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Enquete sobre o consumo de produtos orgânicos

Levantamento de opiniões de pessoas interessadas no tema 
orgânico, que responderam a um breve questionário do 
Google Formulário, durante o mês de setembro, por meio de 
links em nosso site, em nossas redes sociais e em nossa lista 
de emails.



Você aumentou seu consumo de orgânicos 
durante a pandemia?

Sim

Permaneceu igual

Não

Não consume orgânicos/outros (4,8%)

456 respostas



Você costuma utilizar produtos orgânicos in natura  
ou industrializados?

Os dois

In natura

Industrializados

Nenhum/outros (3,9%)

456 respostas

50,9%

6,6%

38,6%



36,6%

5%

56,6%

Você percebeu alguma diferença de preços expressiva  
durante a pandemia?

Aumentaram

Permaneceram iguais

Não sabe, não consome, outros

Reduziram (1,8%)

456 respostas



Onde você compra seus orgânicos?
(Respostas múltiplas)

456 respostas

Supermercado

Feiras

Lojas especializadas

On line

50,9%

19,1%

34,6%

46,5%



36,2% 62,1%

Durante a pandemia, a sua preocupação com a qualidade 
dos alimentos:

Aumentou

Permaneceu a mesmo

Diminuiu (0,9%)

Outros (0,8%)

456 respostas



47,6%

14,9%

13,2%

24,3%

Quantas vezes, em média, você consome orgânicos  
por semana?

Todos os dias

Duas vezes por semana

Uma vez por semana

Não consume orgânicos/outros

456 respostas



81,8%
9,6%

8,6%

O aumento da agricultura orgânica pode colaborar  
com prevenção de novas pandemias?

Sim

Não

Não sabe/outros

456 respostas



Até 25 anos

26 a 35 anos

36 a 45 anos

46 a 55 anos

56 a 65 anos

65 ou +

13%

17,2%

29,1%

22,1%

15,5%

3,1%

Perfil de quem respondeu - Idade

453 respostas



41,6% 57,7%

Perfil de quem respondeu - Sexo

Feminino

Masculino

Prefiro não dizer (0,7%)

452 respostas



33,3%

11,6%
10,5%

8,3%

7,1%

6,7%

Origem de quem respondeu - Estado

SP

PR

RS

RJ

SC

MG

BA (3,6%)

CE (2,7%)

DF (2,5%)

GO (2%) 

Outros estados (menos de 2% cada)
448 respostas



Sim, queremos ser e podemos ter 
um Brasil cada vez mais orgânico

https://organis.org.br
https://www.instagram.com/organis.brasil/
https://www.facebook.com/organis.brasil/

