
 
MESTRADO ACADÊMICO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
RESUMO DA DISSERTAÇÃO 

 
 

Autor: Aline Ramalho Dias de Souza. 
 

Título: 

Análise do Comportamento do Consumidor e do 

Produtor/Comercializador de Hortifrutis Orgânicos 

da Região Metropolitana de  

Belo Horizonte  

. 

Linha de Pesquisa:  Estratégia e tecnologias em Marketing 
 

Orientador: Prof. Dr. Jersone Tasso Moreira Silva 

 

Resumo:  

Este trabalho aborda o comportamento dos consumidores e dos 
produtores/comercializadores de hortifrutis orgânicos da região metropolitana de 
Belo Horizonte. Seu objetivo geral é analisar o comportamento desses 
consumidores identificando o seu perfil sociodemográfico, estilo de vida e 
percepções. Ainda quanto aos objetivos, buscou-se hierarquizar os atributos 
determinantes nas decisões de compra dos hortifrutis orgânicos e identificar o 
perfil sociodemográfico dos produtores/comercializadores assim como seus 
valores, crenças e atitudes. A base teórica foi construída a partir da revisão da 
literatura do estudo do comportamento do consumidor, assim como das principais 
teorias e modelos. Quanto ao mercado de orgânicos, investigou-se o seu 
panorama assim como a legislação brasileira vigente. A metodologia de pesquisa 
utilizada foi qualitativa e quantitativa. No que diz respeito à metodologia 
quantitativa, foram coletados dados de 32 consumidores eventuais e 62 
consumidores regulares de hortifrutis orgânicos, através de survey, enquanto 
compravam hortifrutis orgânicos em Feira Orgânica. Também foram coletados 
dados de 11 comercializadores/produtores que comercializam hortifrutis orgânicos 
na mesma Feira Orgânica, mais uma vez através de survey. No que diz respeito à 
metodologia qualitativa, foi realizada entrevista em profundidade com os 
produtores/comercializadores. O resultado da pesquisa identificou o consumidor de 
hortifrutis orgânicos: consumidores do sexo masculino e feminino, casados, sendo 
o mercado consumidor dominado pelas mulheres. Estas apresentaram maior nível 
de escolaridade e maior renda. Os consumidores regulares estão mais suscetíveis 
a um estilo de vida mais saudável quando comparados aos consumidores 
eventuais. Do ponto de vista do consumidor, o atributo mais importante em sua 
decisão de compra está relacionado aos benefícios dos hortifrutis orgânicos à 
saúde, havendo espaço e perspectiva para o aumento do consumo, tendo em vista 
suas percepções. O perfil sociodemográfico do produtor/comercializador 
identificado na pesquisa concerne a homens com mais de 50 anos com baixa 
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escolaridade. Os demais membros da família também trabalham na 
produção/comercialização dos hortifrutis orgânicos e daí provém a renda familiar. 
Seus valores, crenças e atitudes estão embasados, principalmente, no respeito ao 
meio ambiente e ao consumidor. 
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