vezes inibe a compra no processo de 

formação da intenção de compra, processo que Ajzen (2008) chama de Controle 

Comportamental Percebido. No caso dos produtos orgânicos, o cliente possui um 
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estilo de vida saudável, possui atitude positiva em relação aos produtos orgânicos, 

reconhecendo alguns dos seus benefícios e, consequentemente, a intenção de 

compra. Porém, a compra declarada pode ser interrompida pelo preço ou outra 

variável, como atendimento ou escassez.  

Kotler (2000) trata o preço como maior determinante no processo de compra. 

É fator decisivo na formação da intenção do consumidor em adquirir determinado 

produto. Segundo a OCDE (2005), a inovação no preço pode ser um dos processos 

mais complexos, uma vez que mudar o preço de um produto sem estar 

correlacionado ao conceito específico, não é considerado uma inovação. Ou seja, 

diminuir o preço porque os custos diminuíram não é uma inovação. Portanto, a 

inovação em preços está diretamente relacionada com as inovações na promoção, 

como exposto no tópico anterior. O processo de fixação de preços começa na 

criação e fortalecimento dos conceitos e, assim, na atitude em prol do consumo 

orgânico.  

Sendo assim, as inovações nos preços dos produtos orgânicos no MMC 

seguem duas linhas estratégicas propostas por Kotler (2000). A primeira é a 

premium, que se refere a produtos de alta qualidade e com alto valor, oferecidos 

para consumidores com poder de compra considerável ou dispostos a pagar pelos 

benefícios que esses oferecem. O segundo é a estratégia de penetração, quando se 

tem um produto de alta qualidade, porém, não tão reconhecido no mercado. Dessa 

forma, fixa-se um preço moderado buscando maior parcela do mercado, ao mesmo 

tempo em que o produto é apresentado aos consumidores.  

 

4.4.1 Intenção de Compra – Preço 

  

Considerando que o preço é determinante para o fortalecimento da intenção 

de compra, este foi investigado com os permissionários dos orgânicos. Alguns 

consideram que o preço ainda pode ser um problema, enquanto outros discordam e 

houve quem se contradisse. Porém, ao analisar a transcrição da entrevista que 

houve aparentemente contradição, fica evidente que a permissionária falava de dois 

pontos distintos, como relatado no Quadro 17. 
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Quadro 17: influência do Preço dos Orgânicos – Inserção no Mercado X Consolidação do Mercado 

Entrevistado Respostas 

IND  I – 
Consolidação 
dos orgânicos 
-  

“é uma questão de qualidade, é qualidade de vida, de Filosofia de vida, escolha e 
opção. Porque é mais caro, então é um consumidor mais intelectual, público que 
já pesquisa mais na internet, então ele por ser mais caro é uma pessoa que mais 
se tem mais acessibilidade à informação” 

IND I – 
Crescimento 
dos Orgânicos  

“Eu não acho que a diferença de preço seja tão gritante hoje em dia. Já foi, mas 
não é mais. Por exemplo: quanto você paga no Café numa padaria? Aqui é 
R$4,50 viu não dá diferença”  

Fonte: dados da pesquisa de campo.  

 

 Este fragmento foi retirado da primeira entrevista realizada em campo, IND I, 

responsável pela loja de industrializados e pela cafeteria. A partir disso, viu-se a 

necessidade de direcionar as perguntas relacionadas ao preço em dois viés. O 

primeiro, relacionamento do público consolidado com o preço; o segundo, com 

relação ao crescimento do mercado de orgânico, ou seja, quais os impedimentos 

para consumir. No Quadro 17, na primeira citação, a permissionária fala a respeito 

do público que possui a atitude pró-orgânicos, reconhecendo ser um público mais 

informado. Nessa perspectiva, o preço alto pode ser até um reconhecimento de 

status para o consumidor, que se dedica a estudar o tema, caracterizando-se como 

premium. 

Ao comparar o preço do Café espresso orgânico com o de uma padaria 

convencional, não há diferença, nesse caso, permissionários utilizam ações de 

penetração. Porém, o alimento manufaturado ou industrializado orgânico é 

reconhecidamente mais caro, principalmente origem animal e proteínas: “Claro a 

carne orgânica ela é mais cara, toda proteína é orgânica, o ovo, a carne, a manteiga, 

o leite ainda é mais caro” (IND I). Sendo mais plausível uma estratégia premium, 

pois não há muito como reduzir os custos.  

Com relação a diferença do café orgânico para o convencional, citado por IND 

I, é evidente a busca pela penetração no mercado, tendo em vista a mesma 

qualidade do café, porém um orgânico mais custoso e, mesmo assim, vendido ao 

mesmo preço que os demais. Dessa forma, quando se fala em crescimento de 

mercado, as ações de inovação no preço são voltadas as estratégias de penetração 

e ficam condicionadas a flexibilidade do varejista e da construção da atitude, que 

deve ser fortalecida por meio de promoções. A atitude em prol dos produtos 

orgânicos é construída com abordagem premium e egocêntrica, (Vilas Boas et al, 
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2006; Rodrigues et al., 2009). Isto é, o cliente consome saúde e não um produto. 

Elemento que influencia diretamente na intenção de compra.  

Fato que corrobora com a teoria de Ajzen (1991), pois, no momento do 

processo de compra que a intenção aparece e junto o controle comportamental 

percebido, a relação com o objeto a ser comprado é enfraquecida. Ou seja, a 

construção simbólica a respeito do produto acontece durante a formação da atitude 

do consumidor. No momento da intenção, o que passa a ser analisado pelo 

consumidor é o comportamento em si. Isto é, o consumidor sabe que o produto é 

bom e que isso lhe trará benefícios, mas o que pode acontecer se efetuar a compra? 

Objeções passam a surgir, do tipo: “Mas será que eu vou gostar?”; “Será que os 

convencionais são tão ruins que eu tenha que pagar mais caro pelo mesmo 

produto?”.  

Como elencado no referencial teórico, a atitude leva a intenção, porém, 

dependendo da objeção do consumidor, a intenção pode afetar a atitude também. 

Por exemplo, ao ser apresentado um produto orgânico, o consumidor constrói uma 

atitude positiva com relação ao produto, porém passa a ser afetado pelo controle 

comportamental percebido. Antes mesmo de saber o preço, o consumidor possui 

uma intenção negativa pois acha que vai custar muito dinheiro. No momento que 

souber o preço, se esse for menor do que imaginava, sua intenção passa a ser 

positiva, e reforça sua atitude em favor dos produtos. Que agora, além de ser 

saudável é também acessível. Isso é a estratégia de penetração de Kotler (2000) 

sob a ótica do comportamento do consumidor de Ajzen (1991), o que segundo a 

OCDE (2005), é considerado uma inovação no preço, pois os permissionários estão 

vinculando um conceito premium a acessibilidade de compra. Como o exemplo do 

café de IND-I.  

Dos entrevistados, apenas IND-I (Cafeteria) se destacou ao vincular seus 

produtos as inovações de preço voltadas a penetração do mercado. A construção do 

cardápio, a preocupação de apresentar produtos manufaturados que estejam de 

acordo com a cultura e necessidade dos brasileiros, a exemplo da substituição do 

catupiry, como citado nas inovações em produto. No setor hortifrúti, algumas 

pequenas ações foram percebidas também. Por exemplo, todos os produtos nas 

bancas possuíam seus preços fixados às certificações do fornecedor. Entretanto, 

isso pode não ser considerado uma inovação nos preços, pois é uma 

obrigatoriedade conforme descrito no Decreto n° 1371/2015.  
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Por outro lado, como citado por IND-I, existem produtos que não possuem 

essa flexibilidade de redução do preço, pois o cultivo ou criação é muito custoso 

para o fornecedor, que repassa para o varejista com um preço alto. Sendo assim, 

determinados produtos, como industrializados e proteínas, exemplo do açougue, 

necessitam de inovações no preço que vinculem seus produtos ao estilo de vida, um 

status premium. Pois, conforme REST afirma, existem consumidores com poder 

aquisitivo que não possuem estilo de vida e nem atitude em prol dos orgânicos. Em 

suas palavras, “O valor ainda é uma barreira. Mas ainda tem aqueles que possuem 

condições de ter uma alimentação mais saudável, mas ainda não levaram o conceito 

do orgânico tão a fundo” (REST).  

O mesmo foi percebido com os outros dois permissionários das bancas de 

industrializados, IND- I (industrializados) IND II e IND III. Suas respostas deixam 

mais clara essa relação do preço mencionada acima. IND II e IND III afirmam que o 

consumidor que frequenta sua loja e o setor de orgânicos do Mercado Municipal são, 

na sua maioria, pertencente às classes econômicas A e B. Segundo a Associação 

Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP, 2015), para ser classificado como 

Classe A no Brasil, entre outros fatores, a renda domiciliar necessita ser acima de 

R$ 20.888, enquanto na Classe B entre R$ 9.254 e R$ 20.887. O IBGE (BRASIL, 

2016), aponta que que a Classe A no Brasil possui rendimento superior a 20 salários 

mínimos (acima de R$ 15.760) e a Classe B entre 10 e 20 salários mínimo (R$ 7.880 

a R$15.760).  

Segundo IND-II “Acho que falta muita conscientização, mas preço não creio 

que seja o problema. Uma pesquisa falando do porquê que você consome orgânico 

o preço era o terceiro item. Primeiro saúde, segundo conservação do meio ambiente 

né?! E o terceiro, preço que era alguma coisa que poderia impedi-lo ou que ele não 

gastaria mais”. E IND-III, complementa “Acredito que o preço nunca foi um problema 

para o consumidor”.  

 Portanto, ainda há o reconhecimento que o produto é mais caro, 

especificamente nos industrializados. Porém, o público está disposto a pagar, 

porque reconhece as práticas que envolvem a produção orgânica, possuem um 

estilo de vida saudável e uma atitude pró-orgânicos bem definida. Pesquisas 

anteriores a respeito da relação do preço com produtos orgânicos apontaram a 

percepção que o consumidor está disposto a sustentar seu status saudável arcando 

com custos maiores (GUIVANT, 2003; CÉSAR, BATALHA, PIMENTA, 2008; 
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RODRIGUES et al., 2009; HOEKSTRA, LASHLEY, CAVAGNARO, 2015).  Porém, o 

produto orgânico é mais caro não pelo status que promove, mas porque possui 

maiores custos de produção, como exemplifica IND-III: 

 

É mais custo, por exemplo, o custo de manutenção, é muita mão-de-obra. A 
gente não usa produtos químicos né?! Então a gente convive com mato. O 
mato tem que ser tirado na enxada, na mão, custo de certificadoras, então é 
um custo mais alto e não existe grande escala, é pequena escala. Então se 
torna um produto mais caro. Não é porque é mais saudável que estão 
cobrando mais do que realmente é, em toda a cadeia ele chega no 
consumidor com custo mais alto de produção. (IND III) 
 

  

 No segmento hortifrúti, alguns alimentos, como a banana e folhas verdes, 

possuíam pouca diferença no preço quando comparados aos convencionais no piso 

inferior. Como critério de documentação, o preço de alguns alimentos foram 

comparados. A menor diferença foi encontrada na banana, com o quilo da orgânica 

R$ 0,70 centavos mais cara. E a maior diferença foi encontrada na batata doce, 

onde o quilo da orgânica estava R$ 8,08 mais cara que a convencional, ao 

questionar o porquê da diferença alta de preço, uma das permissionárias, HORT II, a 

qual também é agricultora, esclarece que o cultivo da batata necessita de grande 

cuidado:  

 

A batata é pior. Eles passam ‘mata mato’ (agrotóxico) e aí começam. Eles 
plantam e quando elas começam a mostrar as folhas, eles passam ‘mata 
mato’ de novo e depois eles só passam as máquinas e vão tirando as 
batatas de baixo. Então veja, você comeu enquanto ela passou ‘mata mato’ 
e depois também quando foi a colheita mais uma vez. Então isso que a 
pessoa tem que entender, quando a folha está secando e foi passado esse 
veneno ela tá indo para a batata aí a batata fica bonita e dura uma 
eternidade, não apodrece nada porque ela está morta. Aí fora quando você 
vai botar para lavar você vai ter que jogar um produto químico para tirar 
toda terra e deixa ela bonita, limpa. A nossa não, é toda suja, porque não 
tem o que passar, se não vou contaminar (HORT II).  
 

 

 Mesmo justificando o preço, HORT II afirma que seu consumidor, o qual a 

maioria possui atitude pró orgânicos, não está preocupado com preço, corroborando 

com a resposta de HORT I: “é um público esclarecido”. HORT III, de maneira 

generalizada, segmenta que esse público esclarecido citado é cerca de 5 a 10% dos 

consumidores que frequentam o setor de orgânicos e que o preço ainda possui 

grande influência na intenção de compra, sendo um Controle Comportamental 

Percebido forte. E aquele que possui a atitude, porém, não efetua a compra, na sua 
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maioria, são pessoas que desconfiam do processo de certificação. Pois são pessoas 

“que precisam ver para crer, pois ainda existem várias interferências a nível de 

manipulação” (HORTI-III).     

 Relacionando ao crescimento do consumo de orgânicos em termos gerais, 

HORT-III foi o único dos três permissionários do segmento hortifrúti que apontou 

explicitamente o preço como fator decisivo, considerando um dos primeiros critérios 

de seleção do consumidor. Por outro lado, HORT I, elucida:   

 

Ah é consciência né? Questão do cara conhecer o produto. Não é muito 
igual, olha a banana orgânica. Ela é bem mais saborosa, né?! Ela é 
diferente. Se o cara começa a consumir orgânico, dificilmente, tirando a 
questão do preço, se ele tem condições, todos os produtos tem diferença de 
sabor. (HORT I) 
 
 

Ou seja, o preço não parece ser um problema para aquele que possui 

condições financeiras. Corroborando com a opinião de VEST, que trabalha com o 

setor de vestuário, que equipara preço dos produtos da loja onde atua com as 

marcas populares da classe média brasileira, citando a marca de vestuário Hering 

como exemplo. 

Por outro lado, o setor de cosméticos parece sentir mais a relação com o 

preço.  A permissionária COSM reconhece que o conceito deve estar bem 

construído no consumidor de cosméticos orgânicos, pois, diferente das marcas 

convencionais, o cosmético orgânico tem um alto custo de produção e não possui 

fragrâncias intensas e variadas como o convencional. Pelo fragmento retirado da 

transcrição, percebe-se um mercado que necessita de atenção.  

COSM cita o setor vegano como referência na construção de conceito, pois 

muitos dos consumidores dos orgânicos do Mercado Municipal possuem maior 

atitude pró produtos veganos do que pró produtos orgânicos. Ao ser questionada, 

qual seria a razão do vegano possuir maior representatividade do que o orgânico, a 

permissionária é pontual: “É competência. Gestão. É visão. A visão de mundo. Tem 

tudo isso. Porque a gente mesmo não vê no setor [...] temos lá dois produtores, que 

deveriam se destacar, quando quem se destaca são os gestores”. Em outras 

palavras, não é questão de preço que inibe o crescimento ou a consolidação do 

mercado, mas sim a falta de interesse em fortalecer os conceitos dos orgânicos, pois 

isso, na opinião da entrevistada, é o que vai fazer o consumidor estar disposto a 

pagar a mais.  
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Ajzen (2008) reforça, o comportamento percebido que está entre a atitude em 

prol do consumo e a intenção de compra, pode ser tanto positiva quanto negativa. E 

são várias as relações existentes. Por exemplo, um consumidor A reconhece o 

orgânico como premium e valoriza seu preço alto. Caso o preço esteja baixo, o 

consumidor pode desconfiar da qualidade, como citado por HORT III, e ter intenção 

de compra negativa. Entretanto, o consumidor B, que também reconhece o orgânico 

como premium, pode enxergar o preço menor como uma oportunidade de compra. 

Sendo assim, passa a comprar o produto que antes não compraria devido o custo, 

tornando uma intenção de compra positiva. 

Portanto, a relação do comportamento percebido e o preço na intenção de 

compra, pode ser tanto positivo quanto negativo, dependendo da percepção do 

consumidor. Isso que pode ser uma oportunidade para os permissionários 

explorarem ambos os públicos. Como a diferença no preço está menor que antes, 

parte dos permissionários buscam apresentar os conceitos dos orgânicos e justificar 

que o preço um pouco maior significa mais saúde e mais cuidado com o meio 

ambiente. Dessa forma, voltando as inovações na promoção e fortalecimento das 

atitudes, para que o consumidor continue reconhecendo como produto premium, 

mas ainda acessível.  Isto é, a inovação no preço necessita estar vinculada às 

inovações na promoção.  

 Por meio dos discursos e das análises do campo, percebe-se que o preço é 

um fator determinante para o crescimento do mercado de orgânico, mas não 

demonstra afetar de forma agressiva a intenção de compra do público consolidado. 

O consumidor de cosméticos possui uma forte atitude pró orgânico, pois, como a 

própria permissionária afirma, o produto possui suas desvantagens frente aos 

convencionais, entretanto, não influencia de forma negativa. O consumidor está 

comprando um conceito, e não um produto (SOLOMON, 2011). 

O conceito “engessado” foi percebido diversas vezes quando abordado a 

respeito do preço no setor de orgânicos, especificamente quando conversado com 

bancas que trabalham com alimentos prontos e no setor de hortaliças, que 

dependem mais de fatores externos, como o clima, para que haja disponibilidade do 

produto. Por outro lado, não pareceu ser um problema para nenhum dos 

permissionários. De fato, reconhecem ser mais caro, mas isso não afeta a compra e 

preferem trabalhar melhor o conceito do orgânico para justificar seu preço mais alto 

do que diminuir o preço. Isso fica claro na citação de IND II: “Nós não vendemos 
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produtos. Vendemos qualidade de vida e os benefícios de cada produto [...] 

lucratividade é consequência”.  

Entretanto, como visto no tópico anterior, a criação e fortalecimento dos 

conceitos são, em maior parte, desenvolvidos por meio de ações do MMC, e não 

das bancas de forma isolada. A grande problemática por trás pode ser a 

classificação de produto orgânico como sendo produto premium. O produto premium 

é desenvolvido para ser acessível a poucos consumidores (KOTLER, 2000) e isso 

justifica, também, a relação dos permissionários com o fortalecimento da atitude e o 

fraco posicionamento promocional.  

Sendo assim, mesmo que a flexibilidade de alteração no preço seja menor, 

ainda há inovações, porém, essas precisam estar vinculadas aos conceitos 

construídos nas promoções. Para que o preço mais alto faça sentido para o 

consumidor, é necessário atingir o viés afetivo da atitude em prol dos produtos 

orgânicos (AJZEN, 2008).  

O Quadro 18 apresenta de forma sintetizada, os resultados encontrados na 

análise dos dados. Como visto, as inovações para consumidores fieis, com estilo de 

vida declarado, estão pautadas na praça e no produtos. As inovações na promoção 

estão voltadas para consumidores que possuem atitude positiva com os produtos 

orgânicos e estão em fase de consolidação do comportamento. E, por fim, para 

aquele consumidor que está em fase de conhecimento dos conceitos da produção 

orgânica, as inovações estão voltadas ao preço, tornando-o o mais acessível 

possível, sem perder suas características.  

 

Quadro 18: Síntese dos resultados  

Categoria  Mix de marketing  Classificação do consumidor 

Estilo de vida Praça  
Produto 

Consumidor fiel – consolidado – conceitos 
estabelecidos  

Atitude positiva Promoção Consumidor em fase de consolidação dos conceito  

Intenção de compra Preço Consumidor em fase de conhecimento. Abordagem 
voltada a estratégia de penetração.  

Fonte: dados da pesquisa de campo.  

 

 No capítulo seguinte, apresentam-se as considerações finais e conclusões 

deste estudo.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

É indiscutível que o segmento de produtos orgânicos está em ascensão em 

todo o mundo. O crescimento desse tipo de produção implica em questões maiores 

do que a manutenção direta da saúde no sentido egocêntrico, isto é, do cuidado que 

o sujeito tem com sua saúde e da sua família. A produção orgânica, bem como, a 

redução no consumo de carnes são consideradas alternativas plausíveis e imediatas 

para a conservação ambiental. O crescimento, envelhecimento e empobrecimento 

da população mundial, a maior demanda por comida, resulta em maior agressão ao 

meio ambiente e, consequentemente, danos na saúde. Ou seja, pessoas vivendo 

mais, porém, mais doentes. 

Considerando que os varejistas possuem a capacidade de influenciar os 

hábitos de consumo, esses passam a ser determinantes na mudança das atitudes e 

estilo de vida desses consumidores, por meio de constantes inovações na oferta que 

vão além dos conceitos sustentáveis da produção orgânica. Por outro lado, para que 

haja assertividade na comunicação, é necessário que o varejista reconheça o 

comportamento do consumidor para moldar a oferta de acordo com suas 

necessidades, desejos e crenças.  

Com isso, este estudo está pautado no seguinte problema: como ocorrem as 

inovações na oferta do varejo especializado em produtos orgânicos considerando o 

comportamento do consumidor? Para responder este questionamento, definiu-se 

como objetivo geral compreender as inovações no composto de marketing do varejo 

de produtos orgânicos, de acordo com o comportamento do consumidor. A partir 

disso, a pesquisa foi desenvolvida no Mercado Municipal de Curitiba (MMC), que 

apresenta em um único espaço 14 lojas especializadas no setor de orgânicos.  

Para dar profundidade ao tema e compreender a relação entre o consumo de 

produtos orgânicos e as inovações no varejo direcionadas a esse consumidor, foram 

definidos três objetivos específicos. O primeiro, buscou compreender o 

comportamento de consumo de produtos orgânicos no Brasil por meio de análise 

bibliométrica. As práticas da produção orgânica possuem cunho sustentável, porém, 

os dados apresentados pela análise bibliométrica mostram um consumidor mais 

preocupado com sua saúde própria e da sua família, do que com o meio-ambiente 

ou desenvolvimento social. A pesquisa foi realizada buscando trabalhos publicados 

nas maiores bases de artigos científicos e também nos eventos brasileiros 
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relacionados ao tema, no período de 2010 a 2017. Além disso, foi citado o trabalho 

de Hoppe et al. (2010), que realizou análise bibliométrica similar, com publicações 

do ano de 2000 a 2009. Ambas as análises possuem o mesmo viés. 

O comportamento de produtos orgânicos no Brasil está pautado na saúde e 

bem-estar do consumidor, possuindo um estilo de vida saudável ou então uma 

intenção em ter um estilo de vida saudável. A partir de reconhecido o 

comportamento do consumidor, o segundo objetivo específico foi estipular um 

modelo de análise do Comportamento do Consumidor, identificando a área de 

influência do varejo especializado.  

Dentre as escolas do comportamento do consumidor, para este estudo 

buscou uma teoria que entendesse a relação da oferta de um produto, em 

consideração ao comportamento do comprador, para que, dessa forma, fosse 

possível compreender em que momento do processo de compra haveria a influência 

do varejista. Com esse processo reconhecido, as inovações na oferta possuem 

maior assertividade, pois estarão em contato com crenças, valores, desejos e 

necessidades desse consumidor. A Teoria do Comportamento Planejado de Ajzen 

(1991) foi escolhida, porém, com o aprofundamento dado por Chen (2009). Chen, 

desenvolveu seu estudo com base no comportamento do consumidor de produtos 

orgânicos de Taiwan, que, segundo análise bibiométrica, possui as mesmas 

motivações de compra que o consumidor brasileiro.  

O modelo apresenta fases da compra, desde o estilo de vida saudável, a 

atitude em prol do consumo de produtos orgânicos e a intenção de compra. Para 

determinar a influência da oferta do varejo, foram utilizadas as inovações no mix de 

marketing: produto, preço, praça e promoção, segundo as definições de inovação 

em Marketing apresentadas na terceira edição do Manual de Oslo (2005). Com isso, 

foi possível triangular as inovações na oferta, de acordo com o comportamento 

planejado do consumidor. Disso, surgiu o terceiro objetivo específico deste estudo, 

que foi descrever as inovações na oferta do varejo de produtos orgânicos e 

compreende-las de acordo com o comportamento do público consumidor.  

A pesquisa de campo foi realizada por meio de entrevistas com os 

responsáveis de onze dos quatorze estabelecimentos ativos no MMC. Além disso, 

foi utilizada a observação sistemática, documentada em diário de campo, e a análise 

documental a respeito das inovações e legislações do MMC. O primeiro elemento a 

ser investigado foi a influência da oferta no estilo de vida saudável dos 
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consumidores, considerando a consciência saudável e ambiental. Nesse tópico, 

também foram realizadas questões referentes à percepção dos permissionários a 

respeito do comportamento do consumidor de produtos orgânicos e, assim, obter 

maior confiabilidade no direcionamento das questões, a qual se utilizou da análise 

bibliométrica como base de informação. Segundo a percepção dos permissionários, 

o comportamento do consumidor de produtos orgânicos no MMC é de acordo com 

os resultados dos estudos realizados no Brasil.  

Ao se tratar de estilo de vida saudável, foi possível notar a diferença nas 

ofertas direcionadas ao público consumidor consolidado para o público em 

ascensão. Nas inovações observadas nos 4 P´s do Mix de Marketing, praça e 

produto estavam mais direcionados ao público com estilo de vida saudável 

consolidado. O MMC é o primeiro mercado municipal do Brasil a ter um setor 

especificamente de orgânicos. Sendo assim, a própria praça pode ser considerada 

uma inovação. Além disso, a configuração da praça está direcionada para um 

público que não está à procura de um produto, mas sim, está em busca de um 

conceito. Isto é, o público que possui o consumo de orgânicos em seu estilo de vida, 

incorpora suas compras à sua rotina, sendo necessário que o revendedor desse 

produto possua agilidade no processo de compra.  

O layout do setor de orgânicos do MMC foi desenvolvido especificamente 

para esse tipo de consumidor. A entrada isolada do setor de orgânicos, que está 

localizada em uma rua paralela menos movimentada e com estacionamentos, indica 

a preocupação da praça em promover maior facilidade de acesso. Portanto, a 

criação de polo de venda de orgânicos é uma inovação que favorece a consolidação 

dos conceitos desses produtos e o fortalecimento de um estilo de vida. 

Considerando que o MMC está localizado na área central da cidade, cercado de 

prédios comerciais, shoppings e centros educacionais, possibilita o acesso de 

trabalhadores que atuam no centro, estudantes e moradores da região a efetuarem 

suas compras.   

Ainda em se tratando de inovações relacionadas ao estilo de vida saudável, 

outro fator do Mix de Marketing que possui maior influência é o produto. Para esse 

público, na percepção dos permissionários, o preço e as promoções não são 

questões que afetam o processo de compra do público consolidado. Entretanto, as 

inovações relacionadas aos produtos orgânicos são de maior complexidade, pois 

estão sob legislação nacional dos orgânicos e também de industrializados. E, ainda, 
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sob regulamentação interna do MMC. Desse modo, não é permitido fazer alterações 

na embalagem dos produtos ou revende-los com fins diferentes do qual é 

reconhecido, sem que haja previamente autorização. Processo esse que pode ser 

de alto custo e incerto.  

O maior problema relatado por alguns permissionários foi a falta de produtos. 

Segundo eles, a demanda é maior do que a oferta, o que, muitas vezes, inibe o 

crescimento do segmento de orgânicos. Em contraposição, outros permissionários 

trataram a escassez de produtos com naturalidade, pois é esperado que isso 

aconteça. A produção orgânica busca cultivar produtos sem interferência química e 

que isso gere desenvolvimento local. Então, de acordo com a estação climática, 

determinados produtos não são propícios e é disso que se trata o conceito da 

produção orgânica.  Não coincidentemente, esses permissionários que consideram a 

escassez um processo natural, foram os que menos reclamaram a respeito das 

políticas internas do MMC e também os que possuem maior presença nas 

promoções e atuação fora do MMC. Um possui outras lojas e franquias e o outro um 

sistema avançado de delivery. Além disso, ambos possuem maior presença nas 

promoções online. Sendo assim, esse crescimento pode estar mais voltado à 

personalidade empreendedora do permissionário do que às limitações. Isto é, estão 

consolidados no MMC, como a maioria, porém, estão crescendo fora dele.  

O segundo elemento foi a atitude dos consumidores frente aos produtos 

orgânicos. O consumidor com estilo de vida consolidado possui uma atitude em prol 

dos orgânicos bem definida. Essa atitude está relacionada às ações que as pessoas 

possuem no cotidiano, as quais estão vinculadas as suas crenças e valores. Dessa 

forma, quanto mais forte uma atitude, mais consolidada a seu estilo de vida. O 

exemplo de um dos permissionários (COSM) permite compreender melhor. COSM 

fala da relação dos veganos com os animais. Não importa o que seja, se é de 

origem animal o vegano não consome. Isso porque conhece todo o processo de 

fabricação dos produtos veganos e entende que não há exploração animal. Portanto, 

sua atitude em prol de produtos veganos é bem constituída, consequentemente, 

possui um estilo de vida declarado.  

Segundo os permissionários, o maior problema dos orgânicos é com relação 

ao entendimento que o público tem sobre os conceitos dos orgânicos. Para eles, não 

consumir orgânicos é falta de conscientização. Pensando nisso, esse elemento da 

pesquisa buscou compreender as inovações propostas pelos permissionários para 
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fortalecer a ideologia. Para isso, utilizaram-se as ações realizadas na promoção dos 

produtos e divulgação dos conceitos. Entretanto, ao analisar a regulamentação 

interna do MMC, percebeu-se que os permissionários possuem pouca liberdade de 

promover ações de promoção dentro do setor do MMC. Não é permitido abordar 

clientes, fazer chamadas, divulgar de forma ostensiva, e sim apenas organizar 

eventos com aviso prévio.  

Considerando o que foi descrito no comportamento do consumidor, que 

possui um estilo de vida voltado aos orgânicos, infere-se que aquele que possui 

interesse nesse estilo de vida corrobora em algumas atitudes. Assim, um 

consumidor que frequenta o setor de orgânicos do MMC conhece as lojas que estão 

ali presentes e, possivelmente, pode acompanhar suas atividades nas redes sociais. 

Em virtude disso, foram analisadas as presenças nas redes sociais dessas lojas e 

apenas duas possuíam atividades recentes e com fortalecimento dos conceitos. Ou 

seja, além de não obterem liberdade significativa para elaboração de promoções 

dentro do MMC, a presença nas redes sociais é superficial e, em alguns casos, 

inexistente.  

A maioria das ações desenvolvidas no setor de orgânicos é de iniciativa da 

administração da praça e da tesoureira, que também é permissionária. O restante 

dos permissionários possuem apenas critério de voto e pouca proatividade. A praça, 

portanto, fortalece o senso de comunidade entre os permissionários, uma vez que 

todas as ações são decididas em grupo, porém, são poucas as pessoas que 

possuem iniciativas para propor mudanças. Nesse caso, por meio do 

reconhecimento da administração e do discurso de alguns permissionários, COSM, 

parece movimentar o setor. Entretanto, não possui reconhecimento de liderança 

para alguns. 

Paralelamente, a grande procura de produtos do setor torna os 

permissionários acomodados. Por um lado, por não conseguirem suprir a demanda; 

e por outro lado, por estarem satisfeitos. O senso de comunidade existe por serem 

poucas empresas diante de muitos consumidores e também devido à restrição 

imposta pelo mercado. Logo, os permissionários esperam as ações do MMC, que 

contratou uma agência de publicidade para gerenciar as redes sociais, 

desenvolvendo o calendário dos eventos, convidando chefes para eventos, além de 

aulas de Ioga. A maior ação estratégica realizada pelas lojas é atender a demanda 

de acordo com a oferta que possuem. É possível inferir que a atitude em prol dos 
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produtos orgânicos está sendo criada e fortalecida por situações e fatores fora do 

MMC, como a mídia, estudos, doenças.  

Com a criação e fortalecimento dos conceitos promovidos pelas ações 

promocionais do MMC e também pela presença online de algumas lojas, outro 

elemento a ser compreendido está relacionado com a intenção de compra dos 

produtos. Visto que, ter atitude não consolidada em prol do consumo orgânico não 

necessariamente significa que o consumidor efetuará a compra. Há questões que 

podem afetar a intenção de compra, no caso do Mix de Marketing, esse fator pode 

ser o preço. Sendo assim, o último elemento buscou compreender a relação do 

consumidor de produtos orgânicos com o preço.  

Segundo os permissionários, o preço não afeta a compra daqueles que já 

possuem a atitude bem constituída e um estilo de vida em favor dos orgânicos. 

Analisando a precificação do setor, a maior diferença dos preços está nos 

industrializados. Porém, a maior parte desses consumidores possui renda alta, não 

sendo um problema para o consumo. Por outro lado, quando relacionado ao 

crescimento do setor e aumento no volume de vendas, o preço ainda é um elemento 

decisivo para efetuar a compra. Sendo assim, diante de um produto convencional e 

um orgânico, que são visualmente idênticos, para que o consumidor opte pelo mais 

caro, a atitude em prol do orgânico deve estar bem constituída. Caso contrário, o 

controle comportamental percebido do consumidor fará optar por aquele que lhe 

traga os benefícios que ele reconhece. Neste caso, financeiros por economizar.  

A diferença de preços entre os orgânicos e os convencionais no geral não é 

grande e as ações de inovação na precificação estão diretamente relacionadas as 

inovações na propaganda. Seja esse de escassez, de saúde, de benefícios 

ambientais. Enfim, qualquer benefício que esteja diretamente ligado com o 

comportamento do consumidor.  Com o objetivo de sintetizar essas considerações, a 

Figura 8 apresenta um fluxograma da influência das inovações em cada um dos 

elementos do mix de marketing e como estão relacionados ao processo do 

comportamento do consumidor.  
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Figura 12: Modelo síntese dos resultados 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Com base nas descrições dos resultados, fez-se necessário dividir os 

consumidores e também as ações do MMC. Isto é, as ações de inovação do MMC 

estão direcionadas à manutenção dos consumidores declarados, com estilo de vida 

em favor dos orgânicos. Por um lado, isso permite melhor prestação de serviço, por 

outro inibe o crescimento do setor. Pensando de maneira macro, essa barreira no 

crescimento impede também a difusão da produção orgânica, a qual possui 

ideologias que extrapolam a lucratividade.  

Ademais, este estudo permitiu perceber a importância que o Mercado 

Municipal de Curitiba tem para o desenvolvimento do setor de produtos orgânicos. 

Em menos de oito anos de atividade, o setor se tornou um polo do segmento na 

região, favorecendo a incorporação desse tipo de produto na rotina das pessoas. 

Percebe-se que a atitude dos permissionários e também da administração do MMC, 

a busca por consolidar cada vez mais o mercado. Porém, por meio dos resultados 

apresentados, não foi percebida a ambição de aumentar esse alcance. Tanto por 

parte da maioria dos permissionários, quanto por parte da administração do MMC.  

Nessa percepção, para que haja maior atitude e engajamento do público do 

MMC, aumento nos fornecedores e diminuição dos custos, é necessário que mais 

seja feito por parte dos varejistas. Pois esses possuem influência no direcionamento 
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de consumo. Esse posicionamento ultrapassa questões relacionadas ao ponto de 

venda e eventos realizados no local. Reconhecendo o comportamento desse 

consumidor e suas crenças, é possível levar a informação e o fortalecimento dos 

conceitos até ele, por meio de ações promocionais online.  

 Durante a realização deste estudo foram encontradas algumas limitações que 

precisam ser pautadas, como por exemplo limitação de mercado. O setor de 

orgânicos está em ascensão, entretanto, são poucos os varejos especializados 

nesse tipo de produto, sendo necessário realizar a pesquisa em apenas um local 

que centraliza vários comércios do segmento, neste caso, o Mercado Municipal de 

Curitiba. Além disso, o MMC é pioneiro em criar um setor específico para o setor de 

orgânicos, dessa forma, há pouca pesquisa empírica relacionada ao tema. Também, 

a literatura a respeito de inovação na oferta e inovação com base no comportamento 

do consumidor são escassas, o que limitou a triangulação dos dados. Outra 

limitação encontrada, foi com relação aos entrevistados, não sendo possível realizar 

a pesquisa com todos os permissionários.  

Por meio deste estudo foi possível, também, perceber a falta de produção 

acadêmica, relacionando inovações na oferta, inovações com base no 

comportamento do consumidor e inovações no varejo especializado, situação que 

limitou a triangulação dos dados. É indiscutível, que para a assertividade de uma 

inovação, esta deve estar de acordo com o comportamento do público consumidor. 

No caso dos orgânicos, a produção acadêmica a respeito dos consumidores se 

mostra suficiente para reconhecer que é um público fiel aos seus valores. Com isso, 

a importância do aumento nas inovações ultrapassa questões relacionadas ao 

crescimento dos consumidores e lucratividade, mas implica diretamente no 

crescimento de um estilo de vida que em poucas décadas pode ser determinante 

para manutenção da saúde dos humanos e do planeta.  

As principais contribuições deste estudo estão vinculadas as questões 

práticas. Por meio dos dados coletados e analisados, os permissionários do setor de 

orgânicos do MMC podem desenvolver estratégias de marketing, tanto individuais 

quanto coletivas. O estudo é extremamente específico ao tratar de um setor dentro 

de uma única praça, considerando o comportamento dos consumidores dos 

produtos ofertados.  

Os resultados encontrados nesta pesquisa podem servir de base para a 

realização, tanto de pesquisa acadêmica quanto de planejamento estratégico para a 



116 

 

implementação de novos polos varejistas de produtos orgânicos. Como sugestão de 

pesquisa futura, recomenda-se compreender outros mercados em ascensão, por 

exemplo, o vegano e mercados já consolidados, como o de alimentos saudáveis em 

geral. Com isso é possível entender como são desenvolvidas inovações nesses 

segmentos.  

Outra possibilidade, é analisar por meio de pesquisas quantitativas o 

comportamento do consumidor de produtos orgânicos que frequenta o MMC e 

triangular os dados com os resultados encontrados neste estudo. Nesta pesquisa 

verificou-se, também, que um campo a ser explorado é o das inovações na oferta, 

pois a literatura carece de um modelo de análise de compreensão dos processos de 

inovação em preço, praça, promoção e produto. 
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APENDICE A 

 

Instrumento de Coleta de Dados – Roteiro de Entrevista 

Perfil  Idade 

 Gênero 

 Formação escolar  

 Tempo de atuação da loja 

 Cargo na loja 

 Por que você optou em trabalhar com orgânicos? 

Estilo de vida 
saudável- 
 
Consciência 
saudável e  
Atitude 
Ambiental  

 Como você identificaria o seu consumidor? Quais os desejos, o 
estilo de vida, a faixa etária?  

 Já fez algum estudo para conhecer melhor o seu consumidor? 

 Considerando que, normalmente, o preço dos orgânicos é maior do 
que o convencional, na sua opinião, qual a maior motivação desse 
consumidor? É a saúde ou ele está preocupado com o meio ambiente? 

 De acordo com suas respostas anteriores, conseguimos saber 
quem é seu público maior. O que a empresa oferece de especifico para 
esse cliente?  

 O cliente esporádico, aquele que compra de vez em quando, você 
acredita que ele não compra sempre por qual motivo? 

 Quando o consumidor possui um estilo de vida saudável, ele se 
preocupa em consumir produtos de origem que ele conhece. Existe alguma 
ação que faça para fortalecer a importância de uma boa alimentação ou do 
consumo de orgânicos? 

 Você já fez modificações na embalagem do produto a fim de 
facilitar o entendimento do consumidor?  

Atitude  
Dos 
consumidores 
frente aos 
produtos 
orgânicos  

 Na sua opinião, seu consumidor sabe o que é produto orgânico? 
Conhece os processos de fabricação e manejo desse tipo de agricultura? 

 Se sim, existe alguma ação que fortaleça os conceitos da produção 
orgânica? 

 Se não, existe alguma ação que esclareça os conceitos da 
produção orgânica? 

 Existem alguns consumidores que, mesmo desejando os produtos 
orgânicos, não o compram. Muitas vezes pela cultura de comprar o que 
está mais próximo ou mais bonito. Como é feito o atendimento desse 
público? 

 É muito comum as pessoas quererem ser saudáveis, mas 
cometem alguns erros comprando produtos não saudáveis, pensando que 
são. Existe algum material que apresente os benefícios dos produtos 
vendidos aqui? 

Intenção de 
compra  

 No Mercado Municipal várias lojas estão localizadas lado a lado, 
existe alguma estratégia de diferenciação das outras lojas que faça o 
consumidor voltar sempre aqui? 

 Como você trabalha o Marketing aqui na sua empresa? 

 O que você mais vende aqui na sua loja? É o mesmo que os 
concorrentes vendem? Se sim, o que o seu produto tem de diferente? O 
que fez de inovador? 

 Na sua opinião, aquele consumidor que vem determinado a 
comprar, o que faz mais diferença para ele? Preço, produto, o local de 
venda ou seu marketing/atendimento?  

 (caso responda atendimento) E se é um cliente novo? Ele tem 
diversas opções lado a lado, o que faz ele entrar aqui? 

 Isso é uma percepção sua ou sempre foi assim? 

 Existe alguma ação de fidelização?  

 Na sua opinião, como fidelizar um consumidor de produtos 
orgânicos? 
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 Nas suas palavras, qual a vantagem de comprar na sua loja e não 
nas demais? 

 Essa vantagem está explícita aos consumidores?  
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APENDICE B 

 

Instrumento para registro de dados observacionais –  

Estilo de vida saudável-Consciência saudável e Atitude Ambiental 

 Notas descritivas Notas reflexivas Informações 
demográficas 
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Instrumento para registro de dados observacionais - Atitude dos consumidores 

frente aos produtos orgânicos 

 Notas descritivas Notas reflexivas Informações 
demográficas 
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Instrumento para registro de dados observacionais - Intenção de compra 

 

 Notas descritivas Notas reflexivas Informações 
demográficas 
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APENDICE C 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO PRÓ-
REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPESP COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA – COMEP TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 

 Prezado(a), Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa que tem como 

título INOVAÇÃO NA OFERTA DO VAREJO DE PRODUTOS ORGÂNICOS COM BASE 

NO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR: UM ESTUDO DE CASO DO MERCADO 

MUNICIPAL DE CURITIBA-PR desenvolvido por Lincoln de Almeida Junior. A pesquisa 

também possui objetivo específico: determinar um modelo de análise do Comportamento do 

descrever as estratégias de inovações na oferta do varejo de produtos orgânicos e 

compreende-las de acordo com as motivações de consumo.  

Participação na Pesquisa: Ao participar desta pesquisa você responderá a um roteiro 

de entrevista. Suas respostas serão gravadas (gravação apenas de voz) para facilitar 

posterior análise de conteúdo. Lembramos que a sua participação é voluntária, você tem a 

liberdade de não querer participar e pode desistir, em qualquer momento, mesmo após ter 

iniciado a entrevista sem nenhum prejuízo para você.  Seus dados serão disponibilizados ao 

pesquisador Lincoln de Almeida Junior, mestrando de Administração da Universidade 

Estadual do Centro-Oeste do Paraná.  

Se o(a) Sr.(a) estiver de acordo em participar deverá preencher e assinar o Termo de 

Consentimento Pós-esclarecido que se segue, em duas vias, sendo que uma via ficará com 

você.  

Consentimento Pós Informado Por este instrumento que atende às exigências legais, 

o Sr.(a)_____________ 

_________________________________________________________, portador(a) da 

cédula de identidade nº__________________________, declara que, após leitura minuciosa 

do TCLE, teve oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas, que foram devidamente 

explicadas pelos pesquisadores, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será 

submetido e, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO em participar voluntariamente desta pesquisa. 

E, por estar de acordo, assina o presente termo.  

Curitiba, _______ de ________________ de _____.  

__________________________________________ 
Assinatura do participante 


