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Resumo

Esta pesquisa objetivou avaliar as condições socioeconômicas dos feirantes de

hortifrutícolas do Mercado Municipal de Campos dos Goytacazes, para tanto abordou

aspectos relacionados ao canal de comercialização, como é feito o abastecimento das

mercadorias aos feirantes, o perfil e as características econômicas que diferenciam os

feirantes.  Com o  proposito  de  esclarecer  quais  são  as  maiores  necessidades  desses

feirantes com relação a sua atividade no Mercado Municipal. E se esses feirantes são os

produtores  de  suas  mercadorias  e  se  existe  relação  deles  com  o  meio  rural,  ou  a

atividade é só um meio de trabalho e sustento da família. Neste sentido, foi feita uma

extensa pesquisa bibliográfica a fim de encontrar conceitos que pudessem definir o que

seria perfil socioeconômico. Realizou-se pesquisa de campo no Mercado Municipal de

Campos  dos  Goytacazes  com  esses  feirantes  com  intuito  de  identificar  o  perfil

socioeconômico.  De maneira  geral,  os  resultados  obtidos  permitiram concluir  que a

renda mensal adquirida na feira é de extrema importância na renda total da família e que

as  condições  socioeconômicas  desses  feirantes  são  provenientes  das  atividades  no

Mercado Municipal de Campos dos Goytacazes, e mostrar que uma instituição como o

Mercado que existe há décadas deve ser preservada e que o Mercado e eles necessitam

de um apoio  do  poder  público  para  a  melhoria  de  suas  atividades,  dado que  ela  é

exercida em um espaço público e que esse poder público por meio de aperfeiçoamento

de  suas  politicas  publicas  incentivem os  feirantes  a  trabalharem com a  produção  e

comercialização voltados ao abastecimento de produtos hortifruticolas.

Palavras-chave:  Mercado  Municipal;  espaço  público;  politicas  publicas;  condições

socioeconômicas; comercialização; feirantes.
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1- INTRODUÇÃO

A proposta desse trabalho é estudar as condições socioeconômicas dos feirantes

do Mercado Municipal de Campos dos Goytacazes, para isso começaremos apresentar

um antecedente  histórico  sobre  como  surgiram os  mercados  e  porque  eles  existem

atualmente.

Para alcançar os objetivos propostos esse trabalho foi estruturado em 3 seções

com diversas subseções além da introdução, a conclusão e as referencias. Na seção 2 foi

feito uma revisão da literatura sobre a cidade, o Mercado municipal, a feira e sobre os

tipos de comercialização. Na seção 3 sobre a metodologia procurou-se conhecer o que

seria o perfil socioeconômico dos feirantes através de uma densa pesquisa bibliográfica,

foram feitos os procedimentos para a coleta dos dados e os procedimentos feitos na

aplicação dos questionários e da entrevista. Na seção 4 são os resultados e as discussões

obtidas com o trabalho de campo. Apresentou as características gerais dos feirantes, as

características de suas atividades e as condições socioeconômicas dos mesmos.

Nas conclusões, finalmente, procuro retomar as questões colocadas inicialmente

com intuito de responder a pesquisa com dados reunidos pela pesquisa de campo.

A referência contém os textos utilizados neste trabalho, sob a forma de citações,

ou como base para o desenvolvimento de atividade de pesquisa ou de campo.

Nos  apêndices  e  anexo,  estão  as  informações  complementares  relativas  aos

assuntos tratados nesse trabalho.

1.1 O Brasil e o Mercado

O Brasil desde o início da colonização portuguesa esteve integrado ao processo

de  acumulação  de  capital  mercantil  que  privilegiava  a  produção  e  exportação  de

matérias  primas,  tanto  no  extrativismo  –  pau-brasil,  metais  preciosos  e  borracha  –

quanto na monocultura – açúcar  e  café.  Desta  forma os  centros  urbanos brasileiros

herdaram  a  tradição  cultural  dos  mercados  portugueses  e  características  dos  povos

africanos que possuíam tradições econômicas mais complexas do que as dos nativos,

como uso de moeda, caravanas comerciais, feiras e mercados, que contribuíram para o

comércio e prestação de serviços (MOTT, 2000).
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A partir  do  século  XVII,  nas  grandes  cidades  da  faixa  litorânea  e  interior

brasileiro, desenvolveram-se as praças do comércio. Na segunda metade do século XIX

essas praças de comércio deram lugar aos grandes mercados municipais, construídos

com novos padrões, inspirados na arquitetura da metrópole europeia. Destacam-se os

mercados  do  norte  para  o  sul,  os  mercados  centrais  de  Manaus,  Belém,  São  Luís,

Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo e Porto Alegre (FREITAS,

2006).

As estruturas que abrigaram os mercados deveriam seguir novos padrões de

comércio, imposto através de legislação específica, principalmente questões ligadas à

higiene, acondicionamento dos produtos comercializados, conforto no atendimento ao

público  e  estacionamento.  Vale  dizer  que  a  fundação  de  um mercado  se  dá  com a

criação formal pelo poder público de um posto fiscal, local de controle da atividade

comercial e coleta de impostos e taxas específicas para alguns produtos e atividades

(FREITAS, 2006).

A  este  ponto,  é  importante  diferenciar  mercado  de  lugares  de  mercado.

Segundo Leclair (1976) mercado é onde os bens mudam de mãos mediante compra e

venda,  já  lugares  de  mercado  é  onde  compradores  e  vendedores  estão  presentes

fisicamente para fazer pressão sobre os preços. Todavia, pode-se dizer, de acordo com

Leclair (1976), que mercado e lugares de mercado constituem-se um caso particular de

organização,  cujo  objetivo  consiste  em  facilitar  o  intercâmbio  de  bens  e  serviços,

segundo regras e convenções próprias. Assim, segundo esta perspectiva, o mercado é

uma  instituição  que  coloca  os  vendedores  e  compradores  em  contato  direto  para

promover a troca de bens econômicos por produtos, que se entregam imediatamente, ou

no futuro. 

Logo, neste sentido, os mercados constituem elementos essenciais do sistema

de preços e o seu funcionamento, em particular, depende em alto grau do funcionamento

efetivo destes. Então, com base nisto, pode-se dizer que o mercado tem um papel vital e

positivo na vida econômica e cultural  dos moradores de uma cidade,  pois além dos

produtos comercializados, ainda funcionam como um centro de informação do que está

acontecendo, um lugar de ouvir e contar histórias, de sociabilidade, o que deriva de um

passado com poucos meios de informação. Além disso, nota-se que cada mercado tem

características e personalidade próprias, que são determinadas pela tradição, história,

sociedade e a cultura de cada lugar (FREITAS, 2006). 
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Assim, pode-se dizer que os mercados são lugares de identidades e tradições de

grupos sociais, propício aos encontros e convivência entre as pessoas que participam

deste espaço. Segundo Barbosa (2001, p.8), “neste espaço há, sobretudo democracia,

pois se entrelaçam urbano e rural, onde as pessoas oriundas desses dois universos, de

diferentes classes sociais, entrecruzam-se neste ambiente e tecem relações de amizade”.

Desse modo não se pode falar de mercado sem estabelecer os vínculos e as relações

sociais e culturais existentes no interior desse espaço.

Especificamente, no caso da cidade de Campos dos Goytacazes, o Mercado

Municipal tem papel fundamental na dinâmica socioeconômica, uma vez que Campos,

desde  sua  fundação,  foi  se  firmando,  gradativamente,  como  polo  importador  e

exportador,  concentrando  a  produção  regional,  e,  também,  distribuindo  produtos  e

serviços essenciais ao desenvolvimento socioeconômico de qualquer sociedade. Além

disso, vale lembrar que devido à sua escala e poder econômico, Campos polariza não

apenas as regiões norte e noroeste do Estado do Rio de Janeiro, mas também o sul do

Espírito  Santo e  a  região fronteiriça da Zona da Mata de Minas  Gerais  (FREITAS,

2006).

Vale  ressaltar  que  a  presença  de  um Mercado  Municipal  em  Campos  dos

Goytacazes acompanha sua própria história, dado que existia desde início do século XX

o antigo mercado da Praça do Roccio, na Rua Formosa, em frente à Estação de Ferro

Campos -São Sebastião.  Contudo, em 1917, o prefeito  Dr.  Luiz Caetano Guimarães

Sobral, viu a necessidade da construção de um novo mercado, o instalado na Praça do

Roccio já não comportava mais espaço para um bom atendimento ao público. Logo, o

local escolhido para a construção do novo mercado foi a Praça Azeredo Coutinho, e este

só ficou pronto em 15 de setembro de 1921. Além disso, a escolha do local deveu-se à

facilidade  de  chegar  e  escoar  os  produtos  via  Canal  Campos  -Macaé,  no  qual

deslizavam várias embarcações com pesadas cargas de cereais. Sendo assim, o mercado

veio para manter as tradições progressistas da cidade (FREITAS, 2006).

Atualmente  o  mercado  funciona  diariamente  e  com  caráter  permanente  de

comércio,  tem  papel  fundamental  na  vida  econômica  e  cultural  dos  feirantes  e  da

população, pois além de comercializar produtos serve como centro de informações para

a sociedade. Além disso, é um local onde encontra-se grande variedade de mercadorias.

Contudo,  apesar  da importância  econômica  e  social  para  a  comunidade campista,  o

Mercado Municipal, que foi construído e é administrado pela prefeitura que aluga seus
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diferentes espaços aos comerciantes, vem ao longo do tempo sofrendo desgaste devido a

problemas de administração, como por exemplo, a falta de refrigeração no mercado,

higiene  na  feira  e  estacionamento  precário;  e  o  não  cumprimento  de  uma  obra  de

revitalização  do  Mercado  Municipal  para  a  melhoria  das  condições  de  trabalho

(FREITAS, 2006).

1.2- Problemas e sua importância

O Mercado Municipal de Campos dos Goytacazes é uma instituição que coloca

os indivíduos da sociedade para promover a troca de bens econômicos. Os mercados

constituem variedades  de  produtos  e  consequentemente  diversificados  preços;  neste

sentido,  o funcionamento deste depende da interação da sociedade com o intuito de

melhor satisfazer os frequentadores do mercado através da atratividade de produtos com

diversidade  nos  preços.  Do mercado  podem participar  qualquer  número  de  pessoas

vendendo ou comprando de modo a acomodar, continuamente, o fluxo de produção,

sem limites de produtos comercializados, mas sempre segundo uma organização formal

e normas institucionalizadas, e uma temporalidade, que pode ser episódica, intermitente,

eventual, sazonal ou continua (FREITAS, 2006).

De  acordo  com  o  último  levantamento  realizado  pela  administração  do

mercado, no final de 2005, no que diz respeito ao setor de hortifrúti, havia muito mais

comerciantes do que pontos de vendas. Segundo os administradores, às vezes em apenas

uma banca trabalhavam dois, ou mais, não necessariamente no mesmo dia, ou juntos.

Além disso, por meio deste levantamento identificou-se que 264 comerciantes

detinham uma ou mais bancas, num total de 465 bancas ocupadas; cerca de 25 estavam

vagas e algumas outras desmanchadas. 

Assim, pelo número de comerciantes (feirantes), pode-se dizer que o Mercado

Municipal  de  Campos  é  um  espaço  que  tem  influência  na  melhoria  de  vida  dos

feirantes,  não  só  pela  obtenção  de  renda  familiar,  mas  pela  apreensão  de  ideias  e

representações associadas à feira como espaço de socialização, carregada de narrativas e

símbolos sociais. Ademais, este ambiente fornece informações no que diz respeito às

condições  de  trabalho,  organização  e  consumo,  origem  e  destino  dos  produtos,

potenciais de comercialização, nível de satisfação, e agrega também outros segmentos
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sociais envolvidos no processo, como exemplo, feirantes, consumidores, organizações

locais, etc.

Portanto,  dado a importância econômica e social  do Mercado Municipal de

Campos,  é  fundamental  o  entendimento  do  perfil  socioeconômico  dos  feirantes  de

hortifrutícolas, de modo a responder os seguintes questionamentos: i) Qual é a relação

dos feirantes de hortifrutícolas do Mercado Municipal de Campos com o meio rural; e,

ii) são eles os próprios produtores de suas mercadorias.

Por fim, espera-se que este estudo possa servir de base para o delineamento de

políticas públicas  com vistas a dar mais atenção às feiras e ao Mercado Municipal,

estruturando-os para um melhor atendimento a população e aos comerciantes que ali

atuam.

1.3 Hipótese

I) Acredita-se  que  parcela  significativa  da  renda  familiar  dos  feirantes  de

hortifrutícolas advém de suas atividades no Mercado Municipal de Campos . 

II)  Acredita-se  também  que  os  feirantes  de  hortifrutícolas  não  são  os

responsáveis pela produção dos produtos que comercializam.
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1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo geral

O objetivo  principal  desta  pesquisa  é  estudar  o  perfil  socioeconômico  dos

feirantes de frutas, legumes, verduras e hortaliças, que compõem o que se chama de

segmento hortifrutícola, do Mercado Municipal de Campos dos Goytacazes.Com isso

acredita-se que é necessário identificar o canal de comercialização, a fim de estudar as

características  econômicas  que diferenciam os  feirantes  que produzem suas  próprias

mercadorias (produtor), caso exista, dos feirantes que as compram para revender.

1.4.2 Objetivos específicos

a) Conhecer  o  perfil  socioeconômico  dos  feirantes  de  hortifrutícolas  do

Mercado Municipal de Campos dos Goytacazes.

b) Descrever os canais de comercialização dos produtos vendidos 

c)  Inferir alguns aspectos da produção e comercialização dos produtos 

d) Levantar pontos a serem aperfeiçoados por meio de políticas públicas

voltadas ao abastecimento de produtos hortifrutícolas.
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2-REVISÃO DE LITERATURA

Nesta seção tratou-se de apresentar discussões sobre perfil socioeconômico de

feirantes e como se dá a comercialização dos produtos vendidos em feiras.

2.1 A Cidade, o Mercado Municipal e a feira.

O processo de colonização regional  de Campos dos Goytacazes ocorreu a  partir  do

século XVII e sua economia girou desde o início, em torno da produção agrícola. A

exploração econômica inicial foi a criação de gado para suprir o mercado consumidor

da cidade do Rio de Janeiro, e posteriormente, da região das minas Gerais. Em meados

do século XVIII, teve início a produção de açúcar, que ainda permanece e que foi a

pouco  tempo  atrás  o  mais  importante  e  lucrativo.  A  economia  regional  esteve

historicamente associada a uma variada produção agroindustrial liderada pelo açúcar,

com surtos de desenvolvimento e períodos de estagnação que se alternaram, durante o

século XX. O século XI e início do século XX marcaram a expansão do comercio,

motivada pela grande produção e pelos bons preços do açúcar e do café, seus principais

artigos de exportação

Atualmente, a produção de petróleo na plataforma continental é a atividade mais

lucrativa,  sendo  que  toda  a  produção  é  processada  fora  da  região,  não  produzindo

localmente os efeitos benéficos da geração de empregos e desenvolvimento industrial. A

produção  agroindustrial  ainda  é  grande  geradora  de  recursos  e  base  da  economia

regional.

Campos dos Goytacazes é uma cidade plana, ocupando as duas margens do Rio

Paraíba, ao longo das quais se estendem avenidas largas, ligadas por sobre o leito do rio,

por quatro pontes, das quais uma é quase centenária de via férrea, toda construída com

perfis  de  aço.  A cidade  é  atravessada,  ainda  por  um  antigo  canal  de  navegação,

construído entre 1843 e 1872, que conectava ao porto de Imbetiba, em Macaé, através

de  canais  que  interligavam  as  lagoas  e  os  rios  da  região,  numa  extensão  de  109

quilômetros (FREITAS, 2006).
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A  cidade  possui  um  comercio  diversificado,  com  lojas  de  departamentos,

equipamentos, supermercados e outros tipos de comercio, como o Mercado Municipal,

que ainda desempenha um papel importante na vida econômica da cidade. No Mercado

é  possível  comprar  uma  extensa  variedade  de  artigos,  especialmente  os  ligados  à

alimentação. 

A presença de um mercado municipal em Campos dos Goytacazes acompanha

sua própria história, dado que em existia desde início do século XX o antigo mercado da

Praça  do  Roccio,  na  Rua  Formosa,  em  frente  da  Estação  de  Ferro  Campos-São

Sebastião.  Contudo,  em 1917  o  prefeito  Dr.  Luiz  Caetano  Guimarães  Sobral  viu  a

necessidade da construção de um novo mercado, uma vez que o mercado da Praça do

Rocccio já não comportava mais espaço para um bom atendimento ao público. Logo, o

local escolhido para a construção do novo mercado foi a Praça Azeredo Coutinho, e este

novo mercado só ficou pronto em 15 de setembro de 1921. Cabe ressaltar que a escolha

do local  deveu-se  pela  facilidade  de  chegar  e  escoar  os  produtos  através  do  Canal

Campos-Macaé, no qual deslizavam várias embarcações com pesadas cargas de cereais.

Sendo  assim,  o  mercado  veio  para  manter  as  tradições  progressistas  da  cidade.  O

desenho da Nova Praça do Mercado segundo informações ainda não confirmadas, saiu

do escritório de engenharia de Saturnino de Brito e seria baseado no Mercado de Nice

na França (FREITAS, 2006). 

A respeito desse Mercado, o relatório feito por Saturnino de Brito, em 1902,

após o processo de aquisição, é preciso e revelador:

“O galpão  do  mercado  adquirido  consta  de  uma cobertura  de  zinco  com
paredes  de  varões  de  ferro  sem  a  menor  preocupação  de  estética,  de
propriedade e nem mesmo de acomodação ao serviço; tem antes o aspecto de
uma gaiola ou jaula assentada sobre um forte e escorregadio revestimento de
cimento e do qual, a vertente externa não deságua para a sargeta de esgoto
ligada aos coletores públicos. [...] Por um orçamento aproximado, a reforma
não  excederá  de  13,000$000  [treze  contos  de  réis]  e  a  par  a vantagem
estética, que não se pode desprezar em um Mercado Municipal, no centro da
cidade, existe a ordem higiênica, além da de comodidade para o pessoal, e da
conservação dos gêneros, atualmente expostos ao sol e à chuva tocada pelo
vento” . (1943: 178 e 179)

Segundo  Freitas  (2006)  o  mercado  municipal  de  Campos  é  uma  instituição

estritamente comercial, onde a população se abastece de alimentos e também como um
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local de sociabilidade, onde os campistas se encontram e convivem há oito décadas. Ele

se  caracteriza  pela  troca  de  bens  econômicos,  através  de  um  intenso  movimento

comercial, com organização formal e normas institucionalizadas. Neste caso, constitui

um espaço privilegiado de trocas materiais e sociais que se articulam com o comércio

dos  arredores,  caracterizando  dessa  forma  a  complementariedade  das  atividades

econômicas de uma cidade (FREITAS,2006).

O  galpão  da  feira  do  mercado  municipal  é  uma  construção  mais  recente,

iniciada, em 1981, no governo Raul Linhares, em comemoração aos sessenta anos de

fucionamento  do  mercado,  sendo  inaugurada  somento  em 1984.  Sua  construção  se

tornou necessária para propiciar maior conforto aos comerciantes e consumidores, pois,

era realizada ao ar livre. A feira abriga muitas bancas, mais, o que interessa são as de

frutas, legumes e verduras. É neste espaço que se concentra a mais intensa circulação de

pessoas e o maior volume de produtos e negócios (FREITAS, 2006).

A feira foi surgindo aos poucos na parte interna do Mercado, foi aumentando

gradativamente,  ocupando a área do atual  galpão e  estacionamento.  O quadro dessa

Feira era marcado pela exposição de produtos empilhados no chão e pela presença de

carroças e caminhões, nas suas atividades de carga e descarga de mercadorias. Além

disso,  a feira  fica  junto a  área do pescado,  faz  a  distribuição das  bancas  de frutas,

legumes,  grãos,  biscoitos,  verduras  e  temperos  frescos.  Os  produtos  mais

comercializados são alface (lisa e crespa), couve, agrião, cheiro verde, brócolis, coentro,

taioba, hortelã, louro verde, nabo e rabanete. 

As verduras, oferecidas em mais de 20 bancas exclusivas, são na sua grande

maioria,  oriundas  dos  mercados  produtores  de  Nova  Friburgo  e  Teresópolis,  e,  em

menor quantidade, do Ceasa do Rio de Janeiro e de Vitoria ES. Os legumes e as frutas

vêm igualmente de outros mercados. Há, no entanto, uma produção regional, cujas as

principais culturas são o quiabo, jiló, o maxixe, o pimentão, e a mandioca; e no caso das

frutas, abacaxi, maracujá, coco, melancia e banana (FREITAS, 2006). Ademais, cabe

dizer  ainda  que  esses  produtos,  de  comercialização  bem  difundida  e  com  preços

acessíveis  a  todas  as  classes,  ocupando uma grande área no galpão da “Feira”,  são

produzidos regionalmente ou não.
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2.2 A produção agrícola familiar: diferentes tipos de comercialização

De  acordo  com  Freitas  (2006),  os  primeiros  mercados  que  apareceram  na

história  da  humanidade  funcionavam  por  meio  de  trocas.  Com  o  aparecimento  do

dinheiro, começaram a surgir códigos de comércio. Por sua vez, o aumento da produção

resultou  no  aparecimento  de  intermediários  entre  os  produtores  e  os  consumidores

finais.  É  neste  ambiente  que  ocorrem  trocas  de  bens  e  serviços,  entre  ofertantes

(vendedores) e demandantes (compradores) que estabelecem relação comercial com o

objetivo de realizar transações, acordos ou trocas comerciais.

Segundo Lopez (1980), durante a idade média, com a revolução comercial, o

comércio estimulava certos setores do mundo agrícola, no sentido de transformações

mais rápidas do que as determinadas pelas necessidades de subsistência. Os mercadores

e  intermediários,  controladores  da  oferta  e  da  procura,  tinham interesse  pessoal  na

expansão de ambos, pois tinha capital,  através desses recursos alargaram o crédito e

incrementaram os seus negócios a partir da prospecção de mercados.

De acordo com Wilkinson (2008), apud por Model e Denardin (2014), novos

mercados  podem  ser  formados  pela  agricultura  familiar  aproveitando-se  de  uma

vantagem  estratégica  na  medida  em  que  forem  ligados  à  tradição,  à  natureza,  ao

artesanal e ao local. Podendo-se dizer, neste caso, que a feira livre é uma boa alternativa

de escoamento da produção, pois garante uma renda semanal aos agricultores, sem a

intervenção dos atravessadores e com a comercialização direta de modo a conseguir

preços  melhores.  O caminho  percorrido  por  um produto,  desde  o  momento  da  sua

produção até a sua disponibilização ao consumidor final, é realizado por uma série de

atividades  distintas.  Nesse  caminho  a  matéria-prima  sofre  várias  transformações

operadas por intermediários, sendo que, a cada uma dessas atividades, são repartidos os

valores acrescentados aos produtos. 

Por outro lado,  o caminho mais curto realizado pelo produto corresponde ao

circuito curto de comercialização, no qual o produtor vende diretamente seus produtos

ao consumidor, independente de transformado ou não (LEADER, 2010, apud MODEL;
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DENARDIN, 2014). Os circuitos curtos permitem que a produção e o consumo se deem

no mesmo território, beneficiando sua cidade ou região. 

Segundo Model e Denardin (2014), a comercialização em circuitos curtos trazem

vantagens  econômicas,  sociais  e  culturais,  desenvolve  condições  para  práticas  de

reciprocidade através de trocas e favores realizados entre vizinhos, impulsiona a criação

de associações e cooperativas pela necessidade de formalização das relações, e promove

o desenvolvimento  local,  alterando  a  dinâmica  social  e  econômica  com uma maior

circulação de renda, serviços e produtos. Vale dizer que algumas formas de exploração

de circuitos  curtos  são a  venda de  porta  em porta,  as  feiras  livres,  as  cooperativas

agrícolas e também alguns programas como o Programa de Aquisição de Alimentos do

Governo Federal (PAA).1

Durante  a  maior  parte  da  história  brasileira,  a  agricultura  familiar  foi  um

segmento  quase  inteiramente  esquecido  pelo  Poder  Público.  A  modernização  da

agricultura se deu em detrimento deste segmento, uma vez que as políticas públicas

privilegiaram  os  produtores  mais  capitalizados  que  procuram  investir  na  esfera

produtiva de commodities, voltadas ao mercado internacional, com fins de correção dos

desequilíbrios dos pagamentos externos do país (MATTEI, 2001; DELGADO, 2005).

Cabe destacar também que, segundo Wanderley (1996, p.2) apud por Pierri e

Valente (2010), o conceito da agricultura familiar como categoria genérica é entendido

como “aquele em que a família, ao mesmo tempo em que é proprietária dos meios de

produção,  assume o  trabalho no estabelecimento  produtivo”.  Esta  combinação entre

propriedade  e  trabalho,  no  entanto,  assume  no  tempo  e  no  espaço  uma  grande

diversidade de formas sociais. 

Assim, as feiras Livres constituem uma das formas mais tradicionais e antigas

de comercialização de produtos. De acordo com Costa Júnior et al.(2007), apud por

Fonseca e Brauna (2013), a consolidação das feiras deu-se na idade média, passando por

diversas  transformações  ao  longo  da  história  da  humanidade,  tendo  aumentado

significativamente a diversificação de produtos e agregação de valor à produção para

atender à demanda local. Então, pode-se dizer que a feira trata-se de um importante

canal  de  comercialização  da  agricultura  familiar,  em  que  o  feirante  relaciona-se

diretamente com o consumidor final permitindo assim a interferência  na escolha do

produto e poder de barganha nos preços, considerando também a oferta de produtos a

1 O Programa de Aquisição de Alimento do Governo Federal estimula a comercialização de produtos dos
agricultores familiares, aumentando a produção e gerando renda. Lei n° 10.696 de 2 de julho de 2003
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preços  mais  acessíveis  (COÊLHO; PINHEIRO, 2009,  apud,  FONSECA; BRAUNA,

2013).

Ademais, ressalta-se que a comercialização direta de produtos agrícolas numa

feira  livre  é  parte  essencial  de  toda  a  cadeia  produtiva.  É  nela  que  os  esforços  de

aumento da produtividade e redução de custos no processo produtivo podem ou não ser

concretizados. Cabe enfatizar que para Batalha et al. (2004), apud por Fonseca e Brauna

(2013), uma cadeia de produção é um conjunto de relações comerciais e financeiras que

estabelecem em todos os segmentos um fluxo de troca à jusante e à montante, entre

fornecedores e clientes; ou seja, uma sucessão de etapas produtivas.

Além disso,  de  acordo  com Azevedo  e  Faulin  (2005)  apud  por  Fonseca  e

Brauna (2013), os mecanismos de comercialização tipicamente adotados por pequenos

produtores familiares estão vinculados ao mercado  Spot2com a presença de parcerias,

contratos informais e formais. O ato de vender e comprar numa feira livre não é tarefa

fácil. Ao contrário, a adoção de um mecanismo de comercialização inapropriado pode

implicar  em prejuízos  para  o  feirante.  Azevedo  (2007)  apud por  Fonseca  e  Brauna

(2013),  diz  que  a  coordenação  dos  mecanismos  de  comercialização  não  é  uma

característica intrínseca aos sistemas produtivos, mas um processo de construção dos

agentes que fazem parte do sistema. Assim, considerando o universo das feiras livres,

são exemplos de mecanismos de comercialização: o próprio mercado  Spot, contratos

informais entre os próprios feirantes e fornecedores, o suprimento regular de produtos

agropecuários, integração vertical, entre outros.

Segundo Wilkinson (2003) apud por Pierri e Valente (2010), os estudos sobre a

dinâmica da agricultura familiar revelam muitas formas comerciais. Entre os limites da

subsistência  e  da  entrada  em  sistemas  produtivos  especializados,  está  presente  a

combinação de vários arranjos,  desde atividades tipicamente de autoconsumo, trocas

entre  vizinhos,  vendas  diretas  e  atividades  que  incorporam  circuitos  formais  de

comercialização e distribuição.   

Em tempo, cabe mencionar que os canais de comercialização dos produtos da

agricultura familiar podem ser classificados em quatro: i) vendas diretas, que constituem

todas as operações de entrega direta da mercadoria ao consumidor final pelo produtor,

2O mercado Spot é caracterizado como mercado físico ou à vista, refere-se à transferências físicas de
produtos em um único instante de tempo, ou seja, o preço, a quantidade, o pagamento e a entrega do
produto são realizados simultaneamente. Nas feiras livres, produtores rurais podem negociar diretamente
com o consumidor final, tendo a possibilidade de recebimento à vista das mercadorias negociadas. A
possibilidade de produzir e negociar diretamente com o consumidor final seria uma situação ideal para o
fortalecimento dos pequenos produtores familiares.
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tais  como  entregas  em  domicílio,  tele  entregas,  feiras  livres,  feiras  especializadas,

eventos comerciais  promocionais,  loja,  balcão ou quiosque do produtor  e vendas na

propriedade; ii) integração vertical que refere-se à venda de produtos como matéria-

prima para beneficiamento pelo comprador (os principais produtos no Brasil são leite,

fumo, tomate, suínos e aves); iii) vendas para distribuição que retratam as operações dos

atacadistas,  varejistas,  distribuidores,  restaurantes,  lojas  especializadas  de agricultura

orgânica  e  produtos  naturais,  supermercados  e  hipermercados  e  exportação;  e,  iv)

Mercados institucionais  que podem ser  exemplificados pelos  mercados criados  pelo

PAA Ressalta-se também que na economia familiar, são muito importantes as formas

não  monetárias  de  comércio,  apesar  de  o  assunto  ser  pouco  estudado  (PIERRI;

VALENTE, 2010).

Ainda no que diz respeito à comercialização de produtos agrícolas oriundos da

produção da agricultura familiar, sabe-se que as feiras livres se constituem como um dos

principais  canais  de  comercialização  destes  produtos,  uma  vez  que,  raramente  os

pequenos produtores recebem apoio de políticas públicas específicas ou são objetos de

programas de desenvolvimento rural, a exceção do crédito rural via Programa Nacional

de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF3), que se destina ao custeio da

produção e ao investimento (PIERRI; VALENTE, 2010).

Por fim, segundo Pierri e Valente (2010) cabe destacar que quando presentes, os

programas  voltados  à  agricultura  estão  marcados  por  um forte  caráter  produtivista,

deixando  em  segundo  plano  a  análise  das  categorias  sociológicas  envolvidas  na

atividade. Para Ribeiro et al. (2005) apud por Pierri e Valente (2010), tal fato expõe a

invisibilidade  econômica  das  atividades  locais  e  certa  marginalização da  agricultura

familiar  nos  programas  de  desenvolvimento  dos  municípios.  Ademais,  os  autores

afirmam que são escassos os estudos sobre as feiras, sendo que a maior parte aborda

somente os aspectos mercadológicos da atividade.

3O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) financia projetos individuais
ou coletivos, que gerem renda aos agricultores familiares e assentados da reforma agrária. 
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3 - METODOLOGIA

Com vistas  a  atender  aos  objetivos  da  presente  pesquisa  que  consistem em

verificar  as  condições  socioeconômicas  dos  feirantes  de  hortifrutícolas  do  Mercado

Municipal de Campos dos Goytacazes e  descrever os canais de comercialização dos

produtos vendidos, utilizou-se de pesquisa bibliográfica4 a partir de leituras de textos

que  discutiram  sobre  as  feiras  e  os  mercados  municipais,  visando  auxiliar  no

entendimento do caráter dos mercados e do perfil dos feirantes, pesquisa exploratória5.

Logo,  com  base  nas  leituras  realizadas  foi  construído  um  questionário

semiaberto  e  outro  de  entrevistas  semiestruturado  contendo  perguntas  que

possibilitassem aprofundar  a  análise  sobre  as  condições  econômicas  e  sociais,  bem

como identificar as formas de comercialização da produção dos feirantes do Mercado

Municipal de Campos que atuam no segmento de hortifrutícolas e entrevistas com os

responsáveis pela administração do local. 

Assim, em função destas considerações, o tipo de pesquisa adotado foi o estudo

de caso6, pelos métodos qualitativo e quantitativo, pois nele o pesquisador geralmente

utiliza uma variedade de dados coletados em diferentes momentos, por meio de diversas

fontes de informações.

Portanto, o estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada

nas  Ciências  Sociais  Aplicadas,  como é  o  caso  da  ciência  econômica.  Consiste  no

estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos,  de maneira  que permita  seu

amplo  e  detalhado  conhecimento,  tarefa  praticamente  impossível  mediante  outros

delineamentos já considerados (GIL, 2002). Ressalta-se que nas ciências, durante muito

4Segundo  Gil  (2002)  a  pesquisa  bibliográfica  é  desenvolvida  com  base  em  material  já  elaborado,
constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os estudos seja exigido
algum tipo de trabalho dessa natureza,  há pesquisas desenvolvidas  exclusivamente a  partir  de fontes
bibliográficas. Boa parte dos estudos exploratórios pode ser definida como pesquisas bibliográficas. As
pesquisas sobre ideologias, bem como aquelas que se propõem análise das diversas posições acerca de um
problema, também costumam ser desenvolvidas quase exclusivamente mediante fontes bibliográficas.
5 A pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com
vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. A grande maioria dessas pesquisas envolve: (a)
levantamento  bibliográfico;  (b)  entrevistas  com  pessoas  que  tiveram  experiências  práticas  com  o
problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que estimulem a compreensão. Essas pesquisas podem
ser classificadas  como:  pesquisa bibliográfica e  estudo de caso  (GIL,  2007apud GERHARDT et  at.,
2009).
6 Cabe ressaltar que no estudo de caso, o pesquisador deve utilizar diversos instrumentos para a coleta de 
dados: história de vida, história oral, análise documental e entrevista utilizando roteiro semiestruturado.
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tempo, o estudo de caso foi encarado como procedimento pouco rigoroso, que serviria

apenas para estudos de natureza exploratória. Atualmente, porém, é encarado como o

delineamento  mais  adequado  para  a  investigação  de  um  fenômeno  contemporâneo

dentro de seu contexto real, onde os limites entre o fenômeno e o contexto não são

claramente percebidos (YIN, 2001apud GIL 2002). 

Além disso, dado que nas ciências sociais aplicadas a distinção entre o fenômeno

e  seu  contexto  representa  uma  das  grandes  dificuldades  com  que  se  deparam  os

pesquisadores,  o  que,  muitas  vezes,  chega  a  impedir  o  tratamento  de  determinados

problemas mediante procedimentos caracterizados por alto nível de estruturação, como

os experimentos e levantamentos, observa-se a crescente utilização do estudo de caso no

âmbito dessas ciências, com diferentes propósitos, tais como: i)explorar situações da

vida real cujos limites não estão claramente definidos; ii) preservar o caráter unitário do

objeto  estudado;  iii)  descrever  a  situação  do  contexto  em  que  está  sendo  feita

determinada investigação; iv) formular hipóteses ou desenvolver teorias; e, v) explicar

as variáveis causais de determinado fenômeno em situações muito complexas que não

possibilitam a utilização de levantamentos e experimentos (GIL, 2002).

Cabe destacar ainda que o estudo de caso é uma espécie de pesquisa qualitativa,

sendo que esta  não se preocupa com representatividade numérica,  mas,  sim,  com o

aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, etc. Logo, a

pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que não podem

ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações

sociais.  Para Minayo (2001) apud por Gerhardt et  at.,  (2009), a pesquisa qualitativa

trabalha  com  o  universo  de  significados,  motivos,  aspirações,  crenças,  valores  e

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e

dos fenômenos que não podem ser reduzidos à  operacionalização de variáveis.  Vale

dizer  que  as  características  da  pesquisa  qualitativa  são:  objetivação  do  fenômeno;

hierarquização das  ações  de  descrever,  compreender,  explicar,  precisão  das  relações

entre o global e o local em determinado fenômeno; observância das diferenças entre o

mundo  social  e  o  mundo  natural;  respeito  ao  caráter  interativo  entre  os  objetivos

buscados pelos investigadores, suas orientações teóricas e seus dados empíricos; busca

de resultados os mais fidedignos possíveis; e, oposição ao pressuposto que defende um

modelo único de pesquisa para todas as ciências.
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Por outro lado, Fonseca (2002,  apud  Gerhardt et at., 2009, pág. 20), esclarece

que:

Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa quantitativa
podem  ser  quantificados.  Como  as  amostras  geralmente  são  grandes  e
consideradas representativas da população, os resultados são tomados como
se constituíssem um retrato real  de toda a população alvo da pesquisa.  A
pesquisa  quantitativa  se  centra  na  objetividade.  Influenciada  pelo
positivismo, considera que a realidade só pode ser compreendida com base na
análise  de  dados  brutos,  recolhidos  com  o  auxílio  de  instrumentos
padronizados  e  neutros.  A  pesquisa  quantitativa  recorre  à  linguagem
matemática  para  descrever  as  causas  de  um fenômeno,  as  relações  entre
variáveis,  etc.  A utilização  conjunta  da  pesquisa  qualitativa  e  quantitativa
permite recolher mais informações do que se poderia conseguir isoladamente.

Desta  forma,  a  pesquisa  quantitativa,  que  tem  suas  raízes  no  pensamento

positivista  lógico,  tende  a  enfatizar  o  raciocínio  dedutivo,  as  regras  da  lógica  e  os

atributos mensuráveis da experiência humana. Por sua vez, a pesquisa qualitativa tende

a salientar os aspectos dinâmicos, holísticos e individuais da experiência humana, para

apreender a totalidade no contexto daqueles que estão vivenciando o fenômeno (POLIT,

BECKERE HUNGLER,2004, apudGERHARDT et at., 2009).

3.1Perfil socioeconômico dos feirantes de hortifrutícolas

O  perfil  socioeconômico  é  um  tema  bastante  estudado  por  várias  áreas  do

conhecimento, entretanto não há uma teoria que defina exatamente o que venha a ser

perfil  socioeconômico.  Neste  caso,  o  que  geralmente  se  observa  na  literatura  são

pesquisas que visam relacionar variáveis características da amostra estudada em busca

de  identificar  e  definir  um  conjunto  de  informações,  que  se  conhece  como  perfil

socioeconômico.

De acordo com os autores Sacco dos Anjos et. al. (2005), Coêlho (2008); Gomes

et. al.(2013); Fonseca e Brauna (2013) e Rocha et. al.(2014), entre muitos outros que

escreveram sobre perfil socioeconômico com foco em feirantes, o que se observa é a

realização de levantamento de informações por meio de pesquisas, relacionando muitas

variáveis e utilizando diversos métodos para coleta dessas variáveis, tais como: sexo,

idade, estado civil, grau de escolaridade, ocupação principal, número de membros da

família, renda da família, participação da renda da feira na renda bruta mensal familiar,

tipo de feirante, etc.

Segundo  Sacco  dos  Anjos  et.  al.  (2005),  para  efeito  de  análise,  pode-se

classificar  os  feirantes  em  duas  classes  fundamentais  segundo  o  tipo  de  produto
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vendido. O primeiro deles é o feirante produtor, ou seja, aquele que produz parte ou

totalidade  da mercadoria  produzida.  Geralmente são produtores  familiares  de frutas,

legumes ou verduras. Já a segunda classe é a que engloba o feirante comerciante, que é

aquele que adquire toda a mercadoria que comercializa junto a atacadistas da cidade,

produtores ou outros intermediários. 

Por sua vez, Angulo (2008) também dividiu famílias feirantes em dois grupos. O

primeiro agrega feirantes que produzem somente para a subsistência da sua unidade

familiar  e o excedente é  destinado para a venda.  Segundo o autor,  esses produtores

usavam a força de trabalho exclusivamente familiar  e não acumulavam capitais. Por

outro lado, o segundo grupo é composto por feirantes produtores que usavam mão de

obra familiar e, às vezes assalariada, e estava em condições de acumular um pequeno

capital  pela  maior  eficiência  produtiva.  Ainda  dentro  desse  segundo  grupo  pode-se

destacar uma parcela que emprega, ao mesmo tempo, uma forma combinada de mão de

obra familiar e assalariada, com variadas formas de acumulação de capital. Ademais,

eles  têm  um  maior  e  mais  diversificado  volume  de  produção.  São  produtores  que

participam do processo produtivo e, às vezes, são especializados, o que lhes permitem

diferenciar seu produto e ser uma referência para fixação de preço.

Para o levantamento do perfil socioeconômico, Sacco dos Anjos et. al. (2005)

em seu estudo, aplicaram questionários na feira livre de Pelotas – RS valendo-se de um

sorteio aleatório, e descreveu esse perfil utilizando variáveis como faixa etária e gênero,

grau  de  escolaridade,  nível  de  renda  familiar,  composição  familiar,  condição

ocupacional,  proximidade  da  residência  em  relação  à  feira,  número  de  anos  como

consumidores das feiras, valor gasto na feira.

Já Coêlho (2008) procurou caracterizar os feirantes dos municípios de Cascavel

e Ocara em Fortaleza no nordeste do Brasil. Para tanto, considerou variáveis como sexo,

idade, escolaridade, experiência em feira, motivos que levaram os feirantes a escolher a

feira como ocupação, participação em outras feiras, principais produtos vendidos, posse

de  transportes  e  tipos  de  concorrência  que  feirantes  acreditavam  enfrentar  em  seu

negócio.

Tendo em vista que no estudo de Coêlho (2008) abordou-se uma amostra dos

feirantes de tamanhos diferentes em razão de a feira de Cascavel ser muito grande e a de

Ocara  ser  uma feira  pequena,  o  autor  adotou,  para  todas  as  variáveis  levantadas,  a

representação percentual; e, além disso, recorreu a alguns testes estatísticos, para saber
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se as amostras das variáveis levantadas tinham alguma diferença significativa. Os testes

realizados foram os do Qui-quadrado, Phi e t de Student, adotando como hipótese nula

a não igualdade entre as amostras obtidas para cada variável.

Já Costa et. al. (2010) a partir de dados coletados na feira do produtor de Passo

Fundo, no Rio Grande do Sul, realizaram estudo por meio de dois questionários, um

aplicado aos feirantes e outro aos consumidores. Os questionários abrangeram questões

referentes  aos  aspectos  socioeconômicos  dos  entrevistados  e  produtos

ofertados/comprados  na  feira.  A partir  do  levantamento  foi  possível  traçar  alguns

aspectos socioeconômicos dos produtores como idade, tamanho familiar, renda familiar,

renda per capita, grau de escolaridade, idade e valor gasto pelos consumidores. 

Por sua vez, o estudo de Sales et al.(2011) foi desenvolvido, via realização de

uma pesquisa de métodos qualitativos e quantitativos, com o intuito de definir o negócio

da feira livre, bem como para determinar as principais dificuldades enfrentadas pelos

feirantes no exercício da profissão. Como forma de coleta de dados, os autores optaram

pela  aplicação de questionários  semiestruturados e  pela  observação não participante

revelada. Além disso, notou-se também que neste estudo, os autores consideraram uma

distribuição sócio demográfica dos feirantes em Lavras, João Pessoa – PB, de modo a

identificar a realidade do negócio da feira livre de Lavras, a partir da definição do perfil

dos feirantes da cidade e da apreciação das colocações feitas pelos mesmos. 

Para tanto, examinaram variáveis como sexo, cidade natal, faixa etária, estado

civil,  número de filhos, números de familiares que trabalhavam na feira, se estavam

estudando no momento e renda mensal proveniente da feira. Aspectos motivacionais

também  fizeram  parte  da  análise,  como  por  exemplo,  qual  o  motivo  que  levou  o

entrevistado a escolher a profissão de feirante e as maiores dificuldades encontradas no

exercício  das  atividades.  De  maneira  geral,  segundo  os  autores,  constatou-se  que,

embora bastante satisfeitos com a profissão e com o ambiente de trabalho, os feirantes

ainda esbarravam em dificuldades estruturais no seu cotidiano.

Fonseca e Brauna (2013) realizaram uma revisão bibliográfica. Utilizaram dados

primários através de entrevista direta, e o método da estatística descritiva para análise

tabular dos dados referentes às variáveis que descreveram o perfil socioeconômico dos

feirantes, a fim de traçar o perfil socioeconômico dos feirantes de Araguaína, Parnaíba –

PI utilizaram as seguintes variáveis:  faixa etária,  escolaridade,  experiência  média na
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atividade como feirante, estado de origem, participação da renda da feira na renda bruta

mensal familiar.

 A partir da pesquisa, os autores verificaram que o espaço onde a feira livre deste

município  acontecia,  ou  seja,  o  local  da  feira  passava  despercebido  por  muitas

administrações  municipais,  e  isso  gerava  diversos  problemas  em  relação  à

infraestrutura,  processos  de  comercialização,  limpeza,  segurança,  organização  e

fiscalização.  No  entanto,  segundo  os  autores,  mesmo  com  todos  os  problemas

existentes,  a  feira  livre  de  Araguaína  configurava-se  num  importante  centro  de

comercialização de produtos agropecuários, que gerava externalidade positiva para o

município.

Já no estudo de Gomes et al. (2013), os autores partiram de uma pesquisa do tipo

exploratório-descritivo, onde recorreram a um estudo empírico, em que o instrumento

utilizado para a coleta de dados foi o questionário estruturado de modo a facilitar a

coleta e a tabulação de dados e a observação não participante. Além disso, como fonte

secundária de informações, utilizaram a pesquisa documental. A partir disso, os autores

buscaram conhecer a realidade socioeconômica e empresarial de mulheres que atuavam

na Central de Abastecimento de Edmundo Flores em Vitória da Conquista - BA. 

 Para tanto,  os autores procuraram informações que possibilitaram uma visão

mais  ampliada dos negócios  que lá  existiam. Os primeiros questionamentos  tiveram

caráter demográfico e buscaram identificar a faixa etária, o nível de escolaridade e o

estado  civil  das  mulheres.  Depois,  no  que  diz  respeito  à  existência  de  filhos  que

trabalhavam  na  feira,  tempo  de  residência  em  Vitória  da  Conquista,  principais

características dos negócios, atividade anterior das feirantes, motivos que levaram as

mulheres a abrirem um negócio próprio, se possuíam cadastro de microempreendedor,

se participavam de sindicato, se possuíam inscrição na previdência social e situação de

seus trabalhadores. 

Ressalta-se que, segundo os autores, a escolha de uma amostra feminina deveu-

se essencialmente ao fato de que a inserção da mulher no sistema produtivo constitui um

dado privilegiado para analisar as transformações que vêm ocorrendo com o feminino

na modernidade. Os resultados indicaram que as mulheres investigadas, muitas vezes

apresentaram-se como mantenedoras de seus lares. Além disso, notou-se que a opção

por tornarem-se feirantes,  em muitos  casos,  surgiu da necessidade de sustentar  seus

lares.
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3.2Procedimentos para obtenção de dados

Inicialmente,  para  descobrir  a  população de feirantes  do segmento de frutas,

verduras, legumes e hortaliças, buscou-se informações com o administrador do Mercado

Municipal de Campos, tendo como resposta que a feira possui 466 bancas, divididas

para 350 permissionários7.  Vale dizer que,  embora,  existam 466 bancas no Mercado

Municipal, nesta pesquisa considerou-se como população o número de permissionários

(feirantes)  uma vez  que o interesse é  determinar  as  condições  socioeconômicas  dos

feirantes de hortifrutícolas do Mercado Municipal de Campos dos Goytacazes e não

entender o perfil socioeconômico das bancas. Além disso, o administrador forneceu um

percentual  para  cada  segmento,  que  segundo  ele:  i)  25%  dos  permissionários

comercializavam frutas,  ii)  50% verduras e legumes,  iii)  10% hortaliças, e,  iv) 15%

outros produtos como biscoitos, animais, etc. 

Assim,  por  meio  dos  dados  fornecidos  pelo  administrador  e  a  partir  dessa

população  de  350  permissionários  determinou-se  uma  amostra  para  a  aplicação  do

questionário. Para tanto, dado que existe uma população finita, utilizou-se da Equação

(1)  onde  a  determinação  da  amostra  (n)  é  com  base  na  estimativa  da  proporção

populacional. 

n=
N × p̂× q̂×(Zα /2 )

2

p̂× q̂×(Z α/2)
2
+( N−1) × E ²

(1)

em que N refere-se ao tamanho da população, n refere-se ao número de indivíduos na

amostra. Z α
2

é o valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado.  p̂

denota a proporção populacional de indivíduos que pertence à categoria interessada em

estudar. q̂ refere-se  à  proporção  populacional  de  indivíduos  que  não  pertencem à

categoria interessada em estudar ( q̂=1− p̂ ).  “E” refere-se à margem de erro ou erro

máximo de estimativa e identifica a diferença máxima entre a proporção amostral e a

verdadeira proporção populacional (p).

7São os feirantes que possui permissão de uso do solo, fornecida pela prefeitura do município.
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Com o cálculo da amostra realizado a partir  da Equação 1,  admitindo uma

margem de erro de 10% e um grau de confiança de 95%, foi obtida a amostra desses

feirantes. Após, foi efetuado um cálculo de proporcionalidade percentual equivalente a

cada segmento, respectivamente, conforme apresentado na Tabela 1. 

Tabela  1 - Amostra de feirantes do Mercado Municipal de Campos  dos Goytacazes
por segmentos considerando uma população de 350 permissionários.

 Segmento % População por segmento Amostra (n)

Frutas 25% 88 11

Legumes e verduras 50% 175 22

Hortaliças 10% 35 4

Outros 15% 53 6

Total 100% 350 43

Fonte: Elaboração própria a partir das informações fornecidas pelo administrador do mercado
Nota: (*) Outros refere-se ás  demais bancas da feira que não são objeto desta pesquisa, tais como de

biscoito, doces, temperos, animais vivos, condimentos, entre outras.

Conforme Tabela 1,  nota-se que 50% dos feirantes  do Mercado Municipal  de

Campos, trabalham no segmento de verduras e legumes, 25% no de frutas e 10%no de

hortaliças, os outros 10% trabalham com os demais produtos como, doces, biscoitos,

condimentos e venda de animais vivos. Depois de calculada a amostra para a população

de 350, o resultado foi de 43, e a partir desse valor calculou-se a porcentagem para cada

segmento, e neste caso, identificou-se que deveriam ser entrevistados 11 feirantes que

atuam no segmento de frutas, 22 que atuam no segmento de verduras e legumes, quatro

no  segmento  de  hortaliças  e  seis  em  outros.  Cabe  destacar  que  os  seis  feirantes

enquadrados no segmento de outros não fizeram parte da amostra, uma vez que não

eram  produtores,  e  ou  comerciantes  de  hortifrutícolas,  logo,  com  isso,  a  amostra

utilizada na pesquisa foi de 37 feirantes.
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3.3 Procedimentos de entrevista orientada pelo questionário

Os  questionários8 foram aplicados  no  período  de  junho  e  julho  de  2016  de

acordo com as questões definidas no roteiro e tinham como objetivo buscar informações

referentes a: i) tempo de permanência no mercado, ii)  características que diferenciam

cada um desses feirantes, iii) perfil socioeconômico, iv) comercialização dos produtos;

e, iv) demais questões que a literatura apontou como fundamentais  para entender as

condições socioeconômicas dos feirantes de hortifrutícolas do Mercado Municipal de

Campos  dos Goytacazes. 

Em tempo, salienta-se também que, muitos feirantes aproveitaram o momento da

entrevista para reclamar dos problemas do Mercado, da administração, do setor de suas

atividades ou até mesmo dos próprios feirantes. Muitas falaram de suas vidas pessoais,

de como queriam poder ter tido a chance de estudar, alguns alegaram que estavam ali

por necessidade de sustento e outros tiveram receio de falar sobre suas atividades no

mercado.

Vale  destacar  que o roteiro de entrevista9 consistiu  de perguntas  diretas,  não

havendo necessidade de identificação por parte do feirante, tal como nome do dono ou

do  próprio  entrevistado.   Entretanto,  ressalta-se  que  durante  as  entrevistas,  que

ocorreram no mês de julho de 2016, encontrou-se certas dificuldades devido a evidente

desconfiança dos feirantes diante da possibilidade de a pesquisa ser uma espécie de

instrumento de fiscalização a ser usado pela Prefeitura Municipal. Além disso, o fato de

se tratar de período de eleições municipais, que somando às questões que buscavam

aferir a renda oriunda da atividade, aumentaram as desconfianças dos entrevistados que,

muitas vezes, se mostravam arredios e temerosos em responder às perguntas devido a

essa questão muitos deles não confiam no entrevistador.

Depois  da  aplicação  dos  questionários,  foi  realizado  uma  tabulação  e

decodificação dos dados. Os dados da presente pesquisa foram tabulados no Excel e

tratados  e  analisados  através  do  programa estatístico  Statistical  Package  for  Social

Sciencese (SPSS) e do Excel, as tabelas cruzadas foram feitas no SPSS. Para algumas

8 Questionários no apêndice 1 e 2.
9 O questionário aos feirantes está no apêndice 2.
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respostas, os gráficos foram realizados com auxílio do Excel e informações relevantes

foram disponibilizadas em tabelas; adotou- se para variáveis levantadas a representação

percentual.
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4 - RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nessa  seção  foram  apresentados  os  resultados  e  discussões  referentes  aos

questionários  e  entrevistas  realizadas  com  os  feirantes  e  com  o  administrador  do

Mercado Municipal de Campos dos Goytacazes que compuseram a amostra utilizada na

pesquisa. Para tanto, trabalhou-se questões relacionadas a: i) características gerais dos

feirantes  considerando  variáveis  como  sexo,  escolaridade,  idade,  entre  outras;  ii)

caracterização da atividade na feira do Mercado Municipal de Campos  dos Goytacazes

onde abordou-se apectos ligados  à, por exemplo, carga horária de trabalho e decisão de

preços  dos  produtos  comercializados;  canal  de  comercialização  dos  feirantes  no

Mercado Municipal de Campos ; e, iii) condições socioeconômico dos feirantes que se

centrou nas análises referentes à renda, aspectos de moradia, etc.

4.1- Características gerais dos feirantes do Mercado Municipal de Campos

dos Goytacazes

Para a caracterização dos feirantes considerou-se variáveis como: sexo, idade,

escolaridade, tempo de trabalho na feira, lugar de origem, o que o levou a seguir nesta

atividade,  como adquiriu  a  banca,  quantidades  de  bancas,  se  exerce  outra  atividade

remunerada, se participa de outra feira e se é produtor.  Na Tabela 2 apresenta-se então

as características gerais da amostra dos feirantes do Mercado Municipal de Campos dos

Goytacazes.
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Tabela 2 - Características gerais da amostra dos feirantes do Mercado Municipal de 
Campos dos Goytacazes- RJ, 2016.

Características Valor (%)

Gênero

Homens 64,9

Mulheres 35,1

Idade

Até 40 anos (%) 51,0

De 41 anos a 60 anos (%) 43,0

De 61 anos ou mais (%) 5,0

Escolaridade

Até a 4ª série do ensino básico (%) 5,0

1º grau incompleto e completo do ensino médio (%) 27,0

2º grau incompleto e completo do ensino médio (%) 51,0

Nível técnico (%) 11,0

Superior incompleto (%) 3,0

Não informaram a escolaridade (%) 3,0
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.

Conforme análise da Tabela 2, observou-se que 64,9% dos feirantes que atuam

no Mercado Municipal de Campos são do sexo masculino e 35,1% do sexo feminino.

Entretanto, destaca-se que muitos desses do sexo masculino afirmaram que recebiam

ajuda de suas esposas nas atividades da feira. 

Com relação à idade, notou-se a partir das informações da Tabela 2 que 51%

afirmaram ter até 40 anos o que implica em afirmar que, de acordo com a amostra

estudada, existe um tempo de vida útil para que a atividade da feira permaneça como

fonte  de  renda  dessas  familias.  Verificou-se  também  que  43%  dos  feirantes

entrevistados disseram ter entre 40 e 60 anos e 5% alegaram ter  mais de 60 anos. Além
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disso, observou-se, a partir da compilação das respostas obtidas nas entrevistas que os

feirantes mais jovens tinham respectivamente entre  18 e 20 anos,  enquanto os mais

idosos, 59 e 78, e a média de idade dos feirantes foi de  41,19.

Relata-se  que  os  feirantes  que  possuem  o  2º  grau  incompleto  e  completo

correspondem a maior proporção se comparados com os demais, (51%) e isto evidencia

o baixo nível de qualificação profissional que esta atividade exige, o que por um lado

acaba  por  permitir  maior  inserção  de  pessoas  que  não  apresentam  maior  nível  de

escolaridade a um meio de renda, pode retratar também as dificuldades desses feirantes

em  se  inserirem  em  outros  setores  produtivos,  o  que  os  deixa  dependentes  desta

atividade. Contudo, há de se considerar também que o  trabalho na feira requer que o

feirante tenha conhecimentos básicos de matemática para poder gerenciar suas vendas,

boa capacidade de comunicação para negociar com seus fornecedores e clientes, além

de muitas vezes uma maior experiência de feira ser um pré-requisito fundamental, como

mostra a Tabela 3.para o sucesso do negócio. 

Tabela 3 - Distribuição em relação aos anos de experiência dos feirantes na atividade da 
feira no Mercado Municipal de Campos dos Goytacazes- RJ, 2016.

Anos de experiência %

Menos de 2 anos 19

De 2 a 8 anos 16

8 a 15 anos 22

15 anos ou mais 43

Mínimo 1

Máximo 51
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.

Conforme Tabela 3, verificou-se que 43% dos feirantes entrevistados afirmaram

ter cerca de 15 anos ou mais de experiência na feira, contra 19% que disseram possuir

menos de dois anos de experiência. Além disso, de acordo com os resultados obtidos,

notou-se a experiência  mínima foi  de um ano,  a  máxima foi  de 51 e  em média os
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feirantes da amostra afirmaram ter 17 anos de experiência com a atividade que exercem

no Mercado Municipal de Campos. 

Quanto aos motivos que levaram os feirantes a seguir esta atividade, os mais

citados foram o desemprego, por tradição e herança de família, conforme pode-se notar

partir da análise da Figura 1.
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Figura 1 - Principais motivos que levaram os feirantes a ingressar nesta atividade, 2016.
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Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.

De acordo com a Figura 1, observou-se que os principais motivos que levaram

os  feirantes  entrevistados  a  seguirem  na  atividade  da  feira  foram  devido  ao

desemprego/necessidade  em  virtude  de  uma  eventual  inexistência  de  melhores

oportunidades de trabalho e a perda do emprego formal por alguma razão, com 43,2% e

40,5% que afirmaram seguir a tradição familiar ou por terem herdado esta atividade de

terceiros. Destaca-se que os demais motivos que os feirantes apontaram como fatores de

inserção  na  atividade  da  feira  foram por  gostar  do  que  fazem e  outros,  como  por

indicação. 

Quanto ao local de origem do feirante, conforme Tabela 4 a maioria dos feirantes

entrevistados disseram ter nascido no município de Campos dos Goytacazes. 
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Tabela 4 - Naturalidade dos feirantes e tempo de residência no município de Campos 
dos Goytacazes-RJ, 2016.

Naturalidade do feirante

Município/Estado %

Campos dos Goytacazes - RJ 75,7

Outros* 24,3

Anos de residência no município de Campos  dos Goytacazes

Até 40 anos 62,0

Maior do que 40 anos 38,0

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.

Nota: (*) Refere-se aos municípios de Cardoso Moreira, São João da Barra, São Fidelis, São Francisco de
Itabapoana, e aos estados de Pernambuco e São Paulo.

O que se nota a partir dos resultados apresentados na Tabela 4 é que 75,7% dos

feirantes entrevistados afirmaram ser naturais de Campos enquanto 24,3% disseram ter

nascido em outros municípios vizinhos de Campos e até mesmo em outros estados,

como Pernambuco e São Paulo. Quanto ao tempo de residência em Campos, 78% dos

entrevistados afirmaram que já moram no município a cerca de 40 anos, enquanto 38%

dos feirantes disseram que já fazem mais de 40 anos que residem na cidade.  Além

disso, por meio da análise dos resultados da pesquisa observou-se que em média, os

feirantes afirmaram residirem em Campos por cerca de 36 anos. 

A fim  de  levantar  demais  caracteristicas  socioeconômicas  dos  feirantes  de

hortifrutícolas  do  Mercado  Municipal  de  Campos   dos  Goytacazes-  RJ,  objetivo

principal  desta  pesquisa,  analisou-se  também  a  questão  da  casa  própria  que   é

considerada um sonho para a grande maioria da população. Assim procurou-se levantar

as características da residência do feirante, no que tange à posse da casa onde moram

com sua família, e a infraestrutura deste imóvel. Os resultados foram apresentados na

Tabela 5.
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Tabela  5 -  Características  Gerais  sobre  as  condições  de  moradia  do  feirante  de
hortifrutícolas do Mercado Municipal de Campos e sua família.

Possui Casa própria %

Sim 89,2

Não 10,8

Quantos cômodos

De 2 a 3 8,1

De 4 a 5 48,6

Mais de 5 43,2

Total 100,0
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.

Conforme  resultados  apresentados  na  Tabela  5,  observou-se  que  ,  89,2%

afirmaram possuir casa própria, enquanto 10,8% diseram que ainda nao conseguiram

adquirir  imóvel  próprio  para  moradia,  ou  seja,  não  possuem.  Além  disso,  pôde-se

verificar que as residências,  próprias  ou não, eram de alvenaria .  A partir  do dados

apresentados na Tabela 5, notou-se que a maioria, 48,6% dos feirantes, residiam em

casas que tinham entre quatro e cinco cômodos, levando a entender que moravam em

casas confortáveis. Chama-se atenção também para o fato de uma parcela considerável

da amostra de feirantes, 43,2%, residir em casas com mais de cinco cômodos. Assim, o

que pôde-se inferir a partir dos resultados apresentados na Tabela 5, é que de modo

geral,  as  atividades  desenvolvidas  na  feira,  têm  de  certa  maneira,  garantido  a

sobrevivência da família e permitido que os feirantes residam em imóveis capazes de

garantir algum conforto em termos de espaço para seus familiares. Quanto ao acesso a

bens e serviços, a intenção era obter informações que pudessem retratar aspectos das

condições  socioeconômicas  dos  feirantes  e  seus  familiares.  Os  resultados  foram

apresentados na Tabela 6.
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Tabela  6 -  Distribuição  do  tipo  de  bens  e  serviços  aos  quais  os  feirantes  de
hortifrutícolas do Mercado Municipal de Campos declararam ter acesso e
quando foram adquiridos.

Bens e serviços %

Geladeira, televisão, fogão, telefone e máquina de lavar (bens básicos) 24,3

Bens básicos + computador 5,4

Bens básicos + acesso a serviços (internet e/ou, bancário e/ou plano de saúde) 10,8

Bens básicos + acesso a serviços + automóvel+computador+freezer 16,2

Bens básicos+automóvel+computador 5,4

Bens básicos + automóvel 16,2

Bens básicos + automóvel+serviços 10,8

Bensbásicos +serviços+ computador 5,4

Bensbásicos+serviços+computador+ automóvel 5,4

Total 100,00

Adquiriu bens após o início na atividade da feira 

Sim 51,4

Não 48,6
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.
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Conforme os resultados apresentados na Tabela 6, verificou-se que 24,3% dos

feirantes entrevistados disseram possuir bens básicos, como geladeira, fogão, telefone e

máquina de lavar.  Já 5,4% afirmaram que além dos bens básicos também possuíam

computador.  Notou-se também que 10,8% dos feirantes  que compuseram a amostra

relataram que possuíam bens básicos e acesso a serviços como internet e/ou serviços

bancários - que incluem conta corrente ou popança e cartão de crédito -, e/ou plano de

saúde.  Outra  questão  que  se  destaca  é  que  16,2% dos  entrevistados  afirmaram que

possuíam os bens básicos e também uma relação de outros bens que demonstra certo

padrão de conforto, como automóvel, computador e freezer, além de acesso a serviços.

Ademais, ainda em relação à posse de bens e ao acesso a serviços, conforme

resultados apresentados na Tabela 6, 75,7% dos entrevistados disseram possuir além dos

bens básicos, pelo menos algum acesso a serviços e/ou automóvel, e/ou computador,

e/ou freezer. Por fim, cabe mencionar que, conforme Tabela 6, quando perguntado se os

bens e serviços foram adquiridos após o início da atividade na feira, 51,4% responderam

que sim, enquanto que 48,6% disseram que não. Com isso pode-se dizer que a atividade

na feira permite aos feirantes obterem condição socioeconômica razoavelmente boa para

satisfazer as necessidades básicas de sua família.
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4.2- Caracterização da atividade na feira no Mercado Municipal de Campos  dos

Goytacazes

Nessa  subseção  foram apresentados  os  resultados  e  discussões  em relação  à

caracterização  da  atividade  do  feirante  no  Mercado  Municipal  de  Campos  dos

Goytacazes, onde abordou-se apectos ligados à por exemplo, carga horária de trabalho e

decisão de preços dos produtos comercializados; canal de comercialização dos feirantes

no Mercado Municipal  de Campos,  renda mensal  oriunda da atividade na feira.  Na

Tabela 5 apresenta-se, então, as características gerais em relação ao número de bancas

para cada feirante, como as adquiriu e se trabalham sozinhos ou não.

Tabela 7 - Características gerais em relação ao número de bancas para cada feirante do 
Mercado Municipal de Campos e como as adquiriu, e se trabalham sozinhos 
ou não, 2016.

CARACTERÍSTICAS COM RELAÇÃO A BANCA %

Proprietário da banca

Sim 86,5

Não 13,5

Como adquiriu o direito de usar a banca

Aluguel/Compra 13,5

Herança/Parentes 70,0

Permissão do uso do solo/doação da prefeitura 16,2/

Com quem trabalha

Trabalham sozinhos 32,4

Trabalham com sócios 2,7

Trabalham com ajudantes/funcionários 5,4
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Trabalham com parentes 59,5
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.

De acordo com as informações apresentadas na Tabela 7, verificou-se que, dos

37 feirantes que fizeram parte da amostra, 86,5% disseram ser proprietários das bancas

e 13,5% afirmaram não serem donos do negócio. Logo, a maioria absoluta trabalha por

conta própria, e isso pode ser fruto do fato de mais de 80% dos entrevistados terem

ingressado na atividade ou por necessidade/desemprego ou por ter herdado o negócio

(conforme apresentado na Figura 1).

Quando perguntados como adquiriram a banca,  62,2% que representam vinte

três dos 37 feirantes entrevistados, disseram que receberam de herança de família; os

demais alegaram terem comprado ou pagado aluguel (taxa do uso do solo),  falaram

também que foi por meio de parentes, doação, permissão do uso do solo. Cabe destacar

que  todos  os  feirantes  para  exercem  suas  atividades  na  feira  devem  possuir  esta

permissão  do  uso  do  solo,  uma  vez  que  as  instalações  do  Mercado  Municipal  são

consideradas patrimônio público. Em tempo, vale dizer que atualmente não se paga tal

permissão mais conforme informado pelos feirantes nas entrevistas.

Não se paga mais a permissão de uso do solo,  pois segundo os feirantes,  os

mesmos se organizaram e fizeram um abaixo assinado para não mais pagarem por tal

taxa. 

No  que  diz  respeito  à  forma  de  trabalho,  se  exercem as  atividades  da  feira

sozinhos ou não, de acordo com os resultados apresentados na Tabela 7, observou-se

que a maioria, 59,5% prefere trabalhar com parentes e isso pode ser devido ao maior

grau de confiança nos parentes do que em terceiros,  mesmo porque a  contabilidade

(estoque de mercadorias e caixa, por exemplo) geralmente não é algo formalizado, o

que dificulta ter informações fidedignas dos resultados obtidos com atividade. Já 32,4%

disseram que trabalham sozinhos e 8,1% afirmaram possuir ajudantes/ funcionários. No

que concerne à distribuição do número de bancas por feirante proprietário e à renda

mensal  oriunda  da  atividaade  na  feira  no  Mercado  Municipal  de  Campos  dos

Goyacazes, os resultados foram apresentados na Tabela 8. 
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Tabela 8 - Distribuição do número de bancas por feirante proprietário e da renda líquida
mensal oriunda da atividade na feira no Mercado Municipal de Campos dos
Goytacazes, 2016.

Número de bancas por feirante proprietário %

Uma 27,0

Duas 32,4

Três 13,5

Quatro 18,9

Mais de quatro 8.0

Renda líquida mensal da atividade na feira %

De 1/2 a 1 salário mínimo10 35,1

De 1 a 2 salários mínimos 32,4

10 O salário mínimo vigente é de R$880,00(salário mínimo federal)
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De 2 a 3 salários mínimos 27,0

De 3 a 4 salários mínimos 2,7

Acima de 4 salários mínimos 2,7
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.

Conforme resultados apresentados na Tabela 8, tem-se que 72,9% dos feirantes

entrevistados afirmaram possuir de uma a três bancas, 18,9%, o que corresponde a sete

feirantes da amostra, disseram ser donos de quatro bancas, já 8% dos feirantes possuíam

mais de quatro bancas. Vale ressaltar que 26,9% afirmaram ter quatro ou mais bancas

dentro do Mercado Municipal;  tal  situação pode trazer problemas na estrutura desse

sistema mercado, uma vez que,  provavelmente,  tais  feirantes podem influenciar,  por

exemplo, nos preços finais dos produtos vendidos e eventualmente se beneficiarem do

fato de terem aparentemente maior  poder  econômico que os demais,  principalmente

aqueles que ou não são donos ou possuem apenas uma banca. 

Quanto à renda líquida mensal  oriunda da atividade da banca,  observou-se a

partir da análise da Tabela 8 que 35,1% dos feirantes entrevistados afirmaram receber de

meio a um salário mínimo, 32,4% de um a dois salários mínimos, 27% de dois a três

salários mínimos, 2,7% de três a quatro salários mínimos e 2,7% de acima de quatro

salários mínimos. Além disso, os dados coletados permitiram verificar que renda mensal

líquida da feira é, em média, de três salários mínimos, o que representa em termos reais

em 2016, R$2.640,00 (dois mil e seiscentos e quarenta reais). Vale lembrar ainda que

em relação à jornada de trabalho, percebeu-se a partir dos apontamentos da entrevista

que os feirantes, em sua maioria, trabalham mais de doze horas por dia durante todos os

dias da semana, incluindo os sábados e domingos onde a feira fica aberta até às quartoze

horas.  Ressalta-se  também  que  o  mercado  funciona  de  madrugada,  pois  é  quando

chegam algumas mercadorias. Assim, dado que  o produtor/feirante trabalha todos os

dias da semana, sua renda líquida média diária é de R$88,00 (oitenta e oito reais), além

disso, notou-se que trata-se de  atividade árdua, mal remunerada e que retrata, de modo

geral, o pouco grau de instrução dos feirantes. 
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No  que  concerne  às  características  gerais  da  comercialização  da  produção,

apresenta-se na Tabela 9 os resultados obtidos via realização das entrevistas com os 37

feirantes que compuseram a amostra nesta pesquisa. 

Tabela  9 -  Características  gerais  da  comercialização  da  produção  dos  feirantes  de
hortifrutícolas  do  Mercado  Municipal  de  Campos  dos  Goytacazes-RJ,
2016.

Características gerais da comercialização da produção %

Origem da produção

Fornecedor de fora do município de Campos dos Goytacazes-RJ 86,5

Produtor rural do município 13,5

Transporte do produto

Pelo fornecedor dos produtos 97,3

Por meio de veículo próprio 2,7

Produtos que não vende

Guarda as sobras 43,2

Doa as sobras 21,6

Guarda/doa e joga fora as sobras 35,1

Participa de outra feira

Sim 2,7

Não 97,3

Decisão do preço

De acordo com a compra 94,6

Conforme necessidade 2,7

Conforme demais feirantes 2,7

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.
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De acordo com os resultados apresentados na Tabela 9, notou-se que 86,5% da

produção vem de  fornecedores de fora do município, e 13,5% da produção tem como

origem produtores rurais  tanto de fora como do próprio município de Campos  dos

Goytacazes-RJ. Cabe destacar que apenas um deles produz suas próprias mercadorias e

as vende no mercado. Esse feirante produz frutas e trabalha com seu pai no sítio da

família, e afirmou que não possuem empregados, que seguem esse trabalho por herança

de família e gostam do que fazem.

Além disso, os feirantes relataram que as hortaliças, oferecidas nas bancas da

feira, são, na sua grande maioria, vindas de Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis e as

verduras e legumes do CEASA do Rio de Janeiro,  Vitória (ES),  e São Paulo,  Nova

Friburgo e  Teresópolis.  Já  as  frutas  vêm de  outros  mercados como Rio  de  Janeiro,

Teresópolis,  Nova Friburgo,  São Paulo,  Bahia  e  Vitória.  Há também uma produção

regional,  porém em menor  proporção  e  em qualidade  inferior  devido  às  condições

climáticas locais, como as altas temperaturas.

Quanto  ao  transporte  dos  produtos  até  o  Mercado  Municipal  para  serem

vendidos,  os  resultados  apontados  na  Tabela  9,  mostram  que  97,3%  dos  produtos

vendidos na feira são transportados pelo fornecedor até o Mercado Municipal. Além

disso, os feirantes entrevistados afirmaram que os produtos são trazidos em caminhões

conforme a necessidade deles de repor o estoque, isso geralmente ocorre no início da

manhã, porém informaram que muitos não têm horário pra chegar, então pode haver

descarregamento a qualquer hora dia. Afirmaram também que a área de estoque desses

produtos é um espaço no próprio mercado que disponibiliza segurança para garantir que

as  mercadorias  nãos  sejam  roubadas.  Nesta  area  de  estque  é  feita  a  separação  e

distribuição dos pedidos dos feirantes. 

No que diz respeito aos produtos  que sobram, 43,2% dos feirantes entrevistados

afirmaram que estocam, enquanto 21,6%  disseram que doam para pessoas necessitadas,

abrigos entre outros,  e 35,1% relataram que guardam ou doam ou  jogam fora, pois nem

todos os produtos permitem o reaproveitamento. Cabe destacar que o fato de mais de

21,6% dos feirantes terem afirmado que doam as sobras daquilo que não conseguem
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vender,  acaba  por  se  tornar  uma função social  da  atividade  do feirante  e  reforça  a

importância sociocultural do Mercado Municipal de Campos. 

Quanto à participação em outra feira, conforme resultado da Tabela 9, notou-se

que apenas um feirante, que representa 2,7% da amostra, afirmou fazer parte de outra

feira, além da localizada no Mercado Municipal; contudo, não informou o local da outra

feira. Além disso, alegou participar de outra feira com intuito de aumentar sua renda. Os

demais feirantes, isto é 97,3% dos entrevistados, disseram que a feira toma muito tempo

e, por isso não participam de outras, ou afirmaram que não tinham interesse.  Ressalta-

se também que dos trinta e sete entrevistados, todos eles tem a feira como sua ocupação

principal, sendo que cinco deles tem uma ocupação secundária, dois deles em relação à

própria feira e os outros três não especificaram. Quatro feirantes afirmaram ter outra

atividade,  sendo  um  produtor  rural,  dois  trabalhadores  do  sítio  e  um  trabalha  em

lanchonete,  porém  informaram  que  a  feira  é  a  ocupação  principal.  Logo,  esses

resultados demonstram que a atividade na feira do Mercado Municipal é importante

para a composição da renda familiar do feirante.

No que tange à decisão de preço, a maior parte dos entrevistados, representada

por 94,6%, afirmou que determinam o preço dos  produtos  que vendem  conforme o

preço que pagam do forncedor, isto é, de acordo com as condiçõs da compra. Além

disso, disseram que normalmente usam uma margem de ganho de 30%, mas que às

vezes é necessário reduzir para até 5% , de modo a conseguirem ter preços competitivos

e  fazer  frente  aos  supermercados  da  cidade,  que  possui  muitas  vezes  uma  melhor

estrutura. Os feirantes entrevistados afirmaram também que muitas vezes são obrigados

a  diminuir seus preços devido ao fato de os próprios colegas feirantes que vendem os

mesmos produtos não seguirem um padrão de preço, o que os levam a competir entre si

por  fregueses.  Por fim, 2,7% dos feirantes disseram que determinam preço de acordo

com a necessidade , e outros 2,7% seguem os demais feirantes.

Outra  questão  importante  abordada  na  pesquisa  teve  o  intuito  de  levantar

informações que permitissem entender se os feirantes de hortifrutícolas do Mercado

Municipal  de  Campos  recebiam  algum  tipo  de  assistência  por  parte  da  prefeitura

municipal. Os resultados foram apresentados na Figura 2.
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Figura  2 -  Percentual dos feirantes que afirmaram receber algum tipo de assistência
técnica por parte da prefeitura municipal de Campos dos Goytacazes-RJ,
2016.

32,4

67,6

sim
não

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.

De acordo com os resultados apresentados na Figura 2, observou-se que 67,6%

dos  feirantes  entrevistados  afirmaram  que   a  prefeitura  municipal  de  Campos   não

fornece  nenhum tipo de assistência. Por outro lado, 32,4% disseram e a prefeitura dá

assistência com relação à água, luz, local cedido, estrutura, segurança, contudo alegaram

que as condições de limpeza e higiene do mercado são muito precárias, e isto implica

em perdas de clientes. Também foram questionados aos feirantes entrevistados quais

eram as  melhorias  que  eles  consideravam necessárias  para  garantir  condições  mais

adequadas  de  trabalho  e  atrair  novos  clientes.  Os  resultados  foram apresentados  na

Figura 3.

Figura 3 - Melhorias que os feirantes apontaram que deveriam ser realizadas no
Mercado Municipal de Campos dos Goytacazes-RJ, 2016.
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Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.

Conforme resultado  apresentado  na  Figura  3  verificou-se  diversos  pontos  de

melhorias citados pelos entrevistados. O primeiro deles, com 35,1%, foi à necessidade

de se ter um estacionamento para conforto dos clientes e para os próprios feirantes. A

esse  respeito,  os  entrevistados  alegaram  que  o  fato  de  competirem  com  outros

estabelecimentos que vendem as mesmas mercadorias que são ofertadas na feira, mas

que dispõem de estacionamento, acaba por levar os fregueses a preferirem ir a esses

locais à frequentarem a feira. 

Em segundo lugar com 24,3% das respostas, estão aqueles que apontaram mais

de uma categoria, como por exemplo, limpeza/organização e estacionamento/estrutura.

Já  na  terceira  posição,  com  21,6%,  está  a  limpeza  e  a  organização.  Outro  ponto

levantando e que apareceu na quarta posição, com 8,1% das respostas, foi à necessidade

de reforma e também a contribuição dos próprios feirantes em conservar o ambiente de

trabalho,  de serem mais educados com os demais,  necessidade de haver respeito de

todas as partes, perante fregueses, com os colegas de trabalho e com a administração.

Por fim, em quinto lugar, com 2,7%, os feirantes afirmaram que a administração do

mercado deveria dar mais assistência em relação à atividade da feira.

4.3- Condições socioeconômicas dos feirantes de hortifrutícolas que atuam 
no Mercado Municipal de Campos dos Goytacazes-RJ.

Nessa subseção foram apresentados os resultados e  discussões  em relação às

condições socioeconômicas dos feirantes de hortifrutícolas do Mercado Municipal de

Campos,  para  tanto  abordou-se  questões  relacionadas  à  renda  total  familiar,  às

características gerais da habitação do feirante e do acesso a bens e serviços.  Quanto à
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renda total familiar, a primeira questão, que está apresentada na Tabela 8, refere-se às

características gerais da composição da renda familiar do feirante, isto é, a indicação de

outra atividade ou fonte de renda que não a renda gerada a partir do trabalho na feira e a

importância da renda da feira para a renda total da família. 

Tabela  10 - Características gerais  da renda familiar  do feirante de hortifrutícolas do
Mercado Municipal de Campos dos Goytacazes- RJ, 2016.

Características gerais da renda familiar do feirante %

Renda extra 

Possuem renda extra (outra atividade ou fonte, que não seja a feira) 18,9

Não possuem renda extra 81,1

Importância da feira na composição da renda total familiar

Renda oriunda da feira 91,9

Outras fontes (previdência, programas do governo, aluguéis de imóveis, etc.) 8,1

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.

Observa-se  conforme  resultado  apresentado  na  Tabela  10  que  81,1%  dos

feirantes entrevistados afirmaram que não possuíam outra fonte de renda, contudo 8,1 %

disseram que outras fontes de renda eram mais importantes para a composição da renda

familiar do que a gerada pela atividade da feira. O que se pode inferir a partir desses

resultados  é  que  embora  insuficiente  para  garantir  o  sustento  da  família,  parcela

considerável dos entrevistados declararam que a atividade na feira ainda é a única fonte

de renda que dispõem. Ainda de acordo com os resultados apresentados na Tabela 10,

notou-se também que 18,9% dos feirantes da amostra disseram que além da atividade

exercida na feira, obtinham renda extra de outras fontes, como demonstrado na Tabela

11.
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Tabela 11 - Distribuição quanto ao tipo de fonte extra de renda declarada pelos feirantes
de hortifrutícolas do Mercado Municipal de Campos dos Goytacazes-RJ e
qual a contribuição da renda oriunda da feira na composição da renda total
familiar, 2016.

Renda extra %

Previdência social (aposentadoria e pensão) 5,4

Ajuda financeira de parentes 5,4

Programa de governo (bolsa família,cheque cidadão, etc.) 5,4

Aluguel de imóveis 2,7

Não há outra fonte de renda 75,7

 Duas ou mais fontes de renda extra 5,4

Total 100,0

Contribuição da renda da feira na composição renda familiar  

Contribui com 50% da renda total da família 8,1

Contribui com 75% da renda total da família 5,4

Contribui com 100% da renda total da família 86,5

Total 100,0
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 11, notou-se que a maior

parte dos feirantes entrevistados, 75,7%, afirmaram não possuir outra fonte de renda,

enquanto  5,4%  relataram  ter  recursos  oriundos  de  previdência  social,  de  ajuda  de

parentes e de programas de governo. Outros 5,4% também declararam que possuíam

duas ou mais fontes de renda extra para a composição do orçamento familiar; e 2,7%

disseram receber renda extra oriunda de aluguel de imóveis. 

No que diz respeito à importância da renda auferida com a atividade na feira na

composição do orçamento familiar, os resultados apresentados na Tabela 11, permitem

afirmar que 8,1% dos feirantes entrevistados disseram que metade do orçamento advém

do retorno da atividade da feira, e 5,4% afirmaram que a renda da fera contribui com
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75% do orçamento familiar. Chama atenção que a maior parte, 86,5% disseram que a

renda contribui 100% para a composição da renda total da família. 

Neste  ponto,  cabe  destacar  que  quando  perguntado  aos  feirantes  que

compuseram a amostra se tinham outra fonte de renda (renda extra), 75,7% afirmaram

que não, mas 86,5% declararam que a renda da feira compõe em 100% o orçamento da

família, o que parece desencontrado. Isso demonstra, de certo modo, que neste tipo de

pesquisa  que  objetiva  entender  as  características  socioeconômicas  de  determinada

população, muitas vezes o pesquisador se depara com declarações que nem sempre são

inteiramente verdadeiras. Todavia, o que deve ser ressaltado, resguardado os devidos

cuidados com este tipo de conduta dos entrevistados, é que de fato a renda oriunda da

atividade na feira do Mercado Municipal de Campos dos Goytacazes apresenta-se como

fundamental para a composição do orçamento familiar do feirante. 

É  importante  analisar  também qual  é  a  renda  total  familiar  dos  feirantes  de

hortifrutícolas que atuam no Mercado Municipal de Campos . Para tanto, apresenta-se

na Tabela 12 os resultados da distribuição dos feirantes entrevistados de acordo com o

nível de renda declarado.

Tabela  12 -  Distribuição  dos  feirantes  de  hortifrutícolas  do  Mercado  Municipal  de
Campos dos Goytacazes-RJ de acordo com a renda total da família, 2016.

Renda total da família %

De 1 a 2 salários mínimos (R$800,00 a 1600,00) 40,5

De 2 a 3 salários mínimos (R$1600,00 a 2400,00) 32,4

Mais de 4salários mínimos (R$3520,00) 24,3

Não soube ou não quis responder 2,7

Total 100,0
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.

De acordo  com  a  Tabela  12  observou-se  que  15  feirantes,  que  representam

40,5% da amostra, afirmaram receber de um a dois salários mínimos, já 12, que são

32,4% dos  entrevistados,  disseram que  ganhavam de  dois  a  três  salários  mínimos,
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enquanto 24,3% alegaram receber mais de quatro salários mínimos. Cabe mencionar

que apenas um feirante não soube ou não quis responde qual a sua renda total familiar

(2,7%). Assim, o que se pode inferir quanto à renda total familiar que estas informações

revelam é que a maior parte dos entrevistados, isto é, 72,9% dos feirantes, sustentam

suas famílias com renda igual à no máximo três salários mínimos. 

Além da  distribuição  da  renda  total  familiar  conforme categoria  é  relevante

entender a relação da renda auferida com a feira e o número de bancas que cada feirante

declarou possuir. Os resultados da distribuição de frequência da relação entre o número

de bancas e renda auferida da feira foram apresentados na Tabela 13. 

Tabela  13 -  Distribuição  de  frequência  da  relação  entre  número de  bancas  e  renda
mensal dos feirantes oriunda da atividade na feira, 2016.

  Renda mensal Total

  1/2 a 1 s.m 1 a 2 s.m. 2 a 3 s.m. 3 a 4 s.m. > 5 s.m.

Número 
de bancas

1 7 3 0 0 0 10

2 2 5 4 1 0 12

3 0 1 3 0 1 5

4 3 2 2 0 0 7

5 0 0 1 0 0 1

7 0 1 0 0 0 1

10 1 0 0 0 0 1

Total  13 12 10 1 1 37

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.

Nota: s.m. significa salário mínimo.

Conforme Tabela 13, observou-se que dos feirantes que afirmaram possuir uma

banca,  sete deles também relataram receber entre meio e um salário mínimo mensal da
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feira, enquanto três disseram que recebiam entre um e dois salários minímos. Dos que

afirmaram ter duas bancas na feira,  dois recebiam entre meio e um salário minímo,

cinco afirmaram que a feira rendia entre um e dois salários mínimos, quatro recebiam

entre dois e três salários mínimos, apenas um feirante que afirmou ter duas bancas disse

também que recebia  entre  três  e  quatro  salários  mínimos.  Quanto aos  feirantes  que

afirmaram ter três bancas, notou-se que a maior parte deles (três de cinco) relataram que

recebiam entre dois e três salários mínimos mensal da feira. Dos que declararam ter

quatro ou mais bancas, notou-se que a renda declarada pela maioria foi de até dois

salários mínimos. 

Vale destacar que o feirante que disse ter 10 bancas na feira também disse que

recebia entre meio e um salário mínimo mensal da feira, o que parece muito estranho,

uma vez que os feirantes que declaram ter apenas uma banca, por exemplo, recebiam até

dois salários mínimos. Logo, o que pode inferir é que, novamente, em se tratando da

variável  renda  da  feira,  muitas  vezes  os  declarantes  temem  em  fornecer  a  real

informação.

Outra questão relevante que merece atenção é a relação que existe entre a renda

total  familiar  do  feirante  de  hortifrutícola  do  Mercado  Municipal  de  Campos   dos

Goytacazes-RJ  e  a  renda  auferida  com  a  atividade  na  feira.  Os  resultados  deste

cruzamento de informações quanto à renda, estão apresentado na Tabela 14.

Tabela 14- Distribuição de frequência da relação entre a renda total familiar e a renda
auferida da atividade na feira de hortifrutícola do Mercado Municipal de
Campos dos Goytacazes-RJ, 2016.

 

 Renda total da família

Total
De 1 a 2 s.m

(R$800 a 1600)

De 2 a 3 s.
m.R$1600 a

2400)
Mais de 4 s. m.

(R$3520)
Não soube ou não

quis responder

Renda 
externa

Sim 3 1 3 0 7

Não 12 11 6 1 30
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Total 15 12 9 1 37

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.

Nota: s.m. significa salário mínimo.

Conforme análise dos resultados apresentados na Tabela 14, o que se observou

foi que apenas sete dos feirantes entrevistados que disseram receber renda extra, isto é,

aquele oriunda de outra atividade que não a relacionada à feira, enquanto 30 feirantes

afirmaram não receber nenhum outro tipo de renda a não ser o obtido com o trabalho na

feira. Dos que afirmaram receber renda extra, notou-se que três disseram receber entre

um e dois salários mínimos mensais e outros três afirmaram que recebiam, mais de

quatro salários mínimos mensais e apenas um declarou receber entre dois e três salários

mínimos mensais. Por outro lado, dos que afirmaram não receber renda extra, verificou-

se que 12 disseram receber entre um e dois salários mínimos mensais, onze alegaram

que ganhavam entre dois e três salários mínimos mensais, seis relataram que recebiam

mais de quatro salários mínimos mensais e apenas um não soube ou não quis responder

qual era a renda da família. 

Logo, de acordo com os resultados apresentados na Tabela 14 que mostram a

relação entre renda auferida com a feira e a renda total familiar, o que pode-se notar foi

que a atividade na feira do Mercado Municipal de Campos foi capaz de permitir ao

feirante que afirmou não possuir renda extra, obter rendimentos totais familiares iguais,

ou até mesmo superiores, aos que disseram ter renda extra. Isto demonstra dois pontos.

O primeiro deles, é que a renda da feira depende da capacidade do feirante em comprar

seus  produtos  com qualidade  e  preço  e  com isso  obter  maior  volume de  venda  e,

consequentemente  maior  rentabilidade.  Por  outro  lado,  pode  mais  uma vez  denotar

alguma incongruência de informações por parte dos feirantes e, muitas vezes isso pode

ocorrer, por desconhecimento do que realmente ele recebe de renda e qual é a fonte ou

por ocultar informações como um mecanismo de defesa. 

Cabe  mencionar  também  a  relação  entre  a  renda  total  familiar  e  qual  é  a

contribuição da renda auferida com a feira. Para tanto, apresentou-se na Tabela 15 os

resultados deste cruzamento de informações.

56



Tabela  15-  Distribuição  de  frequência  da  relação  entre  a  renda  total  familiar  e  a
contribuição da renda auferida da atividade na feira de hortifrutícola do
Mercado Municipal de Campos dos Goytacazes-RJ, 2016.

 

 Renda total da família

Total
De 1 a 2 s.m.

(R$800 a 1600)
De 2 a 3 s.m.

(R$1600 a 2400)
Mais de 4s.m.

(R$3520)

Não soube ou
não quis

responder

Contribuição
da feira na 
renda

50% 0 0 3 0 3

75% 1 1 0 0 2

100% 14 11 6 1 32

Total 15 12 9 1 37

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.

Nota: s.m. significa salário mínimo.

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 15, observou-se que apenas

três dos feirantes que disseram que 50% da renda total da família advinham da atividade

na feira do Mercado Municipal de Campos também afirmaram que recebiam mais de

quatro salários mínimos mensais.  Quanto aos que relataram que 75% da renda total

familiar era fruto da atividade na feira, verificou-se que um disse que recebia entre um e

dois  salários  mínimo mensal  e  outro  alegou  que  ganhava  entre  dois  e  três  salários

mínimos mensais. Já em relação aos feirantes entrevistados que afirmaram ter 100% da

renda familiar  oriunda da atividade da feira,  notou-se que 14 também disseram que

recebiam entre um e dois salários mínimos mensais e 11 deles afirmaram receber entre

dois e três salários mínimos mensais, enquanto seis deles relataram ganhar mais do que

quatro  salários  mínimos  mensais  e  apenas  um não  soube  ou  não  quis  responder  à

questão. Logo, o que se pode inferir a partir dos resultados apresentados na Tabela 15 é

que  a  renda  oriunda  da  atividade  da  feira  é  fundamental  para  a  composição  do

orçamento familiar, sendo que em 86% dos casos é responsável por 100% do orçamento

da família. 
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No  que  diz  respeito  à  relação  entre  nível  de  renda  e  gênero  do  feirante

hortifrutícola  que  atua  no  Mercado  Municipal  de  Campos   dos  Goytacazes,  os

resultados foram apresentados na Tabela 16.

Tabela  16 -  Distribuição  de  frequência  da  relação  da  renda  mensal  do  feirante  de
hortifrutícola da feira do Mercado Municipal de Campos dos Goytacazes-RJ
e o gênero do feirante, 2016.

 

Renda mensal

Total
De 1/2 a 1

s. m.
De 1 a 2

s.m.
De 2 a 3

s.m.
De 3 a 4

s. m.
Acima de

5s.m.

 
Gênero

Masculino 7 6 9 1 1 24

Feminino 6 6 1 0 0 13

Total 13 12 10 1 1 37

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.

Nota: s.m. significa salário mínimo.

Conforme resultados apresentados na Tabela 16, notou-se que dos entrevistados

que disseram ser do sexo masculino,  sete relataram receber entre meio e um salário

mínino mensais da feira, seis afirmaram que recebiam entre um e dois salários mínimos

mensais, nove relataram ganhar entre dois e três salários mínimos mensais, um deles

disse  que  recebia  entre  três  e  quatro  salários  mínimos  mensais  e  um outro  alegou

receber mais de cinco salários mínimos mensais. Já em relação aos entrevistados que

responderam ser do sexo feminino, verifiou-se que seis disseram receber entre meio e

um salário mínimo, outras seis entre um e dois salários mínimos mensais e apenas uma

disse  que  recebia  entre  dois  e  três  salários  mínimos  mensais  da  feira.  Assim,

comparando a relação da renda mensal da feira com o gênero do feirante, o que pode-se

concluir é que, de maneira geral,  os homens, mesmo na atividade da feira, possuem

uma  renda  mensal  superior  à  obtida  pelas  mulheres.  Cabe  destacar  ainda  que  tais

resultados, vão ao encontro ao que ocorre em várias outras atividades produtivas no

país,  onde  as  mulhres,  mesmo  exercendo  a  mesma  função  dos  homens,  têm

remuneração inferior. 
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Outra questão que é interessante observar diz respeito à relação entre a renda

mensal dos feirantes e os produtos por eles comercilializados na feira de hortifrutícolas

do Mercado Municipal de Campos  dos Goytacazes-RJ. Os resultados do cruzamento de

tais informações foram apresentados na Tabela 17.

Tabela  17-Distribuição  de  frequência  da  relação  da  renda  mensal  dos  feirantes  de
hortifrutícolas  do  Mercado  Municipal  de  Campos   dos  Goytacazes-RJeos
produtos comercializados, 2016.

 

 Renda mensal

Total
De 1/2 a
1 s. m.

De 1 a 2
s.m.

De 2 a 3
s.m.

De 3 a 4
s.m.

Acima
de 5s.m.

Produtos
comercializados

Hortaliça
s

3 1 0 0 0 4

Frutas 4 5 2 0 0 11

Verduras
e legumes

6 6 8 1 1 22

Total 13 12 10 1 1 37

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.

Nota: s.m. significa salário mínimo.

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 17, verificou-se que dos

feirantes que disseram comercializar hortaliças, três afirmaram ganhar entre meio e um

salário mínimo mensal e um disse receber entre um e dois salários mínimos mensais.

Quanto aos que vendiam frutas, notou-se que quatro disseram que recebiam entre meio

e um salário mínimo mensais, cinco alegaram receber entre um e dois salários mínimos

mensais e dois afirmaram que ganhavam entre dois e três salários mínimos mensais. Já

em relação aos feirantes de verduras e legumes, o que se observou foi que seis disseram

receber entre meio e um salário mínimo, seis entre um e dois salários mínimos mensais,

oito entre dois e três salários mínimos mensais, um deles disse que recebia entre três e

quatro salários mínimos mensais e apenas um afirmou receber mais de cinco salários

mínimos mensais. 
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Assim,  esses  resultados  levam a  concluir  que,  independente  do  segmento  de

mercado dentro da feira do Mercado Municipal de Campos , isto é,  se vendedor de

hortaliças ou frutas ou verduras e legumes, o que parece ser o diferencial para garantir

maiores renda é a habilidade do feirante em garantir bons produtos e preços aos seus

clientes.  Contudo,  ao  que  parece,  o  segmento  de  verduras  e  legumes  é  o  mais

concorrido, pois engloba cerca de 59% dos feirantes entrevistados e é onde observou-se

a possibilidade de maiores  ganhos.  É importante  destacar  também a relação entre  a

forma como adquiriu  a  banca  na  feira  de  hortifrutícolas  do  Mercado  Municipal  de

Campos e se o feirante é o proprietário da banca. Os resultados foram apresentados na

Tabela 18.

Tabela 18 - Distribuição da relação entre a forma como o feirante adquiriu o direito de 
usar a banca na feira de hortifrutícolas do Mercado Municipal de Campos e 
se este é o proprietário da banca, 2016.

 

Como adquiriu o direito de usar a banca

Total

Aluguel/
Compra

Herança/Pa
rentes

Permissão do uso
do solo/doação
da prefeitura

Proprietário
da banca

Sim 4 22 6 32

Não 1 4 0 5

Total 5 26 6 37

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.

Conforme resultados apresentados na Tabela 18 observou-se que dos feirantes

que disseram ser donos da banca, quatro alegaram que obtiveram o direito de usar a

banca a partir  de aluguel ou compra,  neste  caso,  o feirante teve que arcar com um

investimento inicial para conseguir exercer a atividade na feira. Por outro lado, 22 que

disseram ser  proprietários  da banca afirmaram receber  o direito  de usar  a banca de

herança ou por meio de parentes, e os outros seis disseram que são donos da banca e
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conseguiram usar este espaço no Mercado Municipal via permissão do uso do solo, que

é uma espécie de licença ou doação da prefeitura. 

Quanto aos feirantes que alegaram não serem donos da banca, notou-se que

apenas um deles disse que obteve o direito de explorar comercialmente este espaço a

partir de aluguel ou compra, enquanto quatro alegaram que apesar de não serem donos

da banca, receberam o direito de usar este espaço via herança ou intermédio de parentes.

Por fim, vale destacar que a maior parte dos feirantes que estão nesta atividade, cerca de

70%, sendo donos ou não da banca, atuam na feira do Mercado Municipal de Campos

por uma questão de tradição familiar, seja via herança ou intermédio de parentes. Isso

demonstra  que a  atividade na feira  do Mercado Municipal  de fato se  constitui  uma

herança sociocultural da cidade.

Além da  questão  da  relação  entre  a  propriedade  ou  não  da  banca  e  como

adquirir  o direito  de usar este espaço na feira do Mercado Municipal de Campos é

relevante  também analisar  a  relação  entre  se  é  proprietário  ou  não  e  se  o  feirante

trabalha só ou com terceiros. Os resultados do cruzamento destas informações foram

apresentados na Tabela 19.

Tabela 19 - Distribuição de frequência da relação entre se é proprietário ou não e se o
feirante trabalha só ou com terceiros na feira de hortifrutícolas do Mercado
Municipal de Campos dos Goytacazes-RJ, 2016.

 

 Com quem trabalha

TotalSó Sócios
Ajudantes/

Funcionários Parentes

Proprietário
da banca

Sim 12 1 0 19 32

Não 0 0 2 3 5

Total 12 1 2 22 37

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 19, observou-se que dos

feirantes entrevistados que se disseram proprietários da banca, 12 alegaram trabalhar

61



sozinho nas atividades diárias da feira, um disse que tinha um sócio com o qual dividia

as tarefas do dia a dia da feira e 19 disseram que trabalhavam com parentes.  Quanto aos

que declararam não ser  donos da banca,  notou-se que dois  disseram que dividia  as

tarefas da atividade na feira com ajudantes/funcionários e outros três afirmaram que

trabalham em conjunto com parentes. Logo, o que se nota a partir dos resultados da

Tabela  19 é  que cerca de  59% dos feirantes  entrevistados,  donos ou não da  banca,

afirmaram que recebiam ajuda de  parentes, e isso demonstra que esta atividade é uma

atividade característica de uma produção/atividade familiar.
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5- CONCLUSÕES

Este trabalho teve por objetivo principal analisar o perfil socioeconômico dos

feirantes de hortifrutícolas que atuam na feira do Mercado Municipal de Campos dos

Goytacazes-  RJ,  o  que  se  notou  foi  que  de  modo  geral  a  atividade  na  feira  tem

característica familiar e é fundamental para que o feirante proporcione à sua família

condições  de  vida  digna.  Além  disso,  os  resultados  obtidos  com  relação  ao  perfil

socioeconômico dos feirantes confirmaram que parcela significativa da renda familiar

dos  feirantes  de hortifrutícolas  advém de suas  atividades  no Mercado Municipal  de

Campos, e que essa atividade é extremamente importante para eles, pois foi confirmado

através da pesquisa, que a maioria a tem como única fonte de renda. 

Ademais, observou-se que os feirantes de hortifrutícolas não são os responsáveis

pela  produção dos produtos que comercializam, que esses produtos vêm de fora do

município, por meio de fornecedores. Assim, a hipótese da pesquisa foi confirmada, isto

é, segundo as informações colhidas a campo, a renda dos feirantes é essencialmente de

suas atividades no Mercado Municipal, e que de fato eles não são os produtores dos

produtos que comercializam. 

Cabe destacar também que a pesquisa permitiu concluir, como se imaginava, que

os feirantes que atuam na feira de hortifrutícolas do Mercado Municipal de Campos dos

Goytacazes não possuem alto nível de escolaridade e que buscam melhores condições

de vida para si mesmos e seus familiares, além de melhores condições de trabalho, e que

muitos seguiram essa atividade por uma questão familiar, a exemplo, herança. 

Também vale ressaltar que a feira se organiza em um local praticamente cedido

pela prefeitura, o que é positivo, dado que o feirante não necessita de grande volume de

recurso  para  iniciar  o  negócio;  contudo,  segundo  os  feirantes  entrevistados,  estes

espaços não dispõem de boa estrutura e por isso, surgiram muitas reclamações por parte

dos feirantes, inclusive com vários deles alegando que ter um local adequado para a

venda de suas mercadorias os ajudaria muito para alavancar os seus negócios. Por estas

razões  e  pela  importância  que  a  feira  se  mostrou para  a  composição  do orçamento

familiar,  acredita-se  que  os  feirantes  são  grandes  comerciantes  e  que se tivessem o
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devido apoio  teriam muito  mais  condições  para  aumentarem sua  rentabilidade,  pois

como  se  verificou  a  partir  das  informações  levantadas,  os  feirantes  não  possuem

nenhuma assistência de políticas públicas de incentivo à atividade que exercem na feira.

Ademais,  vale  dizer  que  embora  este  tipo  de  pesquisa  em  que  o  objeto

pesquisado- feirante- muitas vezes são resistentes a participar e por isso, acabam, em

algumas perguntas,  principalmente àquelas relacionadas à renda,  não retratando com

fidelidade a situação real, acredita-se que os resultados da pesquisa possam levantar

questões relacionadas à necessidade de se pensar sobre o que fazer para a produção da

agricultura familiar alcançar os mercados locais como as feiras, já que este espaço é um

canal de distribuição de livre acesso. Nesse caso, supõe-se que maior participação dos

órgãos  públicos  locais  poderia  criar  mecanismos  de  articulação  com  os  produtores

familiares, feirantes e até mesmo consumidores, para incentivar a comercialização de

produtos da agricultura familiar.

Por fim, espera-se que este estudo possa servir de base para o delineamento de

políticas públicas com vistas a dar mais atenção às feiras e ao Mercado Municipal de

Campos  dos  Goytacazes-Rj,  para  um  melhor  atendimento  a  população  e  aos

comerciantes que ali atuam.
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APÊNDICE 1- QUESTIONÁRIO (Perfil dos feirantes)

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

POLO UNIVERSITÁRIO CAMPOS  DOS GOYTACAZES

INSTITUTO DE CIÊNCIA DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS

Pesquisa: O perfil socioeconômico do feirante de hortifruticolas do Mercado Municipal 

de Campos dos Goytacazes e o movimento comercial.

O  objetivo  principal  desta  pesquisa  é  estudar  o  perfil  socioeconômico  dos

feirantes de frutas, legumes, verduras e hortaliças, que compõem o que se chama de

segmento  de  hortifrutícolas,  do  Mercado  Municipal  de  Campos  dos  Goytacazes.  O

conhecimento desse perfil pode auxiliar na identificação das características econômicas

que diferenciam os feirantes que produzem suas próprias mercadorias (produtor), caso

exista, dos feirantes que as compram para revender, entre outras questões.

NÚMERO DO QUESTIONÁRIO: ......................

Entrevistador (a):.....................................................................................................

Data da entrevista:        /      / 2016

Pessoa entrevistada: ............................................................................

QUADRO 1 – IDENTIFICAÇÃO DO FEIRANTE 

Nome do(a) responsável:                                                                                          

1. Lugar de Origem 1.1 Tempo de residência na 

localidade:
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   (1) Campos

   (2) Outros

1.2Há quanto tempo trabalha na feira? 

1.3 O que o levou a seguir esse trabalho?

 (1) necessidade/desemprego (2) herança/tradição de família (3) por gostar (4) outros

1.4 É proprietário da banca:

 (1) Sim (2) Não

1.5 Como adquiriu o direito de usar a banca?

(1) aluguel/compra   (2) herança/parentes (3) permissão do uso do solo/doação da 

prefeitura

1.6 Possui quantas bancas?

1.7 Trabalha: (1) Só ( 2) Sócio(s) ( 3) Ajudante(s) ou funcionários (4) Parente(s): 

Especificar:

1.8 Além da feira exerce outra atividade?  (1) sim(2) não

1.8.1 Se sim, especificar (atividade e local): 

1.9 Produz os produtos que comercializa? (1) sim(2) não

Se não, passar para a questão 2.

1.10 De quem, de qual localidade (origem) e como o Sr.(a) adquire os produtos que 

comercializa e não produz? (1) Sim (2) Não

QUADRO 2 - OCUPAÇÃO DOS FEIRANTES

2. Responsável pela banca? (1) Sim (2) Não
2.1 Sexo: (1) Feminino (2) Masculino
2.2 Idade:
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2.3 Escolaridade: (1) Analfabeto (2) lê e escreve; mobral; até 4ª a série (primário) (3) 1º

grau incompleto; 1º grau completo (4) 2ºgrau incompleto; 2ºgrau completo (5) nível técnico (6)

superior incompleto (7) superior completo (8) não soube ou não respondeu.
2.4 Ocupação principal: (1) Feira (2) Outros

3.TIPO DE PRODUTO COMERCIALIZADO

(1) HORTALIÇAS (2) FRUTAS (3) VERDURAS E LEGUMES

4. CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE DA FEIRA 

4.1 Horários de Funcionamento da banca:

(1) 6 as 19hrs (2) 5 as 12hrs (3) 4 as 19hrs (4) 6 as 20hrs (5) 7 as 16hrs (8) 3as 16hrs

4.3 Como é feito o transporte dos produtos do local de aquisição até a feira?

(1) FORNECEDOR 

(2) CARRO PRÓPRIO

(3) OUTROS

4.4 Área de estoque de mercadoria:

4.5 Como o Sr. (a) decide o preço que vai pedir pelo produto? 

(1) De acordo com a compra 

(2) Conforme necessidade

(3) Conforme demais feirantes

4.6 O que o sr(a) faz com os produtos que não vende na feira de hoje, por exemplo?

(1) Guarda

(2) Doa

(3) Joga fora
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4.7 Além deste local, você participa de outras feiras?  

    (1) SIM (2) NÃO

5. CARACTERIZAÇÃO DA RENDA

5.1 Qual a contribuição da feira na manutenção mensal da família?  

(1)100% (2)75%(3) 50% (4) 25% 

5.2 Contribuição da feira na renda mensal.

(1) Até ½ S.M. (2)de ½ a 1 S.M (3)de 1 a 2 S.M. (4)de 2 a 3 S.M. (5) de 3 a 4 S.M. (6)

De 4 a 5 S.M. (7) acima de 5 S.M. 

5.2 Há outras formas de renda complementar além da feira?

(1)Sim (2)Não 

Se sim, especificar: -

_____________________________________________________________

(1)     Previdência social (aposentadoria, pensão)

(2)     Ajuda financeira de parentes

(3)     Programas sociais (Bolsa família, cheque cidadão, etc.)

(4)     Aluguel de imóveis

(5)     Outros:

(6)     Não há outra forma de renda

(7)     Duas ou mais fonte de renda extra
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5.3 Qual a renda monetária mensal total da família (incluindo rendas pessoais, da 

atividade produtiva e outras receitas)?

(1). Até ½ SM (R$ 400,00) (2). De ½ a 1 SM (R$ 400,00 a 800,00) (3). De1 a 2 SM (R$

800,00 a 1.600,00) (4). De 2 a 3 SM (R$ 1.600,00 a 2.400,00) (5). De3 a 4 SM 

(R$2.400,00 a 3.200,00) (6). Mais de 4 SM (7). Não sabe responder ou não quis 

responder 

5.4 Qual a renda que o Sr.(a) considera mais importante para a manutenção da família?

(1) feira (2) outros (3) não quis responder

6. O que é necessário para melhorar a feira? 

(1) ESTRUTURA/ESTACIONAMENTO (2) LIMPEZA/ORGANIZAÇÃO (3) ADMINISTRAÇÃO (4) 

CONTRIBUIÇÃO DOS FEIRANTES (5) REFORMA (6) APONTOU MAIS DE UMA CATEGORIA

7. Recebe algum apoio/assistência da prefeitura ou de algum órgão?   (1) SIM     (2) NÃO 

7.1 Se sim, especificar: 

_______________________________________________________

8.  Condições de Vida

8.1 Moradia

a) Casa própria: (1) Sim (2) Não

b) Quantos cômodos: (1)1 a 2; (2) 2 a 3; (3) 4 a 5 (4) mais de 5.

8.2 Bens básicos e serviços (acesso ao sistema bancário e plano de saúde)

(1) Geladeira, Televisão, Fogão e telefone (bens básicos)

 (2) Bens básicos + computador

(3) Bens básicos + acesso a serviços

(4) Bens básicos + acesso a serviços + automóvel + computador + freezer

(5) Bens básicos + automóvel + computador

(6) Bens básicos + automóvel
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(7) Bens básicos + automóvel + serviços

(8) Bens básicos + serviços + computador

(9) Bens básicos + serviços + computador + automóvel

8.3 Adquiriu algum desses bens após a feira? (1) Sim (2) Não

Se sim, especificar os bens: ________________________________________________

Obs.: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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APÊNDICE 2- ENTREVISTA (Perfil do administrador)

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

POLO UNIVERSITÁRIO CAMPOS DOS GOYTACAZES

INSTITUTO DE CIÊNCIA DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS

Pesquisa: O perfil socioeconômico do feirante de hortifruticolas do Mercado Municipal

de Campos dos Goytacazes e o movimento comercial.

O  objetivo  principal  desta  pesquisa  é  estudar  o  perfil  socioeconômico  dos

feirantes de frutas, legumes, verduras e hortaliças, que compõem o que se chama de

segmento  de  hortifrutícolas,  do  Mercado  Municipal  de  Campos  dos  Goytacazes.  O

conhecimento desse perfil pode auxiliar na identificação das características econômicas

que diferenciam os feirantes que produzem suas próprias mercadorias (produtor), caso

exista, dos feirantes que as compram para revender, entre outras questões.

Entrevistador:.....................................................................................................

Data da entrevista:        /      / 2016

Pessoa entrevistada: ............................................................................

Dados do administrador:

1. Quadro 1 – IDENTIFICAÇÃO DO ADMINISTRADOR

Nome do(a) responsável:                                                                                          

Tempo de residência na localidade: Lugar de Origem:

Formação:

1. Há quanto tempo trabalha na feira? 
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a. 1.2 O que o levou a seguir esse trabalho? 

1.3 O sr(a) tem filhos: (  ) S  (  ) N. Se sim, quantos? ......

1.4 Como tornou-se administrador?

1.5 Gosta do que faz?

1.6 O trabalho é remunerado? É a principal renda familiar?

1.7 Qual a sua importância para o funcionamento do Mercado Municipal?

1.8 Quais suas principais funções?

Em relação aos feirantes:

2. Quantas são as bancas de hortifruticolas?

3. Como se dá a seleção?

4. Existe alguma taxa e ou imposto que o feirante paga? Se sim, quanto?

5. Eles pagam aluguel? Se sim, quanto?

6. Existe  alguma  ‘regra’  ‘procedimento’  que  o  feirante  tem  que  adotar  para

permanecer no local?

7. Existe penalidade para o feirante?

8. Existe a gestão compartilhada, algum orgao?

9. Existe algum representante dos feirantes? Se sim, pergunta 10.

10. Existe reunião com o (os) representante dos feirantes?

11. Quais são as principais dificuldades/desafios no funcionamento da feira? 

12. O Sr.(a) acha que tem melhorar algum aspecto? Se sim, qual?

13. O sr(a) deseja acrescentar alguma questão a entrevista?

Obs.: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
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ANEXO 1 – Lei 8.690 de 28 de dezembro de 2015.

LEI Nº 8.690 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015: CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ

PUBLICADO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2015.

CAPÍTULO V

DA TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO

DO COMÉRCIO EVENTUAL, AMBULANTE E FEIRANTE.

SEÇÃO I

DA INCIDÊNCIA E DO FATO GERADOR

Art. 317 - Considera-se comércio eventual o que é exercido em certas épocas do ano,
especialmente  em  ocasiões  de  festejo  e  comemorações,  em  locais  autorizados  pela
Prefeitura e que não concorra com o comércio local.

Art. 318  -  Comércio ambulante é o exercido individualmente,  sem estabelecimento,
instalações ou localização fixa.

Art. 319 - A atividade de feirante é aquela exercida na feira livre, em locais autorizados
pela Prefeitura.

Art.  320  -  A taxa  de  que  trata  a  presente  seção,  será  cobrada  por  dia,  mês  e  ano
conforme Tabela IV, de que trata o anexo V, antecipadamente.

Art. 321  - O pagamento de que trata esta Seção não dispensa a cobrança da taxa de
licença para ocupação de áreas em via e logradouro público, e da de limpeza de vias e
logradouros públicos.
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Art. 322  - Quando se tratar de pessoa jurídica, esta deverá registrar seus vendedores
ambulantes  e  serão  expedidas  tantas  licenças  e  identificações  quantos  forem  tais
vendedores os quais ficarão sujeitos ao disposto nesta lei.

Art. 323 - A nenhum vendedor ambulante que comercie com produtos alimentícios, será
concedida  licença  sem  a  comprovação  de  satisfação  das  condições  exigidas  pelas
autoridades sanitárias.

Art. 324 - Qualquer pessoa que for encontrada exercendo comércio ambulante, sem a
satisfação  das  condições  exigidas  pelas  autoridades  sanitárias,  terá  a  mercadoria
apreendida, até que ocorra a sua regularização.

Art. 325 - Não será permitido o comércio ambulante ou eventualde:

I - armas e munições;

II - fogos e explosivos;

III - quaisquer outros artigos que, a juízo das autoridades municipais, ofereçam perigo à
saúde pública ou possam causar intranquilidade.

SEÇÃO II

DAS ISENÇÕES

Art. 326  - São isentos da taxa de licença para o exercício do comércio eventual ou
ambulante:
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I - os deficientes físicos ou visuais desde que com o comércio em escala ínfima; ´

II - vendedores ambulantes de jornais, revistas e bilhetes de loteria;

III - os engraxates;

IV -  os  vendedores  ambulantes  de  picolés,  desde  que  não  usem  como  meio  de
transportes carrinho e outros veículos.

Art. 327 - Ao ambulante não é permitido fixar-se na via pública.

MERCADO MUNICIPAL E FEIRA LIVRE
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LICENÇA PARA 

EXERCÍCIO DO COMÉRCIO EVENTUAL, AMBULANTE E FEIRANTE.

TABELA IV

ARTIGO 317 A 326

COMÉRCIO EVENTUAL DIA/UFICA/M²

Feiras Promocionais 120%

Festas Típicas 160%

Parques e Unidades de Diversões 320%
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Circos 400%

Artigos de Alimentação 80%

Comércio atacadista de flores
2 eixos - 400%
3 eixos - 800%

Outros Artigos 200%

TABELA IV

COMÉRCIO AMBULANTE

(Artigos de Alimentação) DIA/UFICA MÊS/UFICA ANO/UFICA

Com veículos motorizados, por 
veículo. 120% 400% 1200%

Trailers e/ou reboque, por unidade. 200% 400% 1600%

Com veículos tração humana ou 
animal, por veículo. 60% 240% 600%

Sem veículo por licença 40% 160% 400%

Sacos vazios 80% _ 800%

Bancas de jornais e revistas 120% _ 1200%

Outros artigos 200% 600% 1200%

TABELA IV
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Concessão do Alvará para empresa promotora da feira ou evento 100 UFICAS

Para cada empresa participante 20 UFICAS
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