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CARNE BOVINA ORGÂNICA: DISPOSIÇÃO A PAGAR DO MERCADO 

CONSUMIDOR 

 

RESUMO: O mercado de alimentos orgânicos vem apresentado um ritmo acelerado 

de crescimento ao longo dos últimos anos. Essa evolução está relacionada à 

alterações nos padrões de consumo do mercado consumidor, que tem demonstrado 

um maior cuidado com temas como saúde, nutrição e sustentabilidade nas decisões 

de compra de alimentos. Estudos sobre Disposição a Pagar – DAP por um produto 

orgânico têm sido realizados ao redor do mundo, procurando entender as variáveis 

que impactam de forma positiva ou negativa nesta disposição. Esta dissertação é 

composta por dois capítulos e concentrou-se em analisar disposição a pagar pela 

carne bovina orgânica, avaliando o impacto das variáveis, consciência à saúde 

(CS), consciência ambiental (CA), percepção de preço (PP), ponto de venda (PV) e 

informações de rótulo (IR) nesta disposição. O primeiro capítulo, é dedicado a 

revisão bibliográfica sobre os temas, alimentos orgânicos, pecuária orgânica, 

comportamento do consumidor e disposição a pagar (DAP). O segundo capítulo 

apresenta os resultados de um estudo realizado em Campo Grande (MS) com 506 

consumidores, que buscou identificar a influência das variáveis, CS, CA, PP, PV e 

IR na disposição a pagar pela carne bovina orgânica deste público. Os resultados 

encontrados na amostragem geral indicam inicialmente uma relevante falta de 

conhecimento dos entrevistados sobre a carne bovina orgânica e 

consequentemente uma dificuldade de diferenciação do produto orgânico do 

convencional. As variáveis que mais influenciaram na DAP foram PP, PV e CS, 

cabendo ressaltar que a variável PP tem relação negativa com a DAP, verificando-

se que se o consumidor constata um preço relativo alto, menor será a sua 

disposição a pagar o preço da carne orgânica. 

Palavras-chave: Meio Ambiente, alimento orgânico, sustentabilidade, alimentação 

saudável, percepção de preço 
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ORGANIC BEEF: WILLINGNESS TO PAY IN THE CONSUMER MARKET 

 

ABSTRACT: The organic food market has presented a fast pace of growth over the 

last years, and this evolution is related to changes in consumption patterns of the 

consumer market that has shown greater care with themes such as health, nutrition 

and sustainability in their purchasing decisions. Studies on the willingness to pay - 

WTP for an organic product have been carried out around the world, trying to 

understand the variables that positively or negatively impact this disposition. This 

two-part study focused on analyzing the willingness to pay for organic beef, 

assessing the impact of variables, health awareness, environmental awareness, 

price perception, point of sale and label information in this arrangement. The first 

part is dedicated to the bibliographic review on subjects, organic foods, organic 

livestock, consumer behavior and willingness to pay (WTP). The second part 

presents the results of a survey conducted in Campo Grande (MS) with 506 

consumers that sought to identify the influence of the variables mentioned above on 

the willingness to pay (WTP) for organic beef from this public. The results found in 

the general sampling initially indicate a significant lack of knowledge of the 

interviewees about organic beef and consequently a difficulty of differentiation of the 

organic product from the conventional one, the variables that most influenced the 

willingness to pay of the consumer were price perception, point of sale ande health 

awareness, it is worth noting that the variable price perception has a negative 

relation with the WTP, and it is verified that if the consumer finds a high relative price, 

the lower his willingness to pay the price of organic meat. 

Keywords: Environment, organic food, sustainability, healthy eating, price 

perception 

 

 



 

1. INTRODUCÃO GERAL 

 

Nas últimas décadas a produção mundial de alimentos orgânicos vem 

apresentando crescimento exponencial sendo que, em 2016, o mercado de 

orgânicos movimentou mais de oitenta bilhões de dólares e sinaliza manter o ritmo 

de crescimento de 20% ao ano nos próximos anos (WILLER; KILCHER, 2017). Esse 

crescimento tem sido estimulado pelo aumento da preocupação com a saúde e com 

o meio ambiente na decisão de consumo de alimentos pela população (CHEN, 

2009). Segundo Hansen, Mukherjee e Thomsen (2011), o consumo excessivo de 

alimentos industrializados ou com baixos valores nutricionais tem sido apontado 

como um dos fatores responsáveis pela causa de problemas da saúde como a 

obesidade. Para Gil, Gracia e Sanchez (2000), além da preocupação com a saúde, 

a atenção das pessoas quanto aos impactos ambientais gerados na produção dos 

alimentos tem começado a influenciar sua decisão de consumo. 

Considerado o contexto anterior, Chen (2009) e Krischke e Tomiello (2009) 

demonstraram em seus estudos que a produção orgânica de alimentos vem se 

consolidando como uma importante alternativa para atender essa demanda por 

alimentos mais saudáveis e sustentáveis. A busca por alimentos com estas 

características, também, tem impactado o mercado da carne bovina, 

principalmente, face aos questionamentos quanto ao impacto ambiental e na 

sanidade animal gerados na atividade pecuária (DOMINGOS, 2005; BECKER et al., 

2012). Ocorrências como o último surto de febre aftosa no Brasil em 2005 reforçam 

ainda mais esta situação. Ocorrido nos Estados do Mato Grosso do Sul e Paraná, 

culminou com a suspensão da condição de zona livre da doença em 12 Estados 

brasileiros, condição reestabelecida apenas em 2008 (MAPA, 2016). Segundo 

Carrijo e Rocha (2002), a produção de carne bovina orgânica, com sua 

rastreabilidade e rígida metodologia de certificação, apresenta-se como uma boa 

resposta a esses questionamentos. 

Diante deste cenário, o Brasil, segundo maior produtor de carne bovina do 

mundo e com um rebanho de mais de 219 milhões de animais em 2016 (USDA, 

2017), tem sido impactado pela pressão por modelos de produção mais 
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sustentáveis e seguros (DOMINGOS, 2005; GARDINI; MATIAS; AZEVEDO, 2014). 

No entanto, a produção da carne bovina orgânica no país, apresenta um 

desenvolvimento ainda tímido, com uma cadeia produtiva em organização e um 

rebanho de aproximadamente 85 mil animais (SOARES; NEVES; CARVALHO, 

2014). Conforme levantamento da WWF-Brasil, apenas pecuaristas dos estados do 

Mato Grosso e do Mato Grasso do Sul produzem carne orgânica certificada no país 

(WWF, 2017). 

Exatamente pela oportunidade de desenvolvimento deste mercado no país, 

entender a percepção do consumidor quanto a carne bovina orgânica e sua 

disposição a pagar por este produto, apresenta-se como uma iniciativa importante 

na direção de fomentar a evolução deste mercado. Assim, este estudo tem o 

objetivo de avaliar a disposição a pagar (DAP) do mercado consumidor em relação 

a carne bovina orgânica e verificar os fatores que impactam nesta decisão. Portanto 

os seguintes objetivos específicos foram propostos: 

 

 Determinar a contribuição das variáveis consciência ambiental, 

consciência à saúde, percepção de preço, ponto de venda em relação 

a DAP e; 

 Avaliar o comportamento destas variáveis como preditoras da DAP 

nos grupos distintos de consumidores e não consumidores da carne 

bovina orgânica.  

 

No capítulo seguinte será apresentada revisão de literatura, com a 

sustentação teórica dos temas: alimentos orgânicos, pecuária orgânica, 

comportamento do consumidor e disposição a pagar (DAP). A seguir, conforme as 

normas do Programa de Mestrado Profissional em Produção e Gestão 

Agroindustrial da Universidade Anhaguera-Uniderp, será apresentado um artigo que 

trata de uma pesquisa desenvolvida com consumidores de Campo Grande (MS), 

para avaliar a disposição a pagar pela carne bovina orgânica e as variáveis que 

mais influenciam nesta disposição. 
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2. REVISÃO GERAL DE LITERATURA 

 

2.1. Alimentos Orgânicos  

A reiterada preocupação com a segurança alimentar do planeta, que consiste 

na busca do equilíbrio entre a oferta possível de alimento e a necessidade alimentar 

da população crescente (CHEN, 2009; KEPPLE; SEGALL-CORRÊA, 2011), além 

do aumento da demanda por alimentos mais saudáveis e com menor impacto 

ambiental no seu processo produtivo (KRISCHKE; TOMIELLO, 2009), tem gerado 

uma procura por alternativas sustentáveis de produção. Considerando esse 

contexto, o Brasil, que se caracteriza com um dos grandes produtores mundiais de 

alimentos vem consolidando sua relevância no mercado internacional como 

fornecedor de commodities agropecuárias que alimentam o mundo (OECD/FAO, 

2015). Com esta responsabilidade de grande fornecedor mundial de alimentos, o 

país também tem enfrentado o desafio e a pressão de conciliar o crescimento da 

produção e oferta de alimentos com a adoção de práticas sustentáveis na atividade 

produtiva, reduzindo seu impacto ambiental, além da exigência crescente por uma 

alimentação mais saudável do mercado contemporâneo (CARRIJO; ROCHA, 2002; 

DALCIN et al., 2014; GARDINI; MATIAS; AZEVEDO, 2014). 

Uma alternativa para redução do impacto ambiental das atividades 

agropecuárias é a adoção do conceito de produção orgânica, face sua metodologia 

de certificação que visa garantir a qualidade, origem e sustentabilidade do produto 

(CHEN, 2009; LEE et al., 2014; SAMPAIO; GOSLING, 2014). Alimentos orgânicos 

são aqueles produzidos sem a utilização de substâncias que possam ser 

prejudiciais ao meio ambiente e a saúde humana, como agrotóxicos e antibióticos 

(WILLIAMS; HAMMIT, 2001; ALBUQUERQUE JÚNIOR et al., 2013; LEE et al., 

2014). Dessa forma, segundo o MAPA (2017) os alimentos orgânicos devem ter 

origem em um processo extrativista sustentável e não prejudicial ao ecossistema 

local. No Brasil o órgão responsável pelo estabelecimento dessas normas é o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), através da Lei 10.831 

de 2003 (BRASIL, 2003), regulamentada pelo Decreto 6.323 de 2007 (BRASIL, 

2007) e instruções normativas 46/2011 e 17/2014 (MAPA, 2011; 2014). 
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Uma das principais e mais desafiadoras diretrizes da produção orgânica de 

alimentos é a certificação que no Brasil é realizada por Organismos de Avaliação 

de Conformidade (OAC) devidamente acreditados pelo Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO) e credenciados junto 

ao MAPA, estando aptos a garantir formalmente que uma produção ou processo 

produtivo foi devidamente avaliado e atende as normas de produção orgânica 

vigentes (MAPA, 2016). 

Impulsionado por esta demanda latente, o mercado de alimentos orgânicos 

tem apresentado um desenvolvimento expressivo em seus números. Segundo 

dados de 2015 da IFOAM (International Federation of Organic Agriculture 

Moviments), o mercado global de alimentos orgânicos movimentou US$ 81,6 

bilhões em 2015, ante US$ 17,9 bilhões em 2000 (Figura 1), demonstrando um 

crescimento superior 450% no período, além de um crescimento recorrente ano a 

ano. Atualmente, são registrados 179 países com dados confiáveis a respeito da 

agropecuária orgânica (WILLER; KILCHER, 2017). 

 

 
Figura 1. Desenvolvimento do mercado global de orgânicos de 2000 a 2015. 
Fonte: Adaptado de IFOAM, 2017. 
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milhões ha) da área de agricultura total mundial (WILLER; KILCHER, 2017). Com 

base nestes números, pode-se observar que o modelo de produção orgânico, 

possui uma diretriz clara de sustentabilidade e demonstra um grande potencial de 

crescimento, apresentando-se como uma ótima oportunidade para o agronegócio 

global. Especificamente no Brasil, o mercado de produtos orgânicos movimentou, 

em 2014, R$ 2,0 bilhões e projeta um crescimento anual de no mínimo 20% ao ano 

nos próximos anos (MAPA, 2016). Assim, há uma indicação clara do potencial de 

geração de riqueza dessa atividade rural, que ainda pode ser considerada incipiente 

no país (PIENYRUA; LUCATI, 2009; GARDINI; MATIAS; AZEVEDO, 2014). 

Avaliando as dimensões desse mercado já evidenciadas, pode-se identificar 

que o consumo de orgânicos tem se expandido com grande rapidez no mundo, 

crescimento impulsionado principalmente por países desenvolvidos, sendo que, 

atualmente os EUA e a Europa, com destaque para Alemanha, apresentam-se 

como principais consumidores mundiais de orgânicos (VIEIRA et al., 2013).  

Já países em desenvolvimento, como o Brasil, possuem um mercado 

consumidor de orgânicos ainda pouco explorado (SOARES; NEVES; CARVALHO, 

2014). A oferta desses produtos tem se concentrado principalmente em unidades 

produtivas de menor porte ou de agricultura familiar (CAMARGO FILHO et al., 

2004), onde o pequeno produtor pode agregar até 30% de valor ao seu produto e 

os custos de conversão da agricultura convencional para orgânica são relativamente 

menores, tendo inclusive, o amparo legal para a comercialização da produção 

orgânica ao consumidor final em feiras livres (MAPA, 2016). 

Neste contexto, a agropecuária orgânica brasileira tem como seus principais 

produtos hortaliças, cana de açúcar, café e frutas (CAMARGO FILHO et al., 2004; 

MAPA, 2016). Somente recentemente a produção orgânica de carne bovina tem 

ganhado maior atenção dos produtores, face às oportunidades de integração com 

outras culturas, gerando uma racionalização dos custos de produção, a redução dos 

impactos ambientais da atividade e a possibilidade de gerar maior valor agregado 

ao produto final (DOMIGOS, 2005; ANDRADE; BERTOLDI, 2012; GARDINI; 

MATIAS; AZEVEDO, 2014). 
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2.2. Pecuária Orgânica 

A produção pecuária brasileira ocupa posição de destaque no cenário 

internacional uma vez que, conforme dados da USDA (2017), em 2016 o Brasil 

apresentava o segundo maior rebanho bovino do mundo, com aproximadamente 

219 milhões de cabeças, sendo também o segundo maior produtor mundial de carne 

bovina, com uma produção de mais de 9,2 milhões de toneladas (Tabela 1). Esses 

números consolidam a produção brasileira de carne bovina como uma das principais 

do planeta, impulsionada por um mercado interno que consome algo em torno de 

80% da produção nacional. Ainda assim, a exportação de 20% da produção do país 

concede ao Brasil a posição de segundo principal exportador de carne bovina no 

mercado mundial, atrás apenas na Índia (USDA, 2017). 

 

Tabela 1. Produção de carne bovina e vitela no mundo em milhões de toneladas 
equivalente de carcaça (TEC) 

País 2015 2016 

Estados Unidos 10,817 11,507 

Brasil 9,425 9,284 

União Europeia 7,684 7,881 

China 6,700 7,000 

Índia 4,100 4,200 

Argentina 2,720 2,650 

Austrália 2,547 2,125 

Outros 15,706 15,796 

Total 59,699 60,443 

Fonte: Adaptado de USDA (2017). 

 

Com relação à participação brasileira no mercado externo, cabe salientar os 

desafios ainda encontrados pelo produto nacional para acessar mercados 

importantes, principalmente com referência às barreiras de sanidade impostas pelos 

principais países consumidores, como os Estados Unidos, por exemplo, que 

representam uma oportunidade de ampliação das exportações brasileiras, uma vez 

atendidas às exigências desses países (BENDER FILHO; ALVIN, 2008). 

De maneira geral, a produção de carne bovina, apesar de sua importância 

econômica e alimentar para o planeta, tem enfrentado questionamentos do mercado 

consumidor mundial, principalmente, quanto a seu impacto ambiental com 
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referência, por exemplo, a emissão de gases do efeito estufa, consumo de água, 

degradação do solo e desmatamento (CUPERSCHMID; TAVARES, 2002; GIL; 

GRACIA; SANCHEZ, 2000; ALBUQUERQUE JUNIOR et al., 2013).  

Esses questionamentos têm sido liderados prioritariamente por organizações 

não governamentais que realizam estudos e campanhas visando desestimular o 

consumo de carne bovina como estratégia de preservação do meio ambiente como, 

por exemplo, o cálculo da pegada ecológica (WWF, 2016; BECKER et al., 2012), ou 

a campanha segunda sem carne da Sociedade Vegetaria Brasileira. Recentemente 

ocorreu a aprovação de uma lei no Estado de São Paulo determinando a segunda 

sem carne na maioria dos órgãos públicos do Estado. Apesar de aprovada essa lei 

teve sua implementação vetada pelo governador do Estado (GLOBO RURAL, 

2017). 

Uma resposta a essas exigências do mercado consumidor contemporâneo 

pode ser encontrada na utilização do sistema orgânico de produção de carne 

bovina, que possui normas que direcionam a atividade de maneira a atender as 

exigências locais e mundiais de produção de alimentos como rastreabilidade, bem-

estar animal e certificação (CARRIJO; ROCHA, 2002). Segundo Chen (2009), a 

adoção da metodologia de produção orgânica se apresenta como um modelo 

inovador, que visa atender à crescente demanda do mercado consumidor, em busca 

de um estilo de vida saudável, o que impacta diretamente seus hábitos alimentares. 

A pecuária orgânica, diferente da produção vegetal de orgânicos em 

pequenas propriedades, possui rígida legislação de certificação, tendo como 

principais exigências: proteção, conservação e uso racional dos recursos naturais, 

proibição da utilização de fogo no manejo de pastagens, uso exclusivo de adubação 

verde na pastagem, 85% da alimentação do animal deverá ter origem orgânica, 

proibição de transgênicos na alimentação, proibição da alimentação forçada do 

animal, sombreamento para bem estar animal, criação em regime de vida livre, 

tratamento veterinário restrito a homeopáticos, sendo permitidas apenas vacinas 

obrigatórias, destinação adequada de resíduos, proibição de técnicas de 

transferência de embrião e obrigatoriedade de rastreamento individual do animal 

(PINERUYA; LUCATI, 2009; MAPA, 2014; MATIAS et al., 2015). Esses e outros 
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procedimentos para produção animal em sistema orgânico deverão compor o Plano 

de Manejo Orgânico que contém de forma detalhada todos os insumos e práticas 

adotadas na unidade de produção e deverá ser devidamente aprovado por uma 

OAC – Organismo de Avaliação da Conformidade Orgânica, responsável por atestar 

ou certificar o atendimento aos regulamentos do sistema de produção orgânica 

(MAPA, 2014).  

A decisão pela produção orgânica de carne bovina tem como propulsor os 

pilares de qualquer sistema sustentável, que preconiza uma atividade 

ecologicamente correta, economicamente viável e socialmente justa (SAMPAIO; 

GOSLING, 2014; LEE et al., 2014). Pode-se, dessa forma, demonstrar que o modelo 

de produção animal orgânica não trata apenas do cuidado com o bem-estar do 

animal ou da preservação do meio ambiente, mas sim, de um conjunto de 

procedimentos e atitudes que garantam a contemplação dos três pilares acima 

descritos (GARDINI; MATIAS; AZEVEDO, 2014; MATIAS et al., 2015). 

Nesse cenário, pode-se observar uma oportunidade de expansão da 

participação do produto orgânico no mercado consumidor de carne bovina 

(GARDINI; MATIAS; AZEVEDO, 2014), restando aos atores da cadeia de 

fornecimento da pecuária de corte a identificação dessa oportunidade e a 

elaboração de estratégias que objetivem a disponibilização de um produto inovador, 

que possa atender essa demanda, com qualidade, responsabilidade social e 

ambiental e, consequentemente, com melhores margens de lucro. 

 

2.3. Comportamento do Consumidor 

Face a importância do tema e o crescimento expressivo verificado no 

mercado de alimentos orgânicos nos últimos anos, diversos estudos foram 

realizados ao redor do mundo na área de comportamento do consumidor. Gil, 

Gracia e Sanchez (2000) realizaram uma pesquisa em duas regiões espanholas: 

Navarra e Madrid, entrevistaram 400 consumidores em cada região. Seus 

resultados apontaram a preocupação dos consumidores com uma dieta saudável e 

com a degradação ao meio ambiente, estando estes mais dispostos a comprar um 
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produto orgânico. No entanto, os autores identificaram que a variável maior preço 

resultou em impacto negativo na sua intenção de compra. 

Shepherd, Magnusson e Sjodén (2005), entrevistaram mais de 2000 

consumidores na Suécia e identificaram que a crença do alimento orgânico como 

mais saudável é a variável que mais fortemente impacta no comportamento do 

consumidor, sendo a preocupação com o meio ambiente uma variável de menor 

influência. O estudo aponta também que o preço premium do alimento orgânico 

como um ponto inibidor da decisão de compra do produto. 

Para Chen (2009), a preocupação com a própria saúde e com o meio 

ambiente são os dois motivos influenciadores mais recorrentes na decisão de 

compra do alimento orgânico. Essa constatação foi possível através de pesquisa 

realizada em Taiwan, com 470 consumidores através de formulários auto 

administrados. 

O trabalho de Hoppe et al. (2012), que foi realizado em Porto Alegre (RS), 

pesquisando 446 consumidores de tomates orgânicos em supermercados e feiras 

ecológicas da cidade, elaborado sob a ótica da Teoria do Comportamento Planejado 

(Theory of Planned Behavior), que considera que a intenção do comportamento 

humano está ligada as suas crenças, à normas subjetivas de convívio e à normas 

de controle. Seus resultados apontam que as atitudes e o controle percebido 

influenciam significativamente a intenção de compra do tomate orgânico. 

Boys, Willis e Carpio (2014), realizaram seu estudo na República 

Dominicana, entrevistando 188 consumidores com foco em identificar a disposição 

a pagar (DAP) por um alimento orgânico. Seus resultados identificaram a disposição 

de pagar um preço de até 17,5% maior por um alimento orgânico e que, contudo, a 

limitação de oferta desse produto resultava em impacto negativo na intenção de 

compra. 

Os estudos acima citados apontam diversos fatores que impactam na 

decisão de compra de produtos orgânicos pelo consumidor. A consciência 

ambiental consiste em observar qual o impacto que a preocupação do consumidor 

com a preservação do meio ambiente e o bem-estar animal no processo de 

produção de alimentos tem na decisão de compra de produtos orgânicos 
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(MAGISTRIS; GRACIA, 2008; GOETZKE; NITZKO; SPILLER, 2014; GHVANIDZE, 

VELIKOVA; OLDEWAGE-THERON, 2016). A consciência de saúde pode ser 

verificada na relação das atitudes de pessoas que apresentam preocupação com a 

saúde, que mantém uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável, com uma 

influência positiva desses comportamentos na intenção de compra de alimentos 

orgânicos (LOMBARDI; MOORI; SATO, 2004; RODRIGUES et al., 2009; 

ANDRADE; BERTOLDI, 2012; LEE et al., 2014). 

Além dos fatores expostos anteriormente, o preço e a disponibilidade do 

produto em pontos de venda também são itens preponderantes na decisão de 

compra de alimentos orgânicos (LAGO et al., 2006; GALLO; MARÍN; FLORES, 

2014). Os fatores preço e ponto de venda são integrantes do composto de marketing 

conhecido como “marketing mix”. Segundo Kotler (1998), o composto marketing mix 

pode ser definido como o conjunto de ferramentas que uma empresa utiliza para 

alcançar seus objetivos de marketing junto ao mercado consumidor definido. O 

maketing mix é composto pelos 4Ps: produto, preço, praça e promoção (AMARAL, 

2000; MOURA; ARAÚJO, 2014). Iremos nos ater as definições de marketing para 

os dois itens já identificados como impactantes na decisão de compra de alimentos 

orgânicos, o preço e o ponto de venda ou praça. 

O preço significa a quantia em dinheiro a ser pago por um produto. Sua 

composição leva em consideração os custos de produção, a demanda, a 

concorrência, entre outros, buscando estabelecer um preço justo para o mercado, 

sendo utilizado, eventualmente, em estratégias de promoção do produto 

(BATALHA; SILVA, 1995; KOTLER, 1998; NEVES et al., 2004). Sob o ponto de vista 

do comprador, o preço é uma percepção de valor, que atenda a satisfação das 

necessidades e desejos do consumidor pelo produto adquirido (VILCKAS; 

NANTES, 2007), ou seja, trata exatamente da disposição do consumidor a pagar 

um valor justo por um produto que apresenta uma diferenciação, como neste 

estudo, a carne bovina orgânica. Ainda assim, considerando o contexto do mercado 

de alimentos orgânicos, conforme Rodrigues et al. (2009) e Gallo, Marín e Flores 

(2014), alguns estudos apontam que uma diferença de 20% a 40% maior no preço 
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do produto orgânico em relação aos produtos não orgânicos apresenta-se como um 

obstáculo considerável para compra dos mesmos. 

Com relação ao ponto de venda ou praça, conforme a teoria do marketing 

mix, essa ferramenta envolve todos os esforços dispendidos para garantir a 

disponibilidade do produto para o mercado consumidor (BATALHA; SILVA, 1995; 

KOTLER; ARMSTRONG, 1998; KOTLER; KELLER, 2012). A oferta limitada e com 

baixa recorrência de produtos orgânicos devidamente identificados e rotulados tem 

impacto negativo na decisão de compra do consumidor, indicando uma 

oportunidade de evolução da cadeia de distribuição do segmento para consolidação 

deste mercado (RODRIGUES et al., 2009; GALLO; MARÍN; FLORES, 2014). 

 

2.4. Disposição a Pagar (DAP) 

Com base na constatação da escassez dos recursos naturais disponíveis no 

planeta, a partir da segunda metade do século XX as discussões sobre o meio 

ambiente e recursos naturais, ganham força dentro das ciências econômicas, com 

foco nos estudos e conceituação do desenvolvimento sustentável, que começam a 

identificar exatamente os impactos e consequências do crescimento econômico e 

social no meio ambiente (DEGRANDI, 2008). Com a evolução e aplicação dos 

conceitos de desenvolvimento sustentável nas relações comerciais, torna-se 

importante avaliar a percepção de valor do consumidor quanto a estas iniciativas.  

Segundo Degrandi (2008) e Furtado (2010), uma eficiente ferramenta de 

mensuração do valor percebido pelo mercado quanto a importância da preservação 

ambiental é a avaliação da Disposição a Pagar (DAP), que consiste em avaliar a 

disposição do mercado consumidor a pagar um valor adicional ou prêmio por um 

produto produzido com menor impacto ambiental. 

O processo de aquisição do consumidor com relação aos produtos orgânicos, 

considerando que sua produção está em linha com as premissas do 

desenvolvimento sustentável, pode ser impactado por algumas variáveis percebidas 

como importantes pelo comprador como a consciência ambiental, a consciência de 

saúde, segurança alimentar e preço (CHEN, 2009; SRIWARANUN et al., 2015). A 

avaliação de quais variáveis tem maior influência na disposição a pagar do 
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consumidor, poderá indicar informações importantes para evolução desse mercado, 

ainda pouco desenvolvido no Brasil. 

Neste contexto, segundo Miniussi, Coti-Zelati e Araújo (2015), torna-se 

importante para o produtor rural avaliar e compreender as preferências do mercado 

e os impactos que a preocupação com a saúde e a sustentabilidade provocam no 

seu comportamento e decisão de compra. Desta forma, a obtenção de informações 

consistentes do mercado consumidor quanto suas preferências e fatores 

importantes para sua decisão de compra são primordiais para atuação neste 

mercado. 

O conhecimento e análise dessas preferências, bem como, do perfil dos 

consumidores de carne bovina, pode viabilizar a elaboração de estratégias 

comerciais e de marketing que os impactem diretamente e, consequentemente, 

influenciem sua decisão de compra (SAMPAIO; GOSLING, 2014; GARDINI; 

MATIAS; AZEVEDO, 2014). Todo o esforço na produção de carne bovina, através 

do modelo orgânico, será validado pelo mercado quando se perceber sua 

disposição de pagar mais por um produto que apresente benefícios a saúde, 

garantia de origem e produção ambientalmente responsável. Sendo a identificação 

dessa disposição e a avaliação dos fatores de impacto na decisão de consumo, os 

principais objetivos desse estudo. 
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4. ARTIGO 1 

 

AVALIAÇÃO DA DISPOSIÇÃO A PAGAR PELA CARNE BOVINA ORGÂNICA: 

FATORES DE INFLUÊNCIA 

 

RESUMO: O crescimento do mercado de produtos orgânicos ao redor do mundo 

tem gerado a necessidade de se conhecer as variáveis que impactam nas decisões 

de consumo das pessoas. O objetivo deste estudo foi avaliar a Disposição a Pagar 

(DAP) do mercado consumidor para a carne bovina orgânica. Foram entrevistadas 

506 pessoas nos principais pontos comerciais da capital através de questionário 

estruturado, buscando identificar o impacto das variáveis, consciência à saúde (CS), 

consciência ambiental (CA), percepção de preço (PP), ponto de venda (PV) e 

informações de rótulo (IR) na sua disposição a pagar pela carne bovina orgânica. 

Os resultados indicaram uma relativa baixa disposição a pagar a pela carne bovina 

orgânica na amostra geral. Para o grupo dos que consomem o produto, as variáveis 

mais significativas preditoras da DAP são a PP e a CS. Já para o grupo dos que 

não consomem a carne bovina orgânica as variáveis com maior significância foram 

ponto de venda e percepção de preço, sendo que em ambos os grupos a variável 

independente PP tem relação negativa com a disposição a pagar. 

Palavras-chave: Alimento orgânico, alimentação saudável, percepção de preço, 

consciência à saúde, ponto de venda. 
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ASSESSMENT OF THE WILLINGNESS TO PAY BY ORGANIC BEEF: 

INFLUENCING FACTORS 

 

ABSTRACT: The growth of the market of organic products around the world has 

generated the need to know the variables that impact on the consumption decisions 

of the people. The objective of this study was to evaluate the willingness to pay 

(WTP) of the consumer market for organic beef. 506 people were interviewed in the 

main commercial points of the capital through a structured questionnaire, seeking to 

identify the impact of variables, health consciousness, environmental awareness, 

price perception, point of sale and label information in their willingness to pay for 

organic beef. The results indicated a relatively low willingness to pay for organic beef 

in the general sample, for the group of those who consume the product the most 

significant predictive variables of the WTP are price perception and health 

awareness. For those who do not consume the most significant variables, they were 

point of sale and price perception, and in both the independent variable price 

perception has a negative relation to the willingness to pay. 

Keywords: Organic food, healthy food, price perception, health consciousness, 

point of sale. 
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4.1. Introdução 

O crescimento do interesse do mercado consumidor por alimentos mais 

saudáveis, de origem segura e produzidos com práticas sustentáveis tem 

impulsionado a expansão do mercado mundial de alimentos orgânicos (CHEN, 

2009; LEE et al., 2014). Segundo Willer e Kilcher (2017), este mercado movimentou 

mais de U$ 81,6 bilhões em 2015 ante um valor de R$ 17,9 bilhões no ano 2000. 

Especificamente no Brasil, o mercado de produtos orgânicos movimentou em 2014 

R$ 2,0 bilhões e projeta um crescimento anual de no mínimo 20% ao ano nos 

próximos anos (MAPA, 2016). 

Tratando exclusivamente da carne bovina, observa-se que os 

questionamentos quanto ao impacto ambiental da atividade pecuária e o cuidado 

com a sanidade animal tem impulsionado a busca por um produto com processo de 

produção certificado (GARDINI; MATIAS; AZEVEDO, 2014; SAMPAIO; GOSLING, 

2014). Esta demanda coloca o modelo de produção orgânica da carne bovina como 

alternativa possível para redução do impacto ambiental da atividade, além de buscar 

atender a demanda crescente por uma alimentação mais saudável (SILVA; LIMA 

FILHO; FREIRE, 2015). Uma vez que a produção de carne bovina orgânica 

apresenta rigoroso processo de certificação, que trata desde cuidados com as 

nascentes d’agua na propriedade, proíbe o uso de agrotóxicos, exige o 

rastreamento individual do animal, além de ausência de transgênicos na 

alimentação ofertada ao animal (MATIAS et al., 2015). 

A identificação dessa demanda crescente tem gerado ao longo dos últimos 

anos uma série de estudos, como o de Carrijo e Rocha (2002); Velho et al. (2009); 

Gardini, Matias e Azevedo (2014); Vries et al. (2015); Garcia-Torres, López-Gajardo 

e Mesías (2016), que buscam indicar ao mercado informações importantes sobre a 

produção da carne bovina orgânica, o comportamento do consumidor e os fatores 

preponderantes para sua decisão de compra e consumo da carne bovina orgânica. 

Porém, poucos estudos objetivam a avalição da disposição a pagar (DAP) do 

consumidor pelo alimento orgânico. 

Considerando o expressivo mercado de alimentos orgânicos e a importância 

de conhecer os fatores que impactam a decisão de compra do consumidor, o 
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objetivo principal deste estudo foi avaliar os fatores que influenciam na disposição 

a pagar do consumidor pela carne bovina orgânica. Seus objetivos específicos 

foram: a) determinar a contribuição das variáveis, consciência ambiental (CA), 

consciência à saúde (CS), percepção de preço (PP) e ponto de venda (PV) à 

disposição a pagar (DAP) e b) avaliar o comportamento de grupos distintos de 

consumidores e não consumidores da carne bovina orgânica em relação a DAP. 

 

4.2. Material e Métodos 

Para a execução deste estudo definiu-se uma abordagem descritiva não-

probabilística de no mínimo quatrocentos consumidores, considerando a população 

economicamente ativa de Campo Grande (MS), de 435.728 pessoas (IBGE, 2010). 

O nível de confiança foi de 95%, uma margem de erro de 4,51%, aceitável para as 

avaliações em ciências sociais aplicadas (AGRESTI; FINLAY, 2012). As entrevistas 

foram realizadas nas principais áreas de circulação das regiões administrativas do 

Centro, Bandeira e Prosa de Campo Grande, MS, no período de 02 a 21 de julho 

de 2017, sendo assegurado ao respondente a sua não identificação e o sigilo de 

suas respostas. A amostra total foi de 506 consumidores, sobre os quais foram 

aplicados o questionário por pessoas devidamente treinadas para abordagem. Os 

consumidores se dispuseram voluntariamente a responder questões sobre seus 

hábitos de consumo de carne e seu conhecimento e percepções quanto a carne 

bovina orgânica. A pesquisa e o questionário foram devidamente avaliados pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Anhanguera-Uniderp sob 

parecer número 1.867.985 em 15 de dezembro de 2016. 

Para coleta de dados foi utilizado um questionário composto por dez seções, 

sendo que a primeira seção tratava da capacidade de identificação e conhecimento 

do entrevistado quanto a carne bovina orgânica através de três questões 

dicotômicas (com resposta sim ou não); a segunda era composta de declarações 

quanto a consciência ambiental do consumidor (CA); na terceira seção as 

declarações se referiam a preocupação ou consciência quanto a saúde (CS); a 

quarta seção tratava da percepção do preço da carne bovina orgânica (PP); a quinta 

avaliava a disponibilidade e oferta do produto nos pontos de venda (PV); a sexta 



23 

seção se referia as informações de rótulo da carne bovina orgânica (IR); a sétima 

dispunha sobre a disposição a pagar mais pela carne bovina orgânica (DAP); a 

oitava seção apontava a frequência de compra e os locais de preferência de compra 

do consumidor; a nona dimensionava em percentual a disposição ou não de pagar 

mais pelo produto. A escala de concordância de Likert de sete pontos (1 igual a 

discordo totalmente até sete iguais a concordo totalmente), foi adotada para as 

seções de dois a sete. A décima seção levantava os dados sócio demográficos dos 

entrevistados, quanto ao gênero, idade, estado civil, grau de instrução e faixa de 

renda familiar. 

A análise dos dados foi realizada com emprego de regressões lineares 

múltiplas. Inicialmente, foi verificada a multicolinearidade dos dados por meio da 

tolerância (<0,10) (PALLANT, 2013). Nessa verificação não ocorreu a 

multicolinearidade entre as variáveis independentes consideradas no estudo. Os 

dados atípicos foram estimados por meio da distância de Mahalanobis, em termos 

de quantidade de variáveis independentes do modelo, considerando os valores 

críticos propostos por Pallant (2013). No caso do presente estudo, tem-se a variável 

dependente DAP e as cinco variáveis independentes CA, CS, PP, PV e IR. Logo, o 

valor de corte da distância de Mahalanobis foi de 20,52. Com isto, foram retiradas 

12 observações atípicas e a amostra ficou em 476 observações. 

As regressões foram calculadas pelo método de inserção, em relação aos 

grupos que consome e que não consome a carne bovina orgânica e ao total da 

amostra. As regressões múltiplas lineares foram utilizadas para avaliar como as 

variáveis independentes Consciência Ambiental, Consciência à Saúde, Percepção 

de Preço, Pontos de Venda e Informações de Rótulo predizem a Disposição a 

Pagar. Os modelos foram apresentados para a amostra total e para os grupos 

relacionados ao consumo e não consumo de carne bovina orgânica. Foi realizada 

uma análise preliminar para assegurar o atendimento dos pressupostos de 

normalidade, linearidade, multicolinearidade e homocedasticidade dos dados. Para 

todos os três grupos o teste F foi significativo a p<0,05, indicando que a combinação 

das variáveis independentes das amostras consegue predizer a variável 
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dependente. O software utilizado para realização dos cálculos desse estudo foi o 

SPSS v.24. 

 

4.3. Resultados e Discussão 

A Tabela 2 apresenta o perfil socioeconômico dos consumidores abordados. 

A quantidade de homens e mulheres entrevistados apresenta similaridade com os 

dados do IBGE (2010) para a cidade de Campo Grande (MS) (cerca de 51% homens 

e 49% mulheres). Dentro da amostra total de 506 consumidores abordados a 

maioria de 53,8% foi formada por mulheres, 72,5% dos entrevistados com idade 

acima de 25 anos, 51,7% são casados, 42,8% possuem o ensino médio e a maioria 

de 48,4% tem renda mensal entre R$ 1.244,00 e R$ 2.488,00. 

 

Tabela 2. Perfil socioeconômico dos consumidores de Campo Grande, Mato Grosso 
do Sul, em 2017 

Características  Contagem Percentual 

Gênero Masculino 234 46,2% 
Feminino 272 53,8% 

Faixa de idade Menor de 18 10 2,0% 

De 18 a 24 129 25,5% 

De 25 a 34 160 31,6% 

De 35 a 49 109 21,5% 

De 50 a 60 80 15,8% 

Maior de 60 18 3,6% 

Estado civil Solteiro 181 35,8% 

Casado 261 51,7% 

Viúvo 39 7,7% 

Outro 24 4,8% 

Nível de escolaridade Fundamental 105 20,8% 

Médio 216 42,8% 

Superior 174 34,5% 

Pós-Graduado 10 2,0% 

Faixa de Renda familiar Até R$ 1.244,00 148 29,2% 

R$ 1.244,00 a R$ 2.488,00 245 48,4% 

R$ 2.488,00 a R$ 6.220,00 105 20,8% 

R$ 6.220,00 a R$ 12.440,00 8 1,6% 

R$ 12.440,00 ou mais. 0 0,0% 

 

A Tabela 3, tem o objetivo de demonstrar o nível de conhecimento da 

amostragem quanto à carne bovina orgânica. Dessa forma, pode-se identificar que 
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apenas 16,0% dos consumidores sabem definir o que é carne bovina orgânica, 

apontando uma oportunidade de grande potencial de promoção do produto, 

buscando a divulgação da carne bovina orgânica ao público que ainda não conhece 

o produto. Verifica-se ainda que 98,4% das pessoas não conseguem distinguir a 

carne bovina orgânica da convencional e que 96,8% ainda não compraram a carne 

bovina orgânica, possivelmente pela falta de conhecimento quanto as 

características do produto e de seu processo de produção. 

 

Tabela 3. Consumo de carne bovina orgânica 

Pergunta Resposta 
Não consome Consome Total 

n % n % n % 

Você sabe o que é uma Carne 
Bovina Orgânica? 

Sim 64 13,1% 17 94,4% 81 16,0% 

Não 424 86,9% 1 5,6% 425 84,0% 

Você consegue distinguir Carne 
Bovina Orgânica da 
Convencional? 

Sim 0 0,0% 8 44,4% 8 1,6% 

Não 486 100,0% 10 55,6% 496 98,4% 

Você compra Carne Bovina 
Orgânica? 

Sim 0 0,0% 16 88,9% 16 3,2% 

Não 485 100,0% 2 11,1% 487 96,8% 

n = número 

 

Analisando somente o grupo que consome o produto, pode-se verificar que 

55,6% dos consumidores têm dificuldades de distinguir a carne orgânica da 

convencional e que 88,9% deste grupo compra o produto (Tabela 3). Quando se 

avalia o grupo dos que não consomem, é possível identificar que 86,9% destes 

consumidores não sabem o que é a carne bovina orgânica e que nenhum dos 

entrevistados consegue distinguir o produto orgânico do convencional (Tabela 3).  

De maneira geral, os consumidores abordados apresentam um baixo 

conhecimento da carne bovina orgânica, resultado em concordância com os 

apontados pelo estudo Pineyrua e Lucati (2009) que também indicou a falta de 

conhecimento do mercado consumidor quanto a carne bovina orgânica. Essa 

inferência indica uma oportunidade de promoção e divulgação do produto, visando 

garantir maior segurança ao consumidor na sua decisão de compra entre o produto 
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orgânico ou convencional, o que provavelmente poderá impactar de forma positiva 

sua disposição a pagar pela carne bovina orgânica. 

Conforme apresentando na Tabela 4, para a amostra total o coeficiente de 

determinação foi de R2=0,058, ou seja, apenas 5,8% da DAP é explicada pelas 

variáveis independentes CA, CS, PP, PV e IR, ou seja, esse arranjo de variáveis 

apresenta uma baixa influência na explicação da disposição a pagar dos 

consumidores abordados. Dessas variáveis independentes, a CA e a IR não foram 

significativas a p<0,05. A variável latente PV (B=0,101, p<0,05) é a que mais 

contribui na equação para prever a DAP, sendo que as variáveis CS (B=0,064, 

p<0,05) e PP (B=-0,086, p<0,001) também são importantes nesta equação (Tabela 

4). Estes resultados indicam que o desenvolvimento de estratégias comerciais com 

foco nessas três variáveis (PV, CS e PP), possivelmente, aumentará a disposição 

a pagar deste grupo de consumidores. Cabe ressaltar que os estudos realizados 

por Krischke e Tomiello (2009) e Andrade e Berltoldi (2012) também apontaram as 

variáveis CS e a PP como fatores significativos na influência da decisão de compra 

do consumidor.  

 

Tabela 4. Coeficientes não padronizados dos modelos de regressão múltipla para 
a predição da variável latente dependente Disposição a Pagar 

Modelos Total (n=476) Não consome (n=460) Consome (n=16) 

Variáveis independentes B B B 

Constante 1,271* 1,147* 1,608ns 

Consciência Ambiental (CA)  -0,052ns 0,105ns -0,209ns 

Consciência à Saúde (CS) 0,064* -0,030ns 0,713*** 

Percepção de Preço (PP) -0,086*** -0,058* -0,269* 

Pontos de Venda (PV) 0,101* 0,085* 0,053ns 

Informações de Rótulo (IR) 0,019ns 0,014ns 0,100ns 

R2 0,058 0,044 0,771 

F 6,177*** 4,371* 8,074** 

Legenda: R2=coeficiente de determinação; F=teste F, medida de associação da análise de 
variância; Nível de significância bicaudal para a estatística t, ao intervalo de confiança de 
95%: ns=não significativo; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 

 
Para as pessoas que não consomem carne bovina orgânica, apenas 4,4% 

da variância das variáveis preditoras explicam a DAP (Tabela 4), dessa forma, para 
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esse grupo de consumidores a influência na sua disposição a pagar dessa 

composição de variáveis é ainda mais baixa. As variáveis latentes significativas a 

p<0,05 são a PP e a PV. Isto pode indicar que este grupo de consumidores se 

predispõe a pagar mais pela carne bovina orgânica em função de um preço (B=-

0,058) e da facilidade do ponto de venda (B=0,085). Ou seja, se a sua percepção 

for de o preço ser maior para a carne orgânica do que para a convencional, menor 

será a sua disposição a pagar mais pela carne orgânica. Resultado também 

verificado por Gil, Gracia e Sanchez (2000) inferindo em seu estudo que a variável 

preço apontou influência negativa na intenção de compra do consumidor.  

Quanto à variável latente PV, seu coeficiente indica que quanto maior o 

número de pontos de venda de carne bovina orgânica, mais o consumidor do grupo 

que não consome estaria disposto a pagar pelo produto, apontando uma 

possibilidade de desenvolvimento do mercado da carne bovina orgânica através da 

melhoria de seu processo de distribuição e oferta nos pontos de venda. Esta 

influência também foi verificada no estudo realizado por Boys, Willis e Carpio (2014) 

que apontou que a limitação da oferta do produto orgânico gerou impacto negativo 

na decisão da compra dos consumidores pesquisados. 

Os coeficientes não padronizados da regressão múltipla para o grupo que 

consome carne bovina orgânica tem 77,1% da sua variância explicada à DAP 

(Tabela 4). Neste grupo pode-se inferir uma alta influência desse arranjo de 

variáveis na disposição a pagar dos consumidores entrevistados. As variáveis 

preditoras significativas a p<0,05 são a CS e a PP.  

A percepção do preço tem relação negativa com a DAP, inferindo-se que se 

o consumidor constata um preço relativo alto, menor será a sua disposição a pagar 

o preço da carne orgânica. Um contraponto a este resultado pode ser encontrado 

no estudo de Garcia-Torres, López-Gajardo e Mesías (2016) que identificaram uma 

disposição do consumidor de pagar até 40% a mais pela carne bovina orgânica em 

pesquisa realizada na Espanha. Já a influência significativa da variável consciência 

à saúde está em conformidade com os resultados encontrados nos estudos de 

Shepherd, Magnusson e Sjödén (2005), Chen (2009) e Lee et al. (2014), sendo a 

CS possivelmente, a variável com maior potencial de influência na decisão de 



28 

consumo do produto orgânico, tornando essencial sua utilização nas estratégias de 

desenvolvimento do mercado da carne bovina orgânica. 

A consciência ambiental (CA), de acordo com os estudos de Lombardi, Morri 

e Sato (2004), Chen (2009) e Ghvanidze, Velikova e Oldewage-Theron (2016), foi 

indicada como um fator de importante influência na decisão de consumo de 

produtos orgânicos, apontando para a preocupação com a preservação do meio 

ambiente como uma atitude propulsora do crescimento no mercado de produtos 

orgânicos no Brasil e no Mundo. Porém, os resultados encontrados em nossa 

pesquisa indicam que a variável independente CA apresentou resultado não 

significativo (B=-0,0052ns) na amostra total e, também, não significativo nos grupos 

que consome (B=-0,209ns) e no que não consome (B=-0,105ns) a carne bovina 

orgânica (Tabela 4), demonstrando a pequena influencia que a preocupação com a 

preservação do meio ambiente exerce sobre a decisão de consumo da amostragem. 

Essa constatação também foi percebida nos estudos de Albuquerque Junior et al. 

(2013) e Cuperschmid e Tavares (2015) realizados em outras regiões do país em 

relação a alimentos orgânicos, que identificam a CA como uma variável de menor 

preponderância à DAP. Com base nesse contraponto é possível perceber que 

apesar de existir base científica identificando a consciência ambiental como fator 

preponderante na decisão de consumo do consumidor para produtos orgânicos, 

essa hipótese não pôde ser confirmada por esta pesquisa, o que possivelmente 

indica uma relevante falta de percepção dos consumidores abordados quanto ao 

impacto de suas decisões de consumo de alimentos no meio ambiente. 

 

4.4. Conclusões 

Em seu conjunto de dados analisados o estudo aponta que para o grupo que 

consome a carne bovina orgânica, as variáveis CA, CS, PP, PV e IR explicam 77,1% 

de DAP, com destaque para a variável preditora CS. No grupo dos que não 

consomem identifica-se um grande desconhecimento quanto ao conceito e 

características da carne bovina orgânica e uma consequente baixa DAP. Em ambos 

os grupos quanto maior a PP da carne bovina orgânica menor a DAP do consumidor 

por este produto. 
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4.5. Considerações Finais 

Os resultados deste estudo realizado com consumidores de Campo Grande, 

MS apresentaram algumas implicações empresariais e acadêmicas. As 

empresariais são indicadas por algumas constatações verificadas na pesquisa, 

como a falta de conhecimento da amostragem quanto a carne bovina orgânica e a 

influência significativa das variáveis consciência à saúde, ponto de venda e 

percepção de preço na disposição a pagar do consumidor.  

Essas evidências podem apoiar a composição de planos comerciais 

estratégicos dos atores da cadeia produtiva da carne bovina local, utilizando 

ferramentas de gestão e marketing para melhorar ou implementar a divulgação da 

carne bovina orgânica com suas características sustentáveis e de saúde e ampliar 

a disponibilidade do produto em pontos de venda diversificados. Buscando agregar 

valor ao produto e influenciar positivamente a disposição a pagar (DAP) do mercado 

consumidor, uma vez que, estas variáveis estão identificadas como impactantes 

nesta disposição.  

Ainda sobre as implicações empresariais, face ao expressivo número de 

consumidores da amostragem que afirmaram não conhecer a carne bovina 

orgânica, apresenta-se aos produtores e comercializadores desse mercado a 

oportunidade de concentrar esforços na divulgação, diferenciação e promoção do 

produto em seus pontos de venda e meios de comunicação com o consumidor, 

buscando tornar a carne bovina orgânica um produto conhecido do cotidiano do 

consumidor, o que poderá influenciar sua percepção de valor sobre o produto e 

consequente a DAP.  

As implicações acadêmicas se dão pela limitação da pesquisa e da 

oportunidade de novos estudos. Essas limitações ocorrem devido sua realização 

em apenas uma cidade, uma vez que, variações podem ocorrer em outros 

mercados devido características geográficas e culturais. Dessa forma, para buscar 

ampliar o conhecimento sobre o comportamento do consumidor em relação carne 

bovina orgânica, indica-se a realização de novos estudos quanto à disposição a 

pagar (DAP) do consumidor em outras cidades do estado ou regiões do país, dada 

a pequena quantidade de pesquisas com este foco. Uma outra oportunidade de 
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apoio acadêmico à evolução desse mercado é a realização de estudos que 

busquem apontar estratégias eficientes de promoção da carne bovina orgânica e 

explorar de maneira mais específica os segmentos do mercado consumidor com 

maior predisposição ao consumo de produtos orgânicos. Como esta pesquisa foi 

realizada através de uma amostragem não probabilística, apresenta-se como 

limitação a impossibilidade de estender estes resultados sobre a população em 

geral e demais generalizações. 

De maneira geral apesar da influência das pressões sociais quanto a saúde 

e a preservação do meio ambiente, o mercado da carne bovina orgânica, ainda, 

encontra-se em estágio inicial de evolução no Brasil, sendo este um tema com 

grande oportunidade de desenvolvimento em âmbito empresarial e acadêmico. 
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Apêndice 1 

Apêndice 1A. Formulário de pesquisa 
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