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Resumo: O objetivo do presente estudo consiste em fazer uma análise da 10ª Feira Latino 

Americana de Economia Solidária (ECOSOL) e da 21ª Feira Internacional do Cooperativismo 

(FEICOOP) como uma única grande Feira que se constitui num canal de distribuição próprio 

para os produtos solidários. A pesquisa foi realizada por meio da aplicação de 140 formulários 

junto ao público presente na Feira nos dias 18, 19 e 20 de julho de 2014. Os resultados 

sugerem que há adesão por parte do público das Feiras de Economia Solidária como pontos de 

venda para os produtos solidários. Conclui-se, desse modo, que estas Feiras representam um 

ponto estratégico de distribuição para comercialização dos produtos solidários e facilitam o 

acesso dos consumidores a esses produtos. 
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Abstract: The aim of this study is to make an analysis of the 10
th

 Fair Latin American 

Solidarity Economy (ECOSOL) and the 21
st
 International Fair of Cooperatives (FEICOOP) 

as a large single Fair which constitutes an own distribution channel for fair trade products 

solidarity. The survey was conducted by applying 140 forms with the audience at the Fair on 

18, 19 and 20 July 2014. The results suggest that there is acceptance by the public of Fairs 

Solidarity Economy as outlets for fair trade products. It follows, therefore, that these Fairs 

represent a strategic distribution point for marketing of fair trade products solidarity and 

facilitate consumer access to these products. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cultura econômica capitalista baseia-se na lógica do individualismo e comporta 

agentes econômicos dotados de liberdade econômica, o que faz com que esses agentes 

assumam características de indivíduos egoístas e racionais na busca pela satisfação própria 

(SINGER, 2007). Dessa forma, essa lógica mostra-se cruel na medida em que estabelece um 

jogo no qual os melhores vencem os piores e os piores padecem sob as ordens dos melhores, 
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de um modo que o resultado da dinâmica desse jogo implica na desigualdade, dado que uns 

acabam por obedecer às ordens de outros, sendo que aqueles que dão as ordens ocupam uma 

melhor posição do que aqueles que as recebem. 

A economia solidária surge como uma alternativa para a prática da lógica capitalista 

de mercado, tendo como base valores como solidariedade, coletividade, igualdade, 

cooperação, autogestão e democracia, que se constituem em pontos fundamentais no intuito 

da valorização de grupos marginalizados e fragilizados pela competição acirrada que 

prevalece no capitalismo. Conforme Brito (2014), a economia solidária tem se apresentado 

também como uma forma inovadora de geração de trabalho e renda com potencial em 

benefício da promoção da inclusão social. 

Os ideais propostos pela economia solidária agem em favor daqueles que, pela ideia de 

meritocracia intrínseca ao capitalismo, merecem menos, ou seja, aqueles que no jogo do 

mercado são os que saem como “perdedores”, sujeitos a receber ordens dos que saem como 

vencedores. De encontro a isso surgem os empreendimentos econômicos solidários, que 

objetivam a prática de um modo de produção inclusivo com vistas a promover o 

desenvolvimento local de forma sustentável. 

Os empreendimentos solidários são, de acordo com Gaviraghi e Guimarães (2009), 

uma forma de gerar trabalho e renda, tendo como base os princípios da autogestão e da 

solidariedade. Conforme os mesmos autores, estes empreendimentos englobam trabalhadores 

que se encontram fora do mercado de trabalho formal. Neste sentido, representam também 

uma forma de redução dos aspectos negativos oriundos da informalidade que assola as 

camadas da sociedade vítimas da cultura capitalista. 

Uma característica essencial dos empreendimentos solidários é que não possuem um 

proprietário, pois todos que trabalham no empreendimento são também os donos do mesmo, 

respeitando o princípio da autogestão no sentido de cultivar uma administração coletiva, 

participativa e democrática. Estes empreendimentos também apresentam a peculiar 

característica de não trabalharem tendo em vista auferir altos lucros financeiros, indo, dessa 

forma, de encontro ao padrão tradicional cultivado pelas empresas capitalistas. 

No entanto, a sustentação desses empreendimentos requer maiores cuidados, dado o 

modo consolidado do atual padrão produtivo em que a sociedade está organizada. Em meio a 

dificuldades, seja em virtude da carência de políticas públicas direcionadas a esta categoria, 

seja em detrimento da necessidade de maior atenção por parte do Estado e também da 

sociedade, esta forma alternativa de produção enfrenta percalços para sua sobrevivência. 



 

Uma das formas encontradas para criar e garantir mercados para os empreendimentos 

de economia solidária e também para fortalecer e disseminar os valores intrínsecos a esta 

corrente têm sido as Feiras de Economia Solidária, que permitem aos empreendedores 

comercializar seus produtos e também divulgar seu trabalho. Desse modo, estas Feiras servem 

como vitrine para difundir o trabalho desenvolvimento no ceio da economia solidária e 

configuram-se também como um mercado específico para estimular o comércio dos produtos 

solidários. 

Em 2014 realizaram-se em Santa Maria-RS a 10ª Feira Latino Americana de 

Economia Solidária (ECOSOL) e a 21ª Feira Internacional do Cooperativismo (FEICOOP), 

com o propósito de incentivar o comércio e o consumo de produtos dos empreendimentos que 

fazem parte da economia solidária. Esses eventos possibilitam favorecer a economia local e a 

vitalidade social na medida em que buscam o fortalecimento dos processos participativos, 

organizativos, autogestionários e transformadores, consolidando o modelo de 

desenvolvimento solidário sustentável e territorial. 

Considera-se importante traçar estratégias de marketing no intuito de viabilizar a 

distribuição dos produtos produzidos pelos empreendimentos de economia solidária que ainda 

carecem de força para sobreviver em meio a uma cultura tão fortemente orientada para a 

geração de grandes lucros do capital. Desse modo, tem-se que é preciso incentivar e fortalecer 

os empreendimentos solidários e os princípios propostos pela economia solidária, com vistas 

a promover o desenvolvimento local sustentável em compromisso com o meio ambiente e 

com as gerações futuras colocando o ser humano como sujeito e finalidade da atividade 

econômica, o que é vital na atual conjuntura e requer uma mudança de comportamento que 

implica no resgate de valores que parecem ter sido esquecidos pela sociedade. 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar a 10ª Feira Latino Americana de 

Economia Solidária (ECOSOL) e a 21ª Feira Internacional do Cooperativismo (FEICOOP), 

que aconteceram em Santa Maria-RS durante os dias 18, 19 e 20 de julho de 2014, sob a ótica 

do composto praça do mix de marketing, com o propósito de discutir a importância das Feiras 

de Economia Solidária configurando-se como canais de distribuição específicos para os 

produtos solidários.  

 

 

 

 

 

 



 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Canais de distribuição: o composto mercadológico praça 

  

 Tendo como meta criar valor para o cliente visando a construção de relacionamentos 

lucrativos fortes com ele, as empresas traçam estratégias de marketing que buscam criar este 

valor e, simultaneamente, as permitam alcançar seus objetivos cuja finalidade é a obtenção de 

lucro (KOTLER; ARMSTRONG, 2007). A essa estratégia que almeja a captura de valor dos 

consumidores segue-se o desenvolvimento de um mix de marketing, integrado e composto 

por fatores que são de controle da própria organização. 

 O mix de marketing, também chamado de composto de marketing, “[...] é o conjunto 

de ferramentas de marketing táticas e controláveis que a empresa combina para produzir a 

resposta que deseja no mercado-alvo” (KOTLER; ARMSTRONG, 2007, p. 42). São quatro as 

variáveis que compõe este mix, a saber: produto, preço, praça e promoção.  

 Conforme Silva e Silva (2010), o conhecimento das variáveis que compõe o mix de 

marketing permite que a organização alcance seus objetivos organizacionais a partir do 

gerenciamento adequado do seu fluxo de informações. Ainda segundo as autoras, desse modo 

torna-se possível que a sociedade como um todo e o público-alvo beneficiem-se com a 

utilização dos produtos e serviços distribuídos pela empresa. 

 O mix de marketing compreende, dessa forma, um conjunto de ferramentas sob o 

controle da própria organização que permite a ela alcançar seus objetivos lucrativos e 

melhorar seu desempenho no mercado. As quatro variáveis que compõe o composto 

mercadológico estão umbilicalmente relacionadas umas às outras e o sucesso das estratégias 

de marketing requer atenção a todas elas.  

 O que se busca por meio da gestão do composto mercadológico é alcançar o sucesso 

dos produtos no mercado. Para tanto, é importante garantir que os produtos estejam 

disponíveis nos locais onde o público-alvo frequenta ou pretende encontrá-los, para que enfim 

possam ser comercializados. O P a que se está fazendo menção é o P do composto praça, 

também chamado de ponto de venda, canal de distribuição ou canal de marketing. Praça, 

dessa forma, refere-se à forma como disponibilizar os produtos ou serviços nos mercados para 

o consumo, preocupando-se em obervar o quão conveniente é um determinado ponto para os 

clientes, isto é, a conveniência de comprar, que implica em facilitar o acesso dos clientes aos 

produtos. 



 

 Segundo Almeida (1999, p. 52), “o canal de distribuição deve ser orientado para o 

consumidor e, para isso, deve ter a propriedade de se readaptar em função das variações de 

demanda, sejam elas de ordem cronológica, geográfica, ou qualquer outra”. A autora alude 

que os canais de distribuição representam um sistema complexo de relacionamento entre 

fabricante, intermediários e consumidores finais do produto. 

 Conforme Neves (1999), em virtude de suas características de longo prazo, seja no 

planejamento ou na implementação, os canais de distribuição possibilitam construir vantagens 

competitivas sustentáveis, tendo como base pessoas e relacionamentos e exigindo que as 

organizações estejam estruturadas de forma consistente. Para o mesmo autor, é apenas por 

intermédio da distribuição que produtos e serviços, sejam eles públicos ou privados, tornam-

se disponíveis para o consumo final, uma vez que necessitam ser transportados para os locais 

de acesso dos consumidores.  

 Os canais de distribuição exercem papel fundamental no estímulo à demanda e não se 

limitam à responsabilidade de satisfazê-la através de produtos e serviços no local, em 

quantidade, qualidade e preço correto, pois são canais que constituem uma rede orquestrada 

que cria valor para o consumidor final, valendo-se, para tanto, principalmente da geração das 

utilidades de forma, tempo, posse e lugar (NEVES, 1999). 

 O composto mercadológico praça refere-se a melhor forma pela qual os clientes 

possam acessar os produtos ofertados por determinada empresa [neste caso, os 

empreendimentos solidários]. Acerca disso, quando se propõe a analisar os canais de 

distribuição no contexto das Feiras de Economia Solidária, tem-se que estas assumem a 

função de ponto de venda para os produtos solidários, possibilitando, ao mesmo tempo, que 

os intermediários das trocas [atacadistas e varejistas, normalmente] sejam dispensados, de 

modo que a venda é realizada pelos próprios produtores, o que termina por agregar valor aos 

produtos e ampliar os vínculos de relacionamento entre clientes e empreendedores.  

 

 

3 METODOLOGIA 

 

 A presente pesquisa foi realizada durante a 10ª ECOSOL e 21ª FEICOOP e 

caracterizando-se como um levantamento de campo. Conforme Gil (2008, p. 55), um 

levantamento de campo “consiste na interrogação direta das pessoas cujo comportamento se 

deseja conhecer”. Neste tipo de pesquisa solicita-se a um grupo significativo de pessoas 

informações acerca do problema estudado, para que, posteriormente, através de uma análise 



 

quantitativa, seja possível obter as conclusões correspondentes aos dados coletados (GIL, 

2008). 

 Em virtude de a Feira ter caráter internacional e pelas edições anteriores terem reunido 

um expressivo número de visitantes, optou-se por proceder mediante o emprego de um 

processo de amostragem probabilística, em função de seu rigor estatístico e possibilidade de 

encontrar uma amostra que permita fazer inferências realmente representativas acerca da 

população em estudo, que em 2014 atingiu a marca de 240.000 pessoas [público presente 

nesta edição da Feira]. 

 Desse modo, para obtenção do tamanho da amostra considerou-se para fins de cálculo 

uma população finita de 240.000 elementos, que representa o público visitante da Feira nos 3 

dias em que ela aconteceu no ano de 2014 [18, 19 e 20 de julho]. Para realizar o cálculo da 

variância [s
2
 = 0,302], empregou-se a variável renda individual mensal, obtida por meio de 

um estudo piloto e um erro amostral de 5,00%. 

 A fórmula utilizada para o cálculo da amostra foi a seguinte: 

 

 
 

 

 Onde: 

n = tamanho mínimo da amostra calculada; 

Z = valor crítico da estatística z tabelado; 

s
2
 = variância obtida pela amostra piloto; 

N = tamanho da população; 

e = erro amostral, obtido através da amostra piloto. 

 Calculando-se: 

 

  



 

 

O cálculo da amostra resultou em 140 formulários. O formulário elaborado para 

aplicação no público da Feira elenca um conjunto de 18 perguntas que se distribuíram entre 

abertas e fechadas e abordam tanto o perfil quanto as preferências dos clientes no sentido da 

promoção dos produtos solidários. 

Conforme Gil (2010, p. 102-103) o formulário é “a técnica de coleta de dados em que 

o pesquisador formula questões previamente elaboradas e anota as respostas”. Para Marconi e 

Lakatos (2009), o formulário tem como característica principal o contato face a face entre o 

pesquisador e o entrevistado, sendo um roteiro de perguntas preenchido pelo entrevistador 

durante a entrevista. 

Os dados foram tabulados por meio do Programa Microsoft Office Excel 2007. A 

análise descritiva dos dados primários permitiu a construção de gráficos para facilitar a 

compreensão dos resultados. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 O contato com amigos constitui uma das principais formas pela qual o público 

presente na Feira informou-se sobre a mesma, sendo apontado por 32,14% dos respondentes. 

No entanto, a alternativa outros [outros modos de divulgação da Feira além dos que constam 

no formulário] foi citada com maior frequência pelos visitantes, 33,57% dos entrevistados, 

que mencionam a Rede Solidária como um dos maiores meios de informação sobre os eventos 

de economia solidária.   

 Em virtude de a Feira ter sido divulgada de diversos modos e em vários veículos de 

informação, 15,72% dos visitantes responderam que a televisão foi a forma pela qual 

souberam da Feira. Também foram mencionadas a divulgação no rádio (7,14%), em jornais 

(5,00%), na internet (3,57%) e por folder (2,86%). 

 Dentre os fatores que motivaram o público a visitar a Feira, destacam-se a ideia de 

valorização e reconhecimento de grupos marginalizados (30,71%), sendo este um dos pontos 

basilares da economia solidária, e também a variedade de produtos comercializados pelos 

empreendimentos solidários (29,29%), o que proporciona aos visitantes da Feira, além de 

muitas opções de escolha, conhecer o trabalho desenvolvido dentro da economia solidária e 

também a possibilidade de interagir com diversas culturas, por se tratar de uma Feira 



 

internacional que reúne empreendedores de várias partes do Brasil e de outros países ao redor 

do mundo. 

 Os dados indicam que 17,86% dos respondentes foram motivados a visitar a Feira para 

fazer contatos. Outros 10,71% dos entrevistados informaram que os produtos de artesanato, 

produzidos e comercializados pelos empreendedores, constitui o principal motivo para 

estarem presentes na Feira.  

 O público mencionou também, como motivos para visitar a Feira, os produtos 

orgânicos (9,29%), a possibilidade de rever amigos (1,43%) e o preço justo praticado pelos 

empreendimentos econômicos solidários (0,71%). Vale lembrar que um dos objetivos da 

economia solidária é promover o comércio solidário justo entre os participantes envolvidos 

nas trocas. 

 Conforme informaram 83,57% dos entrevistados, o público tem preferência por 

realizar pagamento à vista pelo consumo dos produtos comercializados durante a Feira. Para 

7,14% dos visitantes a forma de pagamento ideal seria o pagamento no cartão à débito e para 

outros 7,14% o pagamento no cartão à crédito. Apenas 2,15% dos respondentes afirmaram 

preferir a forma parcelada para pagar pela aquisição dos produtos solidários. 

 Os dados da pesquisa indicam que a maior parte do público tem disposição a gastar 

entre R$ 0,00 e R$ 50,00 com a aquisição de produtos durante a Feira (52,14%). Outros 

24,29% dos entrevistados informaram estar dispostos a gastar de R$ 51,00 até R$ 100,00 na 

compra dos produtos solidários (Figura 1).  

 

Figura 1 – Disposição do público da Feira a gastar na aquisição de produtos. 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2014). 

 

 De acordo com a Figura 1, 6,43% dos respondentes preferem gastar entre R$ 101,00 e 

R$ 150,00 na compra de produtos durante a Feira, enquanto que 7,14% estão dispostos a 



 

gastar entre R$ 151,00 e R$ 200,00. Apenas 2,86% dos visitantes informaram estar dispostos 

a gastar um valor entre R$ 251,00 e R$ e 300,00. O público com maior disposição a gastar, 

7,14% dos entrevistados, afirma que suas comprar podem ultrapassar a marca de R$ 401,00.  

 Em virtude das Feiras de Economia Solidária representarem um ponto estratégico no 

sentido da distribuição dos produtos solidários, é importante que se tenha conhecimento, no 

âmbito do composto mercadológico praça, sobre em quais locais o público tem preferência 

para adquirir os produtos solidários que não somente nas Feiras de Economia Solidária. O 

conhecimento acerca destas informações permite traçar estratégias de distribuição, como o 

estabelecimento de pontos de venda atrativos e convenientes para o cliente, que podem 

beneficiar os empreendimentos solidários. 

 Quando questionados sobre em que local gostariam de poder adquirir os produtos da 

Feira, além da Feira, 57,86% dos respondentes afirmaram ter preferência por fazer a aquisição 

dos produtos em outras feiras. Os entrevistados também informaram achar interessante que os 

produtos sejam disponibilizados para venda em praças (10,00%), na internet (8,57%), em 

lojas de conveniência (4,28%), em pontos turísticos (4,28%), no calçadão (7,86%), em 

shoppings (6,43%) e em restaurantes (0,72%). 

 O publico apresenta maior receptividade pela internet como local de divulgação para 

os produtos solidários, sendo apontada por 44,28% dos respondentes. Outros 26,43% dos 

visitantes da Feira afirmaram que os pontos turísticos são os melhores locais para divulgar os 

produtos provenientes da economia solidária. Centros de informação (14,29%), restaurantes 

(7,14%), hotéis (2,86%), teatros (2,86%) e bibliotecas (2,14%), também foram apontados 

como locais para divulgação dos produtos solidários (Figura 2). 

 

Figura 2 – Locais de preferência do público para divulgação dos produtos. 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2014). 
 

 



 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os empreendimentos econômicos solidários carecem de maior apoio e de mercados 

reais para promover a comercialização de seus produtos. É nesse sentido que atuam as Feiras 

de Economia Solidária, tendo em vista a garantia de um mercado próprio que fortaleça os 

princípios em que se sustenta essa corrente e ao mesmo tempo gere renda para os 

empreendedores. Desse modo, as Feiras de Economia Solidária, quando se tem presente a 

ideia do composto praça da teoria do marketing, configuram-se como canais de distribuição 

específicos para os produtos dos empreendimentos solidários e representam um meio 

alternativo de comercialização que é próprio para os produtos solidários, atuando como um 

ponto de venda que facilita o acesso do público a estes produtos.  

 A 10ª Feira Latino Americana de Economia Solidária (ECOSOL) e a 21ª Feira 

Internacional do Cooperativismo (FEICOOP) possibilitaram que os vínculos entre produtor e 

consumidor fossem expandidos na medida em que dispensaram intermediários para realização 

das trocas. Esses canais de distribuição, ao assumirem a característica de um ponto de venda, 

contribuem para inserir aqueles que se encontram em posição fragilizada pela tradicional 

cultura capitalista, no mercado, permitindo, simultaneamente, distribuir os produtos do 

produtor diretamente ao consumidor e fortalecer os pilares da economia solidária. As Feiras, 

desse modo, apresentam grande potencial de venda para os produtos dos empreendimentos 

econômicos solidários, pois recebem um expressivo público em busca de produtos de 

agroindústria familiar, artesanato, alimentação, hortifrutigranjeiros e demais variedades 

comercializadas, sendo os participantes motivados também pela ideia de valorização e 

reconhecimento de grupos marginalizados.  

A análise da 10ª ECOSOL e 21ª FEICOOP permite concluir há, por parte do público, 

adesão das Feiras como sendo os principais pontos de venda para os produtos solidários. 

Desse modo, essas Feiras, ao mesmo tempo em que disseminam os princípios da economia 

solidária e fortalecem os empreendimentos econômicos solidários, representam canais 

estratégicos de distribuição para os produtos solidários. 
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