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RESUMO

Objetivou-se com este trabalho
identificar o perfil dos consumidores de
hortaliças da feira livre de Bom Jesus – PI,
quanto às preferências, reclamações,
comportamento de compras, dentre outros
aspectos. Foram realizadas entrevistas com
150 consumidores de hortaliças durante suas
compras na feira. Constatou-se que a maioria
dos consumidores é natural de Bom Jesus,
residente no mesmo, do sexo feminino,
casado, com idade entre 30 e 50 anos, possui
ensino médio completo, trabalha e contribui
parcialmente para o sustento da família e possui
renda familiar de um a dois salários mínimos.
O tomate e a alface são as hortaliças mais
adquiridas na feira livre, um dos principais locais
de compras de hortaliças. Há insatisfação dos
consumidores em relação à higiene e à
organização da feira. São necessárias ações
que visem promover o desenvolvimento da
olericultura na região, e melhorar a qualidade
dos produtos comercializados na feira.

PALAVRAS-CHAVE: olericultura, mercado,
comercialização.

ABSTRACT

Profile of vegetable consumers of the
free market of Bom Jesus, Piauí, Brazil.

This study aimed to identify the profile of
vegetables consumers of the free market of Bom
Jesus - PI, related to their preferences, claims,
buying habits, and other things. Interviews with 150
consumers of vegetables for their purchases at the
market were conducted. It was found that most
consumers was born in Bom Jesus, is resident in
the city, is female, is married, have aged between
30 and 50 years, have high school complete, works
and contributes partly to the sustenance of the family
and have family income of one to two minimum
salaries. Tomato and lettuce are the vegetables
most acquired at the free market, one of the main
places of purchases of vegetables. There is
complaint of consumers with regard to hygiene and
the organization of the free market. Actions are
needed to promote the development of vegetables
cropping in the region, and to improve the quality of
products that are sold in the free market.

KEYWORDS: vegetables cropping, market,
commercialization.

INTRODUÇÃO

O município de Bom Jesus está localizado no Estado do Piauí, a 638 km ao sul da
capital, Teresina. Em 2000, a população era de 15.924 pessoas, sendo 68,83% e 31,27%
residentes nas zonas urbana e rural, respectivamente. Para o ano de 2007 a população total
estimada foi de 19.532 habitantes (IBGE, 2008).
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Bom Jesus está inserido no chamado cerrado setentrional brasileiro, região que tem,
nos últimos 20 anos, mostrado desenvolvimento tecnológico e agrícola devido à expansão das
lavouras de grãos, especialmente soja, que por sua vez têm contribuído para o desenvolvimento
econômico do município.

No âmbito das hortaliças, verifica-se, por meio de contatos com alguns comerciantes
locais, que a produção em Bom Jesus é incipiente e não atende a demanda interna, e isso tem
resultado na dependência de hortaliças vindas de outras regiões produtoras, especialmente
do pólo Petrolina (PE) – Juazeiro (BA). Em 2005 a área plantada no município era de apenas
104 hectares, onde foram produzidos 1500 t de mandioca e 80 t de tomate (IBGE, 2008).

Em relação às demais hortaliças não há registros, possivelmente devido à inexpressiva
produção.

Além da necessidade de suprir a demanda interna, outro fato que estimula as atividades
ligadas ao desenvolvimento da olericultura na região é que o município de Bom Jesus, assim
como outros da região sul do Piauí que fazem parte do chamado Vale do Gurguéia, apresenta
grande potencial em águas subterrâneas, inclusive com poços jorrantes que drenam aqüíferos.
Estas águas subterrâneas podem ser de grande importância de modo a aproveitar melhor o
potencial produtivo de hortaliças na região (Piauí, 2008; MME, 2008).

Diante do exposto, fazem-se necessárias pesquisas que visem promover o
desenvolvimento da atividade hortícola em Bom Jesus e, o adequado diagnóstico dos
consumidores de hortaliças, quanto às preferências, exigências, reclamações e comportamento
de compra, bem como aspectos sociais e econômicos, que, na verdade, constitui uma das
etapas iniciais indispensáveis para a decisão de ações que se destinam a promover este
desenvolvimento. Segundo Vilela e Macedo (2000) os segmentos do agronegócio devem
observar profundamente as tendências de mercado, para identificar quais os atributos dos
bens que têm maior valor sob a ótica do consumidor final, para aproveitar as reais oportunidades
de mercado.

Assim, com este trabalho objetivou-se identificar o perfil dos consumidores de hortaliças
na feira livre de Bom Jesus – PI.

MATERIAL E MÉTODOS

No período de 10 de novembro de 2007 a 26 de janeiro de 2008 foram realizadas
entrevistas com 150 consumidores de hortaliças durante suas compras na feira livre (a qual
inclui o mercado municipal) de Bom Jesus – PI. A abordagem dos entrevistados foi feita de
forma individual e aleatória, aos sábados (devido à feira ocorrer unicamente neste dia), no
horário de 06 às 10h.

Os dados necessários à pesquisa foram levantados por aplicação de questionário
contendo perguntas objetivas acerca de aspectos sociais e econômicos, bem como
preferências, exigências, reclamações e comportamento de compra de hortaliças (Tabela 1).
A análise dos dados foi feita por meio de estatística descritiva. O grau de importância dos
itens citados pelos consumidores em cada questão foi definido considerando-se a classe
modal, ou seja, a que mais vezes foi citada no item, obtendo-se então a freqüência relativa
percentual.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A maioria dos consumidores de hortaliças entrevistados na feira livre de Bom Jesus
residia no próprio município (95%), era do sexo feminino (55%), casado (56%) e com idade
entre 30 e 50 anos (48%). Entre os consumidores 7% eram analfabetos e, dentre os que tinham
algum grau de instrução, 24% possuía ensino médio completo. O maior grupo trabalhava e
contribuía parcialmente para o sustento da família (40%) e possuía renda familiar de um a dois
salários mínimos (31%). Quanto à naturalidade, 53% dos consumidores eram naturais de Bom
Jesus e 39% de outro município do Piauí. Os consumidores naturais de outros Estados da
Federação somaram 3%, especialmente vindos das Regiões Sudeste, Sul e Centro Oeste.

A maioria dos entrevistados realiza compras de hortaliças aos sábados (99%), sendo a
feira livre e os supermercados destacados como os principais locais de compra (59%). A
freqüência constatada de compra na feira livre foi de quatro vezes por mês em 79% dos
entrevistados, sendo o principal motivo da preferência por esse local de compras o fato de
possuir maior quantidade e variedade de hortaliças (48%). O gasto médio com hortaliças em
cada compra na feira foi, para a maioria dos consumidores (35%), de R$ 10,00 a R$ 20,00.
Para 52% dos entrevistados o principal horário de compra foi de 6 horas às 7 horas da manhã
e para 51% a preferência por esse horário de compras foi devido à melhor qualidade das
hortaliças ofertadas.

Os próprios entrevistados era quem selecionava as hortaliças a serem compradas (81%).
Tomate, alface, coentro, cebola, pimentão e cebolinha foram as hortaliças mais adquiridas,
uma vez que estiveram inseridas nas compras de, respectivamente,  91,  81, 75, 69, 64, 50%
dos consumidores.  Este padrão de consumo de hortaliças em Bom Jesus não difere do padrão
de consumo do país, uma vez que o tomate e a alface são as hortaliças fruto e folhosa,
respectivamente, mais consumidas no Brasil (Branco et al., 2006).

No que se refere às exigências e reclamações dos consumidores em relação às
hortaliças produzidas na feira, de 4 a 6% gostaria de encontrar na feira outras hortaliças tais
como brócolis, inhame, moranga, nabo, rabanete e salsa. Dentre aquelas que são vendidas
na feira, as principais exigências foram em relação à qualidade nutricional e à depreciação
física do fruto, apontadas por 41% dos entrevistados.

O atendimento dos vendedores foi apontado como satisfatório por 67% dos
entrevistados; porém 90% se mostraram insatisfeitos com a higiene da feira e 86% com a
organização das barracas.

A maioria dos consumidores entrevistados não tinha conhecimento sobre qual o nome
comercial da hortaliça comprada (71%) e qual sua procedência (54%).

Conclui-se que o tomate e a alface são as hortaliças mais adquiridas na feira livre, um dos
principais locais de compras de hortaliças. Há insatisfação dos consumidores em relação à
higiene e à organização da feira. São necessárias ações que visem promover o desenvolvimento
da olericultura na região, e melhorar a qualidade dos produtos comercializados na feira.
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Tabela 1. Questionário socioeconômico aplicado aos consumidores de hortaliças na feira livre de Bom Jesus –
PI. (Social economics questionnaire applied to the vegetables consumers of the free market of Bom Jesus – PI,
Brazil). Bom Jesus, UFPI, 2008.

Questão Item

01 - Qual a sua faixa etária?     (      ) Menor de 18 anos

(      ) Entre 18 e 30 anos     (      ) Entre 30 e 50 anos

(     ) Maior de 50 anos

02 - Estado civil.

(     ) Solteiro

(         ) Casado      (     ) outros

03 - Sexo     (     ) Feminino     (     ) Masculino

04 - Onde nasceu?

(     ) No município de Bom Jesus     (     ) Em Estado da Região Norte

(     ) Em outro município do Piauí     (     ) Em Estado da Região Sudeste

(     ) Em outro Estado da Região Nordeste     (     ) Em Estado da Região Sul

05 - Se for de fora da cidade de Bom Jesus, justificar o porquê de ter vindo para Bom Jesus.

(     ) Veio quando criança acompanhando a família

(     ) Em busca de melhores condições de vida      (     ) Para estudar

(     ) Para trabalhar

(     ) Outro

06 - Onde reside?

(     ) No município de Bom Jesus

(     ) Em outro município do Piauí distante de Bom Jesus num raio maior que 400km

(     ) Em outro município do Piauí próximo a Bom Jesus num raio de até 200km     (     ) Em outro município
do Piauí

(    ) Em outro município do Piauí distante de Bom Jesus num raio de 101 a 400km     (     ) Em outro Estado
da Região Nordeste
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Questão Item

(     ) Em Estado de outra Região do Brasil

07 - Quem seleciona (lista) as hortaliças a serem compradas na feira?     (     ) Própria pessoa

(     ) Outra

08 - Grau de instrução da pessoa que seleciona (lista) as hortaliças a serem compradas.

(     ) Analfabeto (     ) Curso superior incompleto

(     ) Ensino fundamental incompleto     (     ) Curso superior completo

(     ) Ensino fundamental completo

(     ) Pós-graduação incompleta (MBA, especialização, mestrado ou doutorado)

(     ) Ensino médio incompleto     (     ) Pós-graduação completa (MBA, especialização, mestrado ou
doutorado)

(     ) Ensino médio completo

09 - Hortaliças adquiridas no dia.

(     ) Abóbora ou Jerimum     (     ) Cebolinha     (     ) Nabo

(     ) Abobrinha-italiana     (     ) Cenoura     (     ) Pepino

(     ) Agrião      (     ) Chuchu     (     ) Pimenta-de-cheiro

(     ) Alface      (     ) Coentro     (     ) Pimentão

(     ) Alho      (     ) Couve (folha)     (     ) Quiabo

(     ) Batata      (     ) Couve-flor     (     ) Rabanete

(     ) Batata-doce     (     ) Inhame     (     ) Repolho

(     ) Berinjela      (     ) Jiló      (     ) Rúcula

(     ) Beterraba     (     ) Macaxeira ou Mandioca      (     ) Salsa

(     ) Brócolis     (     ) Mandioquinha-salsa     (     ) Taioba

(     ) Cará     (     ) Maxixe     (     ) Tomate

(     ) Cebola     (     ) Moranga     (     ) Outra.

10 - Hortaliças que não encontraram na feira e desejariam adquirir.

(     ) Abóbora ou Jerimum     (     ) Cebolinha     (     ) Nabo

(     ) Abobrinha-italiana     (     ) Cenoura     (     ) Pepino

(     ) Agrião      (     ) Chuchu     (     ) Pimenta-de-cheiro

(     ) Alface      (     ) Coentro     (     ) Pimentão

(     ) Alho      (     ) Couve (folha)     (     ) Quiabo

(     ) Batata      (     ) Couve-flor     (     ) Rabanete

(     ) Batata-doce     (     ) Inhame     (     ) Repolho

(     ) Berinjela      (     ) Jiló      (     ) Rúcula

(     ) Beterraba     (     ) Macaxeira ou Mandioca      (     ) Salsa

(     ) Brócolis     (     ) Mandioquinha-salsa      (     ) Taioba

(     ) Cará     (     ) Maxixe     (     ) Tomate

(     ) Cebola     (     ) Moranga     Outra.

11 - Quais as exigências em relação aos produtos ofertados na feira?

(     ) Qualidade nutricional

(     ) Depreciação física (praga, doenças e outros)     (     ) Aspectos físicos inerentes à coloração

(     ) Aspectos físicos inerentes ao tamanho
Continua

Tabela 1. Continuação
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Tabela 1. Conclusão

Questão Item

12 - Freqüência de compra.

(     ) Não compra

(     ) Irregular

(     ) 1 vez/mês     (     ) 2 vezes/mês

(     ) 1 vez/semana

(     ) mais de 1 vez/semana

13 - Quais os dias que de compra das hortaliças? (mais de uma resposta pode ser marcada)

(     ) Segunda-feira

(     ) Terça-feira

(     ) Quarta-feira

(     ) Quinta-feira     (     ) Sexta-feira

(     ) Sábado

(     ) Domingo

14- Onde são compradas as hortaliças? (mais de uma resposta pode ser marcada)

(     ) Apenas na feira

(     ) Em supermercados     (     ) Em mercearias

(     ) Outro

15 - Por que da resposta do item anterior.

(     ) Facilidade de compra (preço, oferta, variedade, etc)

(     ) Comodidade     (     ) Qualidade das hortaliças ofertadas

(     ) Sem motivo

(     ) Outro

16 - Quanto gasta em média com hortaliças por compra?

(     ) Menos de R$ 10,0

(     ) Entre R$ 10,0 e R$ 20,0       (     ) Entre R$ 20,0 e R$ 30,0

(     ) Mais de R$ 30,0

17 – Renda familiar total por mês (Nº. de salário mínimo)

(     ) Até 1 salário mínimo

(     ) Mais de 1 até 2 salários mínimos

(     ) Mais de 2 até 3 salários mínimos

(     ) Mais de 3 até 4 salários mínimos     (     ) Mais de 5 até 10 salários mínimos

(     ) Mais de 10 até 20 salários mínimos

(     ) Mais de 20 salários mínimos

18 - Qual a sua participação na renda da família?

(     ) Não trabalho e recebo ajuda financeira da família     (     ) Trabalho e contribuo parcialmente para o
sustento da família

(     ) Trabalho e recebo ajuda financeira da família     (     ) Sou responsável pelo sustento da família

(     ) Trabalho e não recebo ajuda financeira da família

19 - Você está satisfeito com a higiene da feira?     (     ) Sim     (     ) Não

20 - Você está satisfeito com a organização das barracas?     (     ) Sim      (     ) Não


