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RESUMO  

O objetivo da presente pesquisa foi analisar fatores que possam influenciar a intenção 

de compra de alimentos transgênicos e o conhecimento dos consumidores em relação a 

alimentos transgênicos. Para tal foi realizado uma revisão teórica sobre os temas: 

transgênicos, Teoria do Comportamento Planejado e Food Related Lifestyle (FRL), 

acompanhado de aplicação de um questionário como instrumento de pesquisa para 218 

pessoas, responsáveis pelas compras de alimentos de suas residências e residentes no 

Brasil. A análise de dados foi feita através de análise estatística descritiva, análise fatorial, 

análise de regressão e outros testes comparativos. Os resultados mostraram que o fator da 

Teoria do Comportamento Planejado que mais influencia a intenção de compra de 

alimentos transgênico é a atitude, além disso os consumidores possuem uma atitude 

negativa em relação a estes alimentos. Foi possível também perceber que existe uma 

grande falta de informações relacionada a alimentos transgênicos e que isso independe de 

escolaridade, renda, área de moradia ou sexo. Concluiu-se que todos os fatores da Teoria 

do Comportamento Planejado são preditores que motivam a intenção de compra de 

alimentos transgênicos e que não há relação significativa entre Teoria do Comportamento 

Planejado e Food Related Lifestyle quando se trata do consumo do OGMs. 

 
Palavras-chave: Alimentos transgênicos. Intenção de compra. Teoria do 
Comportamento Planejado. OGM.  
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1  INTRODUÇÃO 

Os transgênicos, convencionados como sinônimos de OGMs (Organismos 

Geneticamente Modificados) neste estudo, são seres vivos, que foram modificados 

geneticamente, por meio do recebimento de genes, ou cadeias genéticas de outros seres 

vivos, de espécies similares ou diferentes da sua, sendo esse procedimento feito de forma 

não natural (ALVES, 2004).  

O uso de alimentos geneticamente modificados se deu para que a indústria agrícola 

pudesse propiciar melhoramentos genéticos nos alimentos, permitindo assim que 

apresentassem as características desejáveis, como, por exemplo, resistência a pragas e 

doenças, aumento da produtividade e redução do uso de defensivos agrícolas (CARRER 

et al., 2010). 

Desde o início de sua criação nos anos 1970, com o surgimento da engenharia 

genética e consequente criação do DNA recombinante, os transgênicos estão presentes 

em nossa alimentação e seu uso vem crescendo cada dia mais (AMORIM, 2003). 

Esse crescimento é perceptível, se analisada a área acumulada em uma escala 

global de produção de grãos transgênicos, que, em 20 anos, cresceu aproximadamente 

110 vezes, saindo de um total de 1,7 milhão de hectares em 1996 e alcançando a quantia 

de 185,1 milhões de hectares em 2016, que estão distribuídos por 26 países, sendo que, 

destes, 19 são países em desenvolvimento (ISAAA, 2016). 

Dentro destes países em desenvolvimento, o Brasil ganha lugar de destaque quando 

se trata do cultivo de transgênicos, ficando em segundo lugar, atrás apenas dos Estados 

Unidos, com um total de 49,1 milhões de hectares, distribuídos entre as culturas de soja, 

prioritariamente, milho e algodão.(ISAAA, 2016). 

Apesar do crescimento estupendo da produção de alimentos geneticamente 

modificados, assim como sua presença massiva nos supermercados brasileiros, existem 

controvérsias e cada vez mais discussões e embates científicos quanto aos benefícios de 

se produzirem tais alimentos. Segundo Colombo (1999), o benefício de se produzir 

organismos geneticamente modificados se restringe unicamente ao produtor, pois este tem 

maiores ganhos financeiros com a produção do mesmo, já para o consumidor não há 

vantagens. 

É crescente o número de comprovativos dentro do campo científico dos malefícios 

causados pelo uso desta tecnologia, sendo um deles o aumento da aplicação de pesticidas, 

acarretado pelo desenvolvimento de insetos resistentes à tecnologia, e seus consequentes 



14 

 

 

efeitos negativos para a saúde dos consumidores e para o meio ambiente (GILLES et al., 

2015), assim como os efeitos da transgenia na epidemia da obesidade: 

Consequentemente, fomos capazes de demonstrar uma ligação nova entre 

o consumo de produtos à base de milho e o aumento da tendência à obesidade que 

nunca antes foi atribuída à epidemia de obesidade. Essa correlação coincide com a 

introdução de milhos transgênicos na cadeia alimentar humana, o que levanta então 

uma nova hipótese que deveria ser testada em modelos moleculares e animais da 

obesidade (SHAO; CHIN, 2011, p. 253). 

Além disso, existem diversas pesquisas que indicam que o consumo destes 

alimentos geneticamente modificados pode gerar prejuízos à saúde como alergias, redução 

do efeito de antibióticos no tratamento de doenças bacterianas, e aumento de resíduos 

tóxicos no organismo (CAVALLI, 2001). 

Diante desse cenário, surge a discussão da importância de fornecer ao consumidor 

informações sobre os alimentos. E foi nesse intuito que se deu a aprovação da lei nº 11.105, 

de 24 de março de 2005, que regulamenta dispositivos da Constituição Federal e cria o 

Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, cujo objetivo é gerar e implementar políticas 

nacionais de biossegurança e reestruturar a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 

– CTNBio, que tem por finalidade acompanhar o progresso científico no campo de 

biotecnologia. Os dois órgãos têm o propósito de garantir a segurança dos consumidores. 

A partir desta lei se regulamentou o rótulo com informativo de transgenia, para todos 

aqueles alimentos destinados ao consumo humano ou animal, que sejam ou contenham 

organismos geneticamente modificados e seus derivados. 

Neste contexto, com a existência da rotulagem e de extensos estudos apresentando 

benefícios e malefícios, o consumidor brasileiro apresenta dificuldades durante o processo 

de tomada de decisão na compra de alimentos transgênicos (SOUZA, 2013).  

Sendo assim, o presente trabalho se propõe a analisar, com base na Teoria do 

Comportamento Planejado, teoria que tem como finalidade predizer o comportamento 

humano em situações específicas, a atitude dos consumidores brasileiros em relação a 

alimentos transgênicos. 

 

 

 

 



15 

 

 

1.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste estudo é analisar fatores que possam influenciar a intenção de 

compra de alimentos transgênicos e o conhecimento dos consumidores em relação a 

alimentos transgênicos. 

Sendo assim foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

1.2 Objetivos Específicos 

a) Levantar o nível de conhecimento do consumidor em relação aos alimentos 

transgênicos; 

 

b) Identificar a influência da atitude sobre a intenção de compra de alimentos 

transgênicos; 

 

c) Identificar a influência das normas subjetivas sobre a intenção de compra de 

alimentos transgênicos; 

 

d) Identificar a influência do controle comportamental percebido sobre a intenção 

de compra de alimentos transgênicos; 

 

e) Verificar a relação do estilo de vida alimentar com a compra de alimentos 

transgênicos. 

 

1.3 Justificativa 

Atualmente possuímos no Brasil poucos estudos que avaliem a percepção do 

consumidor em relação a alimentos transgênicos, e a relevância de se ter informações para 

realizar a escolha dos alimentos (RIBEIRO, 2015). Hoje boa parte dos consumidores toma 

suas decisões tendo como base as informações que possuem, sejam elas intrínsecas ou 

extrínsecas (JOHNSON, PUTO, 1987), mas em alguns casos, como por exemplo na 
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escolha de alimentos, pode ocorrer de o consumidor não possuir todas as informações 

necessárias, em decorrência da falta de pesquisas a respeito do assunto e também da falta 

de divulgação dos órgãos públicos a respeito do tema. 

Com isso, esta pesquisa possui como justificativa acadêmica contribuir com mais 

estudos sobre organismos geneticamente modificados e a intenção de compra dos 

consumidores sobre alimentos transgênicos no Brasil.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
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Neste tópico serão trabalhados os conceitos mais relevantes para a presente 

pesquisa. Inicialmente será apresentado mais a fundo o conceito de alimentos 

transgênicos, a legislação vigente para regulação da comercialização dos mesmos e 

quais são os impactos do consumo destes alimentos. Em seguida será apresentada a 

Teoria do Comportamento Planejado e os construtos que fazem parte da mesma, e por 

fim o conceito de Food Related Lifestyle, também conhecido no Brasil como Estilo de 

Vida Alimentar. 

 

 

2.1 Transgênicos  

 
Os Organismos Geneticamente Modificados, também conhecidos como 

transgênicos, surgiram na década de 1970 a partir da transferência do gene de uma rã 

para uma bactéria, realizado pelos cientistas Cohen e Boyer, por meio da técnica de 

DNA recombinante (ALVES, 2004). Já as primeiras plantas geneticamente modificadas 

foram produzidas mais de uma década depois, em 1983. Porém sua aprovação para 

uso comercial só ocorreu em 1992 nos Estados Unidos (GUERRANTE, 2003). 

No Brasil, as primeiras sementes transgênicas chegaram na década de 1990, 

por meio de contrabandos vindos da Argentina e do Uruguai. O uso destas sementes 

teve início no Rio Grande do Sul, mas se espalhou rapidamente por todo o Brasil. Com 

a rápida disseminação iniciaram-se diversos debates em relação ao uso de OGMs, na 

tentativa de buscar entender seus benefícios e também malefícios (RIBEIRO et al., 

2010). E em 2003, após grande pressão para regulamentação do uso dos transgênicos, 

foi publicado o decreto de rotulagem (Decreto Nº 4.680/2003), que normatizava a 

identificação de todos os alimentos que contivessem mais de 1% de matéria prima 

transgênica:  

Art. 2º Na comercialização de alimentos e ingredientes alimentares 

destinados ao consumo humano ou animal que contenham ou sejam produzidos a 

partir de organismos geneticamente modificados, com presença acima do limite de 

um por cento do produto, o consumidor deverá ser informado da natureza 

transgênica desse produto. 

 § 1o Tanto nos produtos embalados como nos vendidos a granel ou in 

natura, o rótulo da embalagem ou do recipiente em que estão contidos deverá 

constar, em destaque, no painel principal e em conjunto com o símbolo a ser 

definido mediante ato do Ministério da Justiça, uma das seguintes expressões, 
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dependendo do caso: "(nome do produto) transgênico", "contém (nome do 

ingrediente ou ingredientes) transgênico(s)" ou "produto produzido a partir de (nome 

do produto) transgênico". 

 § 2o O consumidor deverá ser informado sobre a espécie doadora do gene 

no local reservado para a identificação dos ingredientes.  

§ 3o A informação determinada no § 1o deste artigo também deverá 

constar do documento fiscal, de modo que essa informação acompanhe o produto 

ou ingrediente em todas as etapas da cadeia produtiva. 

 § 4o O percentual referido no caput poderá ser reduzido por decisão da 

Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio (BRASIL, 2003) 

 

Após a determinação do decreto, um símbolo criado pelo Departamento de Proteção 

e Defesa do Consumidor (DPDC) do Ministério da Justiça, foi colocado em consulta pública, 

para que os cidadãos pudessem dar suas sugestões. Após a consulta pública, o símbolo 

foi regularizado e divulgado através da portaria Nº 2658, de 22 de dezembro de 

2003.(BRASIL, 2003) 

 

Figura 1 – Símbolo para identificação de alimentos transgênicos  

 

 

 

Fonte: Ministério da Justiça (2003) 

 

Contudo, apenas em 2005, foi realmente sancionada a Lei de Biossegurança nº 

11.105, de 24 de março de 2005, que regulamentou o plantio e comercialização dos OGMs 

no Brasil, criou o Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, e reestruturou a Comissão 

Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, ambos os órgãos com o propósito de 

garantir a segurança dos consumidores. (BRASIL, 2015) 

Após o processo de regularização da comercialização de transgênicos, a produção 

dos mesmos apresentou uma rápida expansão. Dez anos após o estabelecimento do 

decreto de rotulagem, em 2003, a produção de alimentos transgênicos havia saído de um 
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total de 4,7 milhões de hectares, para 40,3 milhões, ou seja, um aumento de mais de 800% 

como mostra a Figura 2. 

 

Figura 2 – Adoção de OGMs no Brasil, por cultura. 

 

Fonte: Celeres (2013) 

 

Ainda em ritmo de expansão, em 2016 o Brasil apresentou um crescimento de 11% 

comparado ao ano de 2015, sendo este o maior crescimento em adoção de transgênicos 

do mundo em 2016 Neste mesmo ano, o país alcançou a segunda posição no ranking de 

adoção de biotecnologia, como foi apresentado anteriormente, tendo a cultura de soja com 

a maior participação neste resultado (66%), seguida por milho (32%) e algodão (2%) 

(ISAAA, 2016). 

A medida que se intensifica a produção de alimentos transgênicos no Brasil, 

aumentam também os debates e divergências sobre os possíveis benefícios e riscos 

ambientais e à saúde. 

Segundo Valois (2001), algumas das principais vantagens de se produzir alimentos 

transgênicos são: aumento da produtividade com redução de custos, aumento da 

capacidade competitiva no mercado, aumento do período de armazenamento dos 

alimentos, resistência a pragas, melhorias nas características nutricionais do alimento 

(SANTOS et al., 2012), produção de vacinas (ROCHA e MARIN, 2009), entre outros. 

Apesar dos benefícios citados, a cada ano surgem novas pesquisas sobre os 

prejuízos de se produzir e consumir alimentos transgênicos. Algumas das consequências 

negativas elencadas nessas pesquisas são: reações alérgicas e resistência a antibióticos 

decorrentes do consumo, empobrecimento da biodiversidade, ameaça a plantas silvestres 

e variedades nativas, extermínio de microrganismos necessários para o equilíbrio 

ecológico, entre outros (MARQUES, 2003). Além disso, há o aumento do uso de 

agrotóxicos causado pela produção de OGMs, pois em alguns casos, estes demandam um 

consumo maior destes produtos. Segundo o dossiê da Associação Brasileira de Saúde 

Coletiva (Abrasco, 2015), intitulado “Um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na 

saúde”, um exemplo de aumento do uso de agrotóxicos em transgênicos é a soja Roundup 
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Ready®, produzida pela Monsanto, a semente é resistente ao herbicida glifosato e no seu 

cultivo é utilizada uma maior quantidade deste herbicida do que em outras sementes.  

Como mostra o documento “Posicionamento público a respeito do uso de 

agrotóxicos” feito pelo Instituto Nacional de Câncer, o Brasil alcançou em 2009 o título de 

maior consumidor de agrotóxicos do mundo, ultrapassando mais de 1 milhão de toneladas. 

De acordo com o a Abrasco (2015) o uso de agrotóxicos pode causar grandes malefícios 

aos consumidores por meio de intoxicação aguda (aquela que ocorre diretamente após a 

exposição) ou crônica (ocorre após repetidas exposições dentro de longo período), dentre 

os efeitos alguns dos mais comuns são: vômitos, alergias, e lesões internas. 

Contudo, apesar das discussões referentes aos aspectos positivos e negativos dos 

OGMs, não existem ainda estudos suficientes e consistentes sobre os efeitos dos mesmos 

a longo prazo no organismo humano, que forneçam informações adequadas a tomada de 

decisão do consumidor (SOUZA, 2013). Como mostram os autores Guivant (2006): 

 

Mais informação, sem dúvida, é um requisito imprescindível para aumentar 

o poder decisório dos cidadãos, mas não para diminuir o fosso que possa existir 

entre leigos e peritos, nem o fosso que possa existir entre o público e os setores 

tanto favoráveis quanto contrários aos transgênicos.  

 

Sendo assim é importante entender o nível de conhecimento do consumidor em 

relação aos alimentos transgênicos, como ele se posiciona no momento da compra de 

alimentos, e que fatores são relevantes neste contexto. 

 

 

 

 

2.2 Teoria do Comportamento Planejado 

Após abordar o conceito de transgenia, a presente seção irá tratar sobre a teoria do 

comportamento planejado, com o objetivo de explicar o modelo que embasa a pesquisa 

feita com os consumidores. 

Na década de 1960, foi desenvolvida a teoria da ação racional (TAR) por Fishbein 

(1963, 1967), com colaboração de Ajzen e alguns outros estudiosos (MOUTINHO, ROAZZI, 

2010). Este modelo foi desenvolvido para prever comportamentos volitivos, ou seja, aqueles 
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comportamentos cujo indivíduo deseja realizar. E ele propõe que o comportamento é 

determinado por dois fatores: as atitudes e as normas subjetivas (AJZEN, 1985). 

Esta teoria foi muito bem recebida pela psicologia e pelos estudiosos do campo de 

comportamento do consumidor. Porém, apesar do sucesso, a TAR apresentou algumas 

limitações, pois foi observado que existem outros fatores influenciadores do comportamento 

e da intenção que não somente atitude e normas subjetivas, como mostra Moutinho e 

Roazzi (2010): 

Têm sido detectadas duas variáveis principais implicadas na influência do 

comportamento futuro: costume e falta de controle. De fato, algumas ações podem 

ser tão habituais e rotineiras, que as pessoas as executam sem nem prestar muita 

atenção ou pensar sobre elas. Existem numerosos exemplos de comportamentos que 

somente em parte estão sob controle voluntário do indivíduo (MOURA, ROAZZI, 

2010, p. 283) 

 

Sendo assim, com o intuito de findar a limitação que o modelo apresentava, quando 

se tratava de comportamentos em que o indivíduo não tinha total controle, a TRA foi 

modificada e deu origem a Teoria do Comportamento Planejado (TCP). A TCP é um modelo 

proposto por Ajzen em 1985 e foi estruturado de forma a ser capaz de predizer 

comportamentos não volitivos. Como mostra a Figura 3, a TCP se baseia em três pontos 

para predizer o comportamento: atitude, normas subjetivas e controle comportamental 

percebido (RAMALHO, 2006). 

 

Figura 3 – Teoria do Comportamento Planejado  

 

Fonte: Adaptado de Ajzen (1991) 
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A diferença entre a teoria do comportamento planejado e a teoria da ação racional, 

está na presença do construto de controle percebido. Este construto diz respeito ao grau 

de controle apresentado pelo indivíduo em relação aos elementos internos e externos que 

podem levar a execução do comportamento em estudo, ou seja, a percepção do indivíduo 

sobre o quão fácil ou difícil é realizar o comportamento (AJZEN, 2002). A inclusão deste 

construto no modelo trouxe uma grande melhora no poder explicativo do mesmo, o que 

pode ser percebido com a comparação feita por Madden et al. (1992) em uma faixa de dez 

comportamentos, utilizando a TAR e a TCP. Na TCP, foi observado um aumento 

significativo na variância comportamental explicada. 

Ainda como mostra o modelo, de forma paralela, atitude, normas subjetivas e 

controle comportamental percebido atuam na formação da intenção comportamental, e 

quando, com esta intenção formada, surge a oportunidade, o indivíduo realiza o 

comportamento. Desta forma, a intenção é um antecedente imediato do comportamento. 

Tendo em vista que o “querer” por parte do indivíduo não é o suficiente, pois este 

pode ser limitado por obstáculos na realização do comportamento, o controle 

comportamental percebido também pode ser um antecedente imediato do comportamento 

em algumas situações (RAMALHO, 2006). 

Segundo Davies, Foxall e Pollister (2002) existem duas versões da TCP. A primeira 

versão baseia-se na ideia de que o controle comportamental percebido tem implicações 

motivacionais, ou seja, quando o indivíduo acredita que não tem oportunidade ou recursos 

necessários para a realização da ação, é improvável que este realize o comportamento, 

mesmo que as atitudes sejam favoráveis e ele acredite que as pessoas importantes para 

ele aprovam o comportamento em questão. Nesse caso o comportamento percebido exerce 

um efeito independente na intenção e esta é antecedente direta do comportamento. Já a 

segunda versão diz respeito a aquelas situações onde o controle percebido se aproxima 

fortemente do controle real do indivíduo, e dessa forma este é um antecessor direto do 

comportamento. 

Por fim a TPB é um dos modelos mais utilizados nos últimos anos para explicar a 

relação de atitude e comportamento, por considerar que os indivíduos tomam decisões com 

base nas informações disponíveis e uma análise das mesmas (DAVIES et al., 2002). Sendo 

assim, este foi o modelo selecionado para embasar o presente trabalho e compreender 

melhor o comportamento do consumidor em relação a alimentos transgênicos. 
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2.2.1 Atitude 

Segundo Schiffman e Kanuk (2000) a atitude do consumidor é uma predisposição 

aprendida, ou seja, de acordo com as informações adquiridas e experiências vividas pelo 

consumidor, este irá comportar-se de forma favorável ou desfavorável em relação a um 

produto, marca, propaganda, entre outros. A atitude diz respeito ao quão favorável o 

indivíduo é em relação ao comportamento estudado, por exemplo, se o comportamento em 

questão é a compra de alimentos transgênicos, o consumidor pode apresentar uma atitude 

favorável ou desfavorável em relação a ele, e a medida em que o indivíduo é mais favorável, 

também é maior a intenção (AJZEN, FISHBEIN, 1980). 

A construção desta atitude é afetada pela convivência em sociedade, pois os 

indivíduos influenciam uns aos outros, e dessa forma geram várias concepções de atitudes, 

que ao serem associadas aos seus traços individuais, geram atitudes próprias (GADE, 

1998). Além disso as atitudes pessoais de cada indivíduo são influenciadas pelas ideias e 

experiências de amigos e familiares, pelas mídias e meios de comunicação e também pela 

própria personalidade do consumidor (SCHIFFMAN, KANUK, 2000). 

De acordo com o modelo de três componentes de Fishbein e Ajzen (1975) a atitude 

é formada por três componentes inter-relacionados: o componente cognitivo, relacionado 

aos conhecimentos adquiridos sobre o objeto em questão, o componente afetivo, 

relacionado aos sentimentos gerados a partir da experiência com o objeto em questão, e o 

componente conativo relacionado a tendência do consumidor a agir. 

Porém, para que a atitude sobre um objeto exista, é necessário que o indivíduo tenha 

algum contato, ainda que indireto com o objeto em questão, como mostra Fraga (2007): 

 

Quase todas as coisas podem se tornar objetos de uma ou muitas atitudes, 

porém nem todo indivíduo tem uma atitude formada em relação a todo objeto [..] 

devido ao fato de nem todo objeto existir no espaço de vida do indivíduo, e por isso 

não se tornar suficientemente significativo, do ponto de vista psicológico, para lhe 

provocar predisposições emocionais e motivacionais (FRAGA, 2007, p.3). 

 

É importante o estudo e maior entendimento da atitude do consumidor, pois como 

mostra Kotler (2000) juntamente a motivação, percepção, aprendizagem e crenças, a 

atitude é um dos fatores psicológicos que nos permitem entender e explicar o 

comportamento do consumidor. 

Neste contexto, quanto tratamos de alimentos transgênicos, podemos entender, que 

aqueles consumidores que por falta de conhecimento, existência de informação entre 
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outros motivos não têm ciência do consumo de OGMs, os mesmos não podem apresentar 

uma atitude em relação a tais, seja ela positiva ou negativa, e assim é provável que o 

comportamento de compra de alimentos seja determinado por outros fatores que não a 

transgenia. 

2.2.2 Norma Subjetiva 

A norma subjetiva está relacionada com a percepção do indivíduo sobre a pressão 

social exercida para que este realize ou não o comportamento de estudo (AJZEN, 

FISHBEIN, 1980). Este conceito está relacionado também à inserção do indivíduo em seu 

grupo, ou seja, o quão aprovado será o comportamento de estudo pelos outros 

componentes, e dessa forma quão inserido e alinhado com o grupo o indivíduo estará 

(ZHAN, HE, 2011).  

Nesse contexto, também é de grande relevância na formação da norma subjetiva, o 

fator cultural. Sendo aqueles valores e crenças existentes em contexto social, a criação em 

família e o convívio em instituições grandes determinantes para a intenção de compra 

(SOUSA, 2012). 

A percepção do indivíduo sobre esta pressão social é definida pelo conjunto de 

crenças normativas e motivação para concordar com o referente. As crenças normativas, 

dizem respeito as pessoas que são de grande importância e exercem esta pressão sobre 

o indivíduo, são elas: família, amigos, colegas, entre outros. Já a motivação relaciona-se 

ao quanto o indivíduo está disposto a acolher esta pressão e sendo assim realizar o 

comportamento (AJZEN; FISHBEIN,1980). 

Sendo assim, quando analisamos a compra de alimentos transgênicos como 

comportamento, quanto mais o consumidor entender que aquelas pessoas que são para 

ele importantes acreditam que o mesmo deva comprar alimentos transgênicos, maior será 

a intenção de compra. 

 

2.2.3 Controle Comportamental Percebido 

O construto de controle comportamental percebido é aquele que diferencia a Teoria 

da Ação Racional, da Teoria do Comportamento Planejado. Este construto diz respeito a 

percepção do indivíduo, sobre o quão fácil ou difícil é realizar o comportamento de estudo, 

considerando todos os recursos disponíveis (AJZEN, 2002).  O controle comportamental 
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percebido nem sempre equivale ao controle real do indivíduo, enquanto o controle 

percebido é a crença do indivíduo sobre o controle que tem em relação a si mesmo, o 

ambiente em que se encontra e seus resultados (WALLSTON et al., 1987), o controle real 

é representado pelo conjunto de dois fatores: oportunidade e recursos. Quando o indivíduo 

possui os recursos necessários e tem a oportunidade, existirá a intenção e posteriormente 

o comportamento (AJZEN, 1991; SOLOMON, 2008). 

Um exemplo, colocado por Peixoto (2007) mostra que a capacidade de um indivíduo 

de escalar uma montanha e estar munido de materiais próprios para tal atividade, são 

facilitadores para o comportamento. Ou seja, sem a posse dos mesmos é provável que o 

indivíduo não tenha intenção e consequentemente não realize o comportamento. 

 

 
 
 

2.2.4 Intenção 

De acordo com o modelo da Teoria do Comportamento planejado, a intenção é um 

preditor direto do comportamento, e esta diz respeito a motivação para realizar o 

comportamento, ou seja, o quanto o indivíduo pretende se esforçar para realizar o 

comportamento (Jang & Namkung, 2009; Shim et al., 2001). 

Segundo Ajzen (1988), existem três fatores que formam e explicam a intenção do 

indivíduo: a atitude do mesmo frente ao comportamento, a pressão social percebida e por 

fim, a percepção de controle existente. Sendo assim, quando estes três fatores existem e 

são expressivos, se manifestará no individuo a intenção de realizar o comportamento de 

estudo.  

Porém, a intenção não é algo único e consolidado, esta pode ser alterada a 

qualquer momento, por influência do tempo, das novas informações, entre outros, e 

consequentemente com a mudança de intenção, será alterado também o comportamento 

que será realizado pelo consumidor (SCHIFTER, AJZEN, 1985) 

 

 

2.3 Food Related Lifestyle (FRL) 

Outro modelo analisado na pesquisa foi o Food Related Lifestyle (FRL), em português, 

estilo de vida em relação aos alimentos. O FRL é um modelo desenvolvido para segmentar 
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o mercado alimentício, levando em consideração o estilo de vida dos consumidores, e 

também medir a atitude destes quanto a compra, preparo e consumo de alimentos 

(GRUNERT; BRUNSØ; BISP, 1993). O modelo é composto por cinco componentes que 

explicam o consumo de alimentos:  

 
a) Modo de compra - conhecimento processual sobre a aquisição de 

produtos, questões a respeito da forma como as pessoas compram para comer, 

características do processo decisório, importância do preço e informação do 

produto; 

b) Método de preparação – investiga a transformação dos produtos 

adquiridos em refeições e inclui o interesse do indivíduo na culinária, a participação 

da família na preparação das refeições e no planejamento das refeições; 

c) Aspectos da qualidade – abrange os atributos de ordem superior, que 

podem ser aplica- dos aos produtos alimentares em geral, inclusive saúde, 

novidade, relação preço/qualidade, sabor, produtos orgânicos e frescor, 

d) Situação de consumo – abrange a distribuição das refeições ao longo do 

dia e a importância de comer fora; 

e) Motivo de compra – faz parte de um elemento que fornece a conexão 

entre as ações ligadas à alimentação e aos valores, incorporando a importância da 

segurança e da tradição, aspectos sociais no contexto da alimentação e das 

expectativas de uma refeição. (SIEKIERSKI, PONCHIO, STREHLAU, 2013) 

 

 
 Conforme mostra a figura 4, este modelo propõe que a relação dos valores do 

consumidor com os atributos reais/categoria dos produtos é mediada pelos 5 componentes 

citados acima. Sendo assim, através deste, é possível explicar como os consumidores 

utilizam os alimentos para obter valor. 
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Figura 4 – Modelo Food Related Lifestyle  

 

 
 
 
Fonte: Grunert et al. (1993). 

 
 
O instrumento para pesquisas utilizando este modelo foi validado em diversos países 

por Scholderer, Brunso, Bredahl e Grunert (2004) e tem por objetivo entender o estilo de 

vida dos consumidores através de 69 itens em uma escala do tipo likert de 7 pontos que vai 

de “Discordo totalmente” a “Concordo totalmente”. (BRUNSØ; GRUNERT, 1995). Por ter 

sido utilizado em vários países e ter se adaptado a diferentes estilos de vida, o FRL é 

considerado hoje um dos melhores modelos para analisar o comportamento de compra de 

produtos alimentícios (GRUNERT et al., 1993). 
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

Neste capítulo será realizada uma descrição de como a presente pesquisa foi 

elaborada assim como a metodologia utilizada para tal. Serão apresentados a seguir, 

os procedimentos adotados para realização da pesquisa, assim como o tipo de 

pesquisa, caracterização da população e amostra e caracterização dos instrumentos 

de pesquisa. 

 

3.1 Tipo e descrição geral da pesquisa 

A natureza da pesquisa é quantitativa, ou seja, faz uso de instrumento estatístico 

na coleta de informações e também na análise delas (RICHARDSON, 1999), e recorre 

a natureza matemática para entender as causas de um fenômeno e as relações entre 

suas variáveis (FONSECA, 2002). Foi adotado o corte transversal, tendo em vista que 

todos os dados foram coletados em um único intervalo de tempo. 

Com relação aos objetivos, a pesquisa é descritiva, pois se propõe a descrever 

as características de um fenômeno ou uma população (GIL, 2008). O método utilizado 

foi o survey, com o objetivo de obter informações sobre a opinião de um determinado 

grupo através da aplicação de questionários estruturados (FONSECA, 2002). 

 

 

 

3.2 Modelo de pesquisa 

O modelo de pesquisa utilizado foi o da Teoria do Comportamento planejado, 

conforme mostrado no referencial teórico do trabalho (Figura 3). Sendo assim, este 

estudo procura identificar a atuação das variáveis independentes: atitude, norma 

subjetiva e controle comportamental percebido na intenção de compra e 

consequentemente no comportamento dos consumidores de alimentos geneticamente 

modificados. Foi utilizado tabém o modelo do Food Related Lifestyle na tentativa de 

encontrar uma relação entre estilo de vida e a compra de alimentos transgênicos, 
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3.3 População e amostra 

A pesquisa foi realizada no Brasil, com respondentes de alguns estados brasileiros, 

incluindo apenas aqueles responsáveis, totalmente ou parcialmente, pela compra de 

alimentos para sua residência. A amostragem da pesquisa foi não probabilística por 

conveniência, ou seja, os dados foram coletados pela conveniência do pesquisador 

(MATTAR, 1996). 

No total foram aplicados 319 questionários, porém foram desconsiderados 44 

questionários, por serem respondidos por pessoas não responsáveis pela compra de 

alimentos de sua residência, e 53 por não terem respondido todas as perguntas, sendo 

assim foram analisados 222 questionários. Dentre os respondentes, a maioria pertencia 

ao sexo feminino (70%). A média de idade foi de 43 anos (DP = 13,7). Quanto à 

escolaridade dos respondentes, 34,4% possuem curso superior completo (bacharelado 

ou licenciatura) e 34% especialização lato sensu. Boa parte dos respondentes vivem com 

mais 3 pessoas (25%) em sua residência, e outra parte com 2 pessoas (23%), destes 

25% vivem com 1 menor de 18 anos e 17% vivem com 2 menores. Em relação a região 

de residência dos respondentes, 51% estão localizados na região centro oeste (sendo 

90% no Distrito Federal) e 34% estão localizados na região sudeste. Ainda se tratando 

da residência dos respondentes 52% residem em área metropolitana. Quanto a renda 

familiar mensal 26% recebem de R$ 7.497,00 a R$ 11.712,00 por mês. Os demais dados 

foram apresentados no quadro 1. 
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Quadro 1 – Dados demográficos 

 

Dimensão Variável Valor Absoluto % 

  
Feminino 

 
155 

 
70% 

Sexo  

Masculino 

 

 

66 

 

30% 

 

Grau de 

escolaridade 

 

Ensino Fundamental 

 
2 

 
0,9% 

  

Ensino Médio  

 

 
31 

 
14% 

 
 
 

 Ensino Superior 
Tecnológico 

 

 

14 6,3% 

 Ensino Superior 
(Bacharelado ou 
Licenciatura) 

 

76 34,4% 

 Especialização  

 

75 34% 

 Mestrado 20 9% 

 Doutorado 

 

3 1,36% 

 

Renda familiar 

mensal 

Até R$ 937,00 0 0% 

 

De R$ 938,00 a 

1.874,00 

 

7 

 

3,23% 

  

De R$ 1.875,00 a 

R$ 3.280,00 

 

12 

 

5,53% 

  

De R$ 3.281,00 a 

R$ 4.685,00 

 

12 

 

5,53% 

  

De R$ 4.686,00 a 

R$ 5.622,00 

 

18 

 

8,29% 

  

De R$ 5.623,00 a  

R$ 7.496,00 

 

24 

 

11,06% 
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Dimensão Variável Valor Absoluto % 

  

De R$ 7.496,00 a 

R$ 9.370,00 

 

33 

 

15,21% 

Renda familiar 
mensal 

 

De R$ 9.371,00 a 

R$ 11.712,00 

 

23 

 

10,6% 

  

De R$ 11.713,00 a 

R$ 14.055,00 

 

De R$ 14.056,00 a 

R$ 18.740,00 

 

 

11 

 

 

27 

 

5,07% 

 

 

12,44% 

 Acima de R$ 
18.740,00 

 

Não quero dizer 

 

Não Sei 

32 

 

 

11 

 

7 

14,75% 

 

 

5,07% 

 

3,23% 

Estado (UF) DF 99 46% 

  

MG 

 

51 

 

24% 
  

Outros 

 

 

67 

 

31% 

 

Área de 

residência 

Área Metropolitana 113 52,1% 

Cidade (mais de 
200mil hab.) 

 

38 

 

17,5% 

 
Cidade, 50 a 200mil 
hab. 

34 15,7% 

 
Cidade, 20 a 49,9mil 
hab.. 

22 10,1% 

 
Cidade, menos de 
20mil hab 

4 1,8% 

 
No campo, em área 
rural fora da cidade 

 

6 

 

2,8% 

 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa 
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3.2 Caracterização dos instrumentos de pesquisa 

O instrumento de pesquisa adotado, foi o questionário estruturado, que se encontra 

no apêndice A. Como questão inicial, o questionário apresentava uma pergunta filtro, que 

tinha como objetivo identificar aqueles respondentes que se qualificavam para o estudo e 

aqueles que não se qualificavam, sendo esta: “Com que frequência você é responsável 

pela compra dos alimentos para a sua residência? ”. Aqueles que informaram nunca, ou 

muito raramente, foram encaminhados para o fim do questionário. De um total de 319 

questionários 44 foram eliminados nessa questão, por não corresponderem a amostra 

estudada, e 53 foram eliminados por responderem apenas as perguntas relacionadas a 

escala de Food Related Lifestyle, e 4 foram eliminados por serem extremos. Sendo assim, 

218 questionários foram analisados.  

Após a pergunta filtro, o questionário foi dividido em 4 seções. A primeira seção 

buscava conhecer os hábitos de compra e consumo de alimentos do respondente, através 

de algumas perguntas sobre local e frequência de compra e também do Food Related 

Lifestyle (FLR) desenvolvido por Brunsø e Grunert (1995) e Grunert, Brunsø e Bisp (1997) 

e traduzido e adaptado para aplicação no Brasil por Daniel Jatobá em seu trabalho de 

conclusão de curso, sob orientação da Professora e Doutora Eluiza Watanabe (2017), onde 

foi reduzido em uma escala de 10 fatores e 52 itens. Para seleção dos itens que seriam 

utilizados no presente trabalho, foram seguidas as orientações de Hair et al. (2005) e 

aqueles itens que apresentaram uma carga fatorial acima de 0,45 e uma comunalidade 

abaixo de 0,5 não foram utilizados, por fim, foram aplicados no questionário 7 fatores em 

20 itens. 

Este construto foi utilizado, pois possibilita relacionar os estilos de vida dos 

consumidores com suas compras de alimentos, sendo assim seria possível verificar a 

relação do estilo de vida dos consumidores, com a compra de alimentos transgênicos. 

Dessa forma foram apresentados aos respondentes 20 afirmações sobre seus hábitos de 

compra e consumo de alimentos, para que este selecionasse em uma escala likert de cinco 

pontos o quanto concordava com cada afirmação, sendo 1 discordo totalmente e 5 

concordo totalmente e sendo possível selecionar a opção “Não tenho opinião” fora da 

escala.  

Na segunda seção o foco era descobrir se o respondente já havia visto o símbolo que 

de acordo com o decreto de rotulagem (4680/2003) é de colocação obrigatória em todos 

aqueles alimentos com mais de 1% de matéria prima transgênica. Caso o respondente 

conhecesse o símbolo, ele seria direcionado para responder qual era o seu entendimento 
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do significado do mesmo, dentro da mesma seção, caso não ele era redirecionado para a 

próxima seção. 

A terceira seção foi destinada a levantar as variáveis ligadas à Teoria do 

Comportamento Planejado. Ela foi composta por duas perguntas em uma escala de 1 a 5, 

onde 1 representava nunca e 5 representava sempre. A primeira dizia respeito ao 

comportamento passado do respondente quanto a compra de alimentos transgênicos, já a 

segunda quanto a intenção de compra para o futuro em relação aos mesmos. Em seguida 

eram apresentadas ao respondente 14 afirmações relacionadas a atitude, normas 

subjetivas, controle comportamental percebido e intenção, dispostas em uma escala likert 

de 1 a 5, sendo 1 discordo totalmente e 5 concordo totalmente e sendo possível selecionar 

a opção “Não tenho opinião” fora da escala. A escala de cinco pontos foi selecionada pois 

como mostra Vieira e Dalmoro (2008), a escala de 5 pontos é mais confiável que a de 3 

pontos e apresenta a mesma precisão que a de 7 pontos, porém podendo ser respondida 

de forma mais rápida que a mesma. 

Por fim, na última seção foram coletados os dados sociodemográficos do entrevistado: 

sexo, grau de escolaridade, renda familiar mensal, área e estado de residência, quantidade 

de pessoas morando em sua residência e quantas menores de 18 anos. 

 

 

 

3.2 Procedimentos de coleta e de análise de dados 

Os questionários foram desenvolvidos através da plataforma SurveyMonkey e 

aplicados exclusivamente de forma online para o público alvo, durante o período de 02 de 

novembro de 2017 a 11 de novembro de 2017. Antes da aplicação do questionário foi 

realizado um pré-teste com 5 respondentes para a avaliação de possíveis dificuldades de 

compreensão e consequentes ajustes a serem realizados antes da real aplicação. Durante 

a aplicação da pesquisa, todos os respondentes realizaram o preenchimento do 

questionário de forma anônima e em um tempo médio de 8 minutos e foram encorajados a 

compartilharem a pesquisa com outras pessoas de seu convívio social para que esta 

tivesse maior alcance. 

Para realizar a análise dos dados coletados, houve um tratamento da base emitida 

pelo SurveyMonkey, com a exclusão dos 53 questionários incompletos e também de 4 

questionários com casos extremos multivariados, que foram identificados pela distância 
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Mahalanobis. Sendo assim restaram 218 questionários válidos, que foram analisados por 

meio do software estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), sendo 

realizadas nestes, análise estatística descritiva, análise fatorial, análise de regressão e 

outros testes comparativos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta seção serão apresentados os resultados encontrados com a análise estatística 

dos dados coletados por meio da aplicação do instrumento descrito na etapa de métodos e 

técnicas de pesquisa. Primeiramente será apresentada a análise estatística descritiva, 

seguida pela análise fatorial, análise de regressão e outros testes comparativos. 

 
 

4.1 Análise Descritiva 

O teste Kolmogorov Smirnov foi feito para avaliar a normalidade dos dados, 

porém nenhuma variável obedeceu a distribuição normal, sendo assim as análises 

foram realizadas utilizando o Bootstrap, pois este procedimento estatístico, diferente 

dos demais, permite análises sem a normalidade dos dados (MARÔCO, 2011). 

Quanto aos hábitos de compra dos consumidores, 99% realizam suas compras 

de alimentos em supermercados. A frequência de compra de alimentos de 35% dos 

respondentes é de uma vez por semana, e de 27%, duas vezes na semana. Ou seja, 

a maioria dos respondentes realiza compras toda semana. Os demais dados estão 

descritos no quadro 2. 

Quadro 2 – Dados de compra 

 

Dimensão Variável Valor Absoluto % 

Local de 
Compra 

Supermercado 218 100% 

 Mercearia 51 23% 

 Feira Livre 71 32% 

 Produtor Individual 21 9% 

 Outros 21 9% 

Frequência 
de 

Compra 

Todos os dias 2 1% 

 3 vezes por semana 48 22% 

 

2 vezes por semana 58 27% 
 

1 vez por semana 72 33% 
 

A cada 15 dias 30 13% 
 

1 vez por mês 8 4% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para os dados relacionados ao Food Related Lifestyle foram elencados no quadro 
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3 os valores de mínimo, máximo, média, desvio padrão e variância, para verificar 

possíveis incoerências. 

 

Quadro 3- Estatística descritiva dos dados FRL 

 

Variável Mínimo Máximo Média Desvio 
Padrão 

Variância 

FRL1 1,00 5,00 3,364 1,225 1,501 

FRL2 1,00 5,00 3,466 1,368 1,872 

FRL3 1,00 5,00 2,338 1,327 1,760 

FRL4 1,00 5,00 4,337 1,050 1,103 
FRL5 1,00 5,00 2,242 1,290 1,665 

FRL6 1,00 5,00 3,371 1,472 2,167 

FRL7 1,00 5,00 4,042 1,165 1,357 

FRL8 1,00 5,00 2,864 1,487 2,212 
FRL9 1,00 5,00 3,415 1,388 1,929 

FRL10 1,00 5,00 2,961 1,460 2,131 

FRL11 1,00 5,00 4,436 ,943 ,888 

FRL12 1,00 5,00 3,140 1,383 1,912 

FRL13 1,00 5,00 4,165 1,146 1,313 
FRL14 1,00 5,00 2,991 1,453 2,111 

    FRL15 1,00 5,00 2,834 1,378 1,899 

    FRL16 1,00 5,00 3,987 1,256 1,577 

    FRL17 1,00 5,00 2,640 1,295 1,678 

    FRL18 1,00 5,00 2,678 1,484 1,202 

   FRL19 1,00 5,00 3,547 1,339 1,794 

   FRL20 1,00 5,00 4,055 1,101 1,211 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Em todos os itens o máximo foi 1 e o mínimo foi 5. A variância oscilou entre 

0,888 (FRL11) e 2,167 (FRL6). As maiores médias foram as dos itens FRL11 (É 

importante para mim que os alimentos sejam frescos) e FRL4 (Comparo preços entre 

produtos para conseguir o melhor retorno pelo valor pago), referentes a intenção de 

compra de alimentos transgênicos. Já os com menor média FRL5 (Consumo muita 

comida comprada pronta em minha residência) e FRL3 (Gosto de comprar alimentos 

em lojas especializadas, onde posso contar com a orientação de especialistas). 

Quanto ao desvio padrão, o item com maior valor foi FRL8 (Não gosto de passar 

muito tempo cozinhando) e com menor valor o FRL11 (É importante para mim que os 

alimentos sejam frescos). 

Para os dados relacionados a Teoria do Comportamento Planejado foram 

elencados no quadro 4 os valores de mínimo, máximo, média, desvio padrão e 

variância, para verificar possíveis incoerências. 
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Quadro 4- Estatística descritiva dos dados TCP 

 

Construto Variável Mínimo Máximo Média Desvio 
Padrão 

Variância 

Comportamento 
Declarado 

COMP 1,00 5,00 1,717 1,097 1,204 

Intenção de 
Compra 

INT 1,00 5,00 1,926 1,063 1,135 

INT1 1,00 5,00 2,463 1,488 2,214 
 INT2 1,00 5,00 3,867 1,333 1,776 
 INT3 1,00 5,00 3,695 1,389 1,931 

Atitude AT1 1,00 5,00 2,751 1,636 2,676 
 AT2 1,00 5,00 3,421 1,476 2,177 
 AT3 1,00 5,00 1,737 1,149 1,321 

Norma Subjetiva NORM1 1,00 5,00 3,515 1,462 2,139 
 NORM2 1,00 5,00 2,968 1,481 2,194 

Controle 
Comportamental 

Percebido 

CONTR1 1,00 5,00 2,871 1,408 1,983 

CONTR2 1,00 5,00 3,569 1,432 2,051 

CONTR3 1,00 5,00 3,580 1,545 2,387 
 

CONTR4 1,00 5,00 3,744 1,397 1,952 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em todos os itens o máximo foi 1 e o mínimo foi 5. A variância oscilou entre 

1,135 (INT) e 2,676 (AT1). As maiores médias foram as dos construtos INT2 (Pretendo 

reduzir a minha compra de alimentos transgênicos) e INT3 (Tenho a intenção de parar 

de comprar alimentos transgênicos), referentes a intenção de compra de alimentos 

transgênicos. Já os com menor média COMP1 (Nas suas últimas cinco compras, com 

que frequência você escolheu alimentos transgênicos?) e AT3 (Prefiro comprar 

alimentos transgênicos). 

Quanto ao desvio padrão, os itens com maiores valores foram AT1 (Deixo de 

comprar um alimento quando só existe a versão transgênica dele) e CONTR3 (Eu sei 

que o cultivo de transgênicos aumenta o uso de agrotóxicos). 

 
 

4.2 Conhecimento do Símbolo de Alimentos Transgênico 

Após a análise descritiva dos dados, foi analisado o dado referente ao 

conhecimento dos consumidores em relação à rotulagem de alimentos transgênicos, 

com o objetivo de entender se as características sociodemográficas exercem alguma 

influência sobre o fato de o consumidor conhecer ou não o símbolo de alimentos 

transgênicos.  

60% dos respondentes informaram nunca ter visto o símbolo que informa que o 

alimento possui mais de 1% de matéria prima transgênica (Figura 1). Dos 40% que 

informaram já terem visto o símbolo, 80% souberam dizer que este representava um 
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alimento transgênico, 11% não sabiam o que o símbolo significava e o restante 

acreditava que o símbolo significasse outra coisa, como mostra o quadro 5. 

 

Quadro 5- Significado Símbolo Transgênicos 

 

Significado do Simbolo Valor Absoluto % 

Embalagem não deve ser submetida a altas 
temperaturas 

 

1 1% 

Alimento contém trigo 2 2% 
 

Alimento contém ingredientes alergênicos 
 

0 0% 

Alimento contém ingredientes trangenicos  76 79% 
 

Alimento é livre de transgenicos 
 

5 5% 

Não sei dizer 
 

11 12% 

Outro 1 1% 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Após a análise isolada da questão, foram construídas tabelas de contingência 

com o objetivo de analisar a associação da variável “conhecimento do rótulo” com as 

variáveis sociodemográficas, porém os valores de qui quadrado de todas as análises 

não foram significativos, conforme apêndice B. Sendo assim, para a amostra que fez 

parte da pesquisa, não foi possível inferir que há relação significativa entre sexo, idade, 

escolaridade, quantidade de moradores menores de idade na residência e renda com 

o conhecimento do símbolo de alimentos transgênicos presente em rótulos. 

 
 

 

4.3 Análise Fatorial Exploratória – FRL 

Com o objetivo de validar a escala de Food Related Lifestyle, os dados foram 

submetidos à análise fatorial exploratória, análise esta que tem por objetivo agrupar as 

variáveis em fatores de forma a permitir análises mais aprimoradas. Para que fosse 

possível aplicar a análise na escala de FRL, foi verificado se os dados eram fatoráveis 

através do cálculo Kaiser-Meyer-Olklin (KMO) que varia entre 0 e 1. Este apresentou 

resultado de 0,749, que para Hair et al. (2006) é um patamar aceitável. 

Para identificar o número de fatores a serem retidos, foi utilizado o método de 

gráfico de sedimentação (Figura 5) e a análise de autovalores. Com a análise do 
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gráfico, é possível entender que o mesmo sugere a criação de 7 fatores. Dentre os 

itens distribuídos entre os fatores, o FRL 7 não se enquadrou em nenhum deles por 

não apresentar carga fatorial, conforme mostra o quadro 6, portanto foi retirado da 

escala. 

 

Figura 5 - Gráfico de sedimentação de autovalores da escala FRL 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Quadro 6 – Cargas fatoriais dos itens da escala de FRL 

 

 Fator 
 1 2 3 4 5 6 7 

FRL 10. Não me importo em pagar mais por 

alimentos orgânicos 
0,698       

FRL 6. Sempre compro alimentos orgânicos se eu 

tenho a oportunidade 
0,659       

FRL 3. Gosto de comprar alimentos em lojas 

especializadas, onde posso contar com a 

orientação de especialistas 

0,525       

FRL 1. Faço questão de usar alimentos naturais ou 

orgânicos 
0,500       

R8  0,767      

FRL 14 Gosto de ter bastante tempo na cozinha  0,762      

R18  0,739      

FRL 15 Me considero um(a) excelente 

cozinheiro(a) 
 0,533      

FRL 4. Comparo preços entre produtos para 

conseguir o melhor retorno pelo valor pago 
  0,823     

FRL 13 Sempre verifico os preços, mesmo dos 

alimentos mais baratos 
  0,679     

FRL 12. Adoro experimentar receitas de outros 

países 
   -0,600    

FRL 20 Gosto de experimentar novas receitas    -0,597    

FRL 19 Gosto de experimentar novos alimentos 

que eu nunca havia comido antes 
   -0,551    

FRL 7.  Acho que comer com amigos é uma parte 

importante da minha vida social 
       

FRL 2. Comparo as informações nos rótulos dos 

alimentos para decidir qual marca comprar 
    -0,723   

FRL 9. Comparo rótulos para selecionar os 

alimentos mais nutritivos 
    -0,666   

FRL 16 Prefiro comprar produtos sem 

conservantes 
     0,660  

FRL 11. É importante para mim que os alimentos 

sejam frescos 
     0,504  

R5 Consumo muita comida comprada pronta em 

minha residência 
     0,416  

FRL 17 Informações de propagandas me ajudam a 

tomar decisões de compra de alimentos 
      0,727 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Os fatores definidos foram: (1) Preferência em relação a compra e consumo de 

alimentos (α = 0,76), com 4 itens e variância explicada de 22,62%; (2) Interesse em 

cozinhar (α = 0,793), com 4 itens e variância explicada de 12,06%; (3) Custo benefício 

(α = 0,725), com 2 itens e variância explicada de 9,58%; (4) Inovação culinária (α = 

0,690), com 3 itens e variância explicada de 6,87%; (5) Informações dos produtos (α = 

0,723), com 2 itens e variância explicada de 5,69%; (6) Frescor dos alimentos (α = 



41 

 

 

0,614), com 3 itens e variância explicada de 5,61%; e (7) Propaganda, que por possuir 

apenas um item, não possui alpha de cronbach, e tem variância explicada de 5,02%. 

As nomenclaturas de cada fator foram adaptadas do trabalho de tradução de escala 

realizado por Jatobá (2017) em seu trabalho de com conclusão de curso. 

O teste final realizado para verificar a inclusão ou exclusão das variáveis foi a de 

comunalidade, segundo Schawb (2007) esse valor representa a proporção da 

variância de uma variável, sendo esta compartilhada com os fatores comuns. Tendo 

em vista que não foram relatados valores extremos, não há problemas nas 

comunalidades. 

 

Quadro 7 – Comunalidades dos itens da escala de FRL 

 
 Comunalidades 

FRL 1. Faço questão de usar alimentos naturais ou orgânicos 0,594 

FRL 2. Comparo as informações nos rótulos dos alimentos para decidir qual marca 

comprar 
0,706 

FRL 3. Gosto de comprar alimentos em lojas especializadas, onde posso contar 

com a orientação de especialistas 
0,667 

FRL 4. Comparo preços entre produtos para conseguir o melhor retorno pelo valor 

pago 
0,772 

FRL 5. Consumo muita comida comprada pronta em minha residência 0,667 

FRL 6. Sempre compro alimentos orgânicos se eu tenho a oportunidade 0,658 

FRL 7.  Acho que comer com amigos é uma parte importante da minha vida social 0,637 

FRL 9. Comparo rótulos para selecionar os alimentos mais nutritivos 0,690 

FRL 10. Não me importo em pagar mais por alimentos orgânicos 0,663 

FRL 11. É importante para mim que os alimentos sejam frescos 0,680 

FRL 12. Adoro experimentar receitas de outros países 0,680 

FRL 13. Sempre verifico os preços, mesmo dos alimentos mais baratos 0,721 

FRL 14. Gosto de ter bastante tempo na cozinha 0,710 

FRL 15. Me considero um(a) excelente cozinheiro(a) 0,538 

FRL 16. Prefiro comprar produtos sem conservantes 0,688 

FRL 17. Informações de propagandas me ajudam a tomar decisões de compra de 

alimentos 
0,764 

FRL 18. Gosto de experimentar novos alimentos que eu nunca havia comido antes 0,584 

FRL 19. Gosto de experimentar novas receitas 0,664 

q4.8R 0,661 

q4.18R 0,746 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

4.4 Análises da Escala TCP 

Para análise da escala de Teoria do Comportamento Planejado foi utilizado o modelo 

proposto por Ajzen (1991), composto por 4 fatores: Intenção, Atitude, Norma Subjetiva e 
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Controle Comportamental Percebido. Sendo assim, as variáveis foram agrupadas em 

fatores de acordo coma teoria, conforme mostrado no quadro 8. 

 

Quadro 6- Fatores da Escala TCP 

 
Fator Item  Variável 

 INT1 9.9. Não pretendo parar de comprar transgênicos. 

INTENÇÃO INT2 9.12. Pretendo reduzir a minha compra de alimentos 
transgênicos  

 INT3  9.14.Tenho a intenção de parar de comprar transgênicos 

 AT1 9.2.Deixo de comprar um alimento quando só existe a 
versão transgênica dele 

 AT2 9.7.Evito comprar alimentos transgênicos  

ATITUDE AT3 9.11.Prefiro comprar alimentos transgênicos 

 AT4 9.13.Sou fortemente a favor da produção de alimentos 
transgênicos 

 NORM1 9.8.Existe a expectativa de que eu pare de comprar 
alimentos transgênicos 

NORMA 
SUBJETIVA 

NORM2 9.10. Pessoas parecidas comigo não compram alimentos 
transgênicos 

 CONTR1 9.1. Alimentos transgênicos são mais baratos 
   

 CONTR2 9.3. Eu sei que alimentos transgênicos são prejudiciais a saúde 
 

CONTROLE 
COMPORTAMENTA

L PERCEBIDO 

 
CONTR3 

9.4. Eu sei que o cultivo de transgênicos aumenta o uso de 
agrotóxicos 

 
 CONTR4 9.5. Eu sei que o cultivo de transgênicos é prejudicial ao meio 

ambiente 
 CONTR5 9.6. Eu tenho facilidade para identificar se um alimento é 

transgênico 
 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

O primeiro teste aplicado nos dados em análise foi o Alpha de Cronbach, que 

tem por objetivo indicar a confiabilidade da escala, assim como avaliar se os itens desta 

estão correlacionados (CORTINA, 1993). Quando este coeficiente possui valor maior 

que 0,6 a confiabilidade do fator é satisfatória (HAIR et al., 2005). 

 Para o fator intenção, a variável INT1 (Não pretendo parar de comprar 

transgênicos) precisou ser invertida pois não estava no mesmo sentido das demais. 

Após essa reversão, o alpha de cronbach foi de 0,831. Quanto ao fator de atitude as 

variáveis AT3 (Prefiro comprar alimentos transgênicos) e AT4 (Sou fortemente a favor 

da produção de alimentos transgênicos) precisaram ser invertidas pois foi visto que 
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estas também não estavam no mesmo sentido das demais. Após a inversão, o alpha 

de cronbach do fator foi de 0,728. 

 Em relação ao fator de norma subjetiva a correlação foi menor por só haver dois 

itens (NORM1 e NORM2) e o resultado do alpha de cronbach foi de 0,641. Para o fator 

Controle Comportamental Percebido, o Alpha de Cronbach foi inicialmente de 0,698. 

Porém, foi percebido que a variável CONTR5 (Eu tenho facilidade para identificar se 

um alimento é transgênico) possuía baixa correlação, e consequentemente, com a 

exclusão deste item o valor do alpha de cronbach se elevava. Sendo assim o valor do 

alpha para o fator Controle Comportamental Percebido foi recalculado apenas com as 

variáveis CONTR1, CONTR2, CONTR3 e CONTR4, alterando o valor do alpha para 

0,788. Sendo assim, pode-se entender que todos os fatores demonstraram um bom 

índice de confiabilidade, ou seja, uma alta correlação entre as variáveis. 

Em seguida foi feita a análise de regressão linear múltipla, com o objetivo de 

descrever o relacionamento entre as variáveis, e foi encontrado um R² de 63,5%, o que 

mostra que os fatores Atitude, Norma Subjetiva e Controle Comportamental Percebido 

estão muito relacionadas, pois a linha de regressão tem uma forte representatividade 

dos dados. Através da análise de regressão foi possível perceber que a atitude 

(β=0,412) é o fator que mais influencia a intenção de compra de transgênicos, seguido 

por norma subjetiva (β=0,312) e por último controle comportamental percebido 

(β=0,178). 

 

4.5 Análises Relação Teoria do Comportamento Planejado -Food 
Related Lifestyle 

Após rodadas análise de correlação e regressão, com o objetivo de identificar a 

relação existente entre a escala de Teoria do Comportamento Planejado e a escala de 

Food Related Lifestyle, não foi encontrado nenhum dado significativo.  

 

 

 

4.6 Discussão dos resultados  

Primeiramente, observando os resultados da análise descritiva, é possível perceber 

através das maiores médias: INT1 (Pretendo reduzir a minha compra de alimentos 

transgênicos) e INT3 (Tenho a intenção de parar de comprar alimentos transgênicos), que 
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os respondentes têm a intenção de reduzir ou até parar a compra de alimentos 

transgênicos. Tal resultado tem mais sentido ainda quando analisadas as menores 

médias: COMP1 (Nas suas últimas cinco compras, com que frequência você escolheu 

alimentos transgênicos?) e AT3 (Prefiro comprar alimentos transgênicos), estas mostram 

que a maioria dos respondentes declarou que compra com pouca frequência alimentos 

transgênicos, não sendo estes sua preferência de compra. 

Apesar de os dados indicarem que os respondentes consomem com pouca 

frequência e ainda pretendem diminuir o consumo de transgênicos, apenas 30% dos 

respondentes conhecia o símbolo que representa alimentos com mais de 1% de matéria 

prima transgênica (Figura 1) e sabia o significado do mesmo.  

Sendo assim, é perceptível que há uma desinformação, por parte dos 

consumidores, relacionada a alimentos transgênicos, e como foi estudado através das 

análises de relação entre o conhecimento do símbolo e as variáveis sociodemográficas, 

esta desinformação independe de sexo, renda, escolaridade ou área de residência. Este 

resultado foi semelhante ao obtido por Oliveira e Nojimoto (2014) em seu estudo para 

avaliar o perfil dos consumidores de transgênicos em Goiânia-GO, neste estudo conclui-

se que existe uma grande falta de conhecimento por parte do consumidor sobre alimentos 

transgênicos, assim como o significado do símbolo inserido em rótulos mostrado na figura 

1. Assim como na presente pesquisa, menos da metade dos consumidores (26,7%) 

alegaram conhecer o símbolo. Outro estudo que corrobora com esta análise é o de 

Mendonça et al. (2011), em seu estudo do consumo de OGMs pela população do Rio de 

Janeiro, identificou-se que apenas 14% dos respondentes conheciam o símbolo. Havendo 

também a pesquisa realizada por Silva (2013), realizada no Distrito Federal com o objetivo 

de entender a percepção dos consumidores sobre transgênicos, nesta 73% não 

conheciam o símbolo e dentre aqueles que conhecem, metade não tem o costume de 

procurar pelo simbólo no momento da compra.  

Em relação à escala de Food Related Lifestyle, quando comparado com a pesquisa 

realizada anteriormente para aplicação da escala no Brasil por Jatobá (2017), houve a 

exclusão de 3 fatores, sendo eles: Social, Planejamento e Sabor. Além disso houve a 

redução da escala de 20 para 19 itens, sendo retirado o item FRL 7 (Acho que comer com 

amigos é uma parte importante da minha vida social). 

Quanto à escala de Teoria do Comportamento Planejado, os resultados indicaram 

que a atitude é o fator que mais influencia a intenção de compra do consumidor, sendo 

esta atitude negativa, o que contraria o estudo realizado por Godoy (2015), onde a maioria 
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dos respondentes apresentou uma atitude favorável ao uso de engenharia genética na 

produção de alimentos.  

Assim como a presente pesquisa, o estudo realizado por Spence e Townsend 

(2006) para examinar o comportamento de compra em relação a transgênicos, tendo 

como base a teoria do comportamento planejado, concluiu que a atitude é o fator que mais 

influencia a intenção de compra. Ainda endossando o resultado da presente pesquisa há 

o estudo realizado por Font (2009), este estuda consumidores de 3 países da Europa 

(Itália, Grécia e Espanha) e revela que mais de 80% dos respondentes têm uma atitude 

negativa em relação à compra de alimentos transgênicos. 

Ainda corroborando com a presente pesquisa, Matos (2004) a luz de pesquisas 

anteriores que mostravam que a atitude do consumidor brasileiro em relação a 

transgênicos era negativa, realizou um experimento para entender se essa atitude poderia 

ser modificada diante de benefícios adicionais oferecidos ao consumidor. Sendo assim, 

ofereceu ao consumidor leite com rótulo manipulado, com diferentes informações sobre 

presença da transgenia e sobre benefícios (saúde, preço inferior e maior validade). O 

autor verificou que a presença de transgenia gerava uma atitude negativa, independente 

da presença de benefícios adicionais. 

Por fim, pode-se perceber que não há relação empírica entre a teoria do 

comportamento planejado e o estilo de vida adotado pelos consumidores, considerando a 

amostra analisada.  
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 
O objetivo da pesquisa foi analisar quais fatores motivam a intenção de compra de 

alimentos transgênicos, baseado na Teoria de Comportamento Planejado. Tendo em vista 

os resultados obtidos, pode-se concluir que todos os construtos presentes na teoria do 

comportamento planejado, sendo eles: atitude, norma subjetiva e controle 

comportamental percebido, são preditores da intenção de compra de alimentos 

transgênicos e dessa forma motivam o consumo dos mesmos. Dentro destes, o fator que 

mais influencia a intenção de compra é a atitude. 

Esta pesquisa possui diversas contribuições, a primeira delas é diminuir a lacuna 

de estudos existentes sobre fatores que influenciam a compra de alimentos transgênicos, 

pois no Brasil esse é um assunto ainda pouco explorado, principalmente quando se tem 

por base a teoria do comportamento planejado. Em termos de contribuição gerencial, 

através do estudo da intenção de compra e dos fatores que influenciam esta, o gestor tem 

insumos para tomar decisões e assim conseguir atender melhor seus clientes, além disso, 

tendo em vista que é percebido uma atitude negativa por parte dos consumidores em 

relação a alimentos transgênicos, os gestores podem buscar oferecer outras opções para 

o mercado. 

Em relação a escala de Food Related Lifestyle, este trabalho trouxe a contribuição 

da redução de um item da escala, além daqueles já retirados com o trabalho de tradução 

e adaptação de Jatobá (2017), sendo assim a escala possui agora apenas 19 itens. 

É também perceptível com a realização desta pesquisa a falta de informação 

relacionada a alimentos transgênicos por parte dos consumidores, sendo assim existe 

uma grande necessidade de outras pesquisas, e também um maior envolvimento do 

governo para divulgação de informações relacionadas a esses alimentos. Conforme 

mostra Furnival e Pinheiro (2008): 

 

Temos como resultado de nossa pesquisa a insatisfação do consumidor 

com o fato de não ser informado quanto à presença dos OGMs nos alimentos que 

consome e de não poder dimensionar os efeitos do uso dessa biotecnologia para a 

saúde humana e do meio ambiente. Ainda que os participantes tenham reconhecido 

ser a rotulagem uma possível resposta imediata à questão dos OGMs nos 

alimentos, eles mesmos apresentaram diversos problemas que podem vir no bojo 

dessa 'solução', já que mais informação não necessariamente significa mais 

conhecimento. Seria preciso um programa maior envolvendo educação do 
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consumidor, cobrança e fiscalização dos responsáveis, e envolvimento de todos os 

setores da sociedade com o assunto.  

 

Apesar do cuidado na realização desta pesquisa algumas limitações foram 

identificadas. A primeira delas foi a utilização de amostragem não probabilística por 

conveniência, dessa forma os respondentes foram selecionados de acordo com 

disponibilidades e sendo assim não é possível generalizar os resultados alcançados, com 

isso sugerem-se que sejam realizados outros estudos com amostragem probabilística. 

Embora os respondentes sejam de estados diferentes, 45% eram residentes do Distrito 

Federal, e isso pode ser considerado uma limitação. Desta forma sugere-se a realização 

de uma pesquisa com maior abrangência nacional para obtenção de resultados mais 

fidedignos à realidade do Brasil. 

Espera-se que este trabalho tenha contribuído para a área de comportamento do 

consumidor e também para os estudos relacionados a compra de alimentos transgênicos. 
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APÊNDICES 

 
Apêndice A – Questionário 

 
Gostaríamos de saber um pouco sobre seus hábitos alimentares. Para tanto, responda, 
por favor, a pergunta a seguir. 
 
Questão filtro 
 
[q1] Com que frequência você é responsável pela compra dos alimentos para a sua 
residência? 

1. Nunca ou muito raramente 
2. Às vezes 
3. Cerca de metade das vezes (divido a responsabilidade com outra pessoa) 
4. Frequentemente 
5. Sempre 

 
[Se a resposta for 1, pular para o final do questionário][Se a resposta for 2, 3, 4, ou 5, vai 
para o próximo bloco de perguntas] 
 
 
Pesquisa sobre Consumo de Alimentos e Hábitos alimentares 
 
Agradecemos a sua participação!! 
  
Seja bem-vindo a este questionário que busca levantar seus pensamentos sobre aspectos 
relacionados a alimentos. 
 
Ele levará cerca de 10 minutos para ser respondido. Por favor, considere cada questão 
individual e cuidadosamente, e responda todas as questões da maneira mais honesta 
possível. 
 
A pesquisa está sendo conduzida pela Universidade de Brasília - UnB. Como de costume, 
a UnB garante que suas respostas e informações serão tratadas segura e anonimamente 
em acordo com o Marco Civil da Internet (Lei Nº 12.967/2014). Se você tiver dúvidas ou 
comentários sobre a pesquisa, por favor entre em contato com a professora Solange 
Alfinito, da Universidade de Brasília, pelo endereço eletrônico salfinito@unb.br. 
 
[q2] Onde você normalmente faz suas compras de alimentos para a sua residência? 
Marque TODAS as opções que costuma usar com maior frequência:

1. Supermercado 
2. Mercearia 
3. Feira livre 
4. Produtor individual 
5. Outro. Qual?

 
[q3] Em um período de um mês qual a sua frequência de ida aos estabelecimentos que 
você citou anteriormente?

1. Todos os dias 
2. Cerca de 3 vezes por semana 
3. Cerca de 2 vezes por semana 



53 

 

 

4. Somente uma vez por semana 
5. A cada 15 dias 
6. Uma vez por mês 
7. Realizo minhas compras em um espaço de tempo maior que um mês 

 
[q4] O quanto você concorda com as afirmações abaixo? Considere uma escala de 1 a 5, 
onde 1 corresponde a “Discordo totalmente” e 5 corresponde a “Concordo totalmente”. 

1. Faço questão de usar alimentos naturais ou orgânicos 
2. Comparo as informações nos rótulos dos alimentos para decidir qual marca 

comprar 
3. Gosto de comprar alimentos em lojas especializadas, onde posso contar com a 

orientação de especialistas 
4. Comparo preços entre produtos para conseguir o melhor retorno pelo valor pago 
5. Consumo muita comida comprada pronta em minha residência 
6. Sempre compro alimentos orgânicos se eu tenho a oportunidade 
7. Acho que comer com amigos é uma parte importante da minha vida social 
8. Não gosto de passar muito tempo cozinhando 
9. Comparo rótulos para selecionar os alimentos mais nutritivos 
10. Não me importo em pagar mais por alimentos orgânicos 
11. É importante para mim que os alimentos sejam frescos 
12. Adoro experimentar receitas de outros países 
13. Sempre verifico os preços, mesmo dos alimentos mais baratos 
14. Gosto de ter bastante tempo na cozinha 
15. Me considero um(a) excelente cozinheiro(a) 
16. Prefiro comprar produtos sem conservantes 
17. Informações de propagandas me ajudam a tomar decisões de compra de alimentos 
18. Cozinhar é uma tarefa que é melhor se terminar logo 
19. Gosto de experimentar novos alimentos que eu nunca havia comido antes 
20. Gosto de experimentar novas receitas 

 

[q5] Você já viu o símbolo abaixo em embalagens de alimentos?  
 

 
 

1. Não 
2. Sim 

 
[Se a resposta for 1, pular para q7][Se a resposta for 2, vai para q6] 
 
[q6] Agora, há algumas afirmações sobre o símbolo apresentado. Na lista abaixo, 
selecione AQUELA que você acha que reflete o que ele significa.  
 

1. Que a embalagem não deve ser submetida a altas temperaturas 
2. Que o alimento contém trigo 
3. Que o alimento contém ingredientes alergênicos 
4. Que o alimento contém ingredientes transgênicos 
5. Que o alimento é livre de transgênicos 
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6. Não sei dizer 
7. Outra: [escreva sua resposta] 

 
 
Por favor, responda as próximas questões pensando nas suas compras de alimentos para 
a sua residência. 
 
[q7] Considere uma escala de 1 a 5, onde 1 corresponde a “Nunca” e 5 corresponde a 
“Sempre”. 
 

1. Nas suas últimas cinco compras, com que frequência você escolheu alimentos 
transgênicos? 
 
[q8] Considere uma escala de 1 a 5, onde 1 corresponde a “Nunca” e 5 corresponde a 
“Sempre”. 
 

1.Em relação às suas compras de alimentos nos próximos 30 dias, com que 
frequência você pretende comprar alimentos transgênicos? 
 
[q9] O quanto você concorda com as afirmações abaixo? Considere uma escala de 1 a 5, 
onde 1 corresponde a “Discordo totalmente” e 5 corresponde a “Concordo totalmente”. 

1. Alimentos transgênicos são mais baratos 
2. Deixo de comprar um alimento quando só existe a versão transgênica dele 
3. Eu sei que alimentos transgênicos são prejudiciais a saúde 
4. Eu sei que o cultivo de transgênicos aumenta o uso de agrotóxicos 
5. Eu sei que o cultivo de transgênicos é prejudicial ao meio ambiente 
6. Eu tenho facilidade para identificar se um alimento é transgênico 
7. Evito comprar alimentos transgênicos 
8. Existe a expectativa de que eu pare de comprar alimentos transgênicos 
9. Não pretendo parar de comprar alimentos transgênicos 
10. Pessoas parecidas comigo não compram alimentos transgênicos 
11. Prefiro comprar alimentos transgênicos 
12. Pretendo reduzir a minha compra de alimentos transgênicos 
13. Sou fortemente a favor da produção de alimentos transgênicos 
14. Tenho a intenção de parar de comprar alimentos transgênicos 

 
 
Para finalizar, gostaríamos que respondesse as seguintes perguntas sobre você, por 
favor. 
 
[q10] Sexo 

1. Feminino 
2. Masculino 

 
[q11] Qual é a sua idade?
 
[q12] Qual é a sua escolaridade? (Considere o que você já tiver concluído) 
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1. Ensino Fundamental 
2. Ensino Médio 
3. Superior tecnológico 
4. Superior bacharelado ou licenciatura 
5. Especialização lato sensu 
6. Mestrado 
7. Doutorado 

 
[q13] Quantas pessoas moram com você na sua casa? 

1. 0 
2. 1 
3. 2 
4. 3 
5. 4 
6. 5 
7. 6 ou mais 

 
[q14] Das pessoas que moram com você, quantas são menores de 18 anos? 

1. 0 
2. 1 
3. 2 
4. 3 
5. 4 
6. 5 
7. 6 ou mais 

 
[q15] Qual das seguintes opções descreve melhor a área em que você mora? 

1. Área metropolitana 
2. Cidade (mais de 200mil hab.), fora da área metropolitana 
3. Cidade, 50 a 200mil hab. 
4. Cidade, 20 a 49,9mil hab. 
5. Cidade, menos de 20mil hab. 
6. No campo, em área rural fora da cidade 

 
[q16] Em que estado você mora [selecionar UF na lista de opções] 
 
 
[q17] Qual a sua renda familiar mensal? 

1. Até R$ 937,00 
2. De R$ 938,00 a R$ 1.874,00 
3. De R$ 1.875,00 a R$ 3.280,00 
4. De R$ 3.281,00 a R$ 4.685,00 
5. De R$ 4.686,00 a R$ 5.622,00 
6. De R$ 5.623,00 a R$ 7.496,00 
7. De R$ 7.497,00 a R$ 9.370,00 
8. De R$ 9.371,00 a R$ 11.712,00 
9. De R$ 11.713,00 a R$ 14.055,00 
10. De R$ 14.056,00 a R$ 18.740,00 
11. Acima de R$ 18.740,00 
12. Não quero dizer 
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13. Não sei 
 
 
Obrigado por participar dessa pesquisa! 
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Apêndice B – Tabelas Análise Conhecimento do Símbolo 
 
 

- Análise Conhecimento Simbolo – Escolaridade 

  
 

 
 
 
- Análise Conhecimento Simbolo – Renda 
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- Análise Conhecimento Simbolo – Menores de Idade 
 

 
 

 
 


