
 

Entrega de resultados de pesquisa com os clientes das feiras livres de 

Chapecó-SC 

Nos dias 12 e 13 de julho de 2012 a Rede Consagro - Rede de Construção de 
Conhecimento para Avaliação de Sustentabilidade em  Agroecossistemas, realizou  
atividade com as famílias agricultoras participantes do projeto "Avaliação de 
sustentabilidade de agroecossistemas hortícolas, com base de produção na 
Agroecologia e na agricultura familiar, no oeste da região Sul do Brasil". O projeto tem 
por objetivo avaliar a sustentabilidade de agroecossistemas familiares produtores de 
frutas e hortaliças orgânicas, no oeste da região Sul do Brasil, fomentado pelo CNPq e 
pela FAPESC. Em Chapecó, o trabalho é desenvolvido pela Epagri e UFFS 
juntamente com as famílias agricultoras das feiras livres do Calçadão e do Centro, em 
parceria com a UFPel e a UFSC, entre outras instituições. O objetivo da atividade foi 
discutir os resultados do estudo realizado com os clientes destas feiras. 

Estiveram presentes as famílias Luzzi, Vacari, Cardoso, Sabadin, feirantes de 
produtos orgânicos e pertencentes ao grupo Herança Viva, Sartor, e as demais 
famílias agricultoras feirantes. A atividade foi conduzida por Luiz Verona, coordenador 
do projeto, Samuel Vasques, da Prefeitura Municipal. Marciane Fachinello, acadêmica 
do curso de agronomia da UFFS e bolsista do Projeto, e as famílias agricultoras, com 
especial participação do secretário de agricultura do município, Sr. Altair Silva. 

Foram abordadas questões como a satisfação quanto à localização da feira, a 
satisfação com o horário de funcionamento da feira, com identificação e apresentação 
dos produtos orgânicos. Foram também coletadas sugestões para a infraestrutura da 
feira: a questão dos banheiros, das bancas e o estacionamento.  

O coordenador do projeto salientou que deve haver uma preocupação com os 
clientes potenciais, que ainda não conhecem o trabalho da feira, e o que pode ser 
criado de novo (ou adaptado), que o cliente irá querer no futuro.  

Através do estudo realizado com os clientes das feiras, a pesquisa apresentou 
dados consistentes que permitem orientar as ações e a tomada de decisão das 
pessoas envolvidas da produção a comercialização dos produtos orgânicos. Os dados 
podem apontar caminhos para melhorar a estrutura e aumentar o número de 
consumidores. Os feirantes se mostraram satisfeitos com o estudo e o pediram a 
continuidade no novo endereço da feira do Centro e nas demais feiras da cidade.   

Os resultados e a palestra sobre este trabalho podem ser observados na página 

http://wp.ufpel.edu.br/consagro/2012/07/17/entrega-resultados-estudo-feiras/ .  
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