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INTRODUÇÃO

De acordo com Keller e Kotler (2012), existem quatro fatores que influenciam no
comportamento de compra das pessoas, são eles: fatores culturais, fatores sociais, fatores pessoais e
fatores psicológicos. Dito isto, para Costa e Teodósio (2011), uma crescente parte dos consumidores
atuais estão atentos aos problemas que a sociedade de consumo está causando no planeta, são os
chamados consumidores ambientalmente sustentáveis.

Com isso, de acordo com o Instituto Akatu (2005), esta crescente atenção dos consumidores
às ações das empresas com relação aos fatores sociais e também ambientais, fomentam o surgimento
de consumidores dispostos a utilizar deliberadamente seu poder de compra como forma de direcionar
o comportamento das empresas.

De acordo com Spers (1998) e Cerveira e Castro (1999), o perfil do consumidor, e,
consequentemente, a sua disposição à pagar, não são homogêneos e dependem de variáveis
socioeconômicas, as quais estão sendo consideradas na pesquisa.

De acordo com Costa e Teodósio (2011), a disposição à pagar (DAP) está diretamente ligada à
renda disponível para o consumidor, sendo esta disposição maior nas classes com rendas mais altas da
população, já que estes produtos, segundo Cunha (2006), são, na maioria das vezes, mais caros que os
convencionais. Ademais, Cunha (2006) ainda ressalta que existem outros fatores socioeconômicos
que limitam o consumo massivo destes produtos no Brasil, como a baixa escolaridade, tudo isso
mostrando que ainda não houve significativas mudanças quanto aos elementos socioeconômicos que
influenciam na DAP, visto que Cerveira e Castro (1999), através uma pesquisa realizada em uma feira
de produtos orgânicos tradicional da cidade de São Paulo, constatou que o consumidor de alimentos
orgânicos no Brasil é uma elite intelectual e econômica, visto que a maioria tem formação superior, e
é de classe média. Eles também haviam constatado que predominavam consumidores do sexo
feminino de meia idade (31 a 50 anos) e casadas.

Sabendo disso, a pesquisa que foi desenvolvida busca esclarecer se o consumidor está
disposto a pagar mais por um café sustentável e quais elementos socioeconômicos influenciam nesta
disposição.

METODOLOGIA

Primeiramente, um levantamento bibliográfico foi realizado, no qual temas como
comportamento do consumidor, disposição à pagar (DAP) e elementos socioeconômicos que



influenciam nesta disposição foram levantados, tudo isso mediante à coleta de dados secundários, por
meio de revisão bibliográfica.

A fim de solucionar a questão central que originou este projeto, que é a seguinte: O
consumidor está disposto a pagar mais por café sustentável?, foi realizada uma pesquisa quantitativa e
descritiva, com dados primários, no qual a coleta destes ocorreu nos meses de janeiro a junho, por
meio de um questionário estruturado, ou seja, com perguntas fechadas.

Estes questionário continha oito perguntas, que estavam subdivididas em três sessões. Sendo
as duas primeiras sessões filtros, que serviram para descartarmos pessoas que não faziam parte do
público alvo da nossa pesquisa. Estes formulários foram disponibilizados virtualmente, por meio de
ferramentas como whatsapp e grupos de facebook.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Primeiramente, o público alvo desta pesquisa foi homens e mulheres economicamente ativos,
que participavam da decisão de compra de café de suas famílias na cidade de Iracemápolis-SP, o que
totalizou 71 pessoas, das quais 46 eram mulheres, 64,8%, e 25 eram homens, 35,2%.

Gênero

Fonte: Dados da Pesquisa

Destas, 42,3% tinham de 35 a 49 anos, 33,8% de 20 a 34 anos, 15,5% de 50 a 64 anos, 4,2%
acima de 64 anos e 4,2% abaixo de 20 anos.

Faixa etária dos participantes

Fonte: Dados da Pesquisa
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Ao serem questionados quais fatores mais influenciam em sua decisão de compra de café,
aproximadamente 48% dos entrevistados responderam que o sabor era a maior influência e
aproximadamente 42,3% relataram que o preço. E apenas 5,6% dos entrevistados responderam que o
Selo do Sistema Brasileira de Avaliação da Conformidade Orgânica tinha maior influência em sua
decisão de compra.

Fatores que mais influenciam os consumidores de cafés na compra

Fonte: Dados da Pesquisa

Com este dado, pode-se destacar que uma parcela considerável da população considera o
preço como elemento principal na escolha do café.

Em seguida, ao serem questionados o quanto estão dispostos a pagar a mais pelo café
sustentável, 25,4% responderam estar dispostos a pagar 0% a mais, 56,3% relataram estarem
dispostos a pagar de 10 – 20% a mais, e aproximadamente 17% relataram estarem dispostos de pagar
30 – 40% e menos de 2% estão dispostos a pagar 40% a mais.

O quanto estão dispostos a pagarem mais

Fonte: Dados da Pesquisa
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O que se conclui a partir deste segundo gráfico, é que 25,4% dos consumidores estão
dispostos a pagar 0% a mais pelo atributo de sustentabilidade no café, ou seja, não estão dispostos,
conforme a “fatia” azul deste gráfico de pizza.

Outra inferência a ser feita é que a grande maioria dos consumidores, 56,3%, estão dispostos a
pagar de 10 a 20% a mais pelo produto, e que apenas 1,4% estão dispostos a pagarem mais de 40%
pelo atributo.

E conforme exposto por Cunha (2006), que a baixa escolaridade é um fator socioeconômico
que está diretamente relacionado com a decisão de não comprar produtos sustentáveis, uma das
perguntas feitas nesta pesquisa buscou analisar o grau de instrução dos entrevistados, conforme o
gráfico abaixo.

Grau de instrução dos entrevistados

Fonte: Dados da Pesquisa

A partir deste dado, pode-se observar que a minoria dos entrevistados, 2,8%, continha o
ensino médio incompleto, 36,6% continha apenas o ensino médio, e o maior grupo continham ensino
superior, o que representa aproximadamente 47% dos entrevistados.

No que tange a renda mensal familiar, pode - se observar que a 46,5% dos entrevistados
responderam que a renda per capta de sua família era de 2 a 3 salários mínimos, e 31% disseram que a
de sua família era de 4 a 6 salários mínimos,  e menos de 23% disseram ser maior que 7 salários
mínimos  e menos de 10% relataram ser menos que 1 salários mínimo.

Renda mensal per capita familiar

Fonte: Dados da Pesquisa
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Conclusão

Portanto, a partir do segundo gráfico, pode-se inferir que mais de 75% das pessoas alvo desta
pesquisa, estão dispostas a pagarem mais por cafés sustentáveis, representando mais de 3 ⁄ 4 dos
entrevistados, o que responde a pergunta que originou esta pesquisa.

Além da pergunta norteadora, a pesquisa buscou trazer outras informações, como algumas
variáveis socioeconômicas que influenciam nesta disposição a pagar, como gênero, idade e grau de
instrução dos participantes. Sabendo disso, pode-se destacar, de acordo com primeiro gráfico, que
64,8% dos consumidores de café orgânicos são mulheres, o que está totalmente de acordo com o que
Cunha (2006) constatou. Outra variável a ser considerada é que quase 80% dos entrevistados tinham
de 20 a 49 anos, fato que também está em conformidade ao que Cunha (2006) encontrou, visto que o
mesmo concluiu que as pessoas de 30 a 50 anos eram os maiores consumidores de produtos
orgânicos. Por fim, também pode-se concluir, a partir do gráfico de renda familiar per capita, que a
grande minoria dos consumidores de orgânicos tem uma renda familiar menor que 1 salário mínimo.

Em síntese, o perfil do consumidor de café sustentável são mulheres de 20 a 49 anos, com
ensino superior completo e com renda familiar superior a dois salários mínimos.
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