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Resumo:

O presente trabalho trata de uma pesquisa descritiva quantitativa que obteve o objetivo geral de analisar 
o comportamento de compra dos consumidores e frequentadores da feira municipal de Dom Pedrito, 
municipio que se localiza na região da campanha no estado do Rio Grande do Sul, possuindo como 
objetivos específicos, descobrir o perfil e analisar quais as variáveis que influenciam os consumidores a 
comprarem e irem até a feira. Para conclusão desta pesquisa, utilizou de um método de pesquisa baseado 
em revisão bibliográfica e coleta e análise de dados primários. A coleta de dados foi realizada através de 
um questionário do tipo Survey dividido em dois blocos, um sobre os dados do perfil e outro sobre a 
influência das variáveis na decisão de compra dos consumidores, onde os questionários foram coletados 
de forma online e presencial. Após coleta dos dados os mesmos foram submetidos a estatística descritiva 
em planilhas eletrônicas, e logo após, construídos os resultados que apontaram que o perfil dos 
consumidores dessa amostra é caracterizado por consumidores mais velhos e com alto grau de 
escolaridade, não havendo grandes diferenças entre gênero, renda e estado civil. Quanto a influência para 
compra, as variáveis qualidade, sabor e higiene e limpeza foram a mais importantes. Através dos 
resultados pode-se aferir que a feira livre um tipo de mercado complexo e que abrange todo tipo de 
consumidor e que deve ser fortalecida cada vez mais, não apenas pelo fator econômico, mas também 
pelo fator social que a feira livre representa.
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RESUMO 

O presente trabalho trata de uma pesquisa descritiva quantitativa que obteve o objetivo geral 

de analisar o comportamento de compra dos consumidores e frequentadores da feira 
municipal de Dom Pedrito, municipio que se localiza na região da campanha no estado do Rio 

Grande do Sul, possuindo como objetivos específicos, descobrir o perfil e analisar quais as 
variáveis que influenciam os consumidores a comprarem e irem até a feira. Para conclusão 
desta pesquisa, utilizou de um método de pesquisa baseado em revisão bibliográfica e coleta e 

análise de dados primários. A coleta de dados foi realizada através de um questionário do tipo 
Survey dividido em dois blocos, um sobre os dados do perfil e outro sobre a influência das 
variáveis na decisão de compra dos consumidores, onde os questionários foram coletados de 

forma online e presencial. Após coleta dos dados os mesmos foram submetidos a estatística 
descritiva em planilhas eletrônicas, e logo após, construídos os resultados que apontaram que 

o perfil dos consumidores dessa amostra é caracterizado por consumidores mais velhos e com 
alto grau de escolaridade, não havendo grandes diferenças entre gênero, renda e estado civil. 
Quanto a influência para compra, as variáveis qualidade, sabor e higiene e limpeza foram a 

mais importantes. Através dos resultados pode-se aferir que a feira livre um tipo de mercado 
complexo e que abrange todo tipo de consumidor e que deve ser fortalecida cada vez mais, 

não apenas pelo fator econômico, mas também pelo fator social que a feira livre representa. 
 
Palavras-chave: Feira Livre. Marketing. Comportamento do consumidor. 
 
1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, as feiras livres são consideradas como um ambiente que valoriza não só 

as questões econômicas de emprego e renda, mas também questões ambientais e sociais que 

são extremamente relevantes. Com isso, Silva et al. (2014) acreditam que a feira livre deve ser 

entendida como uma representação econômica de um município, visto que embora funcione 

periodicamente, este tipo de mercado possui uma grande relevância para as pessoas que 

vendem e consomem nesses ambientes. 

Partindo desses pressupostos, este trabalho tem como objetivo, analisar as percepções 

dos consumidores na compra dos produtos na feira livre de Dom Pedrito-RS, afim de coletar 

dados sobre o perfil, e identificar quais são as questões que mais influenciam os consumidores 

a realizarem suas compras na feira livre, tais como atendimento, organização, higiene e 

limpeza, qualidade dos produtos, dentre outros fatores. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
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O comportamento do consumidor é responsável por estudar como ocorre a 

identificação de uma necessidade ou desejo, e qual o processo realizado pelos consumidores 

para escolher qual é a melhor opção para suprir tal necessidade, levando em consideração a 

influência de fatores culturais, sociais, de grupos de referência e do Marketing (SOLOMON, 

2002). 

O comportamento dos consumidores em feiras livres na hora da compra, 

especificamente, possui como influência questões sociais e pessoais, como influencias da 

família e amigos, do sexo, idade, renda familiar, grau de instrução e estado civil. O mesmo 

estudo ainda coloca que os aspectos motivacionais também são relevantes se tratando de que 

as pessoas compram nesses locais pela conveniência, flexibilidade de horário e frescor dos 

produtos entre outros (CAZANE, MACHADO; SAMPAIO, 2014). 

Além disso, muitos outros fatores fazem com que esses consumidores escolham 

comprar em feiras livres por questões de atratividade, produtos hortifrutícolas íntegras e 

variadas, agilidade no atendimento, aparência dos produtos, saúde e qualidade de vida, e 

também pelas compras nesses locais serem mais rápidas e tranquilas (FONSECA; SILVA; 

SALAY, 1999; MOREIRA et al., 2012; COSTA; ANDRADE; FELIPE, 2016; MOREL et al., 

2015).   

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

A presente pesquisa foi realizada na feira livre de Dom Pedrito ± RS, que acontece 

todas as sextas-feiras há aproximadamente 4 anos. Este estudo possui caráter descritivo 

quantitativo com captação de dados primários, pois busca resolver uma problemática 

descrevendo determinado fenômeno tal qual se apresenta na realidade utilizando de 

ferramentas estatística descritiva, que tem como base a análise de frequências, médias, 

demonstrações gráficas e tabelares (CERVO; BERVIAN, 2002; MARCONI; LAKATOS, 

2011). Para a coleta dos dados optou-se pela utilização de um questionário do tipo Survey, 

estruturado e com perguntas fechadas, que se caracteriza como uma técnica que busca captar 

informações diretas acerca do fenômeno estudado, com o intuito de analisar diversos aspectos 

de forma mais precisa (BABBIE, 2005).  

Com isso, o questionário foi elaborado e dividido em dois blocos: bloco A: Dados 

pessoais (5 questões); bloco B: Survey contendo 14 variáveis que de acordo com a revisão 

bibliográfica influenciam a compra em feiras livres que foram mensurados por meio de uma 

escala Likert de 5 pontos onde 1 (um) não possui nenhuma influência e 5 (cinco) possui 

grande influência. 

A coleta de dados foi realizada por meio da plataforma do Google Forms, sendo 
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disponibilizado para os munícipes de Dom Pedrito através de redes sociais e internet, e ainda 

realizando a pesquisa em loco.  O questionário ficou disponível de 22 de julho a 05 de agosto, 

e pesquisa na feira livre municipal foi realizada no dia 02 de agosto, totalizando 56 

questionários, destes 48 válidos, 28 coletados pela plataforma do Google e 20 pela pesquisa 

direta na feira. Findada a coleta dos dados, os mesmos foram tabulados através de planilhas 

eletrônicas do Software da Microsoft denominado Excel ano 2016, que posteriormente foram 

analisados através de estatística descritiva. Por fim, através dos dados gerados com a 

pesquisa, pode-se elaborar os resultados apresentados no próximo tópico do presente estudo. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como primeira variável de análise, abordou-se o perfil dos respondentes desta pesqui-

sa abrangendo as questões de gênero, idade, estado civil, renda familiar e escolaridade, sendo 

descritos abaixo.  

A partir dos dados coletados e analisados, pode-se chegar ao perfil da amostra da pre-

sente pesquisa, que se caracteriza com um equilíbrio entre homens e mulheres representando 

45,83% e 54,17% da amostra respectivamente, com idade mais elevada, onde 75% da amostra 

é composta por pessoas com idade acima dos 30 anos de idade, e alto índice de escolaridade, 

que varia do ensino médio completo até a pós-graduação, representando mais de 85% da 

amostra, o que pode indicar que pessoas com maior grau de instrução e com idades mais ele-

vadas são as que mais frequentam a feira livre de Dom Pedrito.  

No que diz respeito ao estado civil da amostra, existe também um equilíbrio, onde 

consumidores casados foram 43,75%, solteiros 39,58%, divorciados 8,33%, união estável 

com 6,25% e viúvo com 2,08%, contudo o público casado é considerado como maior das fei-

ras de acordo com Cazane Machado e Sampaio (2014).  

Analisando a renda familiar da amostra pode-se notar que os consumidores que fre-

quentam a feira de Dom Pedrito possuem rendas diversificadas, pois cerca de 64% dos res-

pondentes tem renda de até R$ 3.000,00 reais, indicando a heterogeneidade dos consumido-

res, indo de encontro ao estudo de Bettencourt et al. (2018) que afirma que as feiras são fre-

quentadas por pessoas de diferentes classes sociais e que este, é um local de interação entres 

essas pessoas, independentemente de sua renda ou classe social. 

Além do perfil, analisou-se a capacidade de algumas varáveis tem ou não de induzirem 

os consumidores a realizar suas compras na feira livre municipal, apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 1 ± Influência de variáveis sobre a decisão de compra dos consumidores da amostra. 
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Característica Média Desvio Padrão 
Qualidade dos produtos 4,88 0,39 
Sabor  4,77 0,51 
Higiene e limpeza 4,73 0,53 
Aparência dos produtos  4,73 0,57 
Frescor 4,73 0,64 

Tranquilidade para fazer as compras  4,69 0,65 
Apresentação dos produtos nas barracas  4,65 0,66 
Saúde e qualidade de vida 4,65 0,63 

Atendimento dos feirantes  4,60 0,84 
Organização da feira 4,54 0,84 
Variedade 4,35 0,90 

Agilidade no atendimento 4,27 1,22 
Forma de produção 4,27 1,08 
Preço 4,17 1,01 
Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 De acordo com os dados apresentados na Tabela 3, na amostra da presente pesquisa, 

os itens estudados que possuem maior influência sobre a decisão de compra dos consumidores 

da feira livre municipal de Dom Pedrito se relacionam com os itens intrínsecos dos produtos, 

primeiramente ligados a Qualidade percebida pelos consumidores que possuiu a melhor média 

e também o menos desvio padrão, seguido pelo sabor com as mesmas características, média 

elevada e desvio padrão baixo, o que indica, a veracidade e a homogeneidade de que para os 

consumidores a qualidade e o sabor são fatores determinantes para se frequentar uma feira.  

 Além dos quesitos citados anteriormente, outros itens que também se destacaram 

foram aparência dos produtos, frescor e higiene e limpeza, ambos com média de 4,73, 

demonstrando que não somente itens intrínsecos são importantes, mas os extrínsecos também, 

pois o item higiene e limpeza obteve o menor desvio padrão entre os citados acima, 

demonstrando que para a presente amostra é um fator crucial para a decisão de compra. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Através do presente estudo pode-se concluir que os perfis dos consumidores das feiras 

são bem diversificados havendo equilíbrio entre os gêneros, estado civil e renda dos mesmos, 

com idade e índice escolar mais elevados. Os resultados encontrados na presente pesquisa vão 

ao encontro de tantas outras que já foram realizadas como por exemplo de Fonseca Silva e 

Salay (1999) que diz que a qualidade é um fator importante para os consumidores, Morel et al 

(2015) que acredita que o sabor é o principal item, e outras que indicam outros tantos fatores. 

 

 

Todas pesquisas sobre os consumidores das feiras demonstram algo em comum, que 

cada feira livre possui características diversificadas que acabam influenciando também no tipo 
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de consumidor que frequenta a feira, e isso acaba por tornar a feira livre um tipo de mercado 

complexo e que abrange todo tipo de consumidor e que deve ser fortalecida cada vez mais, 

seja com políticas de incentivo seja com a realização de estudos como este, não somente pelos 

seus consumidores mas também pelos seus feirantes, que tiram da venda de seus produtos na 

feira o sustento de suas famílias. 
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