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A CONFIGURAÇÃO DA IMAGEM DE ALIMENTOS ORGÂNICOS E 

MOTIVADORES PARA O CONSUMO 

Bolsista: Nadir Souza Saleri ; Orientador: Deonir De Toni

Objetivo: 

Essa pesquisa buscou identificar a 

configuração da imagem de alimentos 

orgânicos para os seus consumidores, bem 

como suas motivações para o consumo.  A 

partir da revisão da literatura evidenciou-se 

que a imagem de alimentos orgânicos pode 

ser configurada a partir de significados 

hedônicos a partir das dimensões axiomática, 

simbólica e social e também por significados 

utilitários a partir das dimensões racional e 

sensorial.  

Ref. Teórico 

Para Hjelmar (2011) há inúmeros 

fatores que levam os consumidores de 

alimentos orgânicos comprarem estes 

produtos, destacando: disponibilidade do 

produto em diferentes estabelecimentos de 

alimentos, preço, qualidade percebida, 

considerações familiares, preocupações 

política e ética e preocupação com a saúde. 

Dimensões das Imagens de Alimentos 

Orgânicos 

 

Metodologia: 

Como metodologia, efetuou-se uma 

pesquisa de natureza quantitativa, com 275 

consumidores de alimentos orgânicos através 

do Método de Configuração da Imagem.  

 

 

Resultados: 

Imagem Central

 

Gráfico da Configuração da Imagem de 

Alimentos Orgânicos 

 

Considerações  

O presente estudo apresenta 

relevantes contribuições em torno da temática 

da configuração da imagem, em especial, do 

consumo de alimentos orgânicos. Os 

resultados indicam que os atributos centrais 

que ocupam a mente destes consumidores 

dizem respeito a uma alimentação saudável, 

natural e sem agrotóxicos, que proporciona 

uma melhor qualidade de vida e ajuda na 

preservação do ambiente. Identifica-se que há 

uma preocupação com o meio ambiente, mas 

a principal e mais forte preocupação é 

egocêntrica, com ênfase na saúde através de 

uma alimentação mais saudável, mais natural 

e sem agrotóxicos. 
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