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Resumo 

Avaliou-se a predisposição dos consumidores para o apadrinhamento de árvores 
de fruta produzidas em modo de produção biológico, considerando a atual conjuntura 
social, demográfica e económica, assim como, tendo presente por um lado a tendência 
de agravamento da qualidade de vida nas cidades provocado pela concentração de 
pessoas e atividades, pelo envelhecimento da população e pela escassez de recursos 
naturais no meio envolvente, e, por outro lado, a cada vez maior consciência para a 
problemática da alimentação com base em produtos transformados e processados, para 
além do maior conhecimento que existe sobre os efeitos na saúde humana e no ambiente 
dos adubos minerais de síntese e pesticidas que são usados na agricultura convencional. 
O apadrinhamento das árvores de fruta será realizado através de uma plataforma 
informática, designada por You Go Bio, que contempla o acompanhamento de todo o 
processo vegetativo das árvores de fruto apadrinhadas e a entrega da fruta colhida em 
casa dos clientes finais. Através de um inquérito por questionário online realizado a 
1.477 indivíduos foi avaliado o potencial de procura que poderá ter esta plataforma. 
Concluiu-se que existe forte potencial para o lançamento do projeto de apadrinhamento, 
considerando os resultados apresentados que evidenciam uma apetência do mercado 
para a proposta de comercialização apresentada. 
 
Palavras chaves: fruta biológica, venda online, apadrinhamento à distância. 
 
Abstract 

Sponsorship of fruit trees produced in an organic production mode through 
the platform You Go Bio. 

The predisposition of the consumers for the sponsorship of fruit trees produced 
in an organic production mode was evaluated, taking into account the current social, 
demographic and economic conjuncture, as well as, bearing in mind, on the one hand, 
the tendency to worsen the quality of life in cities provoked by the concentration of 
people and activities, by the aging of the population and the scarcity of natural resources 
in the surrounding environment, and, on the other hand, increasing awareness of the 
problem of food based on processed and transformed products, in addition to greater 
knowledge that exists on the effects on human health and the environment of synthetic 
mineral fertilizers and pesticides that are used in conventional agriculture. The 
sponsorship of the fruit trees will be carried out through a computer platform, called 
You Go Bio, which includes the monitoring of the entire vegetative process of the 
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patronized fruit trees and the delivery of the fruit harvested at the home of the final 
customers. Through an online questionnaire survey of 1,477 individuals, the potential 
for searching for this platform was assessed. It was concluded that there is a strong 
potential for launching the sponsorship project, considering the presented results that 
show a market's appetite for the proposed commercialization. 
 
Keywords: organic fruit, online sales, remote sponsorship. 
 
Introdução 

Verifica-se atualmente a emergência de um fenómeno de aproximação entre a 
agricultura e as pessoas que vivem em centros urbanos. Há cada vez mais pessoas que 
procuram criar o seu espaço de produção numa pequena parcela, recorrendo a árvores 
de fruto ou outras culturas no caso de se destinarem a espaços reduzidos, tornando-se 
prática a criação de miniparcelas de produção em varandas e terraços de centros 
urbanos, onde são produzidas hortícolas, pequenos frutos, entre outros (Freire & Ramos, 
2014) (Gonçalves, 2014) (FAO, 2001) (Teixeira, 2016). Esta prática não se enquadra 
numa perspetiva de poupança ou contenção económica, mas justifica-se essencialmente 
pelo simbolismo atribuído à produção. A pessoa pode afirmar que a cultura foi 
produzida por si, garantidamente através de uma forma saudável, anulando qualquer 
tipo de dúvida de qualidade que os produtos adquiridos no exterior atualmente geram. 
O avanço das tecnologias e as mudanças organizacionais estão a transformar a 
economia, a sociedade e a vida. A expressão “nova economia” reflete esse novo mundo 
que parece surgir. Esta nova era do sistema económico iniciou-se com a globalização e 
com ela estão a criar-se novas regras para a produtividade, para o emprego e para o 
crescimento económico (Carvalho, 2012). A comunidade académica e empresarial 
começou a tratar o tema do comércio eletrónico, também traduzido por expressões 
como e-commerce ou e-business (Carvalho, 2012). 
Foi assim que surgiu a motivação de desenvolver uma rede de gestão de negócios 
orientada para a promoção da produção agrícola em modo de produção biológico 
(MPB), que se designou por rede – You Go Bio. A motivação centra-se na ideia de criar 
uma rede de padrinhos de produtos biológicos que aproxime os recursos do campo das 
pessoas da cidade. Os produtos alvo desta rede são árvores de fruta produzidas no modo 
de produção biológico (MPB). 
A aplicação informática em desenvolvimento gera a simplificação do processo de 
adesão, a operacionalização dos fornecimentos de produtos, o transporte através de 
redes rápidas de logística, o pagamento online dos produtos apadrinhados e o 
acompanhamento do estado das culturas através de conteúdos multimédia na 
plataforma, para além de um sistema de alertas por correio eletrónico que previne os 
consumidores/padrinhos das diferentes alterações de estado dos seus “afilhados”. Todo 
o processo de produção/criação é disponibilizado em suporte digital na plataforma, 
retratando todas as etapas de desenvolvimento vegetal através de fotografias e vídeos 
disponibilizados na mesma. Portanto, o cliente a qualquer momento poderá aceder a um 
conjunto de conteúdos didáticos da sua árvore, com a devida informação técnica relativa 
ao modo de produção biológico. 
Os objetivos deste trabalho focaram-se na identificação do potencial de procura para um 
modelo de negócio deste tipo, no estudo do comportamento do mercado através da 
aplicação de inquéritos por questionário para estudar o consumo de fruta produzida em 
MPB, na definição dos critérios para a comercialização online de fruta produzida em 
MPB, na realização de um plano de negócios para a plataforma online de 
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comercialização de fruta produzida em MPB e na avaliação da viabilidade de 
implementação de uma plataforma online de comercialização de fruta produzida em 
MPB, através do apadrinhamento de árvores de fruto autóctones produzidas na região 
de Entre Douro e Minho; 
 
Materiais e métodos 

Realizou-se um inquérito por questionário online a partir da plataforma do 
Google Forms. Este inquérito visou conhecer a opinião dos inquiridos sobre o tema em 
estudo para se perceber a viabilidade do projeto empresarial inerente. Foram realizadas 
23 perguntas aos participantes neste inquérito online. Nos 3 primeiros dias de 
disponibilização do inquérito por questionário foram alcançadas mais de 1.000 
respostas, fruto de um trabalho permanente de difusão do inquérito pelas redes sociais, 
com particular destaque para o Facebook onde foram partilhadas, ao longo daqueles 
dias, várias informações sobre a evolução da taxa de resposta ao inquérito e sobre a 
dimensão de partilhas que o mesmo estava a obter. O primeiro post colocado no dia 
02/12/2016 foi partilhado por 142 pessoas.  
Obtiveram-se 1.477 respostas válidas das quais 874 respostas (59,2% da amostra) foram 
de mulheres (Figura 1). A idade média dos participantes no inquérito é de 40,6 anos, 
com mínimo de idade de 18 anos e máximo de idade de 97 anos. Os participantes no 
inquérito são maioritariamente casados (56%), têm 3 ou mais pessoas no agregado 
familiar (69%) e cerca de metade não tem crianças em casa (Figura 1). Têm uma 
licenciatura ou grau de escolaridade superior (75%), são empregados por conta de 
outrem ou por conta própria (80%), com rendimentos mensais superiores a 1.000 euros 
(64%) e residentes nos distritos do Porto e Lisboa (54%) (Figura 2). 
 
Resultados e discussão 

Verificou-se pela análise de resultados dos inquéritos que o consumo de 
produtos biológicos depende do género, verificando-se que a maioria dos inquiridos que 
consomem frequentemente produtos biológicos é do sexo feminino e que esse consumo 
não depende do estado civil dos mesmos. A percentagem de inquiridos consumidores de 
produtos biológicos é independente da dimensão do agregado familiar, o qual se 
repartiu de forma semelhante por três escalões: <3, 3 e >3 pessoas por agregado. O 
consumo de produtos biológicos não está relacionado de forma evidente com o facto de 
existirem crianças em casa dos inquiridos e também não se relacionou de forma 
evidente com o grau de escolaridade dos mesmos. No entanto, existe evidência sobre o 
efeito das condições de empregabilidade no consumo de produtos biológicos, sendo que 
os inquiridos que estão empregados por conta própria ou de outrem são os que melhor 
caraterizam o consumidor tipo destes produtos.  

Ao contrário do esperado, não se verificou uma relação evidente entre o nível de 
rendimentos dos inquiridos e o consumo de produtos biológicos. Apesar disso, foi 
possível concluir que no distrito de Braga existe evidência do efeito do nível de 
rendimentos no consumo de produtos biológicos. Foi nos escalões de rendimento entre 
600,00 euros e 1.999,00 euros, do distrito de Braga, que se verificou a maior incidência 
deste efeito dos rendimentos no consumo de produtos biológicos, sobretudo nos 
consumidores pontuais. A nível nacional, os rendimentos por escalão etário permitiram 
concluir que, nos escalões etários entre os 48 e 67 anos, se verifica relação entre o 
rendimento e o consumo de produtos biológicos, sobretudo para níveis de rendimento 
entre os 1.000,00 e 1.999,00 euros. A idade dos inquiridos não se relaciona com o 
consumo de produtos biológicos. 
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A distribuição dos inquiridos por distrito revela que existe um efeito da 
localização da residência do consumidor no consumo de produtos biológicos, sendo os 
inquiridos que vivem nos distritos do Porto, Lisboa, Viana do Castelo e Braga, que 
representam 64,8% do total da amostra de inquiridos, os que mais se destacam no 
consumo destes produtos. Existe evidência de que os consumidores de produtos 
biológicos consomem fruta com muita frequência, com destaque para 86,1% dos 
consumidores frequentes de produtos biológicos que consomem fruta uma ou mais 
vezes por dia. Há ainda evidência de que os consumidores de produtos biológicos 
preferem o pequeno comércio para realizar as suas compras, com destaque para os 
consumidores frequentes cuja dimensão de compras em grandes superfície é muito 
reduzida, cerca de 24,5%.  

Concluiu-se também que não há diferença sobre o tipo de fruta preferida no 
consumo de produtos biológicos. Em termos de valor nutritivo e sabor, existe evidência 
muito significativa de que os consumidores de produtos biológicos preferem a fruta 
produzida em modo de produção biológico, com destaque para os 58,7% dos inquiridos 
que respondem nesse sentido. Os consumidores de produtos biológicos estão também 
dispostos a pagar mais cara a fruta produzida em modo de produção biológico, com 
31,3% de todos os inquiridos a admitirem pagar mais 25%, ou seja, um preço final de 2 
euros por quilo de fruta. Os gastos mensais em fruta têm efeito sobre o consumo de 
produtos biológicos. Cerca de 87% dos inquiridos gastam mais de 10 euros por mês em 
fruta, nomeadamente os consumidores frequentes de produtos biológicos.  

Não se verificou um efeito significativo do hábito de fazer compras pela internet, 
no consumo de produtos biológicos. Verificou-se a disponibilidade dos consumidores 
para a compra de fruta através de uma plataforma informática online. Aproximadamente 
72% dos inquiridos não se opõem a este canal de compra e cerca de metade destes estão 
disponíveis para o utilizarem para a compra de fruta. Não existe uma relação evidente 
entre o apadrinhamento de projetos e o consumo de produtos biológicos na amostra de 
inquiridos. Apesar disso, nota-se uma maior tendência nos consumidores frequentes de 
produtos biológicos para o apadrinhamento de causas. Existe disponibilidade dos 
consumidores para pagarem mais na compra de fruta quando realizada através de uma 
plataforma informática online. Há 76,5% dos inquiridos que não se opõem a este canal 
de compra e cerca de metade destes estão disponíveis para o utilizarem para a compra 
de fruta. Foi também evidente o valor atribuído pelos consumidores para a oferta 
complementar de serviços oferecidos com a compra de fruta através de uma plataforma 
informática online. Cerca de 83% dos inquiridos valorizam a disponibilização de 
informação técnica e científica sobre as árvores de fruto e o acesso físico à exploração 
agrícola (Quadro 1). 

Existe relação entre comprar fruta pela plataforma informática e pagar mais cara 
a fruta com origem biológica, ou seja, existe apetência dos consumidores para pagar 
mais cara a fruta produzida em MPB e para comprar essa fruta pelo canal virtual 
proposto. Assinala-se como muito significativo o facto de 71,8% dos inquiridos não 
rejeitarem este canal de compra e estarem dispostos para pagar mais cara a fruta 
(Quadro 2). Verifica-se ainda uma forte associação entre a predisposição dos inquiridos 
para pagar mais cara a fruta produzida em MPB e o modelo de negócios proposto, no 
qual a compra da fruta é realizada através do apadrinhamento de uma árvore de fruta 
produzida em modo de produção biológico. Cerca de 76% dos inquiridos dão resposta 
positiva a esse desafio. Também é muito expressivo o total de inquiridos que está 
disposto a pagar mais pela fruta produzida em MPB através deste modelo de negócio, 
estando 59,5% dos inquiridos nessas condições (Quadro 3). 
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A associação entre a informação disponibilizada pela plataforma juntamente 
com a disponibilidade de acesso à exploração agrícola e a disposição para pagar mais 
cara a fruta comprada por via do apadrinhamento de árvores foi também evidente. A 
importância da informação disponibilizada na plataforma online juntamente com o 
acesso à exploração agrícola é tal que 82,9% dos inquiridos referiram como importante 
este atributo. Além disso, 71,2% dos inquiridos estão disponíveis para pagar mais pela 
fruta comprada via apadrinhamento de árvores de fruta produzida em modo de produção 
biológico. 

A distribuição por género dos interessados no apadrinhamento de árvores de 
fruto na plataforma informática demonstra que o género não é um fator que tenha 
influência no apadrinhamento de árvores de fruto. A associação entre o local de 
residência e o interesse no apadrinhamento de árvores de fruta foi significativa. A 
distribuição por distrito de residência dos interessados no apadrinhamento de árvores de 
fruto na plataforma informática demonstra que essa relação é mais evidente nos 
residentes dos distritos de Porto, Lisboa, Braga e Viana. O distrito de Lisboa, apesar de 
apresentar uma taxa de respostas negativas considerável, no universo em análise, 
apresenta uma maior percentagem de respostas afirmativas, o que revela o potencial do 
apadrinhamento nesta região (Quadro 4). Confirmou-se que o nível de rendimentos 
afeta a decisão de apadrinhamento. A distribuição por nível de rendimentos dos 
interessados no apadrinhamento de árvores de fruto na plataforma informática 
demonstra que 50% das respostas pertencem ao escalão de rendimentos superiores a 
1.000 euros. É precisamente neste escalão que o comportamento entre os interessados e 
os não interessados é mais evidente, sendo a proporção de interessados cerca de 5,5 
vezes superior à dos não interessados (Quadro 5). 
 
Conclusões 

Com base na análise de resultados apresentada, concluiu-se que a proposta de 
valor para o modelo de negócios baseado no apadrinhamento de árvores de fruto, 
produzidas em modo de produção biológico, comercializadas online na plataforma 
informática You Go Bio, deverá acomodar os seguintes princípios e critérios com vista 
à sua comercialização futura: 

!! Ter disponível informação técnica e científica sobre cada cultura frutícola, 
permitindo ao utilizador um vasto conhecimento sobre o produto que está a 
apadrinhar e sobre o resultado alimentar da sua opção; 

!! Ser garantido o acesso ao local da exploração, oferecendo-se assim o contacto 
físico e pessoal com o pomar, incluindo também acesso para visitas familiares; 

!! As operações de instalação e manutenção do pomar devem ser garantidas pelos 
produtores (agricultores certificados em MPB) associados ao projeto, das quais 
deverá ser dada informação aos padrinhos através da disponibilização de 
imagens online de cada fase do ciclo vegetativo, assim como de cada operação 
realizada; 

!! A colheita deverá ser previamente anunciada e o produto da mesma deverá ser 
remetido confortavelmente para casa dos utilizadores; 

!! O preço do quilo de fruta deverá rondar os 2 euros deverá incluir todos os 
serviços associados ao projeto, nomeadamente as operações no pomar, a entrega 
em casa e a gestão dos conteúdos na plataforma informática. 

Estes são os critérios que deverão constituir a base da oferta inicial do projeto You Go 
Bio e que resultam do estudo dos fatores mais valorizados pelos consumidores deste 
mercado potencial. 
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Quadro 1. Resultado da análise sobre a importância atribuída pelos inquiridos à disponibilização 
de informação técnica e científica das espécies cultivadas, bem como para o acesso físico à 
exploração para visitas familiares (Salvador, 2016). 

!

 

22.#Seria#importante#para#si,#a#

título#gratuito,#ter#informação#on7

line#sobre#o#estado#da#sua#árvore,#

informação#técnica#e#científica#da#

espécie#cultivada,#para#além#de#

acesso#à#exploração#agrícola#para#

uma#visita#com#a#sua#família?#

Total#Não# Sim#

14.#É#consumidor#de#

produtos#biológicos?#

Não.# %#within#14.#É#consumidor#

de#produtos#biológicos?#

25,6%# 74,4%# 100,0%#

%#of#Total# 4,9%# 14,4%# 19,3%#

Sim,#pontualmente.# %#within#14.#É#consumidor#

de#produtos#biológicos?#

18,2%# 81,8%# 100,0%#

%#of#Total# 9,5%# 42,9%# 52,5%#

Sim,#frequentemente.# %#within#14.#É#consumidor#

de#produtos#biológicos?#

9,1%# 90,9%# 100,0%#

%#of#Total# 2,6%# 25,7%# 28,2%#

Total# %#within#14.#É#consumidor#

de#produtos#biológicos?#

17,1%# 82,9%# 100,0%#

%#of#Total# 17,1%# 82,9%# 100,0%#

Chi$Square+Tests#

 
Value# df#

Asymp.#Sig.#(27

sided)#

Pearson#Chi7Square# 34,053a# 2# ,000#

Likelihood#Ratio# 35,576# 2# ,000#

Linear7by7Linear#Association# 33,854# 1# ,000#

N#of#Valid#Cases# 1477#   

a.#0#cells#(,0%)#have#expected#count#less#than#5.#The#minimum#expected#

count#is#48,63.#

#
#

!
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Quadro 2. Resultado da análise sobre a relação entre um preço mais caro para a fruta produzida 
em MPB e a disposição para comprar fruta através de uma plataforma informática (Salvador, 
2016). 
%"of"Total"

 
19."Estaria"disposto"a"comprar"fruta"através"de"

plataformas"on9line?"

Total"Não" Sim" Talvez"

16."Se"1"kg"de"fruta"

convencional"custasse"1,5"

euros"no"supermercado,"

estaria"disposto"a"pagar"

pela"mesma"fruta"produzida"

em"modo"biológico..."

O"mesmo"preço" 10,6%" 7,2%" 12,5%" 30,3%"

1,75"euros" 7,7%" 9,0%" 11,2%" 28,0%"

2,0"euros" 7,9%" 11,4%" 12,0%" 31,3%"

2,25"euros" 1,2%" 2,4%" 2,1%" 5,6%"

2,5"euros"ou"mais" ,7%" 2,0%" 2,0%" 4,7%"

Total" 28,2%" 32,0%" 39,8%" 100,0%"

Chi$Square+Tests"

 
Value" df"

Asymp."Sig."(29

sided)"

Pearson"Chi9Square" 33,190a" 8" ,000"

Likelihood"Ratio" 33,987" 8" ,000"

Linear9by9Linear"Association" 3,974" 1" ,046"

N"of"Valid"Cases" 1477"   
"

!
!
Quadro 3. Resultado da análise sobre a relação entre um preço mais caro para a fruta produzida 
em MPB e a disposição para comprar fruta através de um projeto de apadrinhamento de árvores 
(Salvador, 2016). 

%"of"Total"

 

21."Se"pudesse"apadrinhar"uma"

árvore"de"fruto"produzida"em"

modo"biológico,"cuja"fruta"seria"

entregue"em"sua"casa"de"forma"

cómoda,"estaria"disposto"a"pagar"

mais"do"que"paga"pela"fruta"

convencional"num"supermercado?"

Total"Não" Sim"

16."Se"1"kg"de"fruta"

convencional"custasse"1,5"

euros"no"supermercado,"

estaria"disposto"a"pagar"

pela"mesma"fruta"produzida"

em"modo"biológico..."

O"mesmo"preço" 13,3%" 17,1%" 30,3%"

1,75"euros" 6,3%" 21,7%" 28,0%"

2,0"euros" 3,3%" 28,0%" 31,3%"

2,25"euros" ,3%" 5,3%" 5,6%"

2,5"euros"ou"mais" ,3%" 4,5%" 4,7%"

Total" 23,5%" 76,5%" 100,0%"

Chi$Square+Tests"

 
Value" df"

Asymp."Sig."(2R

sided)"

Pearson"ChiRSquare" 171,829a" 4" ,000"

Likelihood"Ratio" 174,646" 4" ,000"

LinearRbyRLinear"

Association"

147,764" 1" ,000"

N"of"Valid"Cases" 1477"   

a."0"cells"(,0%)"have"expected"count"less"than"5."The"minimum"expected"

count"is"16,45."

"
" !
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Quadro 4. Resultado da análise sobre os interessados na plataforma por distrito de residência 
(Salvador, 2016). 

Não Sim
Açores 0% 0% 0%

Aveiro 0% 3% 4%

Beja 0% 0% 0%

Braga 3% 10% 12%

Bragança 1% 1%

Castelo Branco 0% 0% 0%

Coimbra 0% 1% 1%

Évora 0% 0% 1%

Faro 0% 1% 1%

Guarda 0% 0% 1%

Leiria 0% 1% 1%

Lisboa 6% 16% 22%

Madeira 0% 1% 1%

Portalegre 0% 1% 1%

Porto 7% 25% 32%

Santarém 1% 0% 1%

Setúbal 1% 4% 5%

Viana do Castelo 3% 10% 13%

Vila Real 0% 1% 1%

Viseu 1% 1% 1%
23% 77% 100%Total

% of Total

9. Residência (distrito) * 21. Se pudesse apadrinhar uma árvore de fruto produzida em modo biológico, cuja fruta seria 
entregue em sua casa de forma cómoda, estaria disposto a pagar mais do que paga pela fruta convencional num 

supermercado? Crosstabulation 

21. Se pudesse apadrinhar uma árvore de fruto 
produzida em modo biológico, cuja fruta seria 

entregue em sua casa de forma cómoda, estaria 

Total
9. Residência (distrito)

!
!

 Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 34,274 19 ,017
Likelihood Ratio 34,272 19 ,017
Linear-by-Linear Association ,410 1 ,522
N of Valid Cases 1477

Chi-Square Tests

!
!
Quadro 5. Resultado da análise sobre os interessados na plataforma por nível de rendimentos 
(Salvador, 2016) 

Menos de 600 
euros

Entre 600 e 999 
euros

Entre 1.000 e 
1.999 euros

Acima de 2.000 
euros

Não 4% 5% 10% 4% 23%

Sim 10% 16% 28% 22% 77%

15% 21% 38% 26% 100%

 Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square 19,724 3 ,000

Likelihood Ratio 20,623 3 ,000

Linear-by-Linear Association 11,110 1 ,001

N of Valid Cases 1477

21. Se pudesse apadrinhar uma árvore de fruto produzida em modo biológico, 
cuja fruta seria entregue em sua casa de forma cómoda, estaria disposto a 
pagar mais do que paga pela fruta convencional num supermercado?

Total

Chi-Square Tests

% of Total

 
8. Rendimento mensal (bruto)

Total

!
!
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Figura 1. Caraterização da amostra em termos demográficos (Salvador, 2016) 
!
!
!

!
Figura 2. Caraterização da amostra em termos económicos (Salvador, 2016) 
 




