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RESUMO 

Estudo sobre a percepção de qualidade através de selos de certificações por parte 
de consumidores no Vale do Taquari. Tem como objetivo avaliar se a presença dos 
selos é um atributo diferencial e sua influencia na escolha de produtos. A revisão 
bibliográfica consistiu em pesquisar assuntos relacionados aos objetivos do trabalho, 
bem como avaliar os dados já disponibilizados. O desenvolvimento do trabalho 
ocorreu de junho de 2019 a julho de 2020, envolvendo três diferentes públicos, 
pesquisados com questionários padrão. Os resultados da pesquisa mostram que as 
pessoas entrevistadas tem o hábito de leitura dos rótulos e que confiam nos 
mesmos. Observa-se que os públicos profissional e acadêmico tem maior atenção 
aos selos de certificações. Verifica-se que os selos menos conhecidos são os selos 
FSC e I’m Green e verifica-se grande influencia na compra pelo Selo Orgânico, bem 
como conhecimento elevado em todos os públicos do selo de inspeção CISPOA.  
Conclui-se que para os diferentes públicos os selos, os que exercem maior 
influência são os que o público tem maior conhecimento. 

 

Palavras-chave: Selos de certificados. Qualidade. Influência na compra.  
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ABSTRACT 

Study about quality perception through certification seals by costumers on Vale do 
Taquari. The overall objective is evaluate if the presence of certification seals are a 
differential attribute and its influence in the purchasing decision of the products. The 
bibliographic review consisted in researching subjects related to the objectives of the 
work, as well as evaluating the data already made available. The development of the 
study took place from June 2019 to July 2020, involving three different audiences, 
surveyed with standard questionnaires. The results of the survey show that the 
people interviewed have a habit of reading the labels and that they trust in them. It is 
observed that the professional and academic public has more attention to the 
certification seals. The least known seals are the FSC and I'm Green seals and there 
is a great influence on the purchase of the Organic Seal, as well as high knowledge 
in all the publics of the CISPOA inspection seal. The results indicated that for the 
different audiences the seals that exert the greatest influence are those that the 
public is most knowledgeable about. 

 

Palavras-chave: Cetification seals. Quality. Influence in the decision of buying. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O Vale do Taquari é uma região com diversas empresas voltadas a produção 

e industrialização de alimentos, com grandes players de mercado e diversas 

pequenas indústrias e agroindústrias, bem como serviços de alimentação. No Vale, 

destaque que 17,9% do VAB (Valor Agregado Bruto) provém da agropecuária, já a 

indústria corresponde a 30,7% de VAB. Desse total, a indústria de transformação 

corresponde à 73,5%, e desse número, Fabricação de Produtos Alimentícios detém 

69%.  (RIO GRANDE DO SUL, 2015). 

  Pessoa (2017, Doc. Eletrônico) define o VAB como: 

O Valor Adicionado Bruto (VAB) é o valor que cada setor da economia 
(agropecuária, indústria e serviços) acresce ao valor final de tudo que foi 
produzido em uma região. O Produto Interno Bruto (PIB) é a soma dos 
VABs setoriais e dos impostos, e é a principal medida do tamanho total de 
uma economia. 

 

 No contexto do Vale do Taquari, estudos sobre os selos de certificações são 

importantes, pois há demanda de informações em relação às pesquisas sobre os 

mesmos, visto que, por exemplo, temos no estado do Rio Grande do Sul 1227 

agroindústrias cadastradas no Programa Estadual de Agroindústria Familiar, e, por 

meio da regional da Emater em Lajeado, tem-se 134 agroindústrias usando o Selo 

Sabor Gaúcho. (RIO GRANDE DO SUL, 2018). 

 Em um trabalho realizado por Leonelli (2012), onde avalia as certificações 

para agroindústrias e pequenos agricultores, pode-se constatar que a adoção de 

certificações está se tornando recorrente, e que as motivações econômicas e 

mercantis são as maiores influenciadoras, tanto na escolha da empresa 

certificadora, como no protocolo de certificação. Percebe-se também que a 

certificação virou um negócio lucrativo e excludente para os pequenos agricultores, 

que não tem recursos para arcar com custos da certificação nem as adequações, 

ficando a margem deste processo. Salienta também a importância da identidade do 

seu território de origem. 
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 Com base nesses estudos, verifica-se a necessidade de realização de 

pesquisas que elucidem cada vez mais os consumidores sobre esse tema, e que no 

Vale do Taquari há espaço para os programas de certificação, seja pelos números 

apresentados por Rio Grande do Sul (2015) que demonstram uma grande 

participação dos alimentos na economia do Vale, quanto ao trabalho de Leonelli 

(2012) onde o uso do selo Sabor Gaúcho traz a possibilidade da identidade da 

origem aos produtos, promovendo o acesso ao selo, já que para muitos é inviável 

acessar outras certificações. 

 Pesquisas avaliaram das mais diversas maneiras as certificações, em áreas 

distintas incluindo a questão dos selos de certificações, em variados tipos de 

alimentos (BERGAMASCHI, 2016; OLIVEIRA, 2012; LAZZAROTTO, 2001). O 

diferencial é que o presente trabalho avalia pontos relacionados também à 

confiabilidade das informações presentes nos rótulos, quais as informações são 

procuradas pelos consumidores, onde eles observam atributos que relacionam com 

a qualidade do alimento na embalagem, avalia se os selos presentes nas 

embalagens são vistos como atributo de qualidade, avalia se são de conhecimento 

do público os selos apresentados na pesquisa e também mede se é ou não um 

diferencial a presença do mesmo em relação ao similar sem certificação. Além disso, 

relacionar os resultados a dados sociodemográfico e a diferentes públicos alvo da 

pesquisa. 

 Pode-se observar que o Vale tem a carência de informações se a presença 

dos selos/certificados é considerada pelos consumidores como indicativo de 

qualidade, e por consequência se o mesmo pode influenciar positivamente na 

intenção de compra dos mesmos. Justifica-se o presente trabalho à resolução das 

seguintes questões: Os consumidores conseguem perceber a qualidade por meio 

das certificações? As certificações têm influência sobre a decisão de compra? 

 As contribuições para a pesquisa científica estão na disponibilidade de 

informações acerca do tema proposto, fornecendo informações para futuras 

pesquisas ou para o planejamento das empresas, para que possam analisar os 

aspectos acima citados para planejarem sua exposição ao mercado. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 O trabalho visa avaliar a percepção de qualidade de alimentos através de 

selos de certificações por parte de consumidores, na região do Vale do Taquari. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Verificar sociodemograficamente os entrevistados; 

 Verificar se os mesmos têm relação profissional ou acadêmica com os 

alimentos, ou público geral; 

 Pesquisar se as pessoas leem os rótulos; 

 Avaliar se confiam nas informações contidas na rotulagem; 

 Pesquisar quais as informações são procuradas; 

 Verificar onde buscam na embalagem, indicativos de qualidade; 

 Pesquisar se percebem a presença de selos como atributo diferencial; 

 Verificar se os consumidores já conhecem alguns selos utilizados pelas 

empresas; 

 Verificar qual aspecto ele indica; 

 Avaliar se sua presença influencia positivamente a compra em relação aos 

produtos idênticos possuem. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

3.1 ROTULAGENS, SELOS E CERTIFICAÇÕES 

 

 Selos e certificações são buscados pelas empresas para que os 

consumidores possam identificar qualidade e para dar confiabilidade aos produtos, 

assim como é explicado por Sornberger et al. (2012, p. 3): 

O conceito de qualidade é fundamental quando nos referimos a alimentos, 
em que o controle, acompanhamento e padronização nos processos de 
produção são essenciais para que um produto atenda aos mais altos 
padrões de qualidade. A utilização de selos de qualidade nos produtos 
alimentares é cada vez mais exigida pelo consumidor que está atento à 
qualidade do que vem consumindo. 

Do mesmo modo, Sornberger, Redivo e Redivo (2009, p. 3): 

[...] a certificação é fruto da exigência de qualidade pelo mercado 
consumidor, em vista da preocupação cada vez maior da busca de 
alimentos e bens que não causem danos e riscos à saúde. Essa 
preocupação fez com que surgissem as Certificadoras com a finalidade de 
atestar a qualidade dos produtos, desde a produção dos insumos, plantio, 
transporte, processamento, distribuição e rastreabilidade, garantindo a 

Chegada ao consumidor final de um produto saudável. 

 A partir dessa necessidade, começaram a surgir os programas de certificação 

de diferentes tipos, para garantir a qualidade do produto final, monitorando as 

matérias primas, processos entre outros, para obedecer a padrões previamente 

estabelecidos pelos respectivos programas. 

 Conforme estabelecido pelas literaturas acima, as certificações são a garantia 

que o produto seguiu parâmetros de qualidade preestabelecidos, podendo ser 

relacionados à matéria prima, padrões de qualidade industrial, responsabilidade 

ambiental e/ou social, indicações geográficas, certificação interna, de produtos 

orgânicos, ou mesmo garantindo que o produto tenha sido inspecionado por um 

órgão competente, por exemplo, o Serviço de Inspeção Federal - SIF. Há também 

marcas que usam o prestigio das mesmas para certificar seus produtos como de 
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qualidade mediante os consumidores, visto que tem grande credibilidade frente a 

eles. (LAZZAROTTO, 2001) 

 Outra finalidade é a de que são usadas pelo mercado para que se tenha uma 

paridade de informações entre as diversas etapas de produção e comercialização de 

produtos, ou seja, que os consumidores tenham a certeza que o produto que estão 

comprando tenha qualidade. Isso acontece, pois o consumidor, ao comprar um 

produto no supermercado, raramente terá mais informações sobre ele nas demais 

fases de seu preparo processo. Os agentes que estão envolvidos no processo têm 

mais conhecimento da qualidade dos ingredientes ou matérias primas do que o 

cliente final. (LAZZAROTTO, 2001) 

 Essa disparidade pode ser combatida com o uso de selos e certificações na 

embalagem final dos produtos, que é o possivelmente o único local que os 

consumidores vão buscar informações acerca da qualidade dos produtos que estão 

sendo consumidos, conforme explicado por MACHADO et al., (2006, p. 98), 

afirmando que os rótulos são: 

Na embalagem dos alimentos o rótulo é uma fonte de informações 
assegurada por lei sobre diversos aspectos, como a segurança, a 
qualidade, a informação nutricional e o fabricante do produto, disponíveis ao 
consumidor de forma a contribuir para que este, ao realizar a leitura do 
rótulo do produto adquirido, possa no ato da compra ou após, decidir pelo 
consumo do alimento seguro. 

 

 Empresas gastam muitos recursos financeiros para que possam obter 

certificações, além de se adequarem fisicamente, oferecer diversos treinamentos 

para os colaboradores, sendo seu objetivo, como toda empresa de fins lucrativos, 

obter vantagens com essa certificação. 

 O processo de certificação, segundo Sato (2009, p. 159) é feito por meio de: 

O processo de certificação segue um procedimento denominado de terceira 
parte, ou seja, o organismo certificador deve ser uma entidade que não tem 
relações comerciais com a primeira parte (fornecedor) e nem com a 
segunda parte (cliente). O organismo certificador deve ser credenciado pelo 
INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial) e deve atender aos requisitos para operar o sistema de 
certificação de produto para ter o reconhecimento de competência e 



13 
 

 
 

 

confiabilidade, estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas), através da ISO/IEC GUIA 65, que estabelece os critérios para a 
acreditação de organismo de certificação de produto e de verificação de 
desempenho de produto. 

 Para Fiesp (2010, p. 43), conforme informações descritas no documento 

chamado Brasil Food Trends 2020, as principais tendências de alimentação, 

relacionadas à confiabilidade e qualidade,  descritas como:  

Os consumidores mais conscientes e informados tendem a demandar 
produtos seguros e de qualidade atestada, valorizando a garantia de origem e 
os selos de qualidade, obtidos a partir de boas práticas de fabricação e 
controle de riscos. Nessa direção têm sido valorizadas características que 
são intrínsecas aos produtos, tais como a rastreabilidade e a garantia de 
origem, os certificados de sistemas de gestão de qualidade e segurança, a 
rotulagem informativa e outras formas de comunicação que as empresas 
possam utilizar para demonstrar os atributos dos seus produtos. Estas e 
outras práticas contribuem para construir a credibilidade das marcas dos 
produtos e ganhar a confiança e a preferência dos consumidores. 

 Outros pontos em destaque, no mesmo documento, como “As tendências 

relacionadas à sustentabilidade e ética” e “As tendências relacionadas a 

saudabilidade e bem-estar”, nas quais as certificações têm um papel de importante 

para a garantia aos consumidores que as empresas estão cumprindo seu papel nos 

quesitos relacionados. 

 Tendo em mente que as empresas buscam por meio das certificações 

garantirem os parâmetros descritos, temos uma grande questão: Será que os 

consumidores realmente leem, entendem e confiam nos rótulos?  

 

3.2 LEITURA E CONFIANÇA DOS RÓTULOS 

 

 De acordo com uma pesquisa feita por Pinheiro et al, (2011), nas cidades 

mineiras de Viçosa e Rio Pomba, mostrou que 85,4% dos consumidores 

entrevistados afirmam que observam os rótulos, sendo que 65,4% avaliam a tabela 

nutricional, e as datas de fabricação e validade (com 50,8% das respostas) são os 

dizeres que mais chamam a atenção.  
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 Já para Fiesp (2010) se observa que 23% sempre leem, 30% somente às 

vezes, 19% raramente, outros 30% nunca leem, sendo que, de acordo com o 

mesmo autor, as informações mais buscadas [na tabela nutricional] são calorias 

(52%), Gordura (39%), colesterol (29%), açúcar (27%), proteínas (25%), 

Conservante/acidulante (22%), Carboidratos (22%), glúten (10%) e sódio (8%). 

 Na pesquisa realizada por Bendino, Popolim e Oliveira (2012), em dois 

supermercados no estado de São Paulo, podemos observar que a grande maioria 

dos consumidores tem o hábito de ler (36% e 18% respectivamente de cada 

mercado não leem), a informação mais procurada, como nos outros estudos foi a 

data de validade. Esse estudo também afirmaa que a maioria não considera 

importante a informação nutricional e que as pessoas não confiam na lista de 

ingredientes, sendo 66% e 82% respectivamente de cada mercado que não confiam. 

 Outra pesquisa, realizada por Bergamaschi (2016) na região do Vale do 

Taquari, encontrou que o item mais observado pelas pessoas foi, na sequência, 55% 

data de validade, 19% informações nutricionais, 14% ingredientes, 8,5% preço, 2,5% 

todos e 0,5% orgânico. 

 Quanto à confiança das informações apresentadas na rotulagem, uma 

pesquisa feita em Niterói/RJ por Marins, Jacob e Peres (2008, p. 584) afirma que 

24% das pessoas entrevistadas não confiam no conteúdo dos rótulos, achando que 

as informações são meramente figurativas, sugerindo que as pessoas associam a 

uma estratégia de venda. No mesmo documento, verifica os fatores que dificultam o 

entendimento, são eles: 

O excesso de propagandas, a utilização de linguagem 
técnica/abreviaturas/siglas, a falta de explicitação em relação aos 
componentes potencialmente alergênicos a grupos populacionais 
específicos, e o uso de letras pouco legíveis são fatores que dificultam a 

compreensão pelos consumidores. 

 

 Um ponto interessante é que uma pesquisa realizada por Lobanco et al., 

(2009), no município de São Paulo, analisando a fidedignidade das informações 

sobre dados nutricionais declarados nos rótulos, concluíram que “Todas as amostras 
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analisadas apresentaram alguma inconformidade de dado nutricional declarado na 

rotulagem do alimento” Com isso, pode-se concluir que, há sim uma base para a  

preocupação por parte dos consumidores em relação ao quê é mostrado na 

embalagem e o que de fato está nos alimentos.  

 De modo complementar, cita-se novamente a pesquisa realizada por 

Bergamaschi (2016), no qual os entrevistados, questionados quanto aos fatores que 

mais dificultam o entendimento dos rótulos, responderam que, para 37,5% são os 

termos de difícil entendimento, 35,5% letras pequenas, 23,5% excesso de 

informação, 2,0% todos [fatores anteriores] e 1,5% a falta de informações. 

 Forsythe (2013, p. 28), fala sobre a percepção pública da segurança de 

alimentos, e também fala sobre risco dos alimentos: 

O número crescente e a gravidade de doenças transmitidas por alimentos 
em todo o mundo têm aumentado de modo considerável o interesse público 
em relação à segurança dos mesmos. Esse interesse em relação à 
segurança dos alimentos aumentou devido às muitas publicações recentes 
relacionadas a assuntos como irradiação de alimentos, BSE, E. coli 
O157:H7 e alimentos geneticamente modificados. O que são alimentos 
seguros? Esta é uma pergunta que invoca diferentes respostas, 
dependendo de quem responde. Em essência, as diferentes definições são 
dadas a partir do que constitui um risco significativo. O público em geral 
pode considerar que alimentos seguros signifiquem risco igual a zero, 
enquanto um produtor de alimentos deveria considerar ‘O que é um risco 
aceitável?’. A opinião expressa neste livro é que risco igual a zero é 
impraticável, dada a quantidade de produtos alimentícios disponíveis, a 
complexidade da cadeia de distribuição e a natureza humana. Apesar disso, 
os riscos de ocorrência de doenças transmitidas por alimentos devem ser 
reduzidos até durante a produção, a fim de alcançar um risco aceitável. 
Infelizmente, não há um consenso público sobre o que seja um risco 
aceitável. Além disso, como se pode diferenciar o risco de voar em um 
planador e o de comer um bife malpassado? Voar em um planador também 
possui riscos conhecidos, os quais podem ser avaliados, e é possível tomar 
a decisão de voar ou não voar. Em contraste, a população em geral (certa 
ou errada) se sente mal-informada em relação aos riscos relevantes. 
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3.3 FATORES QUE INFLUENCIAM A COMPRA E A PERCEPÇÃO E CONFIANÇA 

DE SELOS DE QUALIDADE 

 

 Uma pesquisa realizada por Oliveira (2012) mostrou que os fatores que mais 

influenciam na compra dos alimentos foram, respectivamente, preocupação com 

alimentação saudável, o costume e o preço. 

 Os selos e certificações foram avaliados quanto à concordância ou não sobre 

características de produtos com selos de certificação e quais são os mais 

conhecidos e se são confiáveis. Os resultados foram (média da escala de notas de 1 

a 5): Ajudam nas escolhas alimentares (3,72), São mais seguros (3,71), Têm mais 

qualidade (3,65), São mais saudáveis (3,63), São mais caros (3,45), Apenas uma 

jogada de marketing (2,8), São mais saborosos (2,64). 

 Já os resultados da pesquisa sobre os selos individualmente, onde foi 

analisado o conhecimento de cada e a confiança (médias de notas de 1 a 5) os 

resultados foram: Selo de produto Orgânico (55,80% e 2,26), Selo Sociedade 

Médica – Cardiologia (51,80% e 2,37), Sociedade Médica – Pediatria (32,20% e 2,3), 

Selo Sociedade Médica – Diabetes (14,60% e 2,36), Selo Sociedade Médica – 

Nutrologia (6,10% e 2,12), Selo Sociedade Médica – Gastroenterologia (0,00% e 

Zero) e o Selo de Qualidade da Indústria (0,00% e Zero). 

 Em uma pesquisa realizada por Santos et al, (2013, p. 12), onde foram 

apresentados os selos em forma de cartões contendo logomarca, nome e descrição 

dos selos ou certificados para os entrevistados:  

Conclui-se que os consumidores possuem baixo conhecimento sobre a 
maioria dos selos/certificados. Porém obteve-se maior grau de interesse 
entre os mais conhecidos. Para as empresas conseguirem agregarem valor 
a seus produtos por meio de selos e certificados não basta investir e se 
adaptar para se enquadrar nos requisitos para obtenção dos certificados, é 
necessário também divulgar e conscientizar o consumidor sobre o 
significado e importância do produto/serviço que contém tais 
selos/certificados. 

 Em um estudo realizado por Deus, Felizola e Silva (2010), no qual se estudou 

sobre selos ambientais, conclui-se que aos consumidores faltam informações sobre 
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os selos (favorecendo comparações com selos sem credibilidade), e que assim, os 

principais critérios de compra continuam sendo qualidade, preço e marca. Nota-se 

nas conclusões que o consumidor a cada ano torna-se mais propenso a adquirir 

produtos socioambientalmente responsáveis. 

3.4 NOVA ROTULAGEM NUTRICIONAL 

 

 Conforme nova RDC (Resolução de Diretoria colegiada) nº 429/2020 

(BRASIL, 2020) e IN (Instrução Normativa) nº 75/2020 (2020) da ANVISA (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária), alterou-se a legislação quanto aos rótulos de 

alimentos.  

 As principais mudanças foram relacionadas à tabela nutricional, a forma e 

legibilidade, bem como a introdução de uma rotulagem nutricional frontal, sendo tais 

informações visam dar mais clareza as informações para o consumidor, indicando 

pro meio de um desenho, quais os nutrientes estão em alta concentração. Na parte 

da tabela, adiciona-se a coluna na tabela para relacionar o produto a quantidade de 

100 g (sólidos ou semissólidos) ou 100 ml (líquidos). A legislação entra em vigor em 

24 meses (09/10/2022) e tem prazos distintos para cada tipo de empresa/produto se 

adequar. 

3.5 SITUAÇÃO DE SEMIANALFABETIZADOS E ANALFABETOS 

 

 No Rio Grande Sul a taxa de analfabetismo de pessoas a partir de 15 anos de 

idade é de 3,08 e 3,31%, nos anos de 2016 e 2017, o baixo número de pessoas 

nessa condição, no entanto, considera apenas pessoas incapazes de ler e escrever, 

no entanto, é apontada uma grande parcela de indivíduos que apesar de possuírem 

essas habilidades, não as possuem em nível satisfatório para uso cotidiano. Verifica-

se que no Brasil e Estado do Rio Grande do Sul, no ano de 2017, o percentual de 

pessoas a partir de 18 anos com Ensino Fundamental Completo foi, 

respectivamente, de 64,31 e 65,55%, podendo ser tempo insuficiente para o 
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desenvolvimento das habilidades adquiridas nessa mesma fase de escolarização. 

(ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 2020). 

 De acordo com o PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes), 

teste que avalia o desempenho de estudantes de 15 anos em leitura, matemática e 

ciências, o Brasil possui uma significativa parcela da população classificada como 

analfabetos funcionais ou pessoas de baixo letramento, no resultado da Avaliação 

de 2018, o Brasil obteve 50% de notas abaixo do considerado mínimo para exercício 

da cidadania (BRASIL, 2018). 

  Tendo resultado similar ao de 2015, em que o resultado foi de 51% abaixo do 

mínimo (BRASIL, 2016), o que revela uma grave carência quanto às habilidades 

necessárias para leitura de informações contidas nos rótulos. 

 Na situação atual, em que os produtos são produzidos cada vez mais 

distantes do local de consumo, o que impede o conhecimento das condições de 

manufatura destes, a rotulagem é a forma pela qual o consumidor é capaz de 

escolher o produto de melhor custo/benefício e, nesse caso, a habilidade de leitura 

deficiente, torna-se um entrave ao estabelecimento de relações comerciais justas. 

(FREIRE, 2017) 

 Diferentes estudos demonstram a tendência desse consumidor de guiar-se 

pelas imagens impressas nos rótulos. No estudo de Gau e Viswanathan (2008 apud 

FREIRE, 2017) que analisou a interação destes indivíduos com produtos, 

verificaram-se dificuldades no processamento de informações contidas nas 

embalagens, sendo a confiança depositada em imagens e símbolos. No trabalho de 

Roberta Rocha Freire (2017), que analisou a compreensão de consumidores de 

baixo nível de letramento em relação aos elementos de marketing e suas 

implicações, verificou-se o mesmo padrão, em que as imagens sobrepuseram-se a 

qualquer informação na forma textual, o que está de acordo com o estudo de 

Viswanathan, Torelli et al, (2009 apud FREIRE, 2017) que comparou a capacidade 

de memorização de logomarcas na forma de desenho com a de memorização das 

mesmas marcas na forma escrita, em situação de uso destas, demonstrando 
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facilidade de associação das logomarcas em desenho sempre que apareciam em 

situações de uso. Além de a atenção ser direcionada às imagens, também foi 

encontrada, como a característica desse grupo quanto à decisão de compra, a 

fidelidade para com marcas que adotam estratégias de comunicação acessíveis e 

atenção direcionada a apenas um aspecto, como por exemplo: preço, tamanho da 

embalagem, uma imagem etc. (VISWANATHAN; ROSA; HARRIS, 2005). 

 Além de a atenção ser direcionada às imagens, também foi encontrada, como 

a característica desse grupo, quanto à decisão de compra, a fidelidade para com 

marcas que adotam estratégias de comunicação acessíveis e atenção direcionada a 

apenas um aspecto, como por exemplo: preço, tamanho da embalagem, uma 

imagem etc. (VISWANATHAN; ROSA; HARRIS, 2005). 

Buscando contornar essas dificuldades, com frequência esse consumidor utiliza-se 

de uma pessoa de referência, que o auxilia nas tarefas de compra. (FREIRE, 2017) 

3.6 SELOS 

 

3.6.1 Serviços de inspeção 

 

 DIPOA - segundo Rio Grande do Sul (2019): 

 A Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Animal - DIPOA, também 

conhecida como "CISPOA" (antiga denominação), é o órgão da Secretaria da 

Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul responsável 

pela inspeção de produtos de origem animal do Estado. A DIPOA atua em 

estabelecimentos de abate de bovinos, bubalinos, ovinos, suínos, javalis, aves, 

pescado e coelhos. Seus fiscais também trabalham junto a casas do mel, 

entrepostos de carnes, pescado, laticínios, mel, ovos e na industrialização de seus 

derivados. 

 O serviço de inspeção do Estado do Rio Grande do Sul foi regulamentado 

pelo Decreto 53.848/2017 (conhecido como RIISPOA) onde dispõe sobre a inspeção 
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e a fiscalização dos produtos de origem animal no Estado do Rio Grande do Sul. 

(RIO GRANDE DO SUL, 2017). 

 O SIM é o serviço de inspeção municipal, o qual realiza inspeções sanitárias e 

industriais de estabelecimentos no município, que realizam o abate e 

industrialização de carnes e demais produtos de origem animal. (LAJEADO, 2018) 

3.6.2 Certificações ambientais e/ou matéria prima 

 

O Selo Orgânico tem como objetivo reconhecer que o alimento foi produzido de 

modo orgânico, conforme Brasil (2003): 

Art. 1º: Considera-se sistema orgânico de produção agropecuária todo 
aquele em que se adotam técnicas específicas, mediante a otimização do 
uso dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à 
integridade cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo a 
sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização dos benefícios 
sociais, a minimização da dependência de energia não-renovável, 
empregando, sempre que possível, métodos culturais, biológicos e 
mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a eliminação 
do uso de organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes, 
em qualquer fase do processo de produção, processamento, 
armazenamento, distribuição e comercialização, e a proteção do meio 
ambiente. 

 

FSCᴿ - Segundo Forest Stewardship Council® (2018) consiste: 

A certificação florestal deve garantir que a madeira utilizada em 
determinado produto é oriunda de um processo produtivo manejado de 
forma ecologicamente adequada, socialmente justa e economicamente 
viável, de acordo com os Princípios & Critérios (P&C) do FSC. 

 O I’m Green é o selo que indica que o plástico utilizado na embalagem é do 

tipo “verde”, no qual é originário polietileno a partir do etanol da cana de açúcar. 

Diferentemente dos outros processos que obtém o polietileno de origem fóssil, a 

cana de açúcar captura e fixa CO² da atmosfera, e é totalmente reciclável, 

contribuindo para a preservação do meio ambiente. (BRASKEM, 2019) 
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 Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Café (2018), o ABIC - Selo 

de Pureza certifica que o produto é puro, sem adulteração ou misturas, oferecendo 

segurança alimentar, qualidade e respeito ao consumidor. 

3.6.3 Padronização do processamento industrial 

 

 A ISO 22000, segundo British Standards Institution (2019, Doc. Eletrônico): 

A ISO 22000 é uma norma internacional que define os requisitos de um 
sistema de gestão de segurança de alimentos abrangendo todas as 
organizações da cadeia alimentar, da "colheita à mesa”. 

 São normas que visam combinar elementos para garantir a segurança de 

alimentos ao longo da cadeia. 

3.6.4 Produção artesanal  

 

 O Selo Sabor Gaúcho, segundo o Manual de Identidade Visual (RIO 

GRANDE DO SUL, 2017) garante que o produto foi produzido em “agroindústrias 

familiares rurais produzidos artesanalmente, com desenvolvimento sustentável, 

geração de emprego e renda no campo e preservação do meio ambiente” como 

também “com procedência alicerçada na produção artesanal da agroindústria 

familiar rural, estando dentro das exigências sanitárias e ambientais e com 

responsabilidade social”. 
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4 METODOLOGIA 

 

 O trabalho foi realizado no Vale do Taquari, no período de junho de 2019 a 

julho do ano de 2020. 

 Conforme descrito por Gerhardt; Silveira (2009), a pesquisa foi feita por meio 

de um questionário, padronizado, destinado a responder aos objetivos do trabalho. 

O questionário foi composto por perguntas fechadas, no qual os participantes 

escolheram uma das alternativas listadas, ou mais de uma se a pergunta permitir, 

com o objetivo de responder aos objetivos específicos. 

 Com o objetivo de aumentar o número de participantes, oferecer maior sigilo 

para respostas mais confiáveis, foram adotados questionários que não solicitam 

informações pessoais, como nome, contato/e-mail, como nenhuma outra forma de 

identificar os entrevistados. 

 O modo de aplicação foi com questionários físicos, em papel, e uma versão 

eletrônica, por meio do Google Forms, que é construído do mesmo modo, 

seccionando as perguntas, como também as dispondo na mesma ordem. O objetivo 

do formulário eletrônico é a maior praticidade de alcance de pessoas por meio de 

envio de mensagens, e menor uso de papel, como também otimização de trabalho. 

 Como parte do objetivo da pesquisa, foram aplicados questionários para o 

público profissional da área de alimentos (proprietário, funcionários ou responsáveis 

técnicos de estabelecimentos comercial ou industrial, que fabricam ou manipulam 

alimentos) durante os cursos de BPF e BPM ministrados pela Universidade nas 

cidades de Arroio do Meio/RS e Encantado/RS, bem como também foram enviados 

para empresas da área de alimentos e aplicados em seus funcionários. Para o 

público que tem relação acadêmica com alimentos, foi aplicado nas dependências 

da UERGS de Encantado/RS como também enviados por meio de aplicativo de 

mensagens, com seus alunos, porém para o público geral, foram somente enviados 

questionários eletrônicos, para os contatos conhecidos pelo autor do trabalho, para 

que os mesmos encaminhem de mesmo modo para seus contatos, criando uma 
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rede. Sendo assim o meio eletrônico, como já dito, é mais dinâmico e muito menos 

custoso. A metodologia aplicada é semelhante à usada por Oliveira (2012). 

 Houve alterações para dar preferência para o envio de questionários 

eletrônicos, pois a época de aplicação dos questionários coincidiu com a pandemia 

de novo Corona Vírus (COVID-19). Por ocasião da definição da melhor adaptação 

da metodologia para a presente pesquisa, realizou-se uma aplicação piloto com uma 

fatia do público profissional. As perguntas utilizadas nos questionários foram 

formuladas para atenderem e responderem aos objetivos do trabalho. O questionário 

está apresentado no apêndice A. 

 Os questionários são iguais para os diferentes públicos, alterando apenas a 

parte das perguntas relacionadas aos aspectos sociodemográficos, sendo nos 

questionários aplicados ao público acadêmico, é perguntado sobre o curso e qual 

semestre está sendo cursado. 

 O número de pessoas foi significativo para dar sustentação às análises dos 

dados obtidos. Foram entrevistadas na UERGS, para representar o público 

acadêmico, 92 pessoas, nos cursos ministrados para o público profissional foram 

entrevistadas 50 pessoas e no público geral foram 78 pessoas entrevistadas. 

 Os selos avaliados nesta presente pesquisa foram selecionados de acordo 

com a presença em alimentos mais comuns nos mercados da região de pesquisa, 

também foram incluídos os selos de inspeção de produtos de origem animal, e selo 

de qualidade ISO 22000 que se refere a sistema de gestão de segurança de 

alimentos. Os selos selecionados foram: Sabor gaúcho, Orgânicos, FSC, Abic, I’m 

Green, ISO 22000, DIPOA e SIM.  

 A análise dos dados foi feita por meio do uso da aplicação Microsoft Office 

Excel. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 DADOS SOCIODEMOGRAFICOS 

 

 Os resultados socioedemograficos estão relacionados no quadro 01 e 

comentados abaixo 

Quadro 01 - Dados sociodemograficos 
 

Item  
Público Geral 

Público 
Profissional 

Público 
Acadêmico 

Faixa Etária     

 Até 20 anos 10,3% 8,0% 28,3% 

 De 21 a 35 anos 39,7% 42,0% 52,2% 

 De 36 a 55 anos 34,6% 38,0% 17,4% 

 Acima de 55 
anos 

15,4% 12,0% 2,2% 

Renda     

 Até R$ 998,00 2,6% 10,0% 6,5% 

 De R$ 998,01 
até R$ 2.994,00 

20,5% 52,0% 60,9% 

 De R$ 2.994,01 
até R$ 5.988,00 

35,9% 26,0% 25,0% 

 De R$ 5.988,01 
até R$ 9.980,00 

28,2% 10,0% 5,4% 

 Acima de R$ 
9.980,01 

12,8% 2,0% 2,2% 

Formação 
Acadêmica 

    

 Da 1ª à 4ª série 0,0% 10,0% - 

 Da 5ª à 8ª série 1,3% 4,0% - 

 Ensino médio 
incompleto. 

6,4% 12,0% 
- 

 Ensino médio 
completo. 

17,9% 44,0% 
- 

 Ensino superior 
incompleto. 

28,2% 18,0% 
- 

 Ensino superior 
completo. 

28,2% 8,0% 
- 

 Pós-graduação 17,9% 4,0% - 
Fonte: Autor (2021) 

 No quadro 01, pode-se observar quanto ao sexo dos entrevistados, no público 

geral, 51,3% são do sexo masculino e 48,7% do sexo feminino. Os acadêmicos 



25 
 

 
 

 

estão divididos entre 68,5% do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos, e 31,5% 

de Administração, sendo 41,3% do primeiro semestre, 3,26% do segundo, 17,39% 

do terceiro, 3,26% do quarto, 17,39% do quinto, 1,09% do sexto, 5,43% do sétimo, 

1,09% do oitavo e 9,78% do nono semestre. 

 Observa-se um número de 10% do público profissional com ensino até a 4ª 

série. Pode-se nesse ponto pensar em como o rótulo pode ser interpretado por 

pessoas com pouca formação, semianalfabetos e analfabetos, assunto já 

comentado no item 3.5.  

 Faixa etária percebe-se a concentração do público geral na faixa de mais de 

36 anos (50%), entre os profissionais a maioria (+60%) entre 21 e 55 anos. Já para 

os acadêmicos, na maioria (52,2%) entre 21 e 35 anos, e mais de 28% até 20 anos. 

 Quanto à renda, observa-se que o público geral (por sua vez majoritariamente 

+36 anos) concentra uma renda superior aos demais públicos. Algo semelhante se 

repete quanto à escolaridade, sendo que +50% tem ensino superior, relacionando 

isso a maior renda. 

 Quanto à idade média do público acadêmico ser baixa, pode-se relacionar 

que grande parte dos respondentes (41,3%) está no primeiro semestre do curso, no 

qual predominam jovens.  

5.2 INFORMAÇÕES RELACIONADAS AOS RÓTULOS 

 

 Questionados sobre o hábito de ler as informações dos rótulos dos alimentos, 

os resultados estão na tabela 01: 

Tabela 01 - Hábito de leitura das informações contidas nos rótulos pelos 
entrevistados: 

 Geral  Profissional Acadêmico  

Sim 28 35,9% 19 38,0% 38 41,3% 

Às vezes 42 53,8% 29 58,0% 48 52,2% 

Não 8 10,3% 2 4,0% 6 6,5% 

Total 78 100,0% 50 100,0% 92 100,0% 
Fonte: Autor (2021) 
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 Comparando a tabela 01 aos resultados de Bendino, Popolim e Oliveira 

(2012), quando em dois supermercados no estado de São Paulo, revelou que a 

grande maioria dos consumidores tem o hábito de ler, entretanto 36% e 18% não 

têm o hábito da leitura, números bem superiores aos encontrados nesse estudo, 

onde encontramos entre os diferentes públicos resultados parecidos. Aqui se 

identifica relação entre escolaridade/renda (do público geral) e maior probabilidade 

de leitura dos rótulos. 

 A relação mais próxima com alimentos no Vale do Taquari e também a 

relação entre maior renda e maior probabilidade de leitura dos rótulos, mostra-se 

que os consumidores tem maior hábito de leitura, contrapondo os resultados 

encontrados na pesquisa de Fiesp (2010) se observa que 23% sempre leem, 30% 

somente às vezes, 19% raramente, outros 30% nunca leem, da mesma forma, 

apresenta resultados bem superiores aos encontrados nesse estudo. 

 Quanto às informações procuradas nos rótulos, as respostas estão na tabela 

02: 

Tabela 02 – Informações mais procuradas nos rótulos 

 Geral  Profissional Acadêmico  

Nutricional 48 61,5% 22 44,0% 55 59,8% 

Alergênicos 12 15,4% 8 16,0% 12 13,0% 

Lista de 
ingredientes 

53 67,9% 26 52,0% 65 70,7% 

Selos e 
certificados 

17 21,8% 14 28,0% 24 26,1% 

Empresa 
Produtora 

31 39,7% 26 52,0% 44 47,8% 

Nenhuma 
das 
anteriores 

4 5,1% 2 4,0% 7 7,6% 

Fonte: Autor (2021) 

 Na tabela 02, observa-se que as informações procuradas nos rótulos são a 

lista de ingredientes e as informações nutricionais, podemos observar uma 
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tendência entre as porcentagens de cada grupo em cada item. Já os profissionais, 

por terem maior contato com alimentos, se atentam muito para a empresa produtora, 

pois é estabelecida uma relação de confiança com as marcas.  

 Com a literatura citada pode-se estabelecer uma relação com trabalho feito 

por Pinheiro et al, (2011), mostrou que 65,4% avaliam a tabela nutricional, e as 

datas de fabricação e validade (com 50,8% das respostas) são os dizeres que mais 

chamam a atenção. 

 Da mesma forma, a pesquisa realizada por Bergamaschi (2016) apontou, na 

sequência, 55% data de validade, 19% informações nutricionais, 14% ingredientes, 

8,5% preço, 2,5% todos e 0,5% orgânico. 

 Quanto à confiança do entrevistado nas informações descritas nos rótulos, os 

resultados estão apresentados na tabela 03: 

Tabela 03 - Confiança nas informações descritas nos rótulos 
 Geral  Profissional Acadêmico  

Sim 39 50,0% 21 42,0% 33 35,9% 
Não 4 5,1% 5 10,0% 2 2,2% 

Parcialmente 35 44,9% 24 48,0% 57 62,0% 

TOTAL 78 100,00% 50 100,00% 92 100,00% 
Fonte: Autor (2021) 

 Observa-se na tabela 03 que em 90% ou mais dos entrevistados no estudo 

acreditam totalmente ou parcialmente nas informações descritas. Nesse ponto, é 

válido relacionar ao trabalho de Marins, Jacob e Peres (2008), no qual demonstram 

números bem divergentes registrando que 24% dos entrevistados não confiam. 

 Relaciona-se a maior confiança nas informações pois a região onde foi feita a 

pesquisa há uma proximidade muito grande das pessoas com a cadeia produtiva, 

tornando assim a marca mais familiar e conhecida, consequente maior confiança 

nas informações. 

 Conforme estudos como o de Lobanco et al. (2009), há motivos para que haja 

desconfiança, visto que no estudo encontrou inconformidade em todas as amostras 

analisadas. A partir desse ponto, uma análise com os selos separadamente, pode 
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nos indicar mais dados para entender a confiança dos consumidores, bem como 

identificar os aspectos que são notados como itens que passam percepção de 

qualidade. 

 Nesse ponto uma possível explicação, relacionando que no ato da confecção 

da tabela nutricional, os profissionais da alimentação podem usar uma tabela de 

referência para os ingredientes, como por exemplo, a Tabela TACO – Tabela 

brasileira de composição de alimentos (NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM 

ALIMENTAÇÃO – NEPA, 2011), em que se usa um valor preestabelecido para cada 

ingrediente, podendo haver pequenas divergências com a realidade. Importante 

salientar que o presente trabalho não compactua nem estimula fraudes ou 

congêneres, somente busca uma explicação para os dados encontrados em um 

trabalho. 

 Na tabela 04 podemos observar em quais itens descritos o consumidor pode 

observar para avaliar a qualidade do produto: 

Tabela 04 - Itens onde consumidores avaliam a qualidade 
 Geral  Profissional Acadêmico  

Nos ingredientes 49 62,8% 20 40,0% 57 62,0% 

Na tabela nutricional 37 47,4% 11 22,0% 37 40,2% 

Na confiabilidade da marca 
dos produtos 

48 61,5% 23 46,0% 39 42,4% 

Em selos e certificações 43 55,1% 25 50,0% 61 66,3% 

No local onde é 
produzido/industrializado 

27 34,6% 14 28,0% 30 32,6% 

Na qualidade da 
embalagem 

32 41,0% 15 30,0% 23 25,0% 

Fonte: Autor (2021) 

 Na tabela 04, observa-se que os estudantes, por terem contato com 

selos/certificados durante a formação, aparecem com maior porcentagem de “em 

selos e rótulos”, assim como os profissionais estão em contato direto com os 

alimentos durante suas atividades laborais, por isso estão mais propensos a 

observarem os selos. Já para o geral, não vemos uma indicação clara para 
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selos/certificações, porém percebemos uma maior indicação de confiança em 

marcas. Em ambos públicos, há um percentual alto de indicações para os 

ingredientes. 

 Quando questionados que atributo chama mais atenção ao visualizar as 

imagens, conforme Tabela 05 podemos verificar o que segue: 

Tabela 05 - Qual atributo mais chama a atenção nas imagens 
  Geral  Profissional Acadêmico  

 Cores 12 15,4% 12 24,0% 10 10,9% 

 Beleza da embalagem 15 19,2% 8 16,0% 20 21,7% 

 Clareza dos rótulos 21 26,9% 11 22,0% 20 21,7% 

 
Presença de selos e 
certificações 

12 15,4% 11 22,0% 24 26,1% 

 Marca 8 10,3% 2 4,0% 6 6,5% 

 Tipo do produto 9 11,5% 6 12,0% 11 12,0% 

 
Embalagens não são 
importantes 

1 1,3% 2 4,0% 1 1,1% 

Fonte: Autor (2021) 

 Na tabela 05, observa-se claramente que as pessoas com conhecimento 

sobre o tema, selos e certificados, nesse caso acadêmicos, tem maior atenção em 

relação às imagens dos rótulos. Outro ponto em relação à clareza dos rótulos, pois 

as imagens foram de alimentos com rótulos chamativos. 

 Quando questionados sobre qual forma é percebida a qualidade dos produtos 

através das imagens, os resultados estão na tabela 06: 
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Tabela 06 – De qual forma a qualidade é percebida através das imagens 
 Geral  Profissional Acadêmico  

Não percebo 2 2,6% 3 6,0% 8 8,7% 

Pela confiabilidade 
da marca 

29 37,2% 11 22,0% 17 18,5% 

Selos e certificações 28 35,9% 25 50,0% 53 57,6% 

Presença de código 
de barras 

0 0,0% 1 2,0% 1 1,1% 

Beleza da 
embalagem/clareza 

das informações 
19 24,4% 10 20,0% 13 14,1% 

Fonte: Autor (2021) 

 Na tabela 06 é claramente possível perceber que os acadêmicos bem como 

os profissionais, quando perguntados diretamente como é percebida a qualidade, 

apontam os selos/certificados.  

 Essas diferenças entre os públicos, sendo que público geral ainda leva a 

marca com maior consideração e algo que diferencia dos outros públicos, dessa vez 

evidente o enfoque em selos/certificações. 

 

5.3 INFORMAÇÕES RELACIONADAS AOS TIPOS DE SELOS/CERTIFICADOS 

 

 De modo a apresentar de maneira mais clara os resultados sobre os selos, os 

resultados foram aglutinados por públicos, da forma como está apresentado abaixo, 

nos quadros 02, 03 e 04. 
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Quadro 02 - Informações relacionadas aos tipos de selos/certificados pelo público 
geral 

Selos 
Conhecimento Influencia na compra 

Sim (%) Não (%) Sim (%) Não (%) Talvez 
(%) 

Não 
confio (%) 

Orgânico 75,60 24,40 67,80 6,40 25,60 0,00 

Abic 61,50 38,50 50,00 11,50 35,90 2,60 

FSC 39,70 60,30 35,90 28,20 33,30 2,60 

I’m Green 35,90 64,10 41,00 32,10 26,90 0,00 

ISSO 
22000 

62,80 37,20 52,60 16,70 30,80 0,00 

Sabor 
Gaúcho 

44,90 55,10 41,00 19,20 38,50 1,30 

DIPOA 62,80 37,20 48,70 17,90 32,10 1,30 

SIM 46,20 53,80 46,20 20,50 30,80 2,60 
Fonte: Autor (2021) 

 No quadro 02, observa-se que segue a mesma linha dos demais, onde os 

mais conhecidos têm mais influência. 

 Os selos FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL®) e I’m Green são os 

menos conhecidos, com menor influencia, porém interessante ver que 

provavelmente os que conhecem compram, ficando com porcentagens muito 

próximas ou até superior. 

 O selo I’m Green apresentou resultados percentuais de pessoas que 

influencia maior do que conhecem. Sabor gaúcho ficou com porcentagem de 

pessoas que conhecem muito próximo das que influenciam. Já do SIM (SERVIÇO 

DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), ficou a mesma porcentagem de pessoas. 

 O selo Sabor Gaúcho fico nesse público com um percentual muito abaixo dos 

demais, indicando que esse público tem desconhecimento e dificuldade de 

interpretação desse selo demonstrado pelo atributo “nada me diz” com 35,9% das 

indicações. 

 Já para os atributos mais indicados de cada selo, temos o seguinte: Orgânico 

com “Matéria prima”, Abic com “Matéria prima”, FSC com “responsabilidade social e 

ambiental” (44,9%) e “nada me diz” (42,3%), I’m Green com “Responsabilidade 

social e ambiental” (51,3%) e “nada me diz” (46,2%), ISO 22000 com “padronização 
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do processamento industrial”, Sabor gaúcho com “Matéria prima”(34,6%) e “nada me 

diz” (35,9%), Cispoa e Sim com “padronização do processamento industrial”. 

 A partir disso, verifica-se que os selos FSC e I’m Green apresentam um 

grande número de atributos marcados como “nada me diz”, pois são os que os que 

registram menor conhecimento do público, com também alto número de respostas 

“não” para influencia. 

Quadro 03 - Informações relacionadas aos tipos de selos/certificados pelo público 
profissional 

Selos 

Conhecimento Influencia na compra 

Sim (%) Não (%) Sim (%) Não (%) Talvez (%) Não confio 
(%) 

Orgânico 32,00 68,00 62,00 8,00 26,00 4,00 

Abic 54,00 46,00 56,00 2,00 42,00 0,00 

FSC 22,00 78,00 30,00 24,00 42,00 4,00 

I’m Green 30,00 70,00 30,00 24,00 38,00 8,00 

ISSO 
22000 

64,00 36,00 42,00 18,00 40,00 0,00 

Sabor 
Gaúcho 

70,00 30,00 58,00 12,00 26,00 4,00 

DIPOA 80,00 20,00 68,00 6,00 26,00 0,00 

SIM 56,00 44,00 54,00 16,00 28,00 2,00 
Fonte: Autor (2021) 

 No quadro 03 nota-se um comportamento diferente do público geral. De forma 

total, os mais conhecidos influenciam mais a compra, porém destaca-se o 

desconhecimento elevado de alguns selos (78% FSC, 70% I’m Green e 68% 

Orgânico), contudo a influência do selo orgânico é muito divergente dos demais, 

sendo conhecido por 32% e influência +62%, algo fora do padrão visto até aqui. 

(mais conhecido, mais influência). 

 Selo Sabor gaúcho e os selos de inspeção, obrigatoriamente presentes em 

produtos de origem animal, DIPOA (DIVISÃO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE 

ORIGEM ANIMAL e SIM são mais conhecidos pelo público profissional (80% DIPOA, 

70% Sabor Gaúcho e 56% SIM) que pelo público geral. Observa-se a relação pelo 

contato diário com produtos que contêm esses selos (produtos de origem animal). 

Sabor gaúcho pode-se dar pela presença desse selo em vários produtos de 

produção local. 
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 Já para os atributos mais indicados de cada selo, temos o seguinte: Orgânico 

com “Responsabilidade social e ambiental”, Abic com “padronização do 

processamento industrial”, FSC com “nada me diz”, I’m Green com “nada me diz”, 

ISO 22000 com “padronização do processamento industrial”, Sabor gaúcho com 

“Matéria prima”, Cispoa e Sim com “padronização do processamento industrial”. 

 Destaque para o Atributo “nada me diz” nos selos FSC e I’m Green, repetindo 

que os selos que são menos conhecidos são aqueles para os quais as pessoas 

atribuem menor significado, como também as respostas que “não influencia na 

compra” por 24% em cada. 

Quadro 04 - Informações relacionadas aos tipos de selos/certificados pelo público 
acadêmico 

Selos 
Conhecimento Influencia na compra 

Sim (%) Não (%) Sim (%) Não (%) Talvez (%) Não confio 
(%) 

Orgânico 83,70 16,30 68,50 5,40 25,00 1,10 

Abic 48,90 51,10 52,20 8,70 37,00 2,20 

FSC 39,10 60,90 27,20 26,10 44,60 2,20 

I’m Green 42,40 57,60 34,80 25,00 39,10 1,10 

ISSO 
22000 

66,30 33,70 45,70 14,10 40,20 0,00 

Sabor 
Gaúcho 

62,00 38,00 45,70 14,10 39,10 1,10 

DIPOA 80,40 19,60 64,10 12,00 23,90 0,00 

SIM 60,90 39,10 47,80 8,70 41,30 2,20 
Fonte: Autor (2021) 

 No quadro 04 observa-se que o público acadêmico tem a mesma direção das 

respostas, quanto mais conhecido mais influencia na compra. 

 Os selos FSC e I’m Green novamente são os selos menos conhecidos, e por 

consequência os que menos influenciam a compra, observando apensa 27,2% de 

resposta “sim” para influencia no selo FSC. ISO (International Organization for 

Standardization) 22000 e sabor gaúcho com número bem semelhante. 

 Já para os atributos mais indicados de cada selo, temos o seguinte: Orgânico 

com “Responsabilidade social e ambiental” (76,1%) e “Matéria prima’ (69,6%)”, Abic 

com “Matéria prima”, FSC com “nada me diz”, I’m green com “Responsabilidade 



34 
 

 
 

 

social e ambiental” (76,1%) e “matéria prima” (69%), ISO 22000 com “padronização 

do processamento industrial”, Sabor gaúcho com “Matéria prima”, Cispoa e Sim com 

“padronização do processamento industrial”. 

 Como podemos observar nos quadros 02, 03 e 04, os resultados foram de 

encontro com os de Santos et al (2012, p 12)  que indica que os selos com maior 

conhecimento tem maior interesse. 

 Sobre Selo Orgânico, Oliveira (2012), no seu trabalho é indicado com 55,80% 

e teve uma confiança de 2,26 (numa escala de 1 a 5). Nesse caso, podemos 

observar que temos uma confiança maior (maior de 60% em todos os públicos) e 

também temos um grande conhecimento entre os públicos geral e acadêmico. 

Nos demais selos, pode-se notar que há no público profissional uma maior tendência 

de menor confiabilidade e influência, em comparação com os outros. De modo geral, 

conforme citado acima (SANTOS et al, 2012 p 12) quanto maior conhecimento maior 

confiança no selo e influência na compra do produto. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Conclui-se que de modo geral os selos mais conhecidos tiveram maior 

influência na compra. Em todos os públicos podemos notar os menos conhecidos 

como sendo os selos FSC e I’m green. Nos selos de inspeção, obrigatórios para 

Produtos de origem animal, avaliou-se que há um alto conhecimento – 62,8%, 80% 

e 80,4% nos públicos na sequência apresentada, pois é um selo estadual (DIPOA) e 

obrigatoriamente presente em produtos de origem animal. O Selo orgânico é muito 

conhecido pelo público geral e acadêmico, e influente nos três públicos, pode-se 

explicar pela maior presença nos supermercados da região (segundo avaliação do 

autor). Outro selo, internacional, ISO 22000, é de grande conhecimento e influência 

em todos os públicos, pois além de alimentos, está presente em diversos outros 

produtos, assim se tornando muito conhecido. 

 Os principais beneficiados pelos resultados do presente trabalho são, 

primariamente, as indústrias supracitadas, pois a partir dos resultados obtidos tem-

se um panorama da percepção dos consumidores. 

 Outro ponto que deve ser avaliado é a educação da população, pois o 

trabalho pode servir de base para uma futura política pública de conscientização dos 

atributos de qualidade para um consumo mais consciente e de mais qualidade. Com 

isso outras empresas podem ser incentivadas a buscarem certificações, vendo que o 

público consumidor está valorizando as mesmas. 

 De outro ângulo, visualiza-se que, algumas certificações são relacionadas a 

aspectos ambientais, então um maior número de empresas certificadas pode 

significar que o manejo dos recursos naturais ficará mais racionalizado, contribuindo 

para a preservação ambiental. 

 A partir dos resultados dessa pesquisa, sugerem-se novas pesquisas sobre o 

tema, podendo pesquisar sobre qual maneira valorizar essas certificações para que 

mais pessoas possam compreender os seus benefícios, bem como pesquisar a 
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aplicabilidade mais acessível aos produtos locais. O resultado dessa pesquisa 

trouxe várias novas questões para servir de incentivo a novas. 

 Ao final da pesquisa, pode-se observar uma série de limitações durante a 

execução da mesma. Na parte inicial da pesquisa, primeiramente em papel, notou-

se uma grande dificuldade de entendimento do público, ocasionando grande número 

de formulários invalidados (cerca de 40%). Durante a revisão bibliográfica, notou-se 

a dificuldade de acesso a conteúdos bibliográficos devido a serem pagos. 
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APÊNDICES A – FORMULÁRIO DAS QUESTÕES 

 

1) Faixa etária: 

a) Até 20 anos 

b) de 21 a 35 anos 

c) de 36 a 55 anos 

d) Acima de 55 anos 

2) Qual sua formação acadêmica? 

a) Da 1ª à 4ª série do ensino fundamental (antigo primário). 

b) Da 5ª à 8ª série do ensino fundamental (antigo ginásio). 

c) Ensino médio (antigo 2º grau) incompleto. 

d) Ensino médio completo. 

e) Ensino superior incompleto. 

f) Ensino superior completo. 

g) Pós-graduação 

 

3) Qual sua renda familiar? 

a) Até R$ 998,00 

b) De R$ 998,01 até R$ 2.994,00 

c) De R$ 2.994,01 até R$ 5.988,00 

d) De R$ 5.988,01 até R$ 9.980,00 

e) Acima de R$ 9.980,01 

Informações quanto aos rótulos: 

4) Você tem o hábito de ler as informações dos rótulos dos alimentos? (marcar 
uma resposta) 

a) Sim 
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b) Às vezes  

c) Não 

5) Quais as informações você procura nos rótulos de alimentos? (pode marcar 
mais de uma resposta) 

a) Nutricional 

b) Alergênicos 

c) Lista de ingredientes 

d) Selos e certificado 

e) Empresa produtora 

f) Nenhuma das anteriores 

6) Você confia nas informações descritas nos rótulos? 

a) Sim 

b) Não 

c) Parcialmente 

7) Nos itens abaixo, em quais você pode observar para avaliar a qualidade do 
produto? (seja na produção, matéria prima, responsabilidade ambiental ou social, 
etc) - (pode marcar mais de uma resposta) 

a) Nos ingredientes 

b) Na tabela nutricional 

c) Na confiabilidade da marca dos produtos 

d) Em selos e certificações 

e) No local onde é produzido/industrializado 

f) Na qualidade da embalagem 
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Percepções quanto aos rótulos: 

 

 

1) Nas imagens, qual atributo mais lhe chama a atenção (marcar uma resposta): 

a) Cores 

b) Beleza da embalagem 

c) Clareza dos rótulos 

d) Presença de selos e certificações 

e) Marca  

f) Tipo do produto 

g) Embalagens não são importantes 

8) Nas imagens, de qual forma você percebe a qualidade dos produtos: (marcar 
uma resposta) 

h) Não percebo 
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i) Pela confiabilidade da marca 

j) Selos e certificações 

k) Presença de código de barras 

l) Beleza da embalagem/clareza das informações 

 

Selos e Certificações:  

 

2) Você conhece esse selo/certificado? 

a) Sim 

b) Não 

3)  Qual (ais) critério(s) você avalia por meio desse selo/certificado? (pode 
marcar mais de uma resposta) 

a) Matéria prima 

b) Padronização do processamento industrial  

c) Responsabilidade social ou ambiental 

d) Produto artesanal 

e) Nada me diz 

4) A presença desse selo/certificado, em relação aos produtos idênticos que não 
o possui, pode influenciar positivamente a intenção de compra? 

a) Sim 

b) Talvez 

c) Não 

d) Não confio nesse selo/certificação 
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1) Você conhece esse selo/certificado? 

a) Sim 

b)  Não 

2)  Qual (ais) critério(s) você avalia por meio desse selo/certificado? (pode 
marcar mais de uma resposta) 

a) Matéria prima 

b) Padronização do processamento industrial  

c) Responsabilidade social ou ambiental 

d) Produto artesanal 

e) Nada me diz 

3) A presença desse selo/certificado, em relação aos produtos idênticos que não 
o possui, pode influenciar positivamente a intenção de compra? 

a) Sim 

b) Talvez 

c) Não 

d) Não confio nesse selo/certificação 
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1) Você conhece esse selo/certificado? 

a) Sim 

b) Não 

2)  Qual (ais) critério(s) você avalia por meio desse selo/certificado? (pode 
marcar mais de uma resposta) 

a) Matéria prima 

b) Padronização do processamento industrial  

c) Responsabilidade social ou ambiental 

d) Produto artesanal 

e) Nada me diz 

3) A presença desse selo/certificado, em relação aos produtos idênticos que não 
o possui, pode influenciar positivamente a intenção de compra? 

a) Sim 

b) Talvez 

c) Não 

d) Não confio nesse selo/certificação 
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1) Você conhece esse selo/certificado? 

a) Sim 

b) Não 

2)  Qual (ais) critério(s) você avalia por meio desse selo/certificado? (pode 
marcar mais de uma resposta) 

a) Matéria prima 

b) Padronização do processamento industrial  

c) Responsabilidade social ou ambiental 

d) Produto artesanal 

e) Nada me diz 

3) A presença desse selo/certificado, em relação aos produtos idênticos que não 
o possui, pode influenciar positivamente a intenção de compra? 

a) Sim 

b) Talvez 

c) Não 

d) Não confio nesse selo/certificação 
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1) Você conhece esse selo/certificado? 

a) Sim 

b) Não 

2)  Qual (ais) critério(s) você avalia por meio desse selo/certificado? (pode 
marcar mais de uma resposta) 

a) Matéria prima 

b) Padronização do processamento industrial  

c) Responsabilidade social ou ambiental 

d) Produto artesanal 

e) Nada me diz 

3) A presença desse selo/certificado, em relação aos produtos idênticos que não 
o possui, pode influenciar positivamente a intenção de compra? 

a) Sim 

b) Talvez 

c) Não 

d) Não confio nesse selo/certificação 

 

1) Você conhece esse selo/certificado? 

a) Sim 

b) Não 

2)  Qual (ais) critério(s) você avalia por meio desse selo/certificado? (pode 
marcar mais de uma resposta) 

a) Matéria prima 

b) Padronização do processamento industrial  
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c) Responsabilidade social ou ambiental 

d) Produto artesanal 

e) Nada me diz 

3) A presença desse selo/certificado, em relação aos produtos idênticos que não 
o possui, pode influenciar positivamente a intenção de compra? 

a) Sim 

b) Talvez 

c) Não 

d) Não confio nesse selo/certificação 

 

1) Você conhece esse selo/certificado? 

a) Sim 

b) Não 

2)  Qual (ais) critério(s) você avalia por meio desse selo/certificado? (pode 
marcar mais de uma resposta) 

a) Matéria prima 

b) Padronização do processamento industrial  

c) Responsabilidade social ou ambiental 

d) Produto artesanal 

e) Nada me diz 

3) A presença desse selo/certificado, em relação aos produtos idênticos que não 
o possui, pode influenciar positivamente a intenção de compra? 

a) Sim 
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b) Talvez 

c) Não 

d) Não confio nesse selo/certificação 

 

 

1) Você conhece esse selo/certificado? 

a) Sim 

b) Não 

2)  Qual (ais) critério(s) você avalia por meio desse selo/certificado? (pode 
marcar mais de uma resposta) 

a) Matéria prima 

b) Padronização do processamento industrial  

c) Responsabilidade social ou ambiental 

d) Produto artesanal 

e) Nada me diz 

3) A presença desse selo/certificado, em relação aos produtos idênticos que não 
o possui, pode influenciar positivamente a intenção de compra? 

a) Sim 

b) Talvez 

c) Não 

d) Não confio nesse selo/certificação 

 


