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INTRODUÇÃO 

A fruticultura brasileira se destacou muito nos últimos anos, pelo total de 42 milhões de 

toneladas produzidas (FACHINELLO; NACHTIGAL, 2012) e pela fonte de renda aos agricultores 

familiares, característicos na região oeste catarinense. Atualmente, observa-se um aumento no 

consumo de frutas in natura no Brasil, incentivando um aumento na produção e principalmente na 

qualidade das mesmas. A produção de frutas em sistema orgânico é bem aceita pelos consumidores, 

pelo fato da fruta ser cultivada em sistema sem o uso de agrotóxico e por ajudar a promover 

qualidade de vida com proteção ao meio ambiente. Para ser considerado orgânico, o processo 

produtivo deve contemplar o uso responsável do solo, da água, do ar e dos demais recursos naturais, 

respeitando as relações sociais e culturais. O Brasil já ocupa posição de destaque na produção 

mundial de orgânicos (MAPA, 2012). 

São aspectos fundamentais na produção agroecológica a relação de confiança entre produtor 

e consumidor e o controle de qualidade. As feiras livres destacam-se nestes. Na cidade de Chapecó-

SC as feiras de produtos artesanais existem desde 1997. Surgiram com o objetivo de valorizar a 

agricultura familiar como meio de promoção do desenvolvimento do meio rural de Chapecó e para 

melhorar a qualidade da produção agrícola e das agroindústrias familiares (LOCATELLI, 2009). 

Atualmente feiras que comercializam produtos hortícolas (frutas e olerícolas) estão em 

funcionamento em dez pontos da cidade, e a maioria funciona duas vezes por semana. Quatro destas 

feiras têm a característica de ofertar, no mesmo espaço, produtos orgânicos, coloniais 

(tradicionalmente processados no ambiente agrícola pelos agricultores para o auto-consumo 
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familiar) (DORIGON, 2008) e convencionais. As feiras apresentam algumas bancas, identificadas, 

que oferecem produtos orgânicos certificados de maneira participativa pela Rede Ecovida.  

O objetivo deste trabalho foi identificar, nas feiras de comercialização de produtos orgânicos 

de Chapecó, SC, a demanda dos clientes em relação a produtos hortícolas orgânicos, e sua 

identificação e apresentação. 

 

      MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado nas feiras localizadas na Rua Uruguai (Feira 1) e na feira localizada 

na rua Benjamim Constant (Feira 2), ambas no centro da cidade de Chapecó- SC. Estas feiras 

possuem atividades duas vezes por semana. O estudo foi conduzido com aplicação de questionários, 

composto por questões diretas.  

 A entrevista abordou as seguintes questões: 1. "Que outros produtos orgânicos poderiam ser 

comercializados?"; 2. "Você está satisfeito com a identificação dos produtos orgânicos?"; 3. "Quais 

ações deveriam ser realizadas para melhorar a identificação dos produtos orgânicos?"; 4. "Qual a 

sugestão para a feira em termos do acondicionamento dos produtos nas bancas?"; 5. "Qual a 

sugestão para a feira em termos da apresentação (exposição) dos produtos?"; e 6. "Qual a sugestão 

para a feira em termos das bancas?". A questão 2 foi aplicada utilizando a escala de faces (Tabela 2) 

como opções de resposta. As outras questões foram de respostas subjetivas.  

A amostra foi composta de 124 clientes, 72 consumidores na Feira 1 e 52 na Feira 2, 80 % 

da população de clientes estimada pelos feirantes. Os questionários foram aplicados de outubro a 

dezembro de 2011 e de fevereiro a março de 2012, em horários diversos. Foram abordados para a 

aplicação do questionário clientes das feiras que haviam adquirido produtos em banca de produtos 

orgânicos, e a participação foi espontânea. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quando questionados sobre que outros produtos orgânicos poderiam ser comercializados na 

feira, 28,30 % declararam desejar maior oferta de frutas, enquanto os outros produtos foram menos 

citados (Tabela 1). Foram citadas como desejo pêssego, banana, cereja, jabuticaba, pitanga, goiaba, 

abacate, laranja, limão, figo e frutas nativas da região. 42,57 % dos consumidores mostraram-se 

satisfeitos com a oferta, sem apresentar demandas. 

Dos entrevistados, 90,3% e 88,4% nas feiras 1 e 2, respectivamente, declararam considerar 

boa ou ótima a identificação dos produtos orgânicos (Tabela 2). Este dado mostra uma evolução na 

identificação dos produtos em relação à situação de 2011 (VERONA et al., 2011) quando 77% dos 

clientes encontravam dificuldade na identificação das bancas de produtos orgânicos. Os dados 

retratam que parte dos consumidores não consegue identificar os produtos orgânicos 
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comercializados no mesmo ambiente que os coloniais e convencionais. 10,8% dos entrevistados 

consideraram a identificação regular ou ruim, sugerindo principalmente a colocação de selos. 

Outras sugestões menos citadas foram a colocação de placas com produtos e preços, selo 

explicando o significado de produto orgânico, nome das famílias e foto da unidade familiar onde a 

família produz. O conhecimento sobre quem produz a mercadoria, atributo este mencionado em 

estudo nas Feiras de Pelotas - RS por Godoy (2005) e em Chapecó por Verona et al. (2009), é 

considerado de grande relevância pela maioria dos consumidores, pois saber a origem do produto 

aumenta a confiança e a credibilidade na sua qualidade. 
 

Tabela 1 - Frequência (%) de consumidores que desejam maior oferta de produtos olerícolas, 

frutas, grãos, produtos de origem animal ou que estão satisfeitos com a oferta em duas feiras de 

produtos orgânicos em Chapecó, SC. 

Feira Frutas Olerícolas Grãos Animal Satisfeitos 

Feira 1 27,77 9,72 13,80 13,80 48,61 

Feira 2 28,84 19,23 19,23 17,30 36,53 

Média 28,30 14,47 16,52 15,55 42,57 
 

Tabela 2 - Frequência de consumidores que consideram ótima, boa, regular ou ruim a identificação 

dos produtos orgânicos, em duas feiras de produtos orgânicos em Chapecó, SC. 

Classes de satisfação Ótimo Bom Regular Ruim 

Opções da escala de faces 
    

Feira 1               2,8 87,5 8,3 1,4 

Feira 2 0,0 88,4 9,8 2,0 

Média 1,4 88,0 9,1 1,7 

 

Para o acondicionamento dos produtos (Questão 4), foi sugerida a refrigeração dos produtos 

(Feira 2, 1 cliente) e que não se dispunha as frutas amontoadas (Feira 1, 1 cliente). Os demais 

(94,0% na feira 1 e 98,1% na feira 2) declararam considerar bom ou ótimo o acondicionamento, e 

não deram nenhuma sugestão de melhoria. Situação semelhante foi observada para a apresentação 

dos produtos (Questão 5), considerada boa ou ótima por 93,0 e 98,1 % dos entrevistados nas feiras 1 

e 2, respectivamente.  Já para as bancas da Feira 2 foi sugerida por 7,68% dos entrevistados a 

melhoria da estrutura da banca (formato). 90,27 e 90,4 % nas feiras 1 e 2, respectivamente, 

consideraram boa ou ótima a estrutura das bancas.  

Os resultados obtidos (Tabela 1) revelam que há espaço para crescimento da produção 

agroecológica de frutas e olerícolas, em quantidade e variedade, já que os clientes não encontram 
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todos os produtos desejados. Há espaço para fortalecer a agricultura agroecológica na região, 

ampliar o número de agricultores feirantes com produção certificada como orgânicos e fortalecer as 

vendas diretas, na qual tanto o agricultor quanto o consumidor são beneficiados.  
 

CONCLUSÕES 

A oferta, a identificação, o acondicionamento e a apresentação dos produtos orgânicos, bem 

como as bancas onde são vendidos, nas feiras de Chapecó são considerados bons pela maioria dos 

clientes. A oferta é insuficiente, com espaço para crescimento da oferta de pêssego, banana, cereja, 

jabuticaba, pitanga, goiaba, abacate, laranja, limão, figo e frutas nativas da região. 
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