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RESUMO 

 

 

 

SOUZA, Ronaldo Tavares. ESQUEMAS DE CESTAS – O ENRAIZAMENTO SOCIAL 

DE UMA NOVA FORMA DE COMÉRCIO. 2017. 146fls. Dissertação (Mestrado em Ciência 

Ambiental) – Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental – Instituto de Energia e 

Ambiente da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

 

A produção e o comércio de alimentos orgânicos mostram-se como um mercado em 

desenvolvimento, e esse se apresenta como alternativa agrícola com menores externalidades 

negativas. No entanto, há algum tempo já é indicado um processo de convencionalização que 

o aproxima de práticas de mercado que ameaçam essa capacidade de preservação do 

ambiente. Nesse processo aparece a venda através de grandes varejistas. Como alternativa 

surgem diferentes formas de distribuição de alimentos e a possibilidade de alcançar maiores 

benefícios para a sociedade e o ambiente. Uma delas é a venda em domicílio através de 

esquemas de cestas, uma variante em que consumidores adquirem semanalmente uma cesta de 

produtos orgânicos padronizada, através de meios eletrônicos. Utilizando o arcabouço teórico 

proposto na Sociologia Econômica, vou investigar através dos empresários, funcionários e 

consumidores que formam essa rede, os interesses, as relações e sua estrutura para responder 

como essa nova forma de comércio se enraíza socialmente na cidade de São Paulo. Através de 

entrevistas realizadas a partir de um roteiro semi-estruturado, é possível entender que o novo 

canal se estabelece a partir do desejo de consumir alimentos orgânicos. Uma falha de mercado 

representada pela disponibilidade e qualidade precária na rede convencional e outras formas 

alternativas, os leva a experimentar esse novo canal. A capacidade de abandonar o hábito de 

compra convencional (ver, tocar, avaliar) dá lugar a um relacionamento com terceiros que se 

incubem de escolher por esses consumidores a qualidade dos alimentos que serão levados 

para casa. Lentamente as trocas comerciais se expandem a sinais de reciprocidade, 

fortalecendo a confiança. Eventualmente o compartilhamento de valores possibilita 

influenciar os interesses dos consumidores e torná-los mais conscientes.  
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ABSTRACT 

 

SOUZA, Ronaldo Tavares. BOX-SCHEME – THE SOCIAL EMBEDDEDNESS OF A 

NEW RETAIL FORMAT. 2017. 146fls. Master Thesis – Graduate Program of Environmental 

Science – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

 

The production and trade of organic food are defining a growing market and presenting an 

alternative supposed to cause less negative externalities. Nevertheless, a conventionalization 

process has been identified some time ago, what takes it closer to market practices that threat 

its capacity to preserve the environment. Sales through large retailers is part of this process. 

As options, different ways to distribute food emerge and represent the possibility to reach 

more benefits to society and environment. One of them is the home delivery of boxes 

containing fresh food, the box-schemes. It consists of weekly acquisition of a standard set of 

organic goods through electronic media. Utilizing the theoretical framework proposed by the 

Economic Sociology, I have investigated with owners, employees and consumers that are part 

of this social network, the interests, relationships and structures to answer how this new retail 

format gets socially embedded  in Sao Paulo city. Through interviews based on a semi-

structured script, it is possible to understand that this new channel is established from the 

desire to consume organic food. A market failure that causes poor distribution and quality in 

conventional network drives them to look for alternatives and try this new channel. The 

capacity to abandon the conventional buying habitus (see, touch, assess) opens space to 

establish a new tie with people that will choose the quality of the food to be delivered to their 

homes. Slowly, commercial exchange expands to reciprocity signals and strengthen trust up to 

a possible redistribution system. Eventually, values sharing makes possible to influence 

consumers and make them more conscious. 

 

 

 

Key-words: natural food, organic agriculture, food retail. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A agricultura orgânica, no início da década de 80, iniciou uma rápida expansão com 

taxas de crescimento anuais entre 10% e 30%, em diversos países desenvolvidos. O valor do 

mercado global de alimentos e bebidas orgânicas vendidas em 2012 ultrapassou US$64 

bilhões (SOIL ASSOCIATION, 2014). No Brasil, em 2013, estima-se que esse mercado tenha 

atingido cerca de US$756 milhões de dólares (RESEARCH INSTITUTE OF ORGANIC 

AGRICULTURE, 2015), enquanto em 2015, a revista Supermercado Moderno divulgou um 

crescimento de 20% comparado ao ano anterior. 

Colocado como uma variante de qualidade que permite auxiliar o desenvolvimento 

rural através de maior rentabilidade, a evolução do mercado de orgânicos pode resultar em 

uma convencionalização que, possivelmente, gera os mesmos problemas enfrentados pela 

agricultura convencional (BLANK; THOMPSON, 2004). Esse processo inclui a adoção de 

grandes propriedades, monoculturas industrializadas, mecanização, contratação de operários, 

integração vertical, contratos de produção, especialização regional, comercialização massiva e 

globalização. Entre muitas coisas, o desenvolvimento desse mercado implica a sua 

comercialização por grandes redes de supermercado (GOLDBERGER, 2011). 

Entretanto, vemos que formas alternativas ganham força na comercialização de 

orgânicos. Em Goldberger (2011) encontramos que o desenvolvimento do mercado de 

orgânicos indica o surgimento de uma bifurcação entre grandes produtores em larga escala e 

pequenos produtores que representam um estilo de vida. Enquanto os primeiros se utilizam de 

uma rede de distribuição convencional composta por super e hipermercados típicos, os 

segundos são mais dependentes de redes alimentares alternativas. Wilkinson (2010) traz que, 

de fato, pequenos produtores serão cada vez mais dependentes de formas alternativas de 

comercialização dada a crescente consolidação dos grandes varejistas, a dinâmica 

convencional de relação entre varejistas e fornecedores e as crescentes barreiras sanitárias e 

regulatórias impostas. 

As redes alternativas, que, neste texto, também serão referenciadas por AFN (do 

inglês, alternative food networks) são definidas principalmente em oposição ao comércio 

massivo via super e hipermercados (TREGEAR, 2011; SI; SCHUMILA; SCOTT, 2015; 

FORSSELL; LANKOSKI, 2015; WILSON, 2013). Tregear (2011) as define como “formas de 

prover alimentos com características consideradas diferentes, e talvez contrárias às formas 



13 

 

convencionais que dominam os mercados desenvolvidos”. Com isso são abarcadas diversas 

formas de comercialização como feiras livres, vendas diretas a consumidor, iniciativas de 

comunidades de apoio ao agricultor, grupos de consumo responsável, etc. Entre elas os 

esquemas de cestas aparecem definidos uma única vez por Paul e McKenzie (2013): 

“como companhias, cooperativas ou grupos que distribuem alimentos a 

consumidores privados nas proximidades, frequentemente famílias individuais, 

garantindo que os produtos são frescos e produzidos localmente. Geralmente as 

caixas são distribuídas semanalmente a um preço pré-combinado.”  

Não há uma revisão abrangente sobre o que define essa prática de comércio.  Para 

efeitos deste estudo, não limito a definição à distribuição de cestas nas proximidades, nem à 

venda exclusiva de produtos locais. Ambos os termos, proximidade e local, carecem de 

melhor definição para serem utilizados sem ser este o propósito (HINRICHS, 2003). Os 

aspectos mais importantes dessa prática e que utilizarei para defini-la daqui em diante é a 

distribuição de cestas de alimentos frescos, não processados, semanalmente, a um preço pré-

combinado, podendo eventualmente estarem acompanhados de outros gêneros. 

Não há dados locais sobre o crescimento dessas redes alternativas no Brasil, porém 

encontramos no Reino Unido, em 2013, que os esquemas de cestas já representavam 10,8% 

das vendas ao crescer 11% em comparação a 2012, enquanto o mercado total cresceu 2,8% no 

mesmo período. Em 2015 o crescimento foi de 9,1% enquanto o mercado total cresceu 4,9%, 

mostrando um novo fortalecimento, de acordo com The Organic Research Center, 2016. Não 

foram encontrados dados a respeito para 2014. 

Tendo essa como uma alternativa para a manutenção de pequenos produtores e da 

agricultura familiar, essa forma de comércio pode ser vista como uma colaboradora para a 

preservação dos objetivos iniciais, incluindo os sociais, inicialmente propostos pelo fomento 

do consumo de orgânicos (INTERNATIONAL FOUNDATION FOR ORGANIC 

AGRICULTURE MOVEMENTS, 2005; LUTTIKHOLT, 2007). 

Entretanto, contrariamente ao que se espera no ciclo de evolução de um mercado 

(BLANK; THOMPSON, 2004), essas redes se mostram presentes em situações nas quais a 

rentabilidade fica aquém da alcançada através da venda em supermercados e hipermercados 

(SALTMARSH 2004
1
, apud SEYFANG, 2006; FERNANDES; WOODHOUSE, 2008; 

GALT, 2013; MUNDLER; LAUGHREA, 2016), e persistem mesmo em regiões com baixa 

                                                   
1 SALTMARSH, N., Co-operating for success Organic Farming 80 winter 2003/4, 2004. available at 

<http://www.eostreorganics.co.uk/info_history.htm4> accessed 7/1/04, copy on file. 
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presença de agricultura familiar (O‟NEILL, 2014). Ou seja, elas não se mostram como formas 

economicamente eficientes. 

Uma das propostas teóricas desenvolvidas para melhor explicar a ação econômica e 

esclarecer este aparente paradoxo nasceu na Sociologia. Um marco dessa abordagem foi a 

análise apresentada por Polanyi (1944) em “A Grande Transformação”, quando discute o 

enraizamento social da economia. Para o autor, a ação econômica sofreu um desenraizamento 

acentuado da sociedade durante o liberalismo econômico na Inglaterra do século XIX e, em 

conseqüência disso, se deram muitos prejuízos sociais. Como reação, novas instituições 

ganharam força, recuperando em parte esse enraizamento e as condições sociais ameaçadas. 

Independente da defesa do controle econômico ou do liberalismo, a análise busca mostrar que 

há tal enraizamento e nem toda ação econômica é puramente com objetivos financeiros. Com 

isso ele nega a capacidade de racionalização econômica proposta, considerando ser 

impossível realizar tal cálculo. 

Outra evidência do enraizamento social da economia se vê no desenvolvimento do 

mercado de morangos em Fontaines-en-Sologne (GARCIA, 1986) quando a criação de um 

mercado, seguindo as definições de um mercado perfeito, foi realizada. O amadurecimento 

desse mercado no qual todas as informações estão disponíveis a compradores e fornecedores 

logo se viu enredado pelas relações sociais daqueles que o freqüentavam e se encontravam na 

entrada e saída dos leilões de venda e compra. 

Enquanto esses autores trazem argumentos para destacar a importância dos processos 

sociais na vida econômica, tampouco é descartada a influência de aspectos estritamente 

financeiros. Em 2005, Swedberg enfatizou que não devemos perder de vista os interesses 

envolvidos nas relações, inclusive as econômicas. Ainda afirma que a questão do interesse 

sempre foi destacada dentro da Sociologia, porém seu conceito exige um cuidado fundamental 

para evitar que se perca como tautológico, um erro cometido dentro da economia que ainda o 

reduziu ao interesse econômico apenas. A análise do interesse tem importância fundamental 

de traduzir ou absorver aspectos culturais definidos pela sociedade e, assim, influenciar a 

ação. 

Esse também é um ponto importante para Polanyi (1944). Ele não despreza o interesse 

financeiro, apenas o coloca subordinado a questões sociais, uma vez que vê como impossível 

a total racionalização da decisão. Portanto, o argumento não vai contra a ponderação do 

aspecto financeiro e defende, através de uma análise histórica dos fatos, que aspectos sociais 

são também fundamentais para a ação econômica. 
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Nesse ponto é importante perceber que os aspectos em discussão são 

macroeconômicos. A questão do enraizamento social da economia, no âmbito da 

microeconomia, vem ser melhor discutida por Granovetter (1973, 1985) ao aprofundar o 

entendimento sobre o mercado de trabalho. Ele inicia o uso de redes para analisar o mercado 

de trabalho e como se dá a mudança de emprego e contratações. O artigo propõe que a 

decisão de contratação se dá menos em função da análise da capacidade do pretendente do 

que da confiança criada socialmente através da força de laços fracos. Sua contribuição vai 

trazer para a discussão o aspecto estrutural da rede formada pelos atores. No caso estudado, é 

possível entender que um ator mais periférico, ou seja, com menos relacionamentos, está 

menos favorecido ao buscar novo emprego do que um ator mais central. É como se, ao ter 

maior número de contatos, esse ator tomasse conhecimento de mais informações uma vez que 

aumentam seus canais de comunicação. Por outro lado, aquele que tem poucos contatos tem 

menores chances de ser exposto a novas possibilidades. É como se o aumento do número de 

conexões permitisse uma diversidade maior de conhecimento. 

Ambos os autores também trazem como importante o entendimento sobre como ocorre 

a integração econômica entre os atores. Em Polanyi (2012), é sugerido que a integração pode 

se dar por uma troca comercial, por reciprocidade ou por redistribuição. Não é colocado que 

no relacionamento em questão exista apenas uma forma de integração. Assumo aqui que essas 

três formas podem coexistir partindo das conjecturas feitas pelo próprio autor a respeito da 

origem das trocas comerciais. Supostamente, uma fase inicial de equivalências precedeu o 

monetarismo e foi desenvolvida sob influência de preocupações relativas à reciprocidade (a 

troca do excedente quando uma família amiga enfrentava alguma dificuldade) e à 

redistribuição (práticas que inibiam o excesso de ganho através de equivalências). 

Dessa maneira, o campo temático das redes alternativas abre espaço para observar 

como as propostas realizadas na Sociologia Econômica se desenvolvem em um ambiente de 

varejo. Ao destacar entre elas o caso dos esquemas de cestas, fica a pergunta: de que forma 

acontece o enraizamento social dessa modalidade de comércio? 

A primeira parte desta dissertação apresenta o conhecimento já obtido a respeito das 

redes alternativas em suas diferentes formas. Nela, destaco a discussão ainda bastante ampla a 

respeito das definições dessas redes, a diferenciação proposta em relação ao estudo de 

sistemas alimentares localizados (SYAL), as maneiras de caracterizá-las e o que é levantado a 

respeito das motivações entre produtores, comerciantes e consumidores em formá-las. 

A segunda parte busca relacionar esse conhecimento às propostas encontradas na 

Sociologia Econômica, e que nos permitiram elaborar perguntas mais específicas e a 
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concepção de proposições a respeito de como os esquemas de cestas estão se enraizando 

socialmente. 

Para responder a pergunta, proponho um estudo exploratório e qualitativo, permitindo 

um refinamento de hipóteses que possam ser usadas em estudos futuros. No capítulo sobre os 

métodos utilizados são expostos os detalhes do procedimento do estudo de casos múltiplos 

comparados. 

Os resultados são apresentados resumidamente na quarta parte através de cada caso 

abordado para que eu possa discuti-los à luz da Sociologia Econômica e da temática das redes 

alternativas no capítulo subsequente.  

Ao finalizar o trabalho, retomo as hipóteses comparando ao que encontrei para propor 

avanços e áreas que, a meu ver, mereçam ser aprofundadas no intuito de criar possibilidades 

de utilização do enraizamento social na formação de hábitos de consumo mais responsáveis. 

  



17 

 

2. AS REDES ALIMENTARES ALTERNATIVAS NA ATUALIDADE 

 

 

Para abordar a temática do estudo, alguns conceitos sobre revisões sistemáticas foram 

aplicados com o objetivo de dar maior transparência e estrutura a essa revisão (PULLIN; 

STEWART, 2006; PETTICREW; ROBERTS, 2008; COLLABORATION FOR 

ENVIRONMENTAL EVIDENCE, 2013). Deixo claro, no entanto, que não houve o rigor 

proposto dado o objetivo exposto, questões mais explorativas e sem hipóteses pré-concebidas, 

e as restrições que se deram. Entre as restrições estão o tempo hábil para realizar 

determinadas ações (compor um comitê avaliador do protocolo, ampliar as fontes de 

informações para web e literatura não-científica, por exemplo) e a disponibilidade de livros, 

muitos não encontrados no Brasil. O protocolo utilizado está disponível para consulta no 

Apêndice A e pode dar maior clareza às limitações dessa revisão. 

A partir dos artigos selecionados, é possível constatar o crescente interesse pelo 

assunto. Em média, foram publicados quatro artigos por mês relacionados ao tema em 2016 

(até 30/06), havendo uma duplicação do número de artigos publicados entre 2010 e 2016 a 

cada dois anos como mostrado na Figura 1.  

 

Figura 1 - Quantidade de artigos publicados por mês (média) 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Do ponto de vista das principais publicações, há certa fragmentação do tema entre 

diversos periódicos. Algum destaque é atingido pelo Journal of Rural Studies, Sociologia 

Ruralis e Agriculture and Human Value. 

Utilizando o software NVivo 11, a análise das referências nos artigos selecionados 

também indicou os autores que influenciam a discussão recente. O Quadro 1 abaixo mostra 

quem são eles e o Quadro 2 os relaciona com os periódicos citados acima. 
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Quadro 1 - Autores mais citados pelos artigos selecionados 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Quadro 2 - Relação entre periódicos selecionados e autores mais citados 

 

Fonte: elaboração própria 

Periódico Pesquisador Área de atuação Instituição/País

David Goodman Estudos ambientais Universidade da California, EUA

Julie Guthman Estudos da comunidade Universidade da California, EUA

Lewis Holloway Geografia Universidade de Hull, Reino Unido

Clare Hinrichs Sociologia rural
Universidade Estadual da 

Pensilvania, EUA

Henk Renting Sociologia rural

Universidade de Wageningen, 

Holanda e Universidade de 

Cordoba, Espanha

Journal of Rural 

Studies

Damian Maye Geografia
Instituto de pesquisa do interior e 

das comunidades, Reino Unido

Moya Kneafsey
Alimento e 

desenvolvimento local

Universidade de Coventry, Reino 

Unido

James Kirwan Geografia rural
Instituto de pesquisa do interior e 

das comunidades, Reino Unido

E. Melanie Dupuis
Sociologia do 

desenvolvimento
Universidade de Pace, EUA

Brian Ilbery Geografia agrícola
Instituto de pesquisa do interior e 

das comunidades, Reino Unido

Patricia Allen Sociologia Universidade de Marylhurst, EUA

Terry Marsden
Planejamento e política 

ambiental

Universidade de Cardiff, Reino 

Unido

Carol Morris
Geografia ambiental 

rural

Universidade de Nottingham, 

Reino Unido

Jonathan Murdoch Economia rural Não identificado

David Watts Geografia
Universidade de Aberdeen, Reino 

Unido

Agriculture and 

Human Values

Sociologia Ruralis

Não relacionados 

aos principais 

periódicos
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É possível entender também que o desenvolvimento do tema se deu principalmente 

por um grupo de pesquisadores no eixo entre Reino Unido e Estados Unidos, e recentemente 

vem se pulverizando em outras geografias com contribuições interessantes na China, África, 

Itália e Leste Europeu. Observo que, no entanto, não foram encontrados trabalhos sobre o 

tema no Brasil ou na América Latina. 

Aqui destaco a existência de um viés que, certamente, influenciou a conclusão acima, 

já que dois critérios excluíram parte do conhecimento relacionado ao tema. O primeiro é a 

adoção de um índice de prestígio (SJR), uma vez que ele vai se basear em citações de 

trabalhos que podem encontrar na língua uma barreira. Sendo o inglês reconhecido como a 

atual língua da ciência, artigos em outras línguas não se tornam acessíveis a muitos (SPINK; 

ALVES, 2011). O segundo viés é minha própria habilidade com outras línguas, 

principalmente a francesa na qual se desenvolve muito sobre sistemas localizados. Mais 

adiante, exponho as diferenças que há entre AFN e sistemas localizados e tentarei mitigar esse 

viés recorrendo a outras fontes (sítios eletrônicos de grupos locais relacionados ao tema), já 

que a sobreposição entre temas é interessante. 

A partir da razão entre o número de artigos que os citam e sua produção, através do 

Quadro 1, encontro cinco autores cuja influência é relativamente maior, com exceção de 

Dupuis e Watts. A primeira teve apenas dois trabalhos de autoria individual (ou com autores 

fora dessa lista) e com baixo impacto (ambos citados apenas uma vez) quando comparados à 

obra que foi mais citada (16 vezes), enquanto o último não apresenta autorias individuais. Em 

ambos os casos as produções estão fortemente associadas a livros e artigos publicados em co-

autoria com outros pesquisadores dentre os influentes. 

Hinrichs inicia uma discussão que persiste até hoje a respeito da reprodução de 

desigualdades em AFN e sua real capacidade transformadora (2003). Ela discute sobretudo as 

redes que enfatizam o comércio local. Ainda que a característica local esteja presente, ela não 

é suficiente para garantir melhores condições sociais e na sua visão marcam uma direção 

apenas rumo a melhores soluções. Isso porque em diversos casos são encontrados uma busca 

por sustentabilidade, inclusão social e política (FREIDBERG; GOLDSTEIN, 2011; GALT, 

2013; KATO; MCKINNEY, 2015; SI; SCHUMILAS; SCOTT, 2015; MUNDLER; 

LAUGHREA, 2016). 

Renting contribui para a discussão propondo uma caracterização da AFN em contra-

posição ao dualismo criticado de maneira geral. Nela ele se baseia em duas dimensões. A 

primeira é o tipo de proximidade, classificada em três níveis e na qual defende claramente a 

aproximação em termos de informação que pode ocorrer e tornar o produtor mais próximo do 
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consumidor, ainda que a distância física envolva o comércio de longa distância global. A 

segunda é o aspecto de qualidade envolvido que pode ser em termos de origem (locais 

específicos) ou processo (os orgânicos, por exemplo). Para o autor, a dinâmica econômica é 

uma ameaça ao desenvolvimento de AFN. Ao transpor essa dificuldade, elas podem gerar 

impactos positivos porque, se não houver uma quebra no padrão de relação produção-

consumo, a pressão de custos quando não há um desenvolvimento da receita, pode 

comprometer os aspectos de qualidade envolvidos (RENTING et al., 2003). 

Enfim, Goodman apresenta uma das maiores produções relacionadas ao tema. 

Atribuindo a origem das AFN a problemas ocorridos no sistema convencional (como a 

questão das epidemias em rebanhos), ele também aponta para a desigualdade social resultante 

que reproduz aquela existente no sistema convencional de produção. Mais um vez, 

encontramos na sua obra a crítica ao dualismo global-local que não contribui em sua 

simplicidade para a evolução de AFN como formas de articulação produção-consumo mais 

sustentáveis (DUPUIS; GOODMAN, 2005; WILSON, 2013). 

Já considerando apenas os autores dos artigos selecionados, Morris e Kirwan são os 

únicos autores que, simultaneamente, continuam se dedicando à publicação de artigos sobre o 

tema, ao mesmo tempo em que fazem parte dos principais influenciadores deste período. 

Sobre eles falarei mais adiante, ao discorrer sobre os avanços da última década. 

Observando a co-autoria dentre os trabalhos identificados, cheguei ao Quadro 3 que 

ilustra as relações entre eles. Esse cruzamento deixa clara a forte interrelação entre esses 

autores que influenciaram as publicações mais recentes. 
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Quadro 3 - Relação entre autores citados através do número de trabalhos em co-autoria 

 

Intensidades das relações indicadas pelas cores variando do verde escuro - relação forte; amarelo – relação regular; vermelho 
- relação fraca; branco - ausência de relação 

Fonte: elaboração própria 

 

Em suma, o ponto de partida para os trabalhos mais recentes repousa no desafio de 

entender e diferenciar melhor as AFN para que se possa entender sua diversificada dinâmica, 

o relacionamento consumidor-produtor e os resultados aos quais elas podem levar. 

 

 

2.1 A EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO SOBRE AFN DE 2010 A 2016 

 

 

Como inicialmente colocado, a comercialização da produção de agricultores familiares 

pode tornar-se incompatível com o sistema massificado, e então, novas formas de 

comercialização se mantêm ou nascem para tornar possível esse modo de vida. Assim, elas se 

apresentam como formas de possibilitar a comercialização da produção de agricultores 

familiares com escala insuficiente para negociar e atender às necessidades das cadeias de 

super e hipermercados. Por isso, um dos motivos apontados para o crescimento dessa 

modalidade é, supostamente, a revitalização do suporte dos consumidores à agricultura local. 

Inicialmente, proponho nos localizarmos em relação à discussão sobre redes 

agroalimentares alternativas – AFN (alternative food network). Uma discussão extensa foi 
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Kneafsey, M.

Kirwan, J. 3

Maye, D. 4 5

Holloway, L. 11 3 3

Dupuis, E.M. 1 1 1 1

Goodman, D. 1 1 1 1 5

Ilbery, B. 8 1 11

Allen, P. 1 1 1 1

Marsden, T. 2 1 1 2

Hinrichs, C. 1 1 1 1 2

Morris, C. 2 4 1 1 1

Murdoch, J. 1 1 1 5

Renting, H. 2 2 5

Guthman, J. 2

Watts, D. 1 4
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mantida pelos autores indicados no início deste capítulo sobre como definir essas redes e que 

permanece até os dias atuais. Entre muitos pontos de vista sobre os quais discorro a seguir, 

prevalece fortemente o ponto comum da definição em oposição ao sistema convencional 

representado pela produção em larga escala e comercialização através de supermercados 

(MORRIS; KIRWAN, 2011; TREGEAR, 2011; HAYDEN; BUCK, 2012; WILSON, 2013; 

SIMONCINI, 2015). Dessa forma, uma ampla gama de iniciativas compõe o universo das 

AFN como, por exemplo, feiras de produtores, community supported agriculture (CSA), 

esquemas de cestas, grupos de compra, jardins comunitários, autoabastecimento, etc. 

Em 2014, uma revisão da literatura feita por Bowen e Mutersbaugh relacionou as 

contribuições feitas à definição da área. Comparando a corrente considerada anglo-americana 

(as redes agroalimentares alternativas, alternative food networks - AFN) com a francesa (os 

sistemas agroalimentares localizados, systémes agro-alimentaires localisées - SYAL) os 

autores definem duas vertentes que se diferenciam pela perspectiva em relação ao termo local. 

Enquanto a AFN se relaciona com o local em algum dos momentos da cadeia de 

abastecimento (portanto definindo uma visão ampla) e sem tê-los como conceito chave, para a 

corrente definida pelos pesquisadores franceses, o local é relacionado a questões territoriais de 

produção do alimento. Assim, a AFN se vê em torno de diferentes esquemas de produção e 

aquisição de alimentos sempre em oposição aos modos convencionais através de 

supermercados e grandes corporações. Já o SYAL trata muito mais da constituição de 

comunidades e da produção agrícola em certo limite territorial, muitas vezes lidando com 

questões de indicação geográfica de origem e, assim, a conquista e denotação de um capital 

cultural e social formado por comunidades. A pesquisa utilizando termos como “local” em 

substituição a “alternativo” indica que a abordagem originada pelas escolas anglófonas 

ganhou maior relevância nesses últimos anos e vem se disseminando geograficamente. 

Uma possibilidade a essa relevância é que dificilmente são encontradas cadeias 

puramente dedicadas à comercialização de produtos locais e, muitas vezes também, à 

exclusiva comercialização direta. O Henry Doubleday Research Association (2005
2
, apud 

GEEN, 2006) propõe o termo venda direta de multiprodutores para se referir à 

comercialização direta de redes formadas por diversos agricultores ou da complementação do 

portfólio de negócio com produtos trazidos de outros produtores (Figura 2). Dessa forma, as 

redes alternativas colocam em evidência a discussão sobre o que considerar como local. 

                                                   
2Henry Doubleday Research Association Final report of sustainable organic vegetable systems network. 

DEFRA project OF 0340, 2006. 
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Figura 2 - Esquema de comercialização direta de multiprodutores 

 

 

Em relação a vendas locais, também se vê associado o termo cadeias curtas. Geen 

(2006) alerta para a confusão que pode ser gerada quando vendas diretas se referem a cadeias 

de abastecimento longas ou curtas, derivando outras definições e implicações. Para Hinrichs 

(2003), a definição do que é local advém de uma construção sociocultural específica e fluida 

ao longo do tempo e do espaço. Por outro lado, formas de comercialização comumente 

relacionadas a cadeias curtas podem também utilizar fornecedores e cadeias mais longas. A 

autora destaca o risco de simplesmente defender o local (mesmo porque o espaço relacionado 

ao local não é uma definição assertiva) em oposição ao global, e traz a idéia de que local-

global não é uma variável binária, trazendo justamente o conceito de que toda cadeia traz uma 

mescla espacial diferente. 

Com isso, dois outros pontos são propostos como possíveis contribuições da corrente 

francesa à anglófona: i) o potencial para o estudo dos problemas gerados pelo localismo 

defensivo (elitização e desigualdades geradas); ii) a efetividade da criação de bens comuns 

pela comunidade como defesa às dinâmicas de neoliberalização e individualização do 

mercado (BOWEN; MUTERSBAUGH,2014). 

Esse localismo para o SYAL envolve muito mais os aspectos culturais e sociais 

característicos de uma comunidade. Ao fomentá-lo, há o objetivo de fortalecer as condições 

para manutenção socioeconômica dessa comunidade. Grande parte dos estudos traz questões 

relacionadas a produtos com certificação de origem, por exemplo, e que se integram em 
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 Fonte: adaptado de Milone, 2013. 
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cadeias que os levam a grandes distâncias territoriais. Produtos de necessidade mais básica 

também podem ser o alvo desses sistemas localizados sempre que a articulação se dá em 

função do capital social e cultural, sua manutenção e ou fortalecimento. 

Quanto ao SYAL contribuir no estudo de AFN, seu aporte pode se dar porque o 

localismo sem alguns cuidados reproduz problemas do sistema convencional. Hinrichs (2003) 

analisa esse debate em Iowa, mostrando que o conceito de local, aplicado a um estado que é 

maior que o Reino Unido, é questionável e gera distorções que perpetuam problemas sociais 

bem como não necessariamente traduzem-se em benefícios ao meio-ambiente. Ou seja, o 

localismo como conceito espacial não necessariamente é o centro e o fator que pode 

relacionar AFN a benefícios socioeconômicos e ambientais, mas sim o localismo como 

instrumento para amparar comunidades que podem ser delimitadas geograficamente, ainda 

que em diferentes escalas. 

Aprofundando na definição do que o AFN envolve, encontramos a defesa de Morris e 

Kirwan (2011) sobre ser uma definição simplista gerada em oposição ao sistema 

convencional, além de abarcar elementos que podem variar entre o modo de produção, o meio 

de distribuição e elementos que propõem uma alternativa às formas convencionais de 

produção e distribuição, ainda que o mesmo ator esteja também utilizando métodos 

convencionais em outros momentos da cadeia. Para Bowen e Mutersbaugh (2014), a AFN se 

desenvolve em função de um posicionamento estabelecido pelas relações dentro da cadeia, 

ampliando o leque de possibilidades em relação a distâncias entre consumo e produção ou 

noções construídas socioeconomicamente (cadeias globais vs. produtores locais). Ainda, 

encontram que vários autores recorrem ao argumento “polanyiano” (1980; 2012) do 

enraizamento econômico na sociedade para estabelecer AFN como re-enraizamentos que 

fomentam vínculos e alteram a relação econômica produtor-consumidor em diferentes graus, 

a depender do formato em questão. 

Os críticos a uma definição dita simplista alegam que diferentes AFN produzem 

resultados muito diferentes quanto ao impacto ambiental, à justiça social, ao desenvolvimento 

rural, dentre outros aspectos, que são obscurecidos pelas generalizações (MORRIS; 

KIRWAN, 2011; GRIVINS; TISENKOPFS, 2015). 

Para Simoncini (2015), há três linhas de pensamento abordando a temática das AFN. 

A primeira, com enfoque através da economia política, se baseia nos trabalhos de Marx, 

Polanyi e Granovetter, vendo o fenômeno como uma reação às forças predominantemente 

capitalistas do sistema convencional. Um segundo grupo se desenvolve a partir da sociologia 

rural buscando entender, através de entrevistas e observações, o enraizamento social que se 
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forma nas AFN em oposição ao sistema convencional. A terceira linha de pensamento se 

forma da conjunção das duas anteriores e agrega à discussão os fatores ambientais. No 

entanto, há pouco desenvolvimento no sentido de como fazer essa construção até aqui. 

Forssell e Lankoski (2015) também produziram uma revisão de literatura importante 

em que encontram diferentes (não conflitantes) definições para AFN, inclusive retomando 

termos diferentes para o que consideram ser o mesmo fenômeno (cadeias curtas de 

abastecimento alimentar, iniciativas alimentares alternativas, sistemas alimentares locais e 

alternativos). Assim, eles propõem a caracterização das AFN a partir de três dimensões: 

históricas, centrais e de resultados. 

Através de características da história de seus atores e da sua formação é possível 

verificar aspectos e valores que se diferenciam da lógica econômica convencional, com 

preocupações a respeito da sustentabilidade e formas de operação não triviais e baseadas na 

simples troca. 

Já as características centrais não se referem à formação e aos valores envolvidos na 

rede em questão, mas a forma como ela funciona comercializando produtos com algum 

atributo de qualidade, alterando os conceitos de distância (em três aspectos: espacial, em 

termos de transações ou de informações) ou a forma de governança convencional (CSA, por 

exemplo). 

Finalmente, as características de resultado se relacionam aos efeitos produzidos em 

AFN, como fortalecimento das relações, confiança, dentre outras. 

Esses esforços de conceitualizar AFN são realizados na tentativa de tornar mais claras 

as diferenças entre as AFN, uma crítica comum entre os estudiosos do tema uma vez que a 

alternatividade não necessariamente implica resultados diferentes daqueles alcançados por 

cadeias convencionais. De outra forma, a simples ênfase em características diferentes também 

pode criar sistemas muito distintos. 

Encontramos em Si, Schumilas e Scott (2015) uma proposta que proponho ser vista 

como complementar, explorando quatro aspectos. O primeiro deles é a constituição da rede 

como mercado de alimentos e sua redistribuição de valores em oposição à produção em larga 

escala convencional. Esse aspecto pode ser abordado como uma característica histórica da 

rede quando existente. A redistribuição é proposta por Polanyi (1945) como uma forma de 

integração econômica e esses atores poderiam ter a responsabilidade sobre ela, ainda que de 

uma forma muito distante da verificada em comunidades autóctones. Em outras palavras, 

quero dizer que em arranjos alternativos, as empresas atuam como intermediárias em uma 

suposta redistribuição de renda. Essa integração pressupõe que consumidores aceitem pagar 
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um valor acima do que encontrariam em outros fornecedores porque confiam que os 

produtores ligados a esses fornecedores escolhidos estão também recebendo um valor mais 

alto e que permite manter seus modos-de-vida. 

Um segundo aspecto se refere às novas formas de associação política e governança de 

mercado, referenciadas pelos autores anteriores como características. 

Os dois últimos aspectos podem ser vistos como características de resultados de uma 

AFN. Um diz respeito à reconstrução da confiança entre produtores e consumidores, enquanto 

o outro à alternatividade ecológica como fundamento que abarca práticas produtivas mais 

sustentáveis. 

Na questão ecológica, entretanto, há um detalhamento em Si, Schumilas e Scott (2015) 

que a subdivide em cinco aspectos: saúde, localização, ecologia (impacto ambiental), justiça 

social e sazonalidade. 

É interessante destacar que, ao utilizar essa proposta para a caracterização de AFN na 

China, estes autores indicam um contexto social e histórico bastante diferente da literatura 

desenvolvida no ocidente no mesmo período, mas retomam questões de qualidade na provisão 

de alimentos que também encontramos entre os autores ocidentais de períodos anteriores. Isso 

demonstra a heterogeneidade das AFN que, no caso da China, têm uma influência grande da 

necessidade de garantir a segurança alimentar, dados problemas recentes com contaminação e 

comercialização de alimentos impróprios ao consumo humano. Também é importante o 

contexto histórico para o entendimento de AFN nos países do leste europeu após a queda do 

regime comunista. Neles encontramos relações desenvolvidas a partir da produção doméstica 

que se desdobram em relações sociais, um sistema que nasceu da busca por maior estabilidade 

na provisão de alimentos quando o regime político falhava (JEHLICKA; SMITH, 2011; 

MYNCITE, 2012; SMITH; JEHLICKA, 2013). 

Dessa forma, as AFN ganham uma nuance muito maior e começam a ser 

desmitificadas em relação a um objetivo claro e comum de preservação ambiental ou 

desenvolvimento socioeconômico. Potencialmente, elas podem endereçar diferentes falhas de 

mercado. 

Uma questão aberta por Fonte (2013) pergunta se o comportamento de consumidores 

individuais é a origem de uma transição a sistemas alimentares sustentáveis, sendo que as 

AFN viriam a ser a expressão pré-figurativa de modelos políticos de formas de consumo de 

alimentos mais justas e sustentáveis. Dada a diversidade de AFN que se pode identificar e 

essa proposta de caracterização, talvez seja mais correto dizer que alguns casos de AFN se 
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mostrem dessa forma, porém provavelmente são apenas determinados por situações 

momentâneas de articulação entre produção e consumo. 

No estudo de Grivins e Tisinkopfs (2015) encontramos indicativos interessantes da 

falta de clareza envolvida em alguns sistemas alternativos. Ao analisar as declarações de 

consumidores referentes a algumas práticas alternativas, eles propõem a intensificação de 

características em diferentes sistemas e destacam a afiliação de consumidores de forma 

diferente a cada característica. Por exemplo, o mesmo consumidor que se diz preocupado com 

o uso de agrotóxicos, sementes geneticamente modificadas e conservantes mostra-se inclinado 

a preferir preços mais baixos, uma característica fundamental do mercado convencional e, 

possivelmente, conflitante com a redistribuição de valores ou a justiça social. Esse interesse 

mais ou menos voltado a aspectos altruístas também é discutido por Dubuisson-Quellier, 

Lamine e Le Velly (2011), que identificam os consumidores como engajados, oportunistas e 

uma parcela que consideram como recrutados. Isso porque os autores vêem algumas AFN 

como movimentos políticos que geram conscientização. Ainda assim, reconhecem a 

dificuldade em romper com a lógica consumidora, uma vez que essas redes se mantêm 

influenciadas pelas expectativas dos consumidores de preço, qualidade, sortimento dentre 

outros fatores. 

Talvez olhar para as características históricas seja uma forma de identificá-las como 

expressões pré-figurativas de novos modelos políticos, por eventualmente trazerem uma 

transformação de conhecimentos e práticas em direção a maior justiça e sustentabilidade, 

inclusive alterando a forma de consumo. Iniciativas sem essas características históricas talvez 

se mostrem apenas como novos arranjos de distribuição de alimentos frente às necessidades 

do consumidor. 

Frente a todos os aspectos levantados pelos pesquisadores, nada muito específico é 

encontrado em relação ao tipo de AFN que se busca aprofundar neste estudo, ou seja, os 

esquemas de cestas. Os esquemas de cestas são abordados e definidos apenas por Paul e 

McKenzie (2013):  

“como companhias, cooperativas ou grupos que distribuem alimentos a 

consumidores privados nas proximidades, frequentemente famílias individuais, 

garantindo que os produtos são frescos e produzidos localmente. Geralmente as 

caixas são distribuídas semanalmente a um preço pré-combinado.” 

A origem de alguns casos também é citada. No mesmo texto, os autores narram que o 

relacionamento criado entre diferentes atores (produtores, agrônomos, simpatizantes, etc.), 

pela iniciativa de incentivo à agricultura periurbana de Barcelona, propiciou a formação de 
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um esquema de cestas. Mais tarde, a organização dos produtores em três associações acabou 

relacionada a quatro esquemas de cestas diferentes em operação na cidade. Em outros casos, 

também é observada uma relação com a proximidade de grandes centros (JAROSZ, 2008; 

SPILKOVA; PERLIN, 2013; BARBERA; DAGNES, 2016), embora sejam observações 

superficiais dentro de discussões enfocadas em outras questões. De maneira geral, a análise 

mostra, portanto, uma escassez de entendimento em torno dos esquemas de cestas como 

forma de AFN. 

Por outro lado, muito se pesquisou a respeito de outros tipos de AFN e as experiências 

acumuladas podem ajudar na elaboração da proposta desse estudo. Assim, o entendimento dos 

esquemas de cestas pode se beneficiar do conhecimento já acumulado em relação a situações 

similares que apresentarei a seguir. 

  

2.2 SOBRE O DESENVOLVIMENTO DAS REDES E AS MOTIVAÇÕES 

ASSOCIADAS 

 

 Ainda que alguns autores relacionem o surgimento ou crescimento dessas redes com 

motivações politicosociais a favor de causas socioambientais, estudos empíricos mostram 

outros fatores motivando essa opção, possivelmente tanto pelo lado de produtores, como de 

consumidores. 

 Quando O‟Neill (2014) estudou essas redes no Reino Unido, ela observou que mesmo 

dentro de territórios com vasta tradição em agricultura intensiva, têm sido abertos espaços 

para essas redes. Sem chegar a uma conclusão, ela sugere que esse movimento não é apenas 

fruto de uma crise do sistema convencional, não observando uma completa mudança do 

convencional ao alternativo, mas a coexistência e adoção de técnicas diferentes. 

 Isso é mais fortemente colocado em evidência em estudos conduzidos fora dos países 

mais desenvolvidos. Na República Tcheca, Spilkova e Perlin (2013) observaram que os 

compradores em feiras de produtores estavam menos preocupados com essas questões 

socioambientais e iam a esses mercados por motivos mais hedonísticos, buscando diversão, 

sabor, frescor, etc., em oposição ao que comumente é encontrado nos mercados da Europa 

Ocidental e Estados Unidos. Também no Leste Europeu encontramos vários exemplos de 

sistemas de autoabastecimento originados muitas vezes da necessidade de suprir as falhas de 

abastecimento que aconteciam no período pré-capitalista (JEHLICKA; SMITH, 2011; 

MYNCITE, 2012). Curiosamente, práticas parecidas surgem nos EUA em períodos de crise 
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de abastecimento, porém são deixadas de lado para ressurgirem atualmente motivadas pela 

alternatividade que representam (NAYLOR, 2012).  

 Para Vitterso e Tangeland (2015), a escolha por redes alternativas se relaciona a uma 

busca por um mercado de alimentos mais variado. Isso é indicado pela própria oferta de 

variedade de alimentos dos canais convencionais que têm crescido em termos de produtos e 

qualidade. Para ele, o alimento deixa de ser uma questão de nutrição e satisfação da fome para 

tornar-se um prazer e uma demonstração de status. Nos EUA, o ressurgimento do auto-

abastecimento através de jardins de alimentos também é apontado como uma prática de elite, 

buscando ser alternativa (NAYLOR, 2012). 

 Já na China, enquanto por um lado há um movimento pró-ambiental, o contexto de 

desconfiança disparado por vários escândalos em meio ao desenvolvimento da indústria 

alimentícia local abriu a oportunidade para que AFN se estabelecessem como forma de 

reconstruir a confiança do consumidor nos alimentos já que estas redes são, em geral, mais 

curtas e transparentes (SI; SCHUMILA; SCOTT, 2015). 

Em 2010, Morris e Kirwan analisaram o mercado formado por produtos alimentícios 

naturalmente enraizados. Estes são produtos que na sua divulgação (propaganda, embalagens, 

etc.) fazem referência à natureza dos locais em que foram produzidos, aproveitando aspectos 

de biodiversidade entre outros. Por utilizarem fatores produtivos não convencionais, também 

são considerados uma forma específica de AFN. Gunderson (2014) retoma a discussão sobre 

AFN e o consumismo ético relacionado a elas sob a mesma perspectiva teórica. Ambos 

autores concluem a incapacidade dos consumidores de absorver toda a informação a respeito 

do alimento consumido, levando o produtor/vendedor a selecionar o que é comunicado e 

mantendo outras informações ocultas. Ao final, essa limitação leva a mesma estrutura de 

comoditização do mercado convencional.  

Outros estudos trarão mais claramente essa aproximação entre AFN e modelos 

econômicos convencionais. Na China, por exemplo, várias iniciativas de CSA são lideradas 

por empreendedores capitalistas (SI; SCHUMILA; SCOTT, 2015). A partir de uma 

oportunidade e necessidade de consumidores, esses empresários organizaram modelos que 

parecem proporcionar maior confiança ao consumidor. Os resultados buscados não 

necessariamente trazem maior justiça social ou preservação ambiental. As características 

históricas tampouco têm relação com causas sociais ou ambientais. Mas está nas 

características centrais relacionadas à governança e distâncias na rede, um modelo alternativo 

que as faz uma AFN. 
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É interessante relacionar esse pensamento às críticas feitas sobre a possibilidade de 

inclusão de consumidores de baixa renda em uma AFN nos EUA (KATO; MCKINNEY, 

2015). Estes autores relatam que o movimento nasce de uma perspectiva criada a partir de 

uma classe de maior poder aquisitivo, criando um espaço que possivelmente excluiria aqueles 

que não têm meios financeiros, espaciais, temporais, sociais ou culturais para participar. As 

conclusões, no entanto, apontam para limitações do capital social e cultural como principais 

problemas. Neste estudo de delineamento quasi-experimental, após a divulgação e 

experimentação do modelo em populações de baixa renda, as famílias que não voltaram a usar 

o mercado alternativo relacionavam-se a extratos mais jovens da população, vistas como 

culturalmente menos conectadas a hábitos alimentares saudáveis. Isso indica a necessidade de 

construções sociais para suportar certas AFN. 

Como resumido por Forssell e Lankoski (2015), o enraizamento das AFN em relações 

sociais diferentes das que hoje se estabelecem (quando se estabelecem) em canais 

convencionais, pode trazer benefícios diversos ao meio rural, desde questões sociais até 

ambientais. Nesse ponto, os estudos dentro do SYAL são mais claros a respeito dos 

mecanismos sociais dessa articulação, ainda que estejam mais concentrados no entendimento 

da dinâmica de produção e instituições que as resguardam, enquanto ao falar de AFN os 

consumidores aparecem mais dispersos e as iniciativas podem lidar com vínculos sociais mais 

fracos. Entre vínculos mais fortes presentes em SYAL, e uma nuance até AFN baseadas em 

vínculos inegavelmente mais fracos com consumidores, a AFN ainda se mostra como mais 

dependente desses vínculos do que a cadeia convencional de super e hipermercados. 

A partir desse ponto-de-vista, fui buscar, na Sociologia Econômica, um suporte teórico 

para poder discutir como os esquemas de cestas estão se consolidando. A seguir busco dar 

mais detalhes sobre o uso feito dessa vertente teórica, bem como as potencialidades de utilizá-

la para fortalecer o entendimento desse fenômeno. 

 

 

2.3 A SOCIOLOGIA ECONÔMICA NO ESTUDO DESSAS REDES 

 

 

 Assim como tantas outras teorias alternativas à visão econômica neoclássica do 

indivíduo racional, a Sociologia Econômica propõe uma forma diferente de ver a ação 

econômica.  Através da ressocialização do indivíduo, ela entende que a ação econômica 
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também apresenta aspectos relacionados ao meio social em que ocorre e, portanto, não é 

totalmente racionalizada e egoísta. A vida social também é determinante da escolha, através 

das redes em que os atores estão inseridos, dos valores que são compartilhados, e da forma 

pela qual as relações acontecem entre os indivíduos envolvidos na ação. 

 Construída a partir de visões criadas em diferentes áreas, a Sociologia Econômica vai, 

muitas vezes, fazer uso de ideias concebidas em outros campos tanto da Sociologia, como da 

Economia. Tampouco há uma clara delimitação dos seus autores, principalmente em relação a 

dois deles, Polanyi e Bourdieu, que ora são colocados como autores nesse campo, ou apenas 

seus precursores. 

 De qualquer forma, alguns apontam sua retomada na publicação de “A Grande 

Transformação” (POLANYI, 1944) quando o autor retoma o conceito de enraizamento social 

da economia através de uma análise histórica. Mais tarde, Granovetter (1973) utiliza o mesmo 

termo ao demonstrar a importância das relações sociais no mercado de trabalho. Atualmente, 

ainda se discute essa origem e os significados diferentes que possam ser atribuídos ao 

conceito do enraizamento social. Aqui não pretendo discutir a definição desse aspecto central 

da teoria, o enraizamento social, mas dar visibilidade sobre os aportes mais recentes a ela. 

Dessa forma, o trabalho de Polanyi tem uma de suas continuidades na chamada Nova 

Sociologia Econômica, que busca entender como as relações sociais podem constribuir para 

explicar a ação econômica. A possibilidade advinda do desenvolvimento de ferramentas 

computacionais para o estudo de redes sociais permitiu que Granovetter (1985) testasse 

empiricamente o enraizamento da ação econômica em relações sociais no mercado de 

trabalho e, a partir daí, outros conhecimentos fossem gerados e/ou refutados a respeito da 

ação econômica, resultando em um pensamento que evita tanto a subsocialização do 

pensamento econômico neoclássico, como a supersocialização defendida pelos sociólogos. 

Dessa forma, as propostas teóricas de grandes influenciadores da Sociologia Econômica são 

encontradas em diversos artigos relacionados a AFN, enquanto em outros, apesar de não 

haver sido utilizada, contam com elementos interessantes para discussão pela notoriedade das 

relações sociais envolvidas. Por outro lado, são poucos os exemplos em que ela dá base a 

estudos empíricos voltados a determinar fatores no desenvolvimento de AFN. 

É um grupo italiano de pesquisadores que a vem utilizando de forma mais consistente 

para estudar os grupos de compra solidária (gruppi di acquisto solidale, em italiano). A 

confiança é apontada como o primeiro fator influenciador deste tipo de consumo, seguido 

pelas preocupações com o desenvolvimento rural e local. O conhecimento acerca da técnica e 

das práticas de certificação é o último fator influenciador (MIGLIORE; SCHIFANI; 
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CEMBALO, 2015). De um ponto de vista estrutural, Migliore et al. (2014) conseguem 

mapear a rede e a influência dos principais atores identificando o tempo de existência e a 

função dos atores como aspectos-chaves para determinar sua centralidade e intermediação dos 

processos. Foi também nesse estudo que movimentos sociais distintos são mapeados e têm 

seu papel entendido, como o caso do Slow Food, na construção desses grupos. 

Uma contribuição grande sobre o tema da confiança é dada por Thorsoe e Kjeldsen 

(2015) pesquisando grupos semelhantes na Dinamarca destacando a importância da interação 

presencial e a regularidade dos trabalhos. É interessante notar que a referência de preço do 

mercado se mantém, ainda que apareça a compreensão pela existência de preços mais altos, 

quando necessário. Sua conclusão aponta a necessidade de quebrar a confiança unilateral (o 

consumidor confia no produtor) encontrada no sistema convencional, para construir uma 

confiança mútua em que o produtor também possa confiar no consumidor. Outro fator 

importante para isso é a utilização frequente das mídias eletrônicas para comunicação, uma 

forma muito eficiente de aproximar consumidor-produtor que elas tornaram possível. 

Bos e Owen (2016) aprofundam esse papel das mídias eletrônicas, mas indicam que 

um contato presencial é essencial na construção da confiança e transparência, principalmente 

para uma reconexão moral. Essa evolução nos meios de comunicação aparenta ter tido um 

papel significativo para a constituição dessas redes. É importante lembrar que sítios de 

relacionamento não são os únicos viabilizadores do estreitamento das relações nessas redes. 

As ferramentas se estendem de recursos como telefones, às mensagens instantâneas de 

variadas formas, transmissões instantâneas de imagens e vídeos, correio eletrônico, etc. Um 

repertório indisponível há 30 ou 40 anos. 

Entre os estudos teóricos, em um dos mais ambiciosos, Morris e Kirwan (2011) 

propõem o refinamento de um conceito sugerido, segundo os autores, em vários outros 

trabalhos, o enraizamento ecológico. Apropriando-se dos conceitos desenvolvidos na 

Sociologia Econômica em relação ao enraizamento social, o enraizamento ecológico vai além 

para considerar os aspectos ambientais envolvidos na produção, distribuição e consumo. No 

entanto, dado que a ruptura paradigmática pode ser um dos principais pontos de tensão desse 

exercício, o enraizamento ecológico ainda enfrenta um período de maturidade e, talvez, o foco 

no enraizamento social possa inclusive colaborar para esse próximo passo. 

 Em 2000, Glucksmann chamou a atenção no informativo do sítio eletrônico europeu 

de Sociologia Econômica para a carência de estudos sobre a distribuição e o varejo, aspectos 

bastante marginalizados do mercado que se foca na díade produção-consumo sem reconhecer 

o papel fundamental que o varejo pode representar como mediador dessa relação. Alguns 
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autores já reconhecem que, atualmente, o varejo ocupa o lugar antes ocupado por grandes 

indústrias na organização econômica mundial, basta atentar para o tamanho de varejistas 

como Walmart e Tesco e seus faturamentos maiores do que o produto interno bruto de alguns 

países para entender a dimensão que tomaram (REARDON; TIMMER, 2012). Quando o 

varejista começa a ser visto como o orquestrador da cadeia, ao escolher um canal de compra, 

os consumidores também estão pagando pela relação que estabelecem com ele seja em termos 

de eficiência, serviço prestado ou, simplesmente, de familiaridade. Essa proposição se opõe a 

visão microeconômica baseada no caráter transacional da operação. 

 Relacionado a isso, Glucksmann (2000) aponta uma alteração na divisão de trabalho 

ligada aos gêneros e o atual papel da mulher na sociedade, em constante mudança. Enquanto 

no passado elas se concentravam em atividades não remuneradas e domésticas (incluindo o 

abastecimento do lar), com a crescente inserção das mulheres no mercado de trabalho, essa 

divisão perde força e as atividades não remuneradas são gradativamente substituídas. Ora, a 

tarefa de ir às compras vista como ato de consumo e lazer perde relevância, ganhando 

conotação de trabalho não remunerado que culmina em abrir espaço para sua substituição por 

novas formas de varejo (GLUCKSMANN, 2000). Fortalecendo isso, observa-se uma 

diferença, ainda que pequena, entre os papéis ligados ao gênero encontrada em AFN nos EUA 

quando essas tinham a comercialização de orgânicos como característica central 

(CASTELLANO, 2015). Isso pode ser um indicativo da modificação maior do papel das 

mulheres em lares que escolhem essa forma de compra. 

 Os esquemas de cestas em domicílio podem estar sendo também influenciados por 

essa transformação. Aparentemente, esses esquemas estão associados a grandes centros nos 

quais também se intensifica a inserção das mulheres em trabalhos remunerados (JAROSZ, 

2008; PAUL; MCKENZIE, 2013). Associado a isso, o fato de elas historicamente serem 

responsáveis pelo abastecimento doméstico coloca-as como atores importantes na escolha do 

canal de distribuição, quando não as únicas responsáveis por ele. Nesse sentido, os aspectos 

levados em conta devem estar relacionados a fatores históricos que são colocados em 

perspectiva na busca por alternativas. Mulheres herdaram um conjunto de crenças, mas se 

vêem em um novo mundo, com novos interesses e formando novos hábitos. A conciliação 

entre o cuidado doméstico e a vida profissional pode ser um fator que dispara um reajuste das 

práticas. 

 Outra alteração social que vale ressaltar como influenciador no desenvolvimento dos 

esquemas de cestas é o fortalecimento da internet, que abre a possibilidade de comunicar bens 

e serviços a um baixo custo para uma ampla população. Essa mudança tecnológica pode 
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representar uma transformação nas relações, e um dos aspectos impactados é a construção da 

reputação e confiança entre parceiros (PRZEPIORKA, 2014). É apontado que os sistemas de 

avaliação eletrônica mútua entre atores de transações comerciais podem, eventualmente, 

fortalecer escolhas transacionais em detrimento das relações. Por outro lado, a tradição no 

estudo do comércio indica que a natureza dos esquemas de cestas, caracterizada por impedir a 

escolha dos produtos e imediata verificação da qualidade do que é comprado, contribui para o 

enraizamento das relações, fundamental para geração de benefícios mútuos. 

 A divulgação fácil de imagens, o contato quase instantâneo e as redes sociais virtuais 

são também fatores novos que reforçam transparência e confiança em alguns arranjos de AFN 

(THORSOE; KJELDSEN, 2015; BOS; OWEN, 2016). O contato físico não é dispensável, 

mas é como se agora fosse possível um passo intermediário entre o anonimato das redes 

convencionais e o encontro presencial de feiras de produtores, por exemplo. Pode, além disso, 

atingir uma escala máxima como nos CSA, quando consumidores se engajam com o processo 

produtivo muitas vezes. 

 Também parecem indicar que aspectos relacionais podem ter maior impacto sobre a 

escolha do canal de compra do que questões estruturais da rede. A colocação é feita partindo 

do estabelecimento da confiança entre parceiros comerciais. No mercado virtual, a confiança 

é construída pela reputação em função da avaliação que os parceiros recebem ao efetuar  

transações. No entanto, os sítios eletrônicos dos esquemas de cestas não estabelecem esses 

mecanismos. Novamente, dependem do fortalecimento da relação ao longo do tempo para 

estabelecerem a confiança e prosperarem, ou seja, tratam-se de relações de mais longo prazo. 

 Ainda que o caráter relacional seja defendido como parte do enraizamento social da 

ação econômica, Swedberg (2005) enfatiza que não devemos perder de vista os interesses 

envolvidos nas relações, inclusive aquelas econômicas. O autor afirma que a questão do 

interesse sempre foi destacada dentro da Sociologia, porém seu conceito exige um cuidado 

fundamental para evitar que se perca como tautológico, um erro cometido dentro da 

Economia que ainda o reduziu ao interesse econômico apenas. A análise do interesse tem 

importância fundamental de traduzir ou absorver aspectos culturais definidos pela sociedade 

e, assim, influenciar a ação. Para Wilkinson (2010), o cálculo econômico sempre esteve 

presente em maior ou menor grau nas relações comerciais, porém a posição dos atores em 

uma rede é que definirá o seu peso na ação, ou seja, aspectos estruturais podem ter maior 

relevância. 

 Nesse sentido também é interessante abordar os interesses encontrados em estudos 

realizados principalmente fora do eixo Estados Unidos – Europa Ocidental. Enquanto nessas 
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geografias aparecem preocupações como, por exemplo, a sustentabilidade social e o 

desenvolvimento rural, o estudo de AFN no Leste Europeu, China, Itália e África 

(FREIDBERG; GOLDSTEIN, 2011; SPILKOVA; FENDRYCHOVA; SYROVATKOVA 

2013; MINCYTE, 2013; CEMBALO; MIGLIORI; SCHIFANI, 2013; SI; SCHUMILAS; 

SCOTT, 2015; WANG et al., 2015; MIGLIORI; SCHIFANI; CEMBALO, 2015) mostra 

interesses diversos em diálogo. No limite, a análise do mercado austríaco (SCHERMER, 

2015) e norueguês (VITERSO e TANGELAND, 2015) são exemplos de como interesses que 

se conciliaram foram capazes de impedir o desenvolvimento de AFN em um, e do próprio 

mercado de orgânicos, em outro. Levanto aqui a possibilidade de que a confiança em atender 

às expectativas individuais seja um impulsionador importante da relação por parte dos 

compradores, enquanto os interesses dos varejistas podem ser diversos (econômicos, 

ambientais, sociais, etc.). 

 Ao longo da relação, as trocas existentes ultrapassam o vínculo econômico e podem 

influenciar os interesses, ultrapassando as questões iniciais dos compradores. É interessante 

observar que um dos maiores varejistas em esquemas de cestas atuando no Reino Unido tem 

em seu sítio eletrônico evidências sobre interesses não-econômicos que fortalecem aspectos 

de sustentabilidade social e ambiental. Por outro lado, ele mantém um acompanhamento de 

preços regulares de seus concorrentes convencionais (Tesco, Sainsbury) para dar 

transparência sobre os preços que o conteúdo das cestas custaria nos diferentes varejistas, um 

apelo claramente econômico. Esse fato abre espaço para explorar evidências de que o sistema 

convencional ainda pode ser um balizador da escolha, porém o valor de aspectos subjetivos 

também a influencia. Ou seja, a escolha leva em consideração o cálculo econômico, mas de 

maneira subjetiva, assim como considera outros aspectos morais, culturais e ideológicos. 

Voltamos ao discurso da escolha racional e, consequentemente, à crítica de Swedberg (2005) 

a um mecanismo que, supostamente, explica tudo: a razão. Ao colocá-la de lado, podemos 

simplesmente observar o intangível das relações humanas estabelecendo padrões de consumo. 

 Nesse ponto, vale distinguir entre os movimentos sociais na década de 70 que 

originaram os esquemas de certificação orgânicos e a sua continuidade, uma vez que a 

convencionalização desse mercado ocorre aquém dos ideais inicialmente propostos. O 

surgimento de AFN não necessariamente endereça esses ideais, porém, em muitos momentos, 

conversa com eles.  

 De fato, elas parecem ser importantes, considerando que produtores familiares serão 

cada vez mais dependentes de formas alternativas de comercialização dada a crescente 

consolidação dos grandes varejistas, a dinâmica convencional de relação entre varejistas e 
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fornecedores e as crescentes barreiras sanitárias e regulatórias impostas (WILKINSON, 

2010). Em uma AFN com motivações ideológicas, três tipos de atores distintos são propostos 

pelo autor: os ativistas dos movimentos sociais, os politizados e o setor público. Nesse caso, 

os movimentos sociais podem ser vistos como uma ferramenta de Marketing possibilitando a 

transmissão de mensagens a uma base de consumidores politizados. Para Debuisson-Quelier, 

Lamine e Le Velly (2011), através de AFN, alguns movimentos realizam um recrutamento ao 

atingir consumidores propensos a se engajarem nessas causas. Nessa relação, os movimentos 

sociais podem ver sua reputação chegar a atingir status de marca e mesmo dispensar sistemas 

de qualificação entre esses consumidores. Ao comparar essa proposição com a caracterização 

proposta para AFN, é possível identificar esses casos ao considerar a formação histórica de 

uma AFN (características históricas) e sua relação com consumidores politizados 

(características centrais ou de resultado). 

Retornando aos aspectos da Sociologia Econômica que buscam não se concentrar 

apenas no indivíduo ou somente na comunidade, há três dimensões das quais duas proponho 

considerar: as relações; e os interesses individuais (no caso das empresas, representadas pelos 

proprietários ou gestores). Segundo Fuhse e Mutzel (2011), incluindo a estrutura, a Sociologia 

Econômica tem sido particularmente preocupada em reunir as três dimensões para explicar e 

entender a ação social, da qual a ação econômica deriva. Apesar de excluir do objetivo desse 

trabalho entender a estrutura da rede, o que demandaria um tempo maior para a composição 

de uma estrutura de dados maior, as três dimensões são mais detalhadas a seguir visando 

prover um melhor entendimento ao leitor. 

 

2.3.1 DIMENSÃO DOS INTERESSES 

 

 

Retomando a discussão iniciada acima sobre a importância de abordarmos os 

interesses, encontramos uma revisão realizada por Swedberg em 2005 a respeito do termo 

dentro da Sociologia. Nela ele sugere não havermos chegado ainda a uma clareza a respeito 

do termo como um construto claro e operacionalizado de maneira consistente. A divisão dos 

principais autores revela três vertentes que variam entre a desconsideração do interesse na 

análise sociológica até a aceitação do interesse como principal (senão único) princípio para a 

ação. A terceira vertente pondera o interesse e a dinâmica social na determinação da ação e 

me parece mais apropriada para a investigação da Sociologia Econômica, uma vez que ela 
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pretende a reaproximação das disciplinas e o conceito de interesse, ainda que não idêntico 

entre elas, é fundamental dentro da economia. 

Bourdieu aparece, então, como um dos pensadores que mais se aprofunda e 

desenvolve a temática. Para isso, Swedberg (2011) cita que “o comportamento econômico é 

influenciado pelo entendimento que as pessoas têm das suas ações econômicas; e esse 

entendimento inclui valores e moralidade”. Ainda que adotar a perspectiva de Bourdieu sobre 

interesse nesse contexto implique também aceitar suas idéias sobre habitus, campos e capitais, 

as mesmas podem contribuir para o entendimento que busco. 

Em dois trabalhos o autor se dedica a aprofundar o tema, ao mesmo tempo em que 

defende sua relevância. Para ele, o interesse é definido como um produto de uma dada 

categoria de condições sociais. Como construção histórica ele não pode ser conhecido se não 

pelo conhecimento histórico. Isso porque ele está relacionado a um jogo social do qual o 

agente participa e que julga valer a pena participar. Nesse jogo as movimentações são quase 

intuitivas e acontecem em um quasi-presente em que os atores assumem novas posições. 

Assim, alguém pode, ao longo prazo, se ver em uma posição que não esperava, porém 

seguindo as regras do jogo (BOURDIEU, 1990, 1998) 

O valor visto em participar desse jogo é percebido na diferenciação entre estar dentro e 

fora dele. Entram aqui os valores simbólicos advindos dessa construção histórica do 

indivíduo, ao qual interesses econômicos não contribuem exclusivamente. Sendo assim não 

há espaço para o ato desinteressado, que é, aparentemente, um ato com interesses ocultos em 

um campo no qual o suposto desinteresse é esperado. 

No campo econômico, é necessário primeiro produzir a crença no valor de um 

produto, além de também associar um valor à atividade de produzi-lo. No âmbito individual, 

ele cria o conceito do habitus que seria o produto da história individual somada à história 

coletiva da família e da classe a qual pertence. O autor é claro também em não aceitar um ato 

como gratuito, ou seja, sem sentido para alcançar determinado fim. 

Ao trazer essas colocações ao meu estudo, vejo a possibilidade de reconciliar os 

aspectos econômicos com questões sociais que envolvem os atores. Nos casos dos 

empresários, não é possível esperar que todo o esforço seja desprovido do interesse 

econômico uma vez que os ganhos financeiros viabilizam o atendimento de outras 

necessidades dentro da sociedade. No entanto, há uma construção histórica que também 

influencia seus movimentos. A consideração de ambos para a ação econômica não pode ser 

tão previsível em seus resultados e acontece de maneira mais intuitiva e nem sempre 

produzindo o resultado esperado, contudo leva os atores a uma nova posição em movimentos 
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que podem ser pequenos e que, ao longo do tempo, acabam por trazer situações novas e que 

não eram a princípio planejadas. Pelo lado dos consumidores, a interação com seus 

fornecedores também influencia seus princípios éticos e morais em uma transformação lenta.  

 

 

2.3.2 DIMENSÃO RELACIONAL 

 

 

A análise relacional se foca nas relações estabelecidas nas díades que podem ser 

objetivadas como transmissão de informações, conhecimento, comércio, dinheiro, etc. 

Obviamente, a relação preponderante é comercial, no entanto, seguindo a proposta de como se 

dá a integração econômica desenvolvida por Polanyi (2012), além da relação comercial 

podemos encontrar outras variáveis e ocorrências ligadas à reciprocidade e à redistribuição, 

hábitos econômicos não aceitos dentro da teoria neoclássica. A reciprocidade, para o autor, 

envolve trocas nas quais, direta ou indiretamente, o agente espera ser beneficiado no futuro. 

Em sociedades primitivas, isso influenciava os agentes e criava uma teia de relações nas quais 

prevaleciam as necessidades sociais em detrimento de valores monetários. 

Já a redistribuição está relacionada à centralidade de atores na vida econômica cuja 

função associa-se a manter o bem-estar da comunidade e o suprimento das necessidades 

realocando recursos entre agentes ligados a ele. 

O que proponho aqui é olhar para ambos os tipos de relações não de maneira isolada 

como geralmente usada por Polanyi, mas sobreposta. Utilizando o conhecimento gerado por 

antropólogos a respeito de sociedades autóctones, o autor destaca a integração econômica 

entre elas utilizando apenas uma forma de relação. Quando na ausência do dinheiro, é 

possível imaginar que fica dificultada a simples troca comercial. Nessa situação, poderiam ser 

criados mecanismos para referenciar o valor dos produtos que eram objetos das transações, o 

que tampouco é comumente verificado. Assim a integração econômica pode se dar entre 

comunidades diferentes com base na reciprocidade (simples ou terciária), enquanto entre 

indivíduos ou subgrupos, prevalece a redistribuição através do poder central. 

Se esses mecanismos arcaicos de integração estão presentes hoje na sociedade 

moderna, eles perderam muito espaço para as relações comerciais que prevalecem, sobretudo 

quando há anonimato entre atores. Vale lembrar que as sociedades autóctones, além de 

relações econômicas, muitas vezes, mantêm relações pessoais amparadas em laços de 
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parentesco. Com isso, quero sugerir que vejamos como necessária uma relação pessoal como 

base para a reciprocidade. Por isso, é impossível imaginar uma relação de reciprocidade entre 

um consumidor e um grande varejista a não ser que, através de pessoas, esse varejista interaja 

com o consumidor. Essa é a impessoalidade que vejo como inviabilizadora para a 

reciprocidade, não invalidando a possibilidade de uma reciprocidade terciária que impacta 

indivíduos que não se conhecem, mas de alguma forma são identificados como pessoas e não 

corporações. 

A redistribuição parece se diferenciar porque o laço parece se estabelecer na confiança 

em um agente central cujo julgamento redireciona recursos a outros membros da rede. Pensar 

esse agente central como um grande varejista que transfere recursos dos consumidores a 

agricultores familiares, garantindo seu modo-de-vida, é possível, ainda que os mecanismos 

pelo qual isso se dê sejam desconhecidos. Talvez os esforços de desenvolvimento de um 

comércio justo passem por isso, porém não vou aprofundá-los para manter-me concentrado na 

proposição de que, em uma sociedade moderna, a troca, a reciprocidade e a redistribuição 

possam acontecer simultaneamente, influenciando os atores. 

Polanyi (2012) alerta para o cuidado de não tomar a reciprocidade com banalidade, já 

que é um termo corrente no nosso dia-a-dia. Utilizá-lo nesse caso não entendo como banal já 

que a reciprocidade pode compor o estabelecimento da confiança entre os atores e ser um 

importante componente do enraizamento social de esquemas de cestas. 

Quanto ao uso do conceito da redistribuição, a proposta é aceitar que as empresas, 

podendo ser vistas como ativistas de movimentos sociais, como sugerido por Wilkinson 

(2010), possam ser capazes de mobilizar consumidores politizados em uma estratégia de 

redistribuição na qual o preço não é simplesmente direcionado a ser o mais baixo possível 

(algo que ocorreria no processo de convencionalização – RENTING ET AL., 2003; 

GOLDBERGER, 2011), mas o necessário para manutenção do modo-de-vida de agricultores 

familiares. 

Também destaco que no campo da troca comercial, a movimentação que ocorre entre 

dinheiro e produto característica do comércio é o ponto de partida. A redistribuição será 

analisada a partir da comunicação existente entre as empresas e consumidores. Já em relação à 

reciprocidade, o intuito é entender que trocas não monetárias podem estar acontecendo cujo 

valor não esteja sendo explícito, ou seja, não possa ser mensurado claramente. Portanto, 

assemelhando-se aos casos conhecidos em que a reciprocidade não envolve cálculos e 

referências claras de valores financeiros. 
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2.3.3 DIMENSÃO ESTRUTURAL 

 

 

O âmbito estrutural da rede nos traz a forma pela qual as pessoas se conectam entre si 

nas suas vidas sociais. Uma área de estudo que foi alavancada bastante com o advento da 

tecnologia, dando origem a propostas de variáveis e indicadores que buscam traduzir 

numericamente o formato da rede, bem como o posicionamento de atores, clusters e outros 

elementos formadores que a constituem. 

É importante aqui dar destaque a uma distinção entre o construto de rede na Sociologia 

Econômica e na área temática das redes alimentares alternativas. No primeiro caso, falamos 

de uma rede social na qual a conexão entre os atores acontece em diversos e diferentes 

âmbitos da vida social. Já a rede alimentar alternativa é específica e a relação estabelecida é 

definida pelo fluxo de alimentos. No estudo, a rede alimentar alternativa será parte de uma 

rede social mais ampla. Para exemplificar, em uma família, um irmão agricultor é responsável 

pela provisão de alimentos de outros dois irmãos, porém há um quarto irmão que não 

consome os alimentos produzidos por esse agricultor. Os quatro irmãos são atores da rede 

social formada pela família, porém apenas três fazem parte da rede alimentar alternativa. 

A partir daí foram desenvolvidos conceitos como a centralidade, a densidade, a 

correspondência, o alcance etc. (KNOKE E YANG, 2008) que trazem aspectos de forma, 

dispersão e conectividade entre atores como objetos de mensuração.  

Quando trazemos isso para o campo da Sociologia Econômica, destaco dois conceitos 

da estrutura que podem ser úteis porque podem colaborar para construir a idéia do quanto um 

dado ator está imerso socialmente. 

Um deles é a centralidade, que esclarece a posição de um determinado ator na rede. 

Ela busca avaliar uma característica de visibilidade, prestígio, influência, focando-se no ator 

para prover um parâmetro de suas relações. Quanto mais central for um dado ator, maior a sua 

capacidade de influenciar a rede. Numericamente há propostas para medir tal centralidade. 

 O outro conceito é em relação às estruturas das redes, que podem ser classificadas 

como rede de um modo ou rede de dois ou mais modos. Os modos se referem às categorias 

específicas de entidades (pessoas, empresas, países, partidos políticos, etc.) em estudo. É 

importante esclarecer aqui que nessas redes, um dos modos pode ser visto como o 

agrupamento de atores formando círculos sociais que se sobrepõem. Nesses círculos, assume-

se a interação entre seus atores (TOMAEL; MARTELETO, 2013). A Figura 3 mostra um 

gráfico bipartido, usualmente adotado para representar as estruturas nessas redes. 
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 Fonte: elaboração própria 

 

Também é importante salientar que nas análises de redes de dois modos vamos 

observar que as relações são apenas diádicas, sempre entre um ator classificado em uma 

entidade com um ator pertencente à outra entidade. Relações entre atores de uma mesma 

entidade determinam uma rede de um modo (TOMAEL; MARTELETO, 2013) e não são 

diretamente abordadas na análise de redes de dois modos. 

Essa atenção aos modos que caracterizam a estrutura da rede pode ajudar o 

entendimento sobre a formação da rede social entre os indivíduos e os valores que são 

buscados por eles, inclusive com impactos sobre as relações formadas. 

 

 

2.4 CONCLUSÕES SOBRE UM OLHAR DA SOCIOLOGIA ECONÔMICA 

PARA AS REDES AGROALIMENTARES ALTERNATIVAS 

 

  

O campo temático abordado apresenta características muito férteis para explorar as 

ideias apresentadas na Sociologia Econômica. Como explicitado, o aparecimento e 

desenvolvimento de AFN indica a possibilidade de entender o interesse econômico como um 

fator entre outros que influenciam a ação. Que outros fatores são esses parece ser um dos 

caminhos de interesse na discussão teórica em questão. 

Marta 

Maria 

Ana 

Beatriz 

Julia 

Empresa A 

Condominio B 

Escola C 

Figura 3 - Exemplo de gráfico bipartido para rede de dois modos 
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A partir daí, olhando para os casos encontrados e buscando criar um diálogo entre eles 

e a teoria apresentada, localizo evidências interessantes de como fatores sociais possam ter 

sido determinantes em alguns deles. 

Os interesses dos atores são abordados em diversos momentos e, muitas vezes, com as 

perspectivas históricas característica da Sociologia Econômica. São casos mais notórios 

Myncite (2012) sobre a produção para consumo próprio no leste europeu e Si, Schumilas e 

Scott (2015) sobre a crise de confiança na rede alimentar convencional chinesa. Já Kato e 

Mckinney (2015) trazem no experimento feito nos Estados Unidos uma perspectiva do jogo 

social no qual os interesses se formam ao diferenciar o desenvolvimento da iniciativa entre 

grupos de faixas etárias diferentes. 

Ainda que não abordado diretamente, pode-se inferir que também as redes nas quais 

esses grupos se inseriam eram consideravelmente diferentes. Aposentados dedicados a cuidar 

de si próprios e, portanto, com maior tempo para lazer e gestão dos afazeres domésticos se 

opõem a famílias recém formadas em busca da estabilidade financeira, ao mesmo tempo em 

que enfrentam as mudanças de ter filhos pequenos. Novamente aparece a dinâmica de 

transformação da sociedade nas quais a reformulação da divisão de trabalho pode ter um 

significado importante.  

Uma vez estruturada a rede na qual os atores se inserem e constituída sua história até 

aquele momento, aparecem as relações que vão animar e dar vida ao campo social 

estabelecido. Vida que se reflete na constante mudança e adaptação da sociedade, permitindo 

o surgimento de alternativas e soluções que respondam aos interesses dos campos envolvidos 

e incentivem a ação. 

E assim, indefinidamente, os interesses dos atores, formados a partir da infinidade de 

relações que esses estabelecem nas estruturas sociais às quais estão conectados, permitiriam o 

surgimento e desenvolvimento de novas formas de comercialização. 

Então, de que forma acontece o enraizamento social dos esquemas de cestas em São 

Paulo atualmente? Com a nossa pergunta inicial e a luz trazida pela revisão do tema e de um 

arcabouço teórico, eu proponho a continuidade desse aprofundamento através de questões 

mais específicas que apresento a seguir acompanhadas por proposições iniciais que as 

responderiam. 

 A primeira delas é sobre que interesses são preteridos e quais são preservados ao 

romper com hábitos que estão estabelecidos? 

 Meu objetivo aqui é levantar os interesses dos diversos agentes envolvidos nas redes 

formadas entre consumidores e organizações, bem como os valores em questão. 
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Entre os atuais pontos discutidos na Sociologia Econômica, podemos esperar ver o 

estabelecimento dessa modalidade de comércio vinculado a um paradoxo da vida moderna 

nos grandes centros. Uma vez afastados do meio rural, buscando uma nova forma de atender a 

demanda por produtos oriundos de técnicas tradicionais de cultivo, menor incidência de 

pesticidas e, até mesmo, maior preocupação social, esses consumidores revêem hábitos 

arraigados ao se depararem com a possibilidade de uma reaproximação com o campo. O 

contato virtual permite a comunicação rápida. A primeira expectativa que surge é que essas 

pessoas aspiram e/ou se envolvem em organizações que defendem questões ambientais e 

sociais sem, no entanto, terem tempo de aproximar-se fisicamente desses espaços. Do ponto 

de vista das empresas, encontramos as barreiras de acesso ao canal convencional aliadas a 

ideais de justiça social, preservação ambiental e a busca por um modelo de negócio que 

atenda às necessidades da vida no campo, ainda que a rentabilidade possa ser maior em uma 

rede convencional. Assim como na Itália o desenvolvimento dos Grupos de Consumo 

Solidário se vê relacionado a movimentos sociais como o Slow Food (CEMBALO; 

MIGLIORE; SCHIFANI, 2013). 

Se há um hábito estabelecido, também podemos esperar que um novo hábito pode ser 

formado a partir do momento em que um consumidor decide comprar em um esquema de 

cestas.  A segunda proposição é que uma condição externa o leve a rever o hábito, enquanto 

nesse momento os interesses envolvidos o influenciem na escolha e prevaleçam frente a 

interesses que antes o levaram ao consumo em canais convencionais. Essa condição externa 

pode ser representada pelo nascimento de filhos, a independência em relação aos pais, um 

casamento ou a sua dissolução, doenças graves, aposentadoria, mudanças de cidade, etc. 

representam momentos em que os questionamentos são levantados e decisões revistas. 

 A partir dos interesses dos atores, como se desenvolve a relação comprador-vendedor 

e se estabelecem a confiança, os novos valores e a transformação dos interesses? 

 Com essa questão em mente, busco dar visibilidade sobre as possibilidades de relação 

que advém dessa forma de comércio. Retomando a teoria, espero encontrar as relações 

construídas além dos aspectos transacionais financeiros. Colocado em função da necessidade 

de construir a confiança, espero identificar o reconhecimento de favores e cortesias como 

sinais da qualidade do serviço. Esses expressos em abatimentos de valores ou reposição de 

produtos em função da frustração com eventuais falhas de qualidade não comprovadas. Por 

outro lado, a comunicação direta também fomentaria a transmissão de valores coibindo a má 

fé e retroalimentando o fornecedor para atender aos interesses dos compradores. Além da 
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troca financeira, aqui espero encontrar evidências principalmente de reciprocidade e, em 

menor grau, de preocupações com a redistribuição. 
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3 METODOLOGIA E MÉTODOS 

 

 

 Como se pode acompanhar até aqui, abordo o tema de maneira hipotética-dedutiva 

(Lakatos e Marconi, 1985) e, dessa forma, proponho um levantamento empírico que apoiará a 

crítica a respeito das conjecturas colocadas (CRESWELL, 2010).  

 Como um ponto fundamental da teoria investigada, o fenômeno que queremos 

observar se dá na relação existente entre o indivíduo e a rede em que está inserido. O estudo 

do indivíduo isoladamente não atende os pressupostos teóricos, uma vez que se limitaria ao 

paradigma econômico neoclássico. Por isso, foi de suma importância utilizar métodos 

particulares para a análise de redes bem como aproveitar alguns dos conceitos estabelecidos 

nessa metodologia. Uma das debilidades, no entanto, é a dificuldade em obter uma 

amostragem aleatória como colocarei mais à frente. O que é comum na análise do 

enraizamento social já que ele dificilmente se dará da mesma maneira em grupos sociais 

diferentes. 

 Dessa forma, proponho como método um estudo de casos múltiplos (CRESWELL, 

2007; YIN, 2005), dado que se aplica bem a investigações contemporâneas, sobre objetos 

acessíveis ao pesquisador, e nas quais não é possível manipular a situação, ou seja, realizar 

experimentos. Além disso, apesar da natureza das questões colocadas de forma exploratória, 

não há fontes que permitam extrair listas e relações sem uma abordagem direta dos agentes 

que, nesse caso, serão os casos em que aprofundarei. De forma semelhante, MIGLIORE et al. 

(2014) estudaram a estrutura da rede de grupos de compra solidária na Itália com resultados 

muito satisfatórios. 

 O levantamento de dados foi feitos de forma qualitativa a partir de materiais 

disponíveis (propagandas, sítios eletrônicos, comunicação eletrônica, etc.) e entrevistas em 

profundidade. A abordagem narrativa (CRESWELL, 2007) nos deu elementos que 

permitiram aprofundamentos posteriores com fim de aperfeiçoar o entendimento das relações 

encontradas. Elas ocorreram em duas fases: 

1) Entrevistas para reconhecimento das empresas – através da abordagem de 

pioneiros e gestores responsáveis pelo estabelecimento das empresas identificadas, 

utilizei um roteiro semi-estruturado focado em entender os aspectos motivadores 

das iniciativas e a visão sobre os clientes. Esse roteiro é apresentado no Apêndice 

B do trabalho.  Nesse momento, também busquei documentos e outros elementos 

que contribuíram para contextualização das histórias registradas; 
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2) Entrevistas em profundidade com compradores – uma vez estabelecidas as redes 

escolhidas para aprofundar o trabalho, escolhi atores intencionalmente de acordo 

com casos críticos que vi como necessários para o levantamento dos interesses em 

jogo na rede. Um roteiro semi-estruturado também foi utilizado e é apresentado no 

Apêndice C. 

 A análise do conteúdo apresentado pelas empresas abordadas em seus sítios 

eletrônicos foi realizado com o auxílio do software NVivo 11 e do mecanismo NCapture que 

obtém os conteúdos dos sítios em um formato adequado. Juntamente com o conteúdo das 

entrevistas com os proprietários e gestores das empresas, pretende dar subsídios a uma 

caracterização seguindo uma proposta adaptada de Forssell e Lankoski (2015) e Si, Schumilas 

e Scott (2015). Uma análise dos sítios das outras iniciativas encontradas foi realizada para 

comparação e entendimento de possíveis diferenças. Nos resultados, essa caracterização 

inicial é complementada pelos depoimentos obtidos nas entrevistas iniciais mencionadas 

acima. No roteiro dessas entrevistas, as questões 2, 3, 4 e 5 tinham como objetivo a 

verificação dos interesses desses empresários e gestores. As questões 7, 8, 9, 11 e 12 

buscavam identificar a relação dessas empresas com outras organizações as quais seus 

clientes estivessem potencialmente afiliados. Por último, as questões 6 e 10 levavam a 

discussão para entender o dia-a-dia do relacionamento, trazendo trocas não financeiras e 

permitindo levantar possíveis atos de reciprocidade. 

Sobre as entrevistas finais, esse tipo de método tem como principal risco a baixa 

aceitação em participar da pesquisa. Para maximizar a participação, a apresentação do 

trabalho à população alvo foi feita através das organizações às quais elas estavam filiadas. 

Também foi proposto o oferecimento de incentivos através dessas organizações àqueles que 

participassem, porém essa abordagem foi recusada pelas três empresas que consideraram os 

incentivos como irrelevantes, dadas as condições socioeconômicas em que geralmente se 

encontram seus clientes. 

 No roteiro com compradores, as questões 4, 8, 9 e 10 tinham como principal objetivo 

indicar aspectos subjetivos relativos aos interesses envolvidos na escolha do canal de compra. 

Já as questões 2, 3, 8 e 10 tinham o objetivo de identificar os hábitos e o contexto no qual eles 

foram redefinidos. 

 Para gerar algum entendimento no âmbito das relações, classifiquei os clientes em 

grupos que compravam com maior freqüência (a cada 15 dias em média), ocasionalmente 

(menor freqüência) ou experimentadores (não voltaram a comprar após experimentarem). Isso 
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foi feito através dos dados fornecidos pelas empresas colaboradoras considerando os meses de 

Outubro de 2015 a Março de 2016. Em um dos casos, foi possível também ter acesso ao 

registro sobre a forma pela qual o consumidor tomou conhecimento da empresa e de 

comunicações eletrônicas posteriores. Esse material, junto aos depoimentos de funcionários e 

clientes, também subsidiou o entendimento da relação que se forma apesar da ausência de 

contato presencial em muitos casos. 

 Três questões (5, 6 e 7) tinham o objetivo de abordar aspectos estruturais da rede e 

uma delas foi concebida a partir da questão comumente feita quando não é possível ter uma 

lista dos atores da rede, porém busca-se entender a densidade da mesma e a centralidade dos 

atores (questão 5, WASSERMAN E FAUST, 1994, pg.35). Suas respostas, no entanto, não 

constituem parte dos resultados que apresento e foram aplicadas para posterior análise. 

 Em relação às entrevistas com consumidores por telefone, todas as respostas, bem 

como aprofundamentos necessários, foram registradas no momento da entrevista buscando 

reproduzir fielmente o que era dito pelo entrevistado. Esses registros foram realizados em 

arquivo eletrônico. Ainda que não tenha gravado as entrevistas e isto implique a perda de 

qualidade dos depoimentos que poderiam ser transcritos e melhor analisados, procurei focar 

em elementos mais objetivos para a validação ou falseamento das hipóteses. 

 No caso dos funcionários, gestores e proprietários das empresas, os registros foram 

feitos através de um caderno de campo e, eventualmente, gravados. O que permitiu extrair 

elementos mais fiéis a respeito do dia-a-dia das empresas. 

 

 

3.1 SELEÇÃO DE CASOS E ENTREVISTADOS 

 

Os casos adotados para o estudo foram limitados à cidade de São Paulo. No estudo de 

redes, em geral encontramos duas formas para determinação dos atores. A primeira é um 

censo através da obtenção de listas contendo esses atores, nesse caso analisamos o universo 

por completo. Isso já proporciona uma delimitação da rede, que é um dos aspectos mais 

importantes para o seu delineamento. Também é fácil de imaginar quando pensamos em redes 

pequenas, como salas de aula ou uma única organização. Para a análise de redes grandes, 

dependemos da disponibilidade de informações.  
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Assim, o primeiro passo foi buscar a colaboração de empresas do setor. Para isso, 

identifiquei e busquei abordar as 18 empresas que atuam na cidade de São Paulo, no intuito de 

obter os seguintes dados: 

 -   interesse em colaborar com a pesquisa; 

 - capacidade em prover informações a respeito dos compradores, funcionários e 

proprietários das empresas (nome, valores gastos, frequência de compra, e-mails); 

 Dentre elas, 17 foram abordadas efetivamente via telefone ou correio eletrônico (nesse 

caso houve uma confirmação de recebimento). Não consegui contato apenas com uma delas.  

 No Apêndice D apresento as empresas/iniciativas identificadas e seus sítios 

eletrônicos. Como resultado dessa abordagem, foram encontradas três empresas que se 

tornaram, junto com seus clientes, objetos do estudo de casos. Isso representa uma fragilidade 

do estudo, uma vez que fico submetido a um viés de autoseleção e também não represento 

empresas menores e menos estruturadas que não tenham controle formal sobre suas 

operações. 

Em função do acesso a dados confidenciais como bancos de dados de clientes, 

faturamento, operação, um acordo de confidencialidade foi firmado para fortalecer o vínculo 

de confiança entre as empresas e o pesquisador. Esse acordo é apresentado no apêndice E. 

Uma vez delimitada a rede formada entre organizações e clientes, utilizei os dados de 

transações para determinar a freqüência de compra dos clientes e segmentá-los entre regulares 

(compram em média a cada 15 dias), ocasionais (compraram mais de uma vez porém com 

menor freqüência) e experimentadores (compraram uma única vez no período considerado). 

Isso foi feito contando-se o número de compras efetivadas e dividindo esse pelo número de 

dias em que a empresa disponibilizou entregas a esses consumidores. A depender do número 

de dias de entrega disponibilizados, uma ou duas vezes por semana, o índice acima de 50% ou 

25%, respectivamente, indicava um cliente regular. Os outros eram divididos entre ocasionais 

e experimentadores a depender do número de compras realizadas, como dito acima. 

A experiência de campo preliminar mostrou que esses clientes são de difícil acesso, o 

que levou a duas implicações. A primeira foi a opção por conduzir as entrevistas por telefone, 

o que implicou também tempo reduzido de conversa e traz perdas de comunicação. A segunda 

é a forma de seleção da amostra que detalho melhor em seguida. 

O recrutamento dos clientes entrevistados se deu de duas formas. A princípio foi 

realizada uma autosseleção na expectativa de que alguns clientes se voluntariassem. Ainda 

que apresente um viés, essa foi uma condição colocada pelas empresas para minimizar o 
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impacto entre os clientes e preservar a privacidade da maioria deles. Como a auto-seleção não 

apresentou um número de respostas suficientes, após três semanas, iniciei um recrutamento 

via telefone dando continuidade ao convite e utilizando a abordagem padronizada. Isso foi 

feito em acordo com as empresas que entenderam a necessidade de complementação após a 

primeira fase. Tanto o convite disparado a partir das empresas como o procedimento de 

abordagem telefônica são apresentados no APÊNDICE F. 

Para complementar a amostra, garantindo o perfil dos entrevistados entre regulares, 

ocasionais e experimentadores, a lista de clientes foi segmentada entre esses perfis e ordenada 

aleatoriamente para a realização dos contatos. 

Assim, 31 clientes foram entrevistados através de um roteiro semiestruturado. As 

entrevistas duraram entre 15 e 30 min e permitiram que os aprofundamentos necessários 

fossem realizados. Além disso, cinco proprietários e cinco funcionários dessas empresas 

deram seus depoimentos. 

Com isso, a validade interna do estudo novamente apresenta um viés comum à auto-

seleção que se concentrou, sobretudo, na representação dos clientes regulares, possivelmente 

mais engajados com a forma de comércio e outros aspectos relacionados. O Quadro 4 mostra 

como se compôs a amostra final entre casos, tipo de cliente e recrutamento. 

 

Quadro 4 - Entrevistas realizadas em cada caso - forma de recrutamento  

  Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Regulares 3/0 5/0 3/0 

Ocasionais 1/3 2/3 0/1 

Experimentadores 2/2 2/1 0/3 
 (autoseleção/intencional aleatória) 

Fonte: elaboração própria 
 

A validade externa de tal estudo é bastante limitada. Em estudos de redes, dada a 

particularidade dos atores envolvidos, entende-se que os mesmos não podem ter suas 

conclusões facilmente transpostas a outras geografias. Os cuidados tomados para a 

amostragem, contudo, devem permitir a reaplicação da metodologia proposta para outras 

redes e permitir que seja formado um conhecimento baseado nas similaridades encontradas, 

ampliando a validade externa dos resultados.  

O fluxograma da Figura 4 resume a proposta para amostragem. 
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Figura 4 - Resumo da proposta de amostragem 

 

Fonte: elaboração própria 
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4 RESULTADOS OBTIDOS 

 

 

 Para a apresentação dos resultados, proponho dar uma perspectiva geral da formação 

da base de dados a partir dos primeiros contatos com empresas e outros agentes que tenham 

contribuído para identificação das redes. A seguir, apresentarei um resumo dos dados obtidos 

para cada caso através dos dois âmbitos identificados: interesses e relações. Os resultados 

obtidos na íntegra estão disponíveis no APÊNDICE G. 

 Atualmente, as empresas cujas redes analisei alcançam semanalmente cerca de 400 

entregas na cidade, dentro de um universo com mais de 5.000 clientes cadastrados e dos quais 

aproximadamente 1.571 compraram entre os meses de Outubro de 2015 e Março de 2016. 

Enquanto não são indicativos a respeito do alcance atual que esse tipo de comércio atinge, 

esses números tampouco definem o universo da análise, eles apenas dão uma dimensão da 

rede social envolvida. 

 Abaixo, o Quadro 5 mostra o resultado da segmentação das bases entre os clientes 

segundo sua freqüência de compras.  

Quadro 5 - Caracterização das bases dos clientes  

  Vendas das Empresas 

Segmento do 

Cliente 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Imp. 

Faturamento % de clientes 

Imp. 

Faturamento % de clientes 

Imp. 

Faturamento % de clientes 

Experimentador 5% 34% 11% 47%  10% 37% 

Ocasional 29% 40% 34% 35%  20%  24% 

Regular 66% 26% 55% 18%  70%  39% 

 (Experimentador --> comprou apenas 1 vez; Ocasional --> realizou 2 ou mais compras com intervalo médio 

acima de 15 dias entre elas; Regulares -->  compra 1 vez ou mais a cada 15 dias) 

Fonte: elaboração própria 

 

 Apesar das diferenças encontradas, já conseguimos começar a identificar que o caso 3 

apresenta maior proporção de clientes regulares em detrimento de clientes ocasionais. Outro 

efeito interessante de observar é que os clientes regulares também apresentam um gasto médio 

maior em relação ao restante da base, como verificado no Quadro 6 a seguir. 
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Quadro 6 - Índice de gasto vs. gasto médio entre os segmentos 

  Empresa 

Segmento do 
Cliente 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Experimentador 93% 95%  98% 

Ocasional 95% 103%  85% 

Regular 117% 107%  111% 
Índice definido pelo gasto médio por compra do segmento em  

questão dividido pelo gasto médio por compra da empresa. 

Fonte: elaboração própria 

 

 Voltarei a discutir esses aspectos ao aprofundar a questão das relações envolvidas 

nesse esquema buscando os indícios do que pode levar aos relacionamentos mais regulares e 

fortes. Com essa caracterização geral, proponho passarmos aos conteúdos apresentados nas 

entrevistas iniciais e à exploração dos interesses que começamos a identificar entre os atores. 

 Em relação à análise dos sítios eletrônicos, chegamos ao Quadro 7 que mostra quais  

principais mensagens são passadas dentro da caracterização proposta.  

 Passo agora ao relato dos principais pontos capturados nessas entrevistas iniciando 

sempre pela perspectiva do proprietário, seguida pelas entrevistas de funcionários e clientes, 

de acordo com a regularidade das suas compras. Para assegurar a confidencialidade da 

identidade dos colaboradores, os nomes são omitidos ou, em alguns casos, trocados.  
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Quadro 7 - Principais mensagens encontradas nos sítios eletrônicos em relação à caracterização proposta  

 

 

 (verde escuro - mensagens mais repetidas; amarelo - mensagens menos repetidas; branco – ausência de 

comunicação nessa dimensão) 

Fonte: elaboração própria 

 

 

 

 

 

Caso 1 Caso 2 Caso 3

Média das 

outras 

empresas

Características centrais

Adequação a legislação 3 0 0 0

Orgânicos 2 3 2 2

Distância relacional reduzida 2 0 4 1

Distância física reduzida 0 0 3 0

Distância informacional reduzida 8 0 6 1

Curadoria 0 0 0 0

Exclusividade/Unicidade 0 0 0 0

Históricas

Bem-estar animal 0 0 0 0

Consumo consciente 0 0 0 1

Economia solidária 0 0 0 1

Confiança 1 0 5 0

Sustentabilidade em geral 1 0 1 2

Colaboração local 3 0 0 1

Comércio justo 2 0 0 1

Engajamento social 6 0 1 3

Empresa familiar 3 0 4 1

Sustentabilidade ambiental 5 0 0 1

Sustentabilidade econômica local 8 0 2 1

Preservação ambiental 11 0 6 4

De resultado

Custo-benefício 0 0 0 0

Disponibilidade 0 0 0 0

Economia 0 0 0 0

Escala 2 0 0 0

Hedonismo 0 0 0 0

Indulgência 0 0 0 0

Nutrição 4 1 2 1

Preço elevado 3 0 0 0

Preço estável 0 0 2 0

Preço justo 0 0 0 0

Preço menor 0 0 3 0

Frescor 0 1 1 0

Qualidade superior 3 0 4 2

Sabor 1 0 4 1

Saúde 10 1 5 3

Tamanho 0 0 0 0

Comodidade 1 0 2 1

Sortimento 1 0 1 0

Alimentação variada 1 0 2 0
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4.1 CASO 1 

  

 

 O primeiro caso aborda a maior empresa colaboradora. Com uma distribuição de cerca 

de 300 cestas semanalmente em São Paulo, ela emprega 41 funcionários dos quais 24 

trabalham na comercialização (os outros estão dedicados à produção). O CASO 1 mostra um 

histórico de forte engajamento com a preservação ambiental e o desenvolvimento social 

(Quadro 7). De acordo com o proprietário e os funcionários, várias tentativas foram realizadas 

para reengajar as populações rurais da região em que ela se encontra até chegar ao modelo 

atual. 

 Contei com o depoimento do proprietário e seus funcionários para caracterizá-la. Entre 

os funcionários, é possível perceber o reconhecimento pelo apoio à qualificação profissional 

recebido, vários deles sendo oriundos do meio rural, filhos e filhas dos primeiros agricultores 

envolvidos pelo projeto. 

 A história da empresa começa há mais de 30 anos quando um casal chega à região 

trazendo idéias de agricultura orgânica. As tentativas para escoamento da produção iniciam-se 

pelo comércio local, no entanto o mercado pequeno não era suficiente para absorvê-la. Depois 

de 13 anos, eles partem para vendê-la através de canais convencionais (supermercados, 

hipermercados), opção adotada por três anos, até que resolvem adotar um modelo encontrado 

na Holanda – a venda de cestas em domicílio. Nesse meio tempo, é possível observar fotos de 

iniciativas sociais para construção de casas e recuperação de áreas nos arredores da 

propriedade, reforçando a característica histórica de engajamento ambiental e social. 

 O início da distribuição de cestas foi feita através de um intermediário, que deixou o 

negócio em 2007, desde então 85% das cestas vendidas são entregues diretamente. Ainda que 

o custo operacional seja muito elevado comparado ao período em que vendiam para grandes 

redes, eles acreditam ser uma melhor opção porque os exclui da dinâmica de preço que as 

grandes redes buscam. 

  No âmbito dos interesses da empresa, percebemos uma dualidade entre a viabilidade 

econômica que é buscada nas diversas formas de escoar a produção e a manutenção de certos 

princípios. Ao comercializar via grandes varejistas, a empresa se expôs ao risco das práticas 

predatórias e decidiu por uma alternativa menos rentável em vez de desenvolver os 

mecanismos necessários ao comércio com essas redes. Não foi comentado nenhum estudo 

mais aprofundado que indicasse a lucratividade maior desse canal, pelo contrário, os custos 
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altos foram mencionados, mas prevaleceu a opção por romper a relação com parceiros não 

confiáveis. 

 Isso confirma o que vemos na literatura a respeito da AFN se apresentar como 

alternativa ao sistema convencional, no qual o desequilíbrio de poder muitas vezes chega a 

impedir a participação de pequenos produtores. Nesse caso, o produtor não é tão pequeno, 

porém opta por desenvolver outro canal, qualitativamente menos eficiente, porém que permite 

a preservação do seu modo-de-vida. 

 Curiosamente, são os clientes dessa empresa que mais claramente, em diversos 

depoimentos, mencionam a questão social com um fator importante na escolha que fazem, 

principalmente entre os clientes regulares entre os quais todos fizeram referência a isso. 

Indicarei os depoimentos dos consumidores durante a discussão do resultados através da letra 

“C” acompanhada pelo número de referência, que poderá ser encontrado na íntegra no 

APÊNDICE G. 

“gosto da facilidade, produtos fresquinhos, do trabalho que fazem, uma outra 

questão por trás de valorização da agricultura familiar. Tem uma filosofia, é bem 

mais caro hoje em dia, mas tem toda essa outra questão.” (C1) 

“Evito supermercados! Promovo um boicote à massificação e desrespeito aos 

produtores. Eles trouxeram isso (referência ao marido e à amiga). O [empresa] traz 

algo também.” (C2) 

“Saber que tem uma família que não mora em São Paulo e não precisa vir para cá. 

Sai da coisa comercial. Não vão ter demanda para ir ao Pão de Açúcar. Estou 

ajudando! Gostaria de fazer mais, mas em tempos de crise não dá.” (C3) 

“Tem uma história por trás do [empresa] e se preocupam com as famílias dos 

produtores e garantem que estão na terra. O respeito com os produtores também foi 

um diferencial.” (C6) 

“Isso tem a ver com saúde individual, saúde do meio, e justiça social - 

fortalecimento dos pequenos agricultores e agricultura familiar, preocupações com 

a produção alimentar.” (C9) 

 As entregas atualmente são feitas por um parceiro logístico. Em relação a ele há 

queixas e reconhecimentos positivos, em um conflito sobre o momento que é 

reconhecidamente crítico para a empresa – o contato físico com o cliente. Ainda que a maioria 

das entregas seja feita de madrugada e eles não se encontrem, é através da cesta entregue que 

se materializa a principal relação existente entre a empresa e o consumidor. O entregador se 

torna fundamental em evitar o descontentamento do cliente. Casos em que um produto 

estragado é retirado da cesta na última hora, ou a arrumação da cesta garante que itens mais 
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frágeis fiquem por cima, junto a uma postura adequada são colocados como fatores que levam 

o cliente a relevar certas falhas. 

 Esse clima amistoso no relacionamento também é fomentado pelos clientes que 

mencionam a flexibilidade em atender um pedido ou aguardar o pagamento sem prejuízo da 

entrega como pontos positivos da empresa. Eles acabam reconhecendo essa confiança. “A 

empresa não aceitava cartão e eu não tinha dinheiro, mesmo assim deixaram a cesta e eu 

paguei com um depósito bancário depois” (entrevista C10). 

 Apesar da consciência sobre a importância desse momento, a escala pequena impede o 

estabelecimento de entregadores fixos e a rotatividade aumenta, prejudicando a qualificação 

deles. Segundo o gestor, em uma outra área em que os entregadores são funcionários próprios, 

o impacto na qualidade do relacionamento é surpreendente. Ele narra,  

“os clientes algumas vezes chegam a oferecer aos entregadores um café, 

demonstrando o nível do relacionamento. Esses entregadores, antes da entrega, 

verificam a qualidade dos alimentos e já alertam o cliente para algumas coisas, 

inclusive refazendo o total do valor da entrega ou dando desconto, caso algo não se 

apresente minimamente adequado.” 

 Se muitas entregas são feitas sem encontrar o cliente, como então se fortalece o 

relacionamento em São Paulo? A empresa mantém uma equipe de telemarketing que se torna 

o principal ponto de contato, “isso porque muitos clientes são só clientes mesmo, mas vários é 

um relacionamento que se construiu e que elas sabem o que a pessoa gosta, como gosta, etc.” 

 Essa equipe é uma boa representação de como os relacionamentos estão se dando 

através de diferentes meios: telefone, e-mail, sítios de relacionamento. Para elas, 40% dos 

pedidos ainda depende de um contato telefônico. Esse contato serve para lembrar os clientes 

regulares ou incentivar o primeiro pedido de clientes novos. 

 Nas palavras de uma delas, falar com alguns clientes que “são até mais calorosos, é 

até gostoso! Tem uns que viram amigos. Você liga e antes de você se identificar a pessoa já 

fala seu nome.” 

Comercialmente elas também percebem um ganho no contato telefônico:  

“Prefiro porque a gente consegue influenciar mais... nossa a alface está linda essa 

semana! Então me manda! [em relação a um diálogo típico por telefone] Também 

falamos quando tem um lançamento na semana. Aí o cliente pergunta qual está mais 

gostosa. Por telefone a gente percebe que é a gente mesmo fazendo a feira para 

eles.” 

 Esse relacionamento gerado à distância se reflete nos depoimentos de alguns clientes 

também. Os trechos extraídos de uma das entrevistadas da empresa explicita bastante isso. 
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“Acho legal não ter o intermediário, apesar de muitas vezes o preço ser quase igual 

e eu pagar o mesmo. Sei que vem fresquinho. Me ligam! [...] O orgânico tem que ter 

uma saúde emocional. Se o cara na embalagem não faz com carinho...[..] 

Selecionar melhor, não falo nem do embalar, porque menos embalagem melhor. 

Mas vale, por exemplo, na feira orgânica eles mandam em uma cesta de vime. É o 

carinho, que lindo! Encontrar maneiras.” (C5) 

 Retribuições por parte dos clientes a esse cuidado são narrados pelas atendentes: 

“ela manda ovo de páscoa pra gente. Ela deposita o dinheiro pra gente comprar o 

ovo de páscoa. Ela deposita o dinheiro pra gente comprar panetone. Então, todas as 

datas assim, ela manda dinheiro pra gente. E ela nunca viu a gente.”  

 Outra atendente acrescenta que “só por foto. E aí lá foi no banco, levou a foto, 

mostrou pras pessoas... A gente acaba sendo psicólogo às vezes”. 

 As decepções também acabam sendo personificadas pelas atendentes que alegam que 

os clientes confiam muito no que é falado por elas, confiando nelas enquanto pessoas, sem 

considerar o relacionamento com uma empresa. Isso é dito enfatizando o “você” em frases 

como: “Mas você não colocou na minha sacola.”; “Você me prometeu uma coisa e eu recebi 

outra.” Sobre um caso recente, a consumidora ligou e fez a queixa para uma atendente e 

retornou a ligação para repetir a queixa à atendente que havia causado a frustração. Segundo 

elas, os clientes sentem como se elas fossem os olhos deles. Para a atendente em questão, “ela 

não ficou chateada com a empresa, ficou com ela.” 

 A soma desses indicativos mostra um vínculo que se faz no âmbito pessoal para 

muitos clientes, mesmo não havendo contato presencial. O conhecimento entre a empresa e o 

consumidor também aprofunda interesses práticos quando os funcionários das empresas se 

sentem representantes dos interesses deles, aprendidos nessa interação. 

 A respeito da mudança de hábito, os depoimentos dos clientes demonstram que a 

busca pelos esquemas de cestas não é espontânea. Em geral eles adotaram a compra de 

alimentos orgânicos e buscaram os esquemas de cestas ao não encontrarem outra alternativa 

para comprá-los. 

“Tudo começou quando engravidei da primeira filha em 2010... . Gosto de ir à feira 

e escolher, mas elas são escassas. Se fosse como feira livre, certamente iria. Saí do 

supermercado pela diversidade e facilidade, essa questão de comprar direto do 

produtor.” C1 

“Essa opção, na verdade, foi o que tornou a compra viável porque não conseguia ir 

com frequência comprá-los nas feiras. Também não tinha tempo de ir ao 

supermercado.” C2 

“Na hora que compro a cesta sei que chegará aquilo. Nos outros lugares não sei o 

que vai ter e o que vou conseguir.” C4 
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“Foi mais porque no mercado é muito caro e o Chão é muito longe para ir sempre. 

Quando fomos ao Coletivo Bombo, eles falaram de empresas de entrega.” C7 

 Por outro lado, ao adotar um novo canal como esse, o principal prejuízo é a perda da 

decisão sobre a escolha que mostram nas declarações: 

 “...a domicilio não é bom por não poder ver o produto antes. Se vem estragado ou 

não tá bom, eles me ressarcem. Mas gosto de poder ver, pegar, escolher e abro 

mão”.C2 

“...no mercado você vê, escolhe, vê a quantidade. É mais do que imaginando. Às 

vezes vem a lista e não visualizo muito. No mercado é mais paupável.”C7 

“Como nos adaptamos a tudo, nos tornamos mais tolerantes. Nem sempre o produto 

que você encomendou vem como você imaginava. Devolver é todo um trabalho”. 

C11 

 Essa adaptação e a despriorização do ato de escolher demonstra a mudança do 

interesse que é influenciada não conscientemente ao se priorizar o consumo de alimentos 

orgânicos, voltando à proposta de Bourdieu (1990, 1998) de que, ao fazer um escolha, o 

consumidor pode ser levado a outra posições de maneira não consciente. 

 Na história desses consumidores, além do interesse pela comodidade e sortimento 

também aparecem declarações mais emotivas: 

“tenho a memória da plantação doméstica dos meus avós no sul do Brasil onde 

plantavam sem agrotóxicos, criavam animais, etc. para consumo próprio”.C2 

“Antes de casar tinha sítio e as coisas vinham de lá. Me sinto nostálgica por 

lembrar desse cheirinho... A qualidade, o frescor, experimentar, a experiência de 

abrir, novas receitas, coisa úmida, borrifada, colhida na hora. Cheiro de campo” 

C3 

 Não é possível associar essas memórias a todos os clientes, mas é curioso que 

apareçam com tal clareza para alguns quando o afastamento do meio-rural é um fato tão forte. 

O Quadro 8 resume os principais pontos encontrados. 
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Quadro 8 - Resumo dos interesses e relações encontrados no CASO 1 

INTERESSES RELAÇÕES 

Disparado o interesse pela venda e compra 

de orgânicos, ele também envolve a 

preocupação socioambiental relacionada à 

produção agrícola 

Equipe de atendentes se ocupa da 

manutenção do relacionamento com clientes 

e cria vínculos a partir do contato telefônico 

abrindo espaço para demonstrações de 

atenção e gentileza. Clientes abordam a 

percepção do trabalho social e manutenção 

de produtores 

Fonte: elaboração própria 

 

4.2 CASO 2 

 

 Essa rede tem como empresa um varejista eletrônico que não produz. Seus produtos 

são comprados de várias empresas, mas seu principal fornecedor é um sítio nos arredores de 

São Paulo. O sítio eletrônico não fala muito sobre o empreendimento e a figura 6 indica que a 

comunicação se centraliza em características centrais (a comercialização de orgânicos) e de 

resultados (relacionados à nutrição, saúde e frescor). Atualmente conta com uma base de 160 

clientes que considera ativo, entregando cerca de 70 cestas semanalmente. 

 A entrevista com o empresário que a iniciou revela um profissional bastante experiente 

como gestor de grandes empresas varejistas e de educação, com formação nas áreas de 

Ciências Sociais e Direito. A idéia nasceu da identificação de uma oportunidade de mercado. 

Segundo ele, o principal varejista pratica margens muito altas, diminuindo a barreira de 

entrada por novos concorrentes. 

 Além dele, ainda tem outros dois funcionários que trabalham na entrega aos quais não 

pude entrevistar. Ele diz ter dificuldade em contratar e mantê-los, sendo difícil encontrar um 

perfil que consiga lidar com as dificuldades nas entregas e resolução rápida de possíveis 

problemas. 

 Na sua percepção, seus clientes chegam, sobretudo, por sítios eletrônicos de busca e, 

mais recentemente, sítios eletrônicos de relacionamento. Apesar disso, ele reconhece que 

aqueles que chegam através de amigos têm maiores chances de se manterem regulares. A 
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respeito dos clientes, também percebe que muitos compram em diferentes empresas buscando 

melhor equilíbrio entre preço e qualidade. 

 No caso dessa empresa, alguns registros foram encontrados a respeito da origem dos 

clientes, o que permitiu o cruzamento com o comportamento de compra e a confirmação das 

impressões do empresário. O Quadro 9 a seguir mostra isso. 

Quadro 9 - Incidência dos segmentos de clientes a partir da origem do contato 

  
Amigos Sitios de busca 

Sitios de 
relacionamento 

Outros 

# Casos 105 182 28 90 

Experimentador 30% 37% 39% 29% 

Esporádico 31% 33% 27% 38% 

Regular 39% 30% 33% 33% 
Fonte: elaboração própria a partir da base de dados do colaborador 

 

 O percentual de clientes regulares (39%) entre aqueles que conheceram a empresa 

através de amigos é um dado importante indicando a importância da estrutura da rede, sendo 

estatisticamente maior que a incidência entre os que a conheceram através de sítio de busca 

(90% de confiança). Segundo declarado, os investimentos em sítios de relacionamento são 

recentes e não havia casos suficientes para um teste estatístico, mas pode se tornar uma 

maneira mais assertiva de encontrar novos clientes. 

 Também nesse caso, os registros eletrônicos permitiram que analisasse o envio de 

mensagens dos clientes para a empresa. O Quadro 10 abaixo traz uma classificação desse 

conteúdo: 

Quadro 10 - Comentários realizados por segmento de consumidores 

 

Fonte: elaboração própria a partir da base de dados do colaborador 

 Entre os dados que chamam atenção, inicio destacando que os clientes regulares não 

são os principais responsáveis pelas mensagens, que se concentram entre clientes ocasionais e 

experimentadores, quando comparamos ao número de entregas realizadas. Isso me leva a 

inicialmente duas possibilidades: a regularidade das compras torna desnecessária a 

Tipo de comentário Experimentadores Ocasionais Regulares
Total de 

comentários

Confirmações de pagamento 21% 50% 29% 56

Detalhes da Entrega 39% 47% 13% 38

Qualidade produto 7% 41% 52% 29

Confirmações de endereço 23% 64% 14% 22

Acertos de pagamentos 23% 31% 46% 13

Outros 13% 13% 75% 8

Total 23% 46% 31% 166

Incidência de entregas 13% 35% 51% 1440
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comunicação uma vez que a empresa conhece hábitos e preferências, aumentando a confiança 

no cliente; há insegurança entre clientes ocasionais que é aliviada por maiores detalhes para a 

entrega e uma demonstração do compromisso através do pagamento. No caso de 

experimentadores, a insegurança se reflete apenas nos detalhes da entrega, mas não há a 

preocupação com o pagamento. 

 É curioso, sobretudo, verificar que os clientes regulares concentram sua comunicação 

na qualidade do produto e acertos de pagamento. Por serem regulares, pode haver maior 

confiança na entrega e menos necessidade de reafirmar o compromisso. Por outro lado, as 

expectativas claras auxiliam a minimizar a frustração por não poder escolher pessoalmente os 

produtos que consumiriam. 

 De maneira sucinta, as mensagens de qualidade envolvem exemplos como: “Se puder 

traga o possível de frutas e verduras „mais verdes‟ porque só vou consumir após domingo... 

obrigada”. 

 Enquanto os acertos de pagamento denotam certa informalidade no controle do 

dinheiro, como esse exemplo: “Boa noite, Na última compra, já paga no valor de 109,15, não 

veio o morango e a pimenta cambuci. Mas só foi gerado crédito para a pimenta cambuci. 

Gostaria de saber como acertar a diferença.” 

 Esse exemplo é muito rico por demonstrar como o contato presencial tão valorizado 

no estudo de AFN como o fator que propulsiona confiança e vínculo é substituído por 

mecanismos recentes advindos dos avanços tecnológicos. Não afirmo aqui que haja a mesma 

qualidade e intensidade através desses contatos, mas o enraizamento decorrente das relações 

sociais também acontece aqui. Ainda que os laços possam ser mais fracos nesse varejo 

comparado a uma feira direta do produtor, é difícil imaginar que tal relação possa se dar em 

um varejo convencional, seja a comunicação de expectativas de qualidade ou acordos 

informais sobre transações financeiras. 

 Entrevistei 13 compradoras dessa empresa, entre 31 e 66 anos. Muitas apresentam 

formação universitária e novamente há um destaque para profissionais de saúde (quatro 

entrevistas). Outro destaque se dá a profissionais do meio-artístico (quatro entrevistas) em 

substituição aquelas envolvidos com comunicação no caso 1. Os outros entrevistados eram 

professores universitários, advogado, empresário e bancário. 

 Também em comparação ao caso 1, a pessoalidade no relacionamento com a empresa 

é notável. Muitos clientes usam o nome do empresário ao se referir à empresa. Curiosamente, 

quando citado em uma entrevista de outro caso, o nome do empresário não é usado e o cliente 

cita o nome da empresa ao relatar que não gostou muito do serviço. 
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 Apesar da gravidez ser um forte disparador da compra de orgânicos, nesse caso a 

conscientização também aparece de maneira muito forte. Não é possível identificar a fonte de 

informação pela qual as pessoas se conscientizam, além da mídia massiva, alguns se mostram 

envolvidos em meios supostamente mais propícios. Esse é o caso, por exemplo, de 

professores universitários que se interessam pela questão do desenvolvimento rural. 

 Para esse grupo também, as menções a preço foram mais frequentes, por vezes 

mostrando certo dilema. Como no trecho a seguir: “Gosto dos produtos do MST. Fui na feira 

da Água Branca, Nacional do MST e fiquei sabendo que vai ter um local que vai distribuir os 

produtos do MST.” Mais adiante, a entrevistada coloca a preocupação sobre o preço. “Às 

vezes é mais caro comprar on-line do que ir ao supermercado.”  

 O comentário, em si, ganha significado para mim por haver sido colocado em um 

contexto de queixa sobre o canal momentos depois de expressar a preferência por um produto 

originado de um movimento político muito forte. Retomando a proposta de Wilkinson a 

respeito, ela demonstra ser uma consumidora politicamente engajada, no entanto, a questão 

preço se mostra como preocupação clara. 

 Outro destaque é colocado sobre as menções ao Instituto Chão. Trata-se também de 

uma AFN recentemente constituída que propõem um modelo de negócio participativo. Nas 

palavras de uma entrevistada: 

“O orgânico já é mais caro. A cesta é mais caro que a feira. Em relação ao 

supermercado e ao hortifruti é a mesma coisa. O Instituto Chão é mais barato 

porque eles ficam com a contribuição voluntária e vendem ao preço do produtor, 

que também passam por um preço mais justo.” 

 Lembrando que não houve um estímulo a falar sobre preço, mas que naturalmente ele 

é mencionado inclusive pelo proprietário, que acredita que seus clientes são orientados a 

preço. E os dados de fato refletem que no CASO 2 há uma menor participação dos clientes 

regulares entre os compradores. 

 Outra mensagem interessante relacionada ao Instituto Chão e exemplificada acima é o 

tema do preço justo, uma promessa que se relaciona a preço mais barato, à compra direta do 

produtor sem questionamento algum aos custos e ganhos relacionados a flutuações da 

produção ou à remuneração dos organizadores do espaço que recebem “voluntariamente”. As 

afirmações relativas ao preço justo também trazem outra implicação que o julgamento sobre 

preços abusivos dos outros canais, afinal eles não praticam preços tão justos. Para tais 

afirmações, aqui me restrinjo ao depoimento dos entrevistados. A iniciativa representada pelo 
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Instituto Chão não foi investigada em maior profundidade para que pudesse identificar como a 

ideia do preço justo se forma. 

 De qualquer forma, o que principalmente as leva a esse canal repete os interesses do 

CASO 1. Massivamente as experiências estão ligadas à conveniência, ao sortimento e à 

disponibilidade de produtos orgânicos. O preço, como citado acima, nunca aparece a priori 

como disparador da decisão. Ele usualmente aparece no discurso envolvido com outros temas. 

Na percepção do proprietário, a busca por preço é o que reduz a regularidade das compras. A 

minha concepção aqui é que as compradoras primeiro decidiram pelo orgânico, depois foram 

levadas a um canal que se encaixava em suas necessidades. Dentro desse canal, elas alteram 

suas escolhas de fornecedor levadas por uma maior preocupação com preço, eventualmente 

reduzindo suas compras desse modo ou selecionando outros fornecedores. 

 A maior preocupação com preço também se mostra associada à ausência de 

preocupação com o desenvolvimento rural. As menções à colaboração para manutenção de 

famílias no meio rural aparece uma única vez, o que qualitativamente é muito interessante ao 

comparar com o CASO 1 no qual esse relato era frequente. 

 Por fim, também aparece aqui, em duas entrevistas, a nostalgia com a própria história 

pessoal. Uma das consumidoras expressa sua crença como “uma coisa que a mim me toca, 

alguém disse, precisamos comer o mesmo que os nossos avós comiam.” Em outra entrevista, 

a consumidora finaliza retomando a rede familiar em que está inserida:  

“Sempre foi um assunto que me preocupou: alimentação e saúde. Desde que casei e 

passei a cuidar da minha casa. Cuidar mesmo, ser responsável pela alimentação da 

casa. Os meus pais consomem um pouco de produtos orgânicos. Meu avô tem uma 

chácara e produz algumas coisas para vender e muito para consumo próprio.” 

 De maneira análoga, a questão de não poder escolher se mostra aqui também como a 

dimensão que é deixada para trás ao escolher comprar dessa forma. 
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Quadro 11 - Resumo dos interesses, relações e estrutura encontrados no CASO 2 

INTERESSES RELAÇÕES 

Disparado o interesse pela venda e compra 

de orgânicos, aqui se mostra mais presente a 

preocupação com a eficiência econômica 

tanto pela empresa quanto na busca dos 

clientes que apresentam maior variabilidade 

na escolha do fornecedor. 

É estabelecida diretamente entre 

empreendedor e seus clientes, aparecendo 

menos referências à preocupação 

socioambiental. Mantém-se a prática de 

pequenas gentilezas e se fortalece a troca de 

informações para melhor atender os 

interesses de clientes. 

Fonte: elaboração própria 

 

4.3 CASO 3 

  

 

 A terceira rede que contribuiu para essa pesquisa é a menor delas. Trata-se de uma 

empresa familiar, gerida por três irmãos, dois dos quais têm formação superior nas áreas de 

Engenharia e Gestão Ambiental. O terceiro não concluiu a formação universitária, porém 

cursou gastronomia. A mãe dos sócios também participa da empresa e é colocada como 

importante impulsionadora. Sempre voltada a atividades artísticas, ela também tinha o ímpeto 

de trabalhar com a terra. Além disso, durante a vida empreendeu em vários meios. No 

momento da pesquisa, entregavam de 30 a 40 cestas por semana, das quais metade na grande 

São Paulo, em dois dias com planos para passar a três dias. Ao todo, mensalmente atendem 

mais de 60 clientes. Para um dos sócios, o objetivo é chegar a 100 cestas por semana, o que 

para ele é um negócio familiar com qualidade de vida e que não cresce assustadoramente. 

Também se originou da verticalização da atividade produtiva em uma propriedade familiar 

voltada ao lazer, inicialmente. 

 Na produção trabalham entre cinco e seis pessoas enquanto outra pessoa é responsável 

pela entrega (um tio) e mais uma faz a administração (isso inclui os três sócios). Além disso, a 

mãe dos sócios produz soluções homeopáticas para fortalecer os vegetais e evitar pragas e 

doenças. Os funcionários que não são da família trabalham como “free-lance” e não são 

registrados, recebendo pelas diárias trabalhadas. Apesar de colocarem que todos estão na 

legalidade, eles deixam subentendidos alguns acordos informais como com um dos 
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funcionários, que é aposentado e não quer ser registrado por achar que perderia o salário-

aposentadoria. 

 A análise do seu sítio eletrônico mostra uma comunicação similar ao caso 1 (Quadro 

7), com leves diferenças aparecendo na ênfase sobre o histórico familiar e de confiança, além 

de diluir um pouco mais suas mensagens entre diferentes características de resultado (sabor e 

qualidade superior dos alimentos, por exemplo) e características centrais, como a redução dos 

elos na cadeia. O item que mostra a maior distorção, no entanto, são as menções a “preço 

mais baixo” como resultado da proposta da empresa. 

 Iniciaram o modelo de esquemas de cestas como alternativa ao mercado institucional 

(forneciam para escolas municipais) e às feiras de produtores. A primeira alternativa 

apresentou riscos em função da dinâmica política enquanto a segunda não entregava o retorno 

esperado em termos de estabilidade, dedicação e resultado financeiro. Vale dizer que o 

esquema de cestas também foi incentivado por clientes da própria feira e um amigo que já 

havia iniciado um esquema de cestas. 

 O depoimento de um dos sócios, transcrito abaixo, indica pontos que o fazem 

satisfeito com o negócio: 

“Desde o início do ano, em que a gente está só com as cestas, a perda de produto 

na horta está sendo bem menor. A gente está aproveitando tudo que a gente planta. 

Isso é muito bom! Minimizando prejuízo e minimizando perda de alimento 

também.” 

 A respeito dos clientes que optam pelo esquema de cestas, um dos sócios coloca: 

“depende muito do valor que a pessoa dá ao alimento. Se ela quer comodidade ou 

se ela faz questão, confia e cria um relacionamento um pouco mais do que só uma 

relação de consumo de alimento. Sabe da onde vem, quem planta. Geralmente quem 

tem criança pequena tem muito disso.” 

 A partir desse comentário, ele fala sobre a distribuição de renda na agricultura: 

“E aí ele (agricultor convencional) não consegue pagar bem ninguém. Ele paga 

bem a ele e paga salário mínimo pra todo mundo. (...) Fica essa relação mais 

capitalista, mais verticalizada possível. Enquanto a gente aqui, por conseguir não 

verticalizar o sistema todo, a gente tem menos gente, mas as pessoas trabalham com 

muito mais vontade. Participam do começo ao fim e recebem melhor. A gente 

consegue pagar melhor porque a pessoa faz um trabalho de maior responsabilidade 

também e não fica cuidando só de uma coisa. E criar uma narrativa para o cliente. 

Eu não entrego na sua casa só produto orgânico, eu crio uma história.”  

 Na verdade, a referência à verticalização é aos intermediários na cadeia que deixam de 

existir no comércio direto e possibilitam que a receita gerada seja melhor distribuída no meio 
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rural. É apenas o uso dado pelos empresários e não se relaciona com o conceito econômico de 

verticalização. 

 Um dos sócios está, sobretudo, dedicado às entregas. Ele tem um papel de interação 

com os clientes. Para ele há duas barreiras ao crescimento. A primeira é mudar a expectativa 

do consumidor. Segundo ele, as pessoas querem hortaliças e frutas como veem no mercado: 

do mesmo tamanho, brilhando, sem avarias feitas por insetos. E mesmo para quem conhece os 

orgânicos, tem que levar a informação de que é uma família que tem uma horta e que o 

serviço é familiar. Não é como outros esquemas de cestas que apenas fazem intermediação. 

Com essa visão, ele tenta defender uma diferenciação do serviço na qual eles conseguem se 

organizar e escolher o que será levado semanalmente, enviando produtos selecionados apesar 

dos problemas de produção como pragas, chuvas, etc., enquanto outros concorrentes buscam 

produtores específicos para cada item. 

 Eles buscam levar essas informações ao cliente e resumem a tentativa como “enigmas 

que a gente está descobrindo aqui na horta e tentando levar eles para o pessoal da cidade, 

para eles entenderem a complexidade do nosso trabalho de levar o orgânico até em casa.” 

 Para esse caso tivemos menos entrevistas. Em um total de sete clientes entrevistadas, 

três foram consideradas regulares, outras três experimentadoras e apenas uma ocasional. A 

dificuldade em ter mais clientes ocasionais entrevistados está na disponibilidade dos mesmos, 

dada a pequena base. Houve tentativa de contato com todos, porém apenas uma se mostrou 

disponível entre aqueles efetivamente contatados. 

  

  

 Não aparece aqui um novo motivo para o consumo de orgânicos. Novamente a 

gravidez, os cuidados com filhos pequenos, doenças e a conscientização a respeito dos 

problemas de saúde advindos da agricultura convencional são os principais disparadores do 

hábito. De forma similar, a disponibilidade, o sortimento e a conveniência desse canal se 

mostram como motivos para sua escolha. 

 A falta de clientes ocasionais faz com que seja difícil traçar uma nuance entre 

experimentadores e regulares nesse caso. As entrevistas com clientes regulares indicaram um 

vínculo mais forte dada a construção do relacionamento sustentado pela rede em que os donos 

da empresa e os clientes regulares estão inseridos. Uma vez diretamente conectados, esses 

clientes regulares demonstram a pessoalidade que vimos nos outros casos, referindo-se 

principalmente ao sócio responsável pelas entregas e por toda a comunicação com os clientes. 

Em conversa recente com outro sócio, ele colocou que essa foi uma prática intencional, para 
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que os clientes os percebessem como pessoas. À medida que o vínculo se deu mais 

recentemente e o número de contatos foi menor, a relação perde a pessoalidade e se volta a 

aspectos mais objetivos, como preço, qualidade, etc. 

 Em contrapartida, os experimentadores parecem bastante alheios e pouco 

conhecedores, resultando em entrevistas curtas nas quais tive dificuldades em aprofundar. 

 A única cliente ocasional entrevistada também conhece outros clientes, mas se coloca 

pouco aberta a falar claramente, mostrando um receio pela segurança já que disse não ter 

recebido o convite pela empresa. Pelo seu relato é possível perceber uma insatisfação com 

quantidades recebidas (muito) e que compra apenas por comodidade. Por também indicar que 

conhece outros clientes ao mesmo tempo em que se coloca insatisfeita, parece também haver 

aqui uma questão de grupo que a leva a ocasionalmente comprar em domicílio. 

 Entre as experimentadoras, duas retomaram a questão das quantidades apontando 

desperdício. Aparentemente são consumidoras frequentes de orgânicos e a frustração as levou 

de volta aos seus canais de compra originais. 

 Uma delas, no entanto, é compradora de outra empresa de esquemas de cestas e 

retoma algo que aparece em outros depoimentos, a questão da memória do campo: 

“Quando recebi a cesta no escritório, todos ficaram muito curiosos com o conteúdo 

e qualidade. O cheiro invadiu o escritório quando abri. Mas também ficaram me 

olhando como ET.(...) O legal da feira em casa é que eles colheram recentemente. 

Se abro o pacote do manjericão, a casa toda fica cheirando e ficam todos surpresos. 

No supermercado não é tão fresco e é mais caro, as feiras são distantes e tem 

horários ruins” 

 Em outro trecho da entrevista ela indica a confiança mútua que sente, exemplificado 

no trecho abaixo: 

“Eles são muito legais, entregam a partir das 8h e eu entro no trabalho às 9h. Um 

dia que entregaram lá, ainda não havia chegado. Mesmo assim deixaram o produto 

e depois entrei em contato para entender como iria pagar. Fiz um depósito e foi 

super tranquilo.” 

 Ainda que tenha desistido de seguir comprando com a nova empresa que 

“experimentou” e apontar aspectos objetivos como preço e o frescor dos produtos, ela 

espontaneamente retoma aspectos emocionais da empresa preferida, podendo indicar o 

vínculo além do financeiro que direciona sua escolha. 

 Com isso finalizo a exposição dos dados coletados em campo para iniciar, no próximo 

capítulo, a discussão dos mesmos à luz da literatura. 
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Quadro 12 - Resumo dos interesses, relações e estrutura encontrados no CASO 3 

INTERESSES RELAÇÕES 

Disparado o interesse pela venda e compra 

de orgânicos, o pouco tempo de atuação 

parece ser o motivo pelo qual esse segue 

sendo o interesse comum, ainda que a 

empresa demonstre interesse pelo 

desenvolvimento rural. 

É estabelecida entre um dos empreendedores 

e seus clientes, ainda que outros também 

atuem quase que anonimamente. As 

preocupações socioambientais começam a 

ser compartilhadas sem muita contrapartida 

pelos consumidores.  

Fonte: elaboração própria  
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5 DISCUSSÃO 

 

 Proponho desenvolver a discussão relacionando o que encontramos nas entrevistas às 

propostas teóricas e temáticas expostas anteriormente de maneira segmentada entre os 

interesses e as relações na rede social que encontramos. 

 Iniciarei descrevendo os interesses por parte das empresas e consumidores com os 

quais falamos. O próximo passo será identificar como que os relacionamentos se desenvolvem 

nessas redes para buscarmos um entendimento de como ambas dimensões se conectam. 

 

5.1 INTERESSES 

 

 

 Como colocado por Swedberg (2005, 2011) e Bourdieu (1990, 1998), a discussão de 

interesses é imprescindível ao entendimento da ação humana. Ele apenas não deve se limitar 

ao interesse econômico ou ser colocado como a causa única da ação. Neste sentido, o 

conjunto de entrevistas, tanto de empresários como funcionários e consumidores, indica essa 

mescla e complexidade de entender e atender os interesses individuais. Do encontro desses 

interesses individuais tem origem, ou se torna viável, a formação dessa rede de comércio. 

 O interesse econômico é inegavelmente presente em quase todas as falas, ainda que 

diferentes atores acabem desenvolvendo pontos-de-vista diferentes a respeito do benefício 

econômico. Voltarei a falar dessa ponderação mais à frente para iniciar sobre o que me 

pareceu destacável nesse contexto. 

 Mais presente que a questão financeira, o interesse em consumir alimentos orgânicos 

aparece como a principal força motriz para a adoção dessa forma de comércio. Ela representa 

a quebra de hábito que não acontece conscientemente, deixando de lado o hábito de escolher o 

produto através da experiência sensorial, envolvendo um nível de detalhe muito mais rico, 

para escolhê-los (quando muito) em um nível mais genérico. 

 Pelo lado das empresas, o interesse é diverso envolvendo a necessidade de manter-se 

economicamente, gerar renda, etc. Eventualmente, também incluindo o objetivo de 

estabelecer relações econômicas, sociais e ambientais que considerem mais sustentáveis. 

 A relação dessa escolha por consumir orgânico e a compra em esquemas de cestas 

aparece de uma falha do mercado em muitas entrevistas. A adoção como principal canal de 

compra ou a simples tentativa, muitas vezes estava associada à indisponibilidade de produtos 
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em pontos-de-venda convencionais ou à falta de acesso a feiras de produtores, em função de 

questões de tempo e espaço. 

 Consumir orgânicos dessa forma também implica rever os parâmetros e as 

expectativas da compra. Novamente, o paradoxo do tempo dedicado a tarefas como buscar 

locais de comércio, escolher produtos, etc. em troca de tempo para convívio familiar, 

trabalho, realização profissional, exige dos consumidores uma decisão que implicará de 

qualquer maneira a mudança do hábito e da rotina de abastecimento da casa. 

 É como se decidir consumir orgânicos fosse a decisão principal e axiológica realizada. 

A forma de comprá-lo é menos relevante e se dará, entre as possibilidades apresentadas, por 

aquela que se encaixe no estilo de vida, ou seja, se coloque como viável vis-a-vis todos os 

outros fatores envolvidos na rotina diária do consumidor. Com isso, várias vezes, a 

preferência declarada é pela manutenção de algo mais próximo, ou seja, a compra em 

supermercados ou em feiras, que permitem que parte do hábito de compra se mantenha (ver, 

cheirar, tocar, etc.). Porém, a escolha se dá pelo esquema de cesta quando o supermercado não 

apresenta o sortimento necessário ou a feira acontece em locais ou horários não apropriados. 

Para aqueles que se convertem, o interesse por consumir orgânicos prevalece sobre o desejo 

de verificar características da compra.  

 Esse interesse converge com as empresas que, por sua vez, optam por não fornecer sua 

produção (ou parte dela) em canais convencionais. De forma similar, elas (representadas 

pelos proprietários e funcionários) também não têm, por fim, o objetivo de viabilizar 

esquemas de cestas, mas sim viabilizar financeiramente uma iniciativa que se reconcilia com 

princípios pessoais, salvo a exceção do CASO 2, no qual uma oportunidade de mercado foi 

identificada e o objetivo parece mais claramente ser simplesmente financeiro. Isso porque, 

nos outros dois casos, diversas tentativas foram feitas para viabilizar a produção orgânica e 

foram abandonadas à medida que não davam o retorno necessário. No CASO 1, o gestor 

chega a comparar rentabilidades entre os diferentes modelos e indicar rentabilidades 

possivelmente mais altas em outros canais. No entanto, o risco envolvido na dinâmica desse 

comércio os faz optar por esse modelo aparentemente menos rentável. 

 Voltando à avaliação financeira feita por consumidores, também aparecem dois 

momentos nos quais isso é levado em consideração. O primeiro é a decisão pelo consumo de 

orgânicos e é nesse momento em que novamente são considerados racionalmente os aspectos 

de benefícios em comparação a alimentos da agricultura convencional e verificada a 

possibilidade de viabilizar isso financeiramente. Novamente uma decisão com base 

axiológica: ainda que haja muita informação massiva sobre os benefícios (verdadeiras ou 
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não), é impossível uma ponderação racional que considere financeiramente os impactos ao 

longo prazo da opção por consumir alimentos convencionais. Da mesma forma, o custo 

adicional associado a eles levaria a redução de consumo em outras áreas, algo que não foi 

mencionado espontaneamente e sobre a qual não houve questões com o objetivo de estimular. 

Após decidir pela compra de orgânicos, os consumidores emitem opiniões diversas a respeito 

de essa ser uma forma mais barata ou mais cara de consumir orgânicos. O que mais chama a 

atenção e talvez nos mostre uma possibilidade são as declarações sobre custos similares entre 

esse canal e outros. Não foi a proposta deste estudo verificar esse dado e sim trabalhar com a 

percepção formada pelos consumidores. De qualquer forma, é interessante verificar que o 

sítio eletrônico do maior esquema de cesta no Reino Unido costuma divulgar uma pesquisa de 

preço comparando suas cestas com o custo equivalente delas nas principais redes varejistas do 

país (Figura 5). Além de se mostrar mais barata, mantém o parâmetro de valor no mercado. 

 

Figura 5 – Diferença para menor do preço da cesta em relação ao equivalente em supermercados no Reino 

Unido 

 

Fonte: RIVERFORD (Disponível em http://www.riverford.co.uk/aboutus/environment-ethics/price-comparison), 

Acesso em 29/7/2016. 

 

 Comparando declarações dadas entre os clientes regulares, ocasionais e 

experimentadores, e também levando em conta a percepção dos próprios funcionários e 

empresários, os interesses desses grupos parecem se alterar na intensidade com a qual se 

referem ao serviço, sortimento, qualidade dos alimentos em oposição a preço. Uma descoberta 

é que clientes ocasionais e alguns experimentadores mostraram um portfólio de experiências e 

tentativas maior em relação a canais (se referem mais à compra de orgânicos em 

supermercados e feiras) ou empresas que operam esquemas de cestas. Alguns motivos para 

isso são a rotina que levam e a busca por maior qualidade e preço. Nesse sentido, alguns 

http://www.riverford.co.uk/aboutus/environment-ethics/price-comparison


72 

 

experimentadores só podem ser classificados assim em relação ao esquema de cesta pelo qual 

tivemos acesso a eles, já que eram adeptos desse modo de compra regularmente em outras 

empresas. 

 A migração entre canais ou empresas, além do preço, mostra aqui outro interesse que é 

a qualidade/característica dos produtos comprados. Uma vez que há uma necessidade não 

atendida satisfatoriamente e alguns se veem obrigados a comprar em esquemas de cestas, 

esses consumidores ocasionalmente têm tempo para se abastecer ou encontram produtos 

desejados em canais preferenciais, tornando-os clientes dos esquemas de cestas apenas 

esporadicamente. 

 Já clientes regulares se mostram mais compreensivos com a variabilidade das 

características dos orgânicos (tamanho, cor, aparência, maturidade) e aparentam maior 

satisfação com o sistema, por trás de um suposto entendimento das condições agrícolas que 

impedem a padronização encontrada na agricultura convencional. Apesar de manifestarem os 

mesmos desejos de escolher o que levarão apresentados por outros grupos (experimentadores 

e ocasionais), aceitaram a dinâmica que é expressa pelos fornecedores como “escolher por 

eles”. 

 Pelos depoimentos dados pelos funcionários e empresários e os dados alcançados no 

CASO 2, fica evidente o desenvolvimento de uma forma que permite comunicar à empresa os 

interesses do cliente em relação às características dos produtos, possibilitando uma 

aproximação com o hábito de escolher. 

 Os interesses em benefícios sociais, supostamente motivadores da prática em países 

desenvolvidos, não aparecem significativamente aqui, mesmo entre os compradores regulares. 

A exceção ocorre no CASO 1, quando é pontuada de alguma forma entre todos os clientes. 

Essa característica não é tão notada no CASO 3 que também enfatiza essa comunicação em 

seu sítio. Isso talvez se deva ao trabalho de mais longo prazo executado pela empresa no 

CASO 1, enquanto o CASO 3 é relativamente recente. Uma possibilidade levando à efetiva 

comunicação desse trabalho é também a comunicação impressa que, durante algum tempo, foi 

feita aos clientes no CASO 1. Outro fato interessante é essa vinculação ocorrer por uma 

conscientização oriunda de outros círculos sociais, como no caso de clientes que se 

aprofundaram na questão agrícola em seu desenvolvimento profissional. 

 Esses fatos nos remetem à discussão levantada por Glucksmann (2000) enquanto 

mudanças que são levadas por um novo papel da mulher na sociedade. A partir do momento 

em que se ocupam em trabalhos remunerados, dispara-se a necessidade de encontrar uma 

forma mais eficiente de realizar responsabilidades domésticas, principalmente quando não 
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compartilhadas com outros familiares. É interessante destacar que apenas uma entrevista foi 

realizada com homem. A menção aos maridos ocorre sem, no entanto, colocá-lo como 

responsável, ou co-responsável, pela tarefa. 

 Ora, sendo uma responsabilidade feminina a qual se juntam novas responsabilidades, é 

necessário buscar formas de reconciliá-las. Para que tantas demandas se encaixem, hábitos 

são colocados em xeque e revistos. Essas consumidoras abrem mão de experiências comuns à 

cultura local no que se refere à escolha e seleção dos alimentos tais como verificar cor, 

frescor, tamanho, maturidade. Essa seleção passa a ser feita pela empresa e, por ser subjetiva, 

demanda um vínculo de confiança. Como colocado por Przepiorka (2014), essa confiança é 

necessária para manter relações comerciais quando não é possível verificar o produto ou 

serviço comprado imediatamente. Através da comunicação eletrônica trocada entre a empresa 

e seus clientes, é possível identificar a construção dessa relação quando o consumidor pede ou 

direciona a ação da empresa, sem ter garantias de que isso seja possível ou que vá ser 

atendido. Contudo, o vínculo se mantém e se fortalece à medida em que essas expectativas 

são atendidas. Dois fatos aqui indicam isso: o aumento do gasto médio entre clientes regulares 

presente nos três casos e o aparente nível de satisfação e fidelização maior entre os mesmos, 

quando comparados a clientes ocasionais ou experimentadores. 

 Outro fator encontrado na literatura com o qual cabe uma comparação é o contexto em 

que os clientes são levados a esse tipo de canal devido à marginalização de pequenos 

agricultores que não conseguem acesso satisfatório aos canais de distribuição massiva. 

Diferentemente do que foi encontrado no caso da Áustria, em que o arranjo de mercado 

permitiu segurança ao agricultor familiar e gerou uma ampla distribuição dos alimentos 

orgânicos (SCHERMER, 2015), aqui há certa ruptura e os canais convencionais não 

estabeleceram uma rede de abastecimento efetiva. 

 De forma similar, o principal fator motivador a comprar nessas redes é o método de 

produção diferenciado, orgânico, que ganhou notoriedade pelos supostos benefícios à saúde 

oriundos da ausência de agrotóxicos. Fatores como o preservacionismo, sustentabilidade 

social, sabor, entre outros, aparecem em alguma medida e não devem ser ignorados. No 

entanto, o caso da Noruega (VITTERSO; TANGELAND, 2015) que restringiu 

acentuadamente o uso de agrotóxicos na produção agrícola, indica que os consumidores ainda 

se mobilizam principalmente em função dessa característica que pode ser alcançada sem 

necessariamente adotar todas as práticas de produção orgânica. 

 Dado esse ser o principal interesse, qual seria o papel de fatores secundários? A 

comparação entre os dois casos similares em termos de comunicação (CASOS 1 e 3) que se 
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diferenciam pelo tempo de atuação no mercado pode indicar um caminho em relação à 

construção de um relacionamento que efetivamente diminua a distância informacional entre 

produtor e consumidor e resulte em um consumo mais consciente. 

 Volto então à proposta de Bourdieu (1990, 1998) a respeito dos interesses, quando os 

coloca de forma dinâmica. Segundo sua perspectiva, um agente busca atender seus interesses 

e, nessa busca, é levado a novas posições, eventualmente não vislumbradas antes. Nos casos 

que analisei, podemos dizer que há uma conjunção de dois interesses: i – consumir alimentos 

orgânicos; ii – conciliar sua compra a um estilo de vida (profissionais e responsáveis pela 

compra de alimentos). A posição não necessariamente desejada no início é a de compradora 

em um esquema de cestas. 

 Em uma nova posição, os interesses são repensados. Ao se tornar compradoras de um 

esquema de cestas, elas passam a fazer parte de uma rede e serem influenciadas ou 

conscientizadas de forma diferente. Os depoimentos no CASO 1 podem indicar que, ao longo 

do tempo, muitos consumidores passam a se importar mais com a questão agrária e o 

desenvolvimento rural. Isso sendo verdade, pode nos levar a verificar um padrão similar no 

CASO 3 em alguns anos, enquanto o mesmo não aconteceu no CASO 2. A Figura 6 ilustra o 

que proponho, desconsiderando a variação qualitativa ilustrada no eixo vertical, um esquema 

de cestas inicial tem seu principal interesse comum entre empresa e consumidor sendo o 

comércio de orgânicos. Ao longo do tempo, esse esquema pode interferir nos interesses de 

consumidores (e potencialmente vice-versa) e desenvolver outros pontos de convergência, 

como parece indicar o CASO 2 no qual os consumidores expressam a preocupação 

socioambiental. Se não houver efetiva comunicação nesse sentido, novos interesses não são 

mobilizados e encontramos uma situação como no CASO 3. 
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Figura 6- Evolução de interesses ao longo do tempo nos casos abordados 

 

Fonte: elaboração própria 
 

 Esse movimento ao longo do tempo conta então com o desenvolvimento das duas 

outras dimensões: o relacionamento e a estrutura. Os interesses se alteram à medida que o 

agente compartilhe estruturas no qual o interesse em questão exista (no CASO 1, há o 

interesse da empresa pelo desenvolvimento rural) e o relacionamento permita isso. 

Novamente, o caso 1 extrapolou o aspecto financeiro do comércio adicionando mensagens nas 

quais esclarecia um interesse, e esse acabou por despertar o interesse de muitos de seus 

clientes. 

 Outro aspecto que abordarei a seguir é a confiança, estabelecida através do 

relacionamento. Também assumo que ela seja colocada como elemento fundamental para 

credibilidade da comunicação e influenciadora dos interesses. 

 Um dos depoimentos no CASO 1 demonstra essa construção quando a consumidora se 

refere ao esforço de escolha de um fornecedor e narra a visita à empresa e a confiança no 

trabalho desenvolvido por ela, abordando inclusive a importância social a qual valida sua 

disposição em pagar adicionalmente. 

 No próximo capítulo tentarei explorar como esse relacionamento se dá e de que forma 

ele pode influenciar mutuamente as partes. 
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5.2 RELAÇÕES 

  

 

 O estudo dos interesses é algo amplo e explorado em vários âmbitos científicos, mas 

as relações têm sido um ponto fundamental quando abordamos um tema do ponto de vista da 

Sociologia Econômica. Os exemplos colhidos nas entrevistas com clientes, funcionários e 

proprietários me permitiram entender como esse relacionamento ocorre e supor que, através 

dele, há uma transformação dos interesses. 

 É através dos relacionamentos que podemos entender a integração econômica dessa 

rede, ainda que apenas uma pequena parte dela tenha sido abordada. Logo no início vimos a 

dimensão que atualmente elas podem ter e, durante o desenvolvimento do trabalho, me 

enfoquei em parte dos atores. Um estudo mais aprofundado demandaria a abordagem de 

fornecedores dos esquemas de cestas, bem como a ampliação das entrevistas para formação 

de bases quantitativas. 

 Sendo assim, costumamos ver a integração econômica através de relações meramente 

comerciais. Em transações pontuais, ela se resume em uma troca de mercadorias ou, na 

maioria da sociedade moderna, a troca de uma mercadoria por um valor monetário. 

 No entanto, Polanyi (2012) discute também outras duas formas de integração, a 

reciprocidade e a redistribuição. Alertando para o cuidado de não assumir a reciprocidade de 

maneira banal, quero utilizar o conteúdo das entrevistas para explorar como a reciprocidade 

pode estar construindo a integração econômica para além do âmbito comercial. 

 A sua discussão, no entanto, é bastante excludente, não explorando a possibilidade de 

que a reciprocidade, a redistribuição e a troca comercial possam ocorrer simultaneamente 

quando observamos a integração de atores em um contexto microeconômico. 

 Outro fator inovador na constituição do relacionamento é a tecnologia. À medida que a 

formação dos grandes centros urbanos, as especializações geradas pela divisão do trabalho, o 

crescimento de grandes empresas agrícolas foram fatores de distanciamento entre o 

consumidor e a produção rural. Mas, o nosso século traz ferramentas que estão permitindo 

uma reaproximação que não é física, mas dá acesso à informação, permite a comunicação e 

torna viável a individualização da relação comercial em oposição ao anonimato presente na 

relação com grandes cadeias convencionais. 
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 O primeiro fato a observar é que entre 55 e 70% das vendas dos casos estudados se dá 

para clientes regulares, e esse é o primeiro assim como o principal objeto do relacionamento. 

De forma semelhante, também observamos que os clientes regulares gastam de 7% a 17% 

acima da média de gastos por entrega dentre todos os clientes. Ou seja, se assumirmos o gasto 

médio como variável para medir o relacionamento, esses clientes demonstram um 

relacionamento mais forte com seus fornecedores. 

 O outro lado da transação comercial são os produtos recebidos. A colocação de 

Przepiorka (2014) parece de fato se materializar nesse âmbito. Assim como nas sociedades 

mercantilistas, nesse tipo de mercado, quando não é possível verificar a qualidade do produto 

no ato da compra, é necessário o desenvolvimento da confiança. Essa é construída a partir do 

atendimento das expectativas e pode ser abalada quando alguma falha acontece e é tida como 

grave por um dos lados. 

 O primeiro aspecto interessante é notarmos uma personalização da relação existente 

nos três casos, entre grande parte dos entrevistados e nos depoimentos dos funcionários do 

CASO 1. Os clientes muitas vezes interagem com os funcionários da empresa de maneira 

bastante pessoal, como se desconsiderassem o relacionamento consumidor-empresa que 

existe, até mesmo concebendo pactos de compromisso entre ele e o funcionário, ao qual 

reconhece pelo nome. As entrevistas C1, C3, C4, C6, C15, C16 e C27 mostram por parte do 

consumidor os momentos em que os mesmos têm sua confiança reforçada através da troca 

facilitada, ressarcimento, ou prontidão para resolução de qualquer problema. No CASO 2, 

encontramos diversas menções ao nome do proprietário que gerencia pessoalmente a interface 

com os clientes; são exemplos as entrevistas C16 e C18. Não é diferente o depoimento de 

alguns clientes do CASO 3, demonstrando até certo sentimento de privilégio pela 

flexibilidade ao ser atendida (entrevista C25). Mas ela não é a única a também referir-se a um 

dos sócios em nome da empresa, e justamente aquele que tem maior responsabilidade sobre a 

entrega. 

 Talvez um exemplo do ápice ao qual esse relacionamento chega seja o convite 

eventual que um entregador recebe para tomar um café com a cliente, ou então, presentes em 

datas comemorativas às atendentes, ambos relatados pelos funcionários no CASO 1. 

 Enquanto penso que ao flexibilizar, atender a necessidade do cliente e rapidamente 

resolver um problema, estou gerando confiança nesse cliente que voltará a comprar. Esses 

gestos, que podem ser menores por parte dos clientes, também podem construir a confiança 

nos atores que trabalham na interface com os mesmos, e a expectativa do maior cuidado na 

seleção dos produtos para a cesta. 
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 De que confiança estamos falando? A confiança de que o relacionamento perdurará 

gerando benefícios mútuos: os consumidores recebendo o que esperam e a empresa os 

perpetuando como clientes. 

 Outro elemento de destaque nessa relação é a troca de informações e possível 

influência sobre os interesses do consumidor. Fazê-lo aproximar-se da realidade agrícola e sua 

imprevisibilidade pode torná-lo mais tolerante como coloca a entrevistada C9. Notamos que o 

CASO 2 apresenta o menor incremental por entrega em relação à média e a mais baixa 

participação de clientes regulares no faturamento. No campo da comunicação, essa empresa é 

a que menos se caracteriza em termos históricos como partidária da causa ambiental e social 

agrícola. Ela também não busca uma aproximação informacional com seus clientes, o que se 

reflete em depoimentos pouco sensíveis a esses temas e muito mais enfocados nas 

características de resultado, principalmente em saúde, que vimos ser a principal motivadora 

dos compradores de orgânicos. 

 Ainda assim, é, através desse caso, que pude constatar a troca de informações 

definindo expectativas por parte dos clientes. Algo relatado em outros casos, mas não 

documentado a ponto de permitir que pudéssemos relacionar esse padrão ao tipo de cliente. É 

importante observar que a maior parte dos comentários a respeito de qualidade dos produtos é 

feita por clientes regulares (ver Quadro 10). Isso pode ser um indicativo da influência dessa 

troca de informações para o sucesso do relacionamento comercial. 

 Uma relação comercial simples poderia estar limitada à troca comercial de produtos 

por dinheiro, no entanto vemos uma comunicação que vai além disso, estreitando ou 

aproximando empresa e consumidor através de uma troca adicional de informações. 

 A partir daqui parto para a análise das outras formas de integração que podem se dar 

comparando os CASOS 1 e 2, principalmente. Já expus acima o possível interesse em 

contribuir para o desenvolvimento agrário emergente a partir da conscientização dos 

consumidores no CASO 1. É possível que, em situações como essa, além do relacionamento 

comercial, os agentes se integrem economicamente também por conta da redistribuição 

monetária implícita. 

 De forma recorrente, consumidores adicionam às vantagens da compra em domicílio o 

papel social da empresa. Um teor importante é expresso em passagens como: “Não acredito 

que [supermercados] é uma cadeia justa para os produtores [...] Tenho certeza que no 

[empresa] as pessoas são mais bem pagas.” C9; “Tem uma história por trás do [empresa] e 

se preocupam com as famílias dos produtores e garantem que estão na terra. O respeito com 

os produtores também foi um diferencial”. C6 
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 Esse se mostra como o caso no qual fica mais explícito que uma consideração, além da 

financeira, está sendo feita ao decidir a compra. Ainda que Polanyi coloque a redistribuição 

como um fenômeno que ocorre através da centralização em um líder em sociedades 

autóctones, o que pode ser visto com uma evolução ao papel do Estado posteriormente, esse 

papel é passível de ser exercido por empresas? 

 Há no CASO 1 um indicativo de que isso pode ser factível. A partir de uma relação 

baseada em interesses meramente comerciais, vimos que o esforço de comunicação trouxe o 

interesse dos clientes a novos âmbitos, além do auto-abastecimento de alimentos. 

Glucksmann (2000) coloca a questão do varejo centralizado em grandes organizações como 

uma situação nova, na qual consumidores passam a escolher aqueles com os quais 

estabelecerão relações e isso também vai além da simples troca comercial para incluir 

serviços e a imagem dessas empresas. 

 Essa visão do varejo também abre o espaço oposto de não querer relacionar-se com 

eles e o que representam, buscando alternativas. Em um primeiro momento, como vimos, não 

parece ser esse o interesse principal, mas o desenvolvimento da relação altera os interesses e 

pode determinar em parte a escolha. 

 Veja que um elemento de destaque no varejo moderno é a centralização, colocada 

inclusive como fator contra o qual se definem as AFN. Em maior ou menor grau, essas AFN 

vão também centralizar a troca comercial de alimentos (exceção feita às AFN que não 

envolvem troca monetária) e, ao pagar aos produtores, estão repassando parte desses recursos. 

 Ao ver esse fluxo financeiro pelo âmbito estritamente comercial, não se espera que 

valores diferentes do estabelecido pelo mercado sejam pagos pela produção agrícola. Porém, 

para os consumidores do CASO 1, a empresa vai além da relação comercial com seus 

fornecedores e tem o compromisso de pagá-los de forma que possam sustentar seu modo-de-

vida. Ou seja, a referência de valor de mercado, prevalecente em super e hipermercados 

convencionais, é alterada para que o que está sendo pago pelos consumidores seja 

redistribuído a produtores utilizando outra forma de valor. A Figura 7 ilustra a questão 

redistributiva como elemento de integração econômica. 
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Figura 7 - Integração econômica redistributiva entre AFN e rede convencional 

 
Fonte: elaboração própria 

 

 O CASO 2, em oposição, não utiliza esse posicionamento de forma consistente e 

assim se aproxima de uma relação mais estritamente comercial. Pode vir daí o fato dessa 

empresa encontrar um menor gasto médio de seus clientes regulares e mesmo uma menor 

participação deles no faturamento. A integração econômica mais concentrada na troca 

comercial o faz mais vulnerável e logo seus clientes buscam maximizar a satisfação buscando 

alternativas mais baratas e tornando-se clientes menos frequentes à medida que encontrem 

outros fornecedores mais vantajosos comercialmente. 

 Assumindo que, de fato, a redistribuição de recursos continua ocorrendo na nossa 

época, já que varejistas atuam como atores centrais e recebem dos consumidores a renda que 

irão distribuir a fornecedores. Diferentemente das sociedades autóctones, os consumidores 

aqui podem escolher um ator central, ainda que não exclusivo, ao qual confiam o papel de 

redistribuidor de recursos. Acrescento que uma análise tradicional pode colocar o agente 

racional e a eficiência da cadeia como princípios que direcionam essa escolha. No entanto, 

assumindo um enraizamento social da economia, essas relações de redistribuição 

reaproximam consumidores-produtores mesmo que através de um varejista. Essa 

reaproximação, manifestada pela preocupação com o bem-estar nessa rede, traz a necessidade 

de desenvolver a confiança nesse varejista e intermediário. Retomando o início desse capítulo, 

vemos que já há um esforço nas trocas realizadas que pode gerar confiança. 
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 Em suma, um consumidor cuja preocupação extrapole sua rede direta, pode encontrar 

no varejista em que confia um ator que redistribua os recursos financeiros de uma forma não 

oportunista e socioambientalmente mais benéfica a produtores. 

 A terceira forma de integração proposta, a reciprocidade, conta com menos evidências. 

Além do que, o autor também pede maior cuidado para não tomar o termo de forma banal. 

Ainda assim, considero os relatos frequentes de trocas de favores e facilitação do 

relacionamento como elementos que indicam certa reciprocidade. Esses elementos não são 

expressos em valores monetários, ainda que pudesse ser justo cobrar pelos esforços adicionais 

da entrega, ou taxas por pagamentos fora de um padrão. Mas é, sobretudo, na expectativa de 

ser bem atendido, recebendo o produto como se tivesse sido escolhido especialmente para si, 

que clientes manifestam a satisfação através de pequenos agrados. Quando o produto não 

chegou como minimamente esperado, novamente vemos a pronta disponibilidade em trocá-lo, 

ressarci-lo e reconhecer o erro como atitudes vistas como geradoras de confiança em 

reciprocidade pelo atendimento oferecido. Isso é possível ao atingir um nível de 

relacionamento pessoal que é encontrado em alguns casos em cada empresa que analisei. 

 Dois relatos podem ser dados como exemplos dessa reciprocidade. O primeiro ainda 

no CASO 2, quando um produto comprado foi dado (em vez de vendido) aos consumidores 

após a empresa avaliar que ele não tinha o tamanho mínimo que seus clientes supostamente 

esperariam (os abacaxis eram bem menores que o usual). Todos receberam os valores pagos 

como crédito em uma próxima compra, além do produto em um padrão que a empresa julgou 

inadequado cobrá-los. 

 Já no CASO 1, as atendentes entrevistadas relatam os casos em que chegaram a 

receber presentes em ocasiões especiais, mas também reforçam a gentileza do cafezinho 

oferecido aos entregadores em diversos domicílios. Lembrando que, em muitos casos, as 

atendentes são tidas como “os olhos” desses consumidores na escolha de produtos e, dos 

entregadores, espera-se um cuidado no transporte de bens frágeis, sendo que são eles mesmos 

que, muitas vezes, repõem e alertam para a qualidade de determinados produtos. 

 Essa é uma reciprocidade que não considero banal porque está ocorrendo por um 

período longo de tempo, no entanto se gera entre dois atores que não tem outro vínculo além 

do comercial. O caso analisado por Thorsoe e Kjeldsen (2015) na Dinamarca também verifica 

certa reciprocidade quando o grupo articulado por consumidores não impele ao fornecedor o 

pagamento pela produção a um preço de mercado, assim como o fornecedor também não age 

de maneira oportunista. 
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 A integração através da reciprocidade pode reduzir o impacto que o aspecto monetário 

tem na relação comercial. Em momentos em que um determinado produto se torna mais caro 

no mercado, por reciprocidade o fornecedor restringe o seu aumento e minimiza o impacto 

aos seus clientes. De maneira análoga, a prática de preços mais baixos praticados 

esporadicamente não é suficiente para atrair consumidores que se envolvem de maneira 

recíproca com o varejista. Um pensamento articulado dessa forma não é declarado por 

consumidores ou funcionários, mas manifestações de um relacionamento personalizado e 

flexibilização de práticas comerciais podem ser um indicativo de como a construção ocorre no 

dia-a-dia e justificar doações aparentemente descompromissadas. 

 Não é possível dizer que haja reciprocidade muito além disso e, ainda menos, em nível 

terciário. A defesa que faço da integração que se dá pela redistribuição, eventualmente 

poderia ser defendida como reciprocidade terciária, contudo não vejo que haja um sistema 

estabelecido no qual esse consumidor espere ser recompensado de qualquer maneira pelo 

altruísmo que possivelmente está cometendo. 

 Assim, a análise da relação que vejo estabelecida entre empresas e clientes mostra a 

integração econômica ocorrendo através das três formas propostas. Obviamente a prevalência 

da relação comercial se dá em virtude da natureza do comércio. Ainda assim, de forma 

diferenciadora, uma das empresas exerce papel de redistribuidor da renda gerada pelas 

vendas. De maneira mais fraca, também observo elementos de reciprocidade, uma vez que as 

relações passam a ser duradouras e dependentes de confiança, e pequenos gestos fortalecem 

esses laços. A Figura 8 a seguir resume os aspectos encontrados. 
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Figura 8 - Integração econômica presente em esquemas de cestas 

 

Fonte: elaboração própria 
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6 CONCLUSÃO 

  

 

 As redes alimentares alternativas (AFN) são um tema que cada vez mais tem chamado 

a atenção de acadêmicos. Em meio a um debate envolvendo fenômenos similares, elas são 

usualmente definidas em oposição à cadeia de fornecimento convencional de alimentos 

(TREGEAR, 2011; WILSON, 2013; SI; SCHUMILA; SCOTT, 2015; FORSSELL; 

LANKOSKI, 2015). Uma definição tão genérica traz para um mesmo campo inúmeras formas 

de produção e comercialização de alimentos e, com frequência, tangencia outros temas como 

sistemas alimentares localizados e circuitos alimentares curtos. 

 A revisão do tema identifica que essas outras práticas também podem ser vistas como 

AFN, assim como uma AFN pode apontar um circuito curto ou um sistema localizado. 

Contudo, a AFN torna-se mais abrangente ao trazer o conceito de local para um âmbito 

subjetivo e não apenas de proximidade física. Assim, cadeias que eventualmente 

comercializem algo produzido em locais distantes, mantêm-se como AFN, porém já não 

pertencem a sistemas localizados ou a circuitos curtos (HINRICHS, 2003; BOWEN; 

MUTERSBAUGH, 2014; FORSSELL; LANKOSKI, 2015). 

 Na literatura, as AFN também são destacadas por eventualmente serem uma opção 

mais sustentável, fomentada por valores e ligadas a atores que buscam preservação ambiental, 

justiça social, etc. Para alguns autores, elas seguirão como única alternativa para pequenos 

produtores marginalizados no sistema convencional (WILKINSON, 2010). Ainda que o 

estudo aprofundado venha revelando que não necessariamente toda AFN implique isso, 

algumas delas podem representar soluções a alguns problemas vividos atualmente. 

 Entre as formas classificadas como alternativas, encontram-se os esquemas de cestas, 

iniciativas nas quais consumidores recebem em suas casas uma cesta de produtos frescos, 

incluindo ou não produtos processados. Na literatura encontrada, trata-se de uma rede pouco 

estudada, mas que é apontada como o canal que mais cresce dentro do mercado de alimentos 

orgânicos no Reino Unido em 2013 e 2015 (ORGANIC RESEARCH CENTER, 2016). 

 Aqui no Brasil não há dados sobre o canal, no entanto 18 empresas foram localizadas 

praticando esse comércio. Por tratar-se de algo relativamente novo que, aparentemente, ganha 

espaço em grandes cidades (JAROSZ, 2008; PAUL; MCKENZIE, 2013), propus a questão: 

de que forma acontece o enraizamento social dos esquemas de cestas em São Paulo 

atualmente? 
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 A partir do arcabouço teórico da Sociologia Econômica, busquei como esse tipo de 

comércio vem se estabelecendo a partir dos interesses, relações e da estrutura social em que se 

insere. 

 Ainda que os estudos sobre o consumo, sob essa ótica, não sejam frequentes, a riqueza 

das interações sociais que potencialmente acontecem podem contribuir para o 

desenvolvimento da teoria. Ao pensar formas mais ou menos enraizadas socialmente, as AFN 

também se opõem às cadeias convencionais nas quais as origens dos produtos são geralmente 

desconhecidas e os laços sociais bastante reduzidos, se consideremos que existam. 

 Da interseção entre o tema e a proposta teórica, as proposições a respeito do que 

encontraria foram tecidas: 

essas pessoas aspiram e/ou se envolvem em organizações que defendem questões ambientais 

e sociais sem, no entanto, ter tempo de aproximar-se fisicamente desses espaços; 

 do ponto de vista das empresas, encontramos as barreiras de acesso ao canal 

convencional aliadas a ideais de justiça social, preservação ambiental e a busca por um 

modelo de negócio que atenda às necessidades da vida no campo, ainda que a 

rentabilidade possa ser maior em uma rede convencional; 

 uma condição externa (nascimento, casamento, doenças, etc.) leva os consumidores a 

reverem o hábito, enquanto nesse momento os interesses envolvidos os influenciem na 

escolha e prevaleçam frente a interesses que antes os levaram ao consumo em canais 

convencionais; 

 reconhecimento de favores e cortesias como sinais da qualidade do serviço que são 

expressos em abatimentos de valores ou reposição de produtos em função da 

frustração com eventuais falhas de qualidade não comprovadas. Por outro lado, a 

comunicação direta também fomentaria a transmissão de valores coibindo a má fé e 

retroalimentando o fornecedor para atender aos interesses dos compradores. Além da 

troca financeira, aqui esperava encontrar evidências principalmente de reciprocidade e, 

em menor grau, de preocupações com a redistribuição; 

 A partir de uma revisão ampla do tema, encontramos a proposta de caracterização de 

Forssel e Lankoski (2015) observando três dimensões: históricas, centrais e de resultado. Tal 

idéia mais tarde nos permitiu olhar essas iniciativas e começar uma separação entre elas. 

Quando trazidas ao tema, ela indica uma possível diferença ocorrendo entre os casos. 

 Para alcançar os objetivos, foi proposto o estudo de três casos representados por 

empresas atuantes na cidade de São Paulo e seus consumidores. A seleção delas foi feita a 

partir da disponibilidade para participar e da capacidade em compartilhar informações. 
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Apenas uma delas não foi efetivamente contatada. Como não há um censo de tais iniciativas 

na cidade, o levantamento baseou-se nos sítios eletrônicos e indicações de outras empresas. 

Infelizmente isso excluiu as iniciativas que pudessem estar em estágios muito iniciais, o que 

pode representar um viés. 

 O estudo de casos múltiplos é proposto como metodologia por entender que não é 

possível nessa situação realizar intervenções que nos permitam identificar relações causais. 

Dada a natureza exploratória do estudo, me mantive em uma abordagem qualitativa que 

permitiu encontrar possíveis respostas à questão central. 

 Ao todo, 31 consumidores foram entrevistadas, além de proprietários e funcionários 

das empresas participantes. As entrevistas com consumidores foram realizadas por telefone 

seguindo um roteiro pré-estabelecido e duraram de 15 a 30 min. Isso foi necessário para 

viabilizá-las, já que muitos vivem uma rotina com restrição de tempo e também por se 

mostrarem receosos com encontros pessoais. Ainda por telefone, foi notada certa preocupação 

por questão de segurança. 

 O primeiro caso analisado pode ser descrito como uma empresa com longa trajetória 

na produção e comercialização de orgânicos. Durante seu desenvolvimento, ela encurtou a 

distância informacional entre produtores e consumidores sem perder de vista a preocupação 

em atender as necessidades de seus clientes. Nas entrevistas pude identificar que seus clientes 

mostram-se mais engajados com questões ambientais e sociais. Além disso, há uma maior 

incidência de consumidores regulares e seu gasto médio por compra é maior que clientes 

ocasionais e experimentadores. 

 O CASO 2 já mostra uma empresa que atua há bastante tempo no mercado, mas 

realiza apenas a comercialização. Originada a partir da identificação de uma falha no 

mercado, seu proprietário mostra uma profunda experiência de gestão no mercado varejista e 

trata a iniciativa de forma convencional. Seus clientes aparecem como menos fiéis, indicado 

pela participação menor de clientes regulares e de seu gasto médio ser mais baixo do que 

clientes ocasionais. Aparentemente eles são mais oportunistas, utilizando maior diversidade 

de canais e buscando preços mais atraentes. Espontaneamente não relatam maiores 

preocupações além do abastecimento de alimentos orgânicos. 

 Enfim, o último caso aborda uma empresa jovem nascida também da verticalização a 

partir da produção. De origem familiar, há um perfil parecido com o CASO 1, porém há 

menos de um ano no mercado. Esse pode ser o motivo pelo qual seus clientes ainda não se 

mostram conscientes das barreiras ao desenvolvimento rural. Assim, sua base de clientes 

também conta com participação maior de clientes regulares cujo gasto é acima da média. 
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 Retomando as duas dimensões propostas (interesses e relações) encontramos 

similaridades e diferenças que a seguir exponho com maiores detalhes. 

 Primeiramente, é notório que o interesse por consumir alimentos orgânicos e uma 

falha em disponibilizá-los adequadamente nos canais convencionais é o que dispara a busca 

pelos esquemas de cestas. Muitas vezes isso acontece quase concomitantemente à decisão por 

alimentos orgânicos que é inibida pela impossibilidade de comprá-los seja porque não estão 

disponíveis nos supermercados convencionais, ou porque os locais onde estão disponíveis são 

fora do alcance por limitações geográficas e temporais. 

 Ao descobrirem um esquema de cesta, ressurge a possibilidade de comprá-los. 

Comparando agora clientes regulares, ocasionais e apenas experimentadores, a quebra do 

hábito de compra presencial gera os mesmos inconvenientes a respeito de não poder escolher 

exatamente o que levar, e um suspense entre o pedido e a entrega, potencialmente impactantes 

à dinâmica doméstica. No entanto, clientes regulares mostram-se menos preocupados e mais 

compreensivos em relação à variabilidade do que é recebido. É como se o fato de ser orgânico 

explicasse a diferença entre a expectativa sobre um alimento convencional e a realidade de 

um alimento orgânico. Ou ainda, que o fato de ser um alimento orgânico já impacte a 

expectativa a priori. Reconhecidamente as empresas entendem essa dificuldade como 

principal barreira ao aumento do número de clientes regulares e, cada vez mais, se percebem 

como “os olhos” de seus cliente ao fazer compras. 

 Outro destaque importante é a identificação de diferentes níveis de interesse pela 

questão do desenvolvimento rural demonstrado entre os casos. Isso pode ser um exemplo da 

transformação dos interesses se aceitarmos que a comunicação da empresa aos seus clientes 

no CASO 1 foi influenciadora. É como, a princípio, se todos os consumidores partissem de 

um mesmo interesse: o abastecimento de alimentos orgânicos. A interação continuada no 

CASO 1 os moveu a interessar-se também pelo desenvolvimento rural, reforçando sua 

escolha. O mesmo não aconteceu no CASO 2, cujo modelo é mais tradicionalmente varejista 

e não desenvolveu a mesma comunicação. Já o CASO 3 se encontraria em fase muito inicial e 

seus clientes ainda não teriam sido influenciados por interesses da empresa. 

 Resumindo o que encontramos e confrontando isso às três primeiras proposições 

formuladas, é possível colocar que nem os clientes nem as empresas são necessariamente 

movidas por valores socioambientais apesar da proximidade de seus modelos de negócios e 

necessidades pessoais ao formarem uma AFN, sendo essa ainda mais específica – os 

esquemas de cestas. Todavia, o CASO 1 mostra a possibilidade de desenvolvimento de redes 

que promovam esses princípios através da formação histórica e encurtamento da distância 
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informacional. Também é notória que a mudança do hábito não esteja diretamente  

relacionado a mudanças de vida porém a uma falha do sistema convencional. Ainda que a 

decisão em favor do consumo de orgânicos esteja muitas vezes ligados à gestação e 

maternidade, a busca por um sistema alternativo é forçada pela falha de mercado que 

encontramos relatada na maioria das entrevistas. A correção dessa falha pode representar uma 

ameaça a essas redes e representa uma dúvida a respeito de como esse enraizamento se dá em 

outros locais onde a mesma falha não se repete. Em estudos realizados em outros mercados, 

menciona-se uma questão de confiança sobre a origem do produto (WANG et al., 2015) que 

pode ser uma possibilidade de manter os clientes vinculados. 

 Sobre as relações que encontramos, também há uma notória distinção entre o CASO 1 

e os demais. Os pequenos favores e a relação pessoal indicam um esquema de reciprocidade 

que supostamente fortalece a integração entre os atores. Indicativos disso são a pessoalidade 

no tratamento entre as partes, a proximidade com entregadores e mesmo a troca de presentes 

relatadas e que encontramos em todos os casos. Contudo, no CASO 1, eu indico o início de 

uma integração econômica no campo da redistribuição. Ainda que tenha sido de forma 

qualitativa, a forte presença do papel da empresa no desenvolvimento rural e na manutenção 

do modo-de-vida de pequenos agricultores pode indicar que seus clientes passam a dar um 

valor diferenciado aos alimentos que estão consumindo por entender que, na outra ponta da 

cadeia, há uma remuneração mais adequada a uma população marginalizada e sem condições 

de participar da cadeia convencional regida pelos grandes varejistas. 

 Tanto a reciprocidade como a redistribuição como formas de integração econômica 

são pouco discutidas na sociedade atual. O domínio de grandes varejistas e o estabelecimento 

de uma relação concentrada no valor monetário e, em geral, impessoal e anônima nos impele 

a ver a possibilidade dessa outras propostas de integração como não relevantes. Porém a 

redistribuição é um fato que ocorre consciente ou inconscientemente do ponto-de-vista do 

consumidor. 

 À medida que a relação deixa de ser impessoal e anônima como descrevi ao relatar o 

relacionamento que se dá entre consumidores e empresas, é possível a formação da confiança 

impactando a reciprocidade entre os atores. A possível conscientização a respeito desse papel 

do varejista como redistribuidor e a sensibilização do consumidor para a problemática rural, 

pode abrir espaço para um fortalecimento da integração econômica através da redistribuição. 

 O que constatei foi que essas redes alternativas abrem esse espaço e permitem que a 

reciprocidade e a redistribuição ganhem relevância nessa transação entre consumidor-

empresa. 
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 O Quadro 13 resume as principais contribuições às quais chego. 

 

Quadro 13 - Resumos das principais contribuições 

TEMÁTICAS METODOLÓGICAS TEÓRICAS 

1) Os Esquemas de Cestas 

mostram ampla diversidade 

de interesses direcionando 

sua prática 

2) Assim como outras AFN, 

indicam uma possibilidade 

de reaproximação entre 

produtor-consumidor e a 

potencial influência para 

construção de valores 

3) De forma semelhante, 

também é desmitificado a 

alternatividade como 

simples fator para 

construção de redes 

conscientes de 

consumidores 

1) Construção da 

sistemática para abordagem 

de Esquemas de Cestas 

através de levantamento de 

atores, roteiros semi-

estruturados e amostragem 

1) É possível encontrar 

indicativos da integração 

econômica extrapolando a 

troca comercial para 

estabelecer-se em outros 

âmbitos 

2) Isso pode gerar o 

fortalecimento da relação 

permitindo a reaproximação 

e um enraizamento mais 

profundo da transação 

comercial, substituindo 

meios convencionais e 

anônimos de compra 

3) O fato do enraizamento 

não se mostrar tão grande 

quanto em outras AFN, 

também abre a possibilidade 

de pensar na mensuração ou 

classes de enraizamento. 

Dessa forma, Esquemas de 

Cestas podem ser um 

primeiro passo entre o 

consumo convencional e 

formas mais conscientes de 

consumo 

Fonte: elaboração própria 
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 Com o encerramento desse trabalho é possível verificar a possibilidade de relacionar 

esquemas de cesta com iniciativas de consumo responsável, porém não é possível generalizá-

las, como foi visto em outros locais (JEHLICKA; SMITH, 2011; SPILKOVA; 

FENDRYCHOVA; SYROVATKOVA, 2013; SI; SCHUMILAS; SCOTT, 2015) com esse 

fim. 

 Quero também aqui salientar duas fragilidades que esse estudo apresenta. A primeira 

delas é buscar entender o enraizamento através dos interesses e das relações entre os atores, 

excluindo a possível contribuição que um aprofundamento na estrutura poderia trazer. Essa 

debilidade enfraquece algumas conclusões que precisam ser validadas olhando também para 

essa dimensão. Por exemplo, assumir que apenas a relação consumidor-empresa tenha sido 

capaz de mudar interesses, principalmente entre consumidores, pode ser considerado muito 

ousado. Caso esse consumidor faça parte de outras redes nas quais determinado interesse 

esteja sendo desenvolvido, pode torná-lo interessado igualmente. 

 A outra debilidade que reconheço é o fato de minhas conclusões se basearem em um 

estudo transversal no qual comparo consumidores em diferentes níveis de relacionamento e 

entre empresas. Uma contribuição muito interessante sobre a hipótese que encontrei aqui seria 

o acompanhamento de consumidores ao longo do tempo em um estudo longitudinal. Isso 

permitiria acompanhar de fato a transformação dos interesses. De forma transversal, há um 

risco que os interesses tenham sempre existido por parte dos consumidores e, inclusive, 

tenham participado da escolha da empresa. Isso poderia indicar apenas um correlacionamento 

e não ter a dinâmica causa-efeito que levanto como possibilidade. 

 Por fim, essa continua sendo uma área merecedora de bastante atenção uma vez que o 

maior enraizamento social do varejo pode influenciar consumidores rumo ao consumo 

consciente. Investigar melhor a dinâmica proposta por Bourdieu sobre o interesse e a 

mudança de posição dos atores representa então um desafio valioso na aplicação desse 

conhecimento à sociedade. 
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APÊNDICE A - PROTOCOLO DE REVISÃO DA LITERATURA 

 

QUESTÕES 

 Qual o estado da arte na discussão de redes alimentares alternativas? 

 Quais têm sido os fatores relacionados ao seu desenvolvimento? 

 Quais os autores têm mais influenciado os estudos recentes na área (entre 2010 e dias 

atuais) e quais são suas propostas? 

FONTES DE INFORMAÇÕES 

Artigos da base SCOPUS 

 

CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO 

Foram selecionados os artigos publicados entre 2010 e 30-06-2016, cuja íntegra foi 

escrita em língua inglesa, portuguesa ou espanhola. A busca foi realizada usando as palavras-

chaves abaixo colocadas entre aspas (Quadro 15), relacionadas de acordo com o operador 

lógico em letra maiúscula. 
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Palavras-chaves 

“sustainable consumption” AND “food” 

“alternative food network” 

“short food supply chain” 

“sustainable consumption” AND “network” 

“alternative agro-food system” OR “alternative agrofood system” 

“short supply chain” 

“short food chain” 

“alternative agro-food network” OR “alternative agrofood network” 

“local food distribution” 

“local food system” AND “consumption” AND “rural development” 

“food system” AND “consumption” AND “social network” 

“box scheme” AND “organic food” 

“responsible consumption” AND “rural development” 

“direct retail” AND “rural development” 

“delivery” AND “organic food” AND “consumption” 

“local agrofood system” OR “local agro-food system” 

“food commercial network” 

“sustainable consumption” AND “food”  AND “sociology” 

Quadro 14 - Palavras-chaves utilizadas 

Foram encontrados 353 artigos. 

A fase seguinte de seleção foi feita a partir dos títulos dos artigos, considerando 

relevantes aqueles que faziam referência a: 

- venda ao consumidor de alimentos humanos (a busca retornou significativo número 

de estudos relativos à cadeia alimentar no âmbito da biologia); 

- sistemas de comercialização não convencionais, ou seja, que não utilizavam hiper e 

supermercados na venda ao consumidor; 

- consumo responsável ou sustentável de alimentos. 

Artigos enfocados em compras públicas ou para empresas foram excluídos por se 

tratarem de consumidores que não são indivíduos. Também foram excluídos os artigos 
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restritos a alimentos específicos, como vinho, queijo ou azeite, por exemplo. Isso porque se 

afastavam demasiadamente dos esquemas de cestas em questão. 

Com isso, cheguei a 179 artigos cujos títulos indicavam maior relevância para revisão 

do conhecimento sobre o tema. 

Em seguida, realizei a leitura dos resumos de tais artigos utilizando os mesmos 

critérios para inclusão/exclusão através da leitura dos títulos, restando então 109 artigos. 

Um último filtro foi feito para considerar o prestígio e a experiência dos periódicos 

que publicaram tais artigos. Dessa forma, os mesmos foram ordenados de acordo com sua 

pontuação no SCImago Journal Rank (SJR) – índice que indica a influência do periódico e, 

posteriormente, ordenados pelos número de artigos publicados dentro da temática. Os artigos 

publicados em periódicos com SJR abaixo de 1 e menos de 5 trabalhos publicados foram 

excluídos restando 45 artigos que foram lidos na íntegra para apresentar o atual estado da arte 

na discussão sobre o tema. Outros 10 artigos foram reinseridos por estarem fortemente 

relacionados ao tema. Com isso, totalizei 55 artigos analisados. 
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APÊNDICE B - ROTEIRO PARA 

FUNCIONÁRIOS/PROPRIETÁRIOS/GESTORES 

 

 Sou aluno do curso de pós-graduação em Ciência Ambiental da Universidade de São 

Paulo e estou buscando entender melhor alguns aspectos da comercialização de alimentos 

orgânicos na cidade. 

 Adiciono que não tenho nenhum vínculo com nenhuma empresa que realize vendas de 

orgânicos no Brasil atualmente e as suas respostas e comentários serão mantidos anônimos e 

serão utilizados apenas para o fim dessa pesquisa. 

1. Há quanto tempo você trabalha na empresa “XXXXXX”? 

2. Como ela se iniciou ou como você se interessou por trabalhar aqui? 

3. Quais foram suas experiências prévias? 

4. Quais são os objetivos dessa iniciativa? 

5. Quais são os objetivos compartilhados entre vocês? 

6. Qual sua interação com os clientes? (pessoal, telefone, email) 

7. Você conhece alguns deles? 

8. De onde? 

9. Como você percebe que os clientes tomam conhecimento do trabalho de vocês? 

10. Para você, qual a diferença entre o cliente que volta a comprar e aqueles que deixam 

de comprar? 

11. Você percebe casos de clientes que se conhecem ou podem se conhecer? 

(condomínios, escolas, famílias, etc.) 

12. Poderia indicar para mim alguns deles? 

Perguntas adicionais: caracterização da empresa / responsável pela empresa 

- número de funcionários 

- número de clientes cadastrados 

- clientes que compram em média por semana 

- clientes que compram em média por mês 

- disponibilidade de banco de dados – informações contidas no banco (endereço, CEP, valores 

comprados, idade, sexo, estado civil, número de pessoas no lar, etc.) 

- autorização para pesquisa 
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APÊNDICE C - ROTEIRO PARA CONSUMIDORES 

 

 

Bom dia, Sr(a). _________! 

 

Sou pós-graduando em Ciência Ambiental da Universidade de São Paulo e estou buscando 

entender melhor alguns aspectos da comercialização de alimentos orgânicos na cidade. 

 

Adiciono que não tenho nenhum vínculo com nenhuma empresa que realize vendas de 

orgânico no Brasil atualmente e as suas respostas e comentários serão mantidos anônimos e 

serão utilizados apenas para o fim dessa pesquisa. 

 

Essa é uma entrevista aberta que deve durar cerca de 15min. Posso iniciar? 

 

1 – Posso saber um pouco mais sobre você? Profissão, ocupação, momento de vida... 

Se não mencionar, pedir idade/faixa etária, estado civil, número de filhos 

 

2 – Em que momento você passou a consumir orgânicos? 

 

3 – Onde você já comprou orgânicos? 

 

4 – Em que momento você passou a comprá-los em domicílio? 

 

5 – Com quem você conversa sobre alimentação? 

 

6 – Como costuma encontrar essas pessoas? 

 

7 – Conhece outras pessoas que compram da mesma empresa? 

 

8 – Por que não continuou em super/feiras/ etc. (usar os canais citados anteriormente) 

 

9 – O que ela acredita que em domicílio não é tão bom? 

 

10 – O que reforça a opção por comprar em domicílio? 
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APÊNDICE D - EMPRESAS IDENTIFICADAS EM SÃO PAULO 

 

 Nome da empresa Sitio eletrônico 

1 A Boa Terra Alimentos Orgânicos http://www.aboaterra.com.br/ 

2 O Bom Verdureiro (em transição 

para o Site dos Orgânicos) 

http://www.obomverdureiro.com.br/ 

3 Amarzen Orgânicos e Naturais http://www.amarzem.com.br/ 

4 Horta da Vovó Quitanda Orgânica 

Delivery 

http://www.hortadavovo.com.br/ 

5 Hortifruti Orgânico http://www.hortifrutiorganico.com.br/ 

6 Leve BEM Delivery de Orgânicos http://www.levebemdelivery.com.br/ 

7 Naamazon Orgânicos http://www.naamazonorganicos.com.br/ 

8 Sabor Natural http://www.sabornatural.com.br/ 

9 Supernaturall Orgânico http://www.supernaturallorganico.com/ 

10 Sitio São Carlos http://www.sitiosaocarlos.com.br/ 

11 Vida Saudável Orgânicos http://www.vidasaudavelorganicos.com.br/ 

12 Organomix http://sp.organomix.com.br/ 

13 Quitanda Orgânica http://quitandanica.commercesuite.com.br/ 

14 Orgânicos da Vila http://www.organicosdavila.com.br/ 

15 Cesta Básica Orgânica http://www.cestabasicaorganica.com.br/ 

16 Caminhos da Roça Orgânicos e 

Comércio Justo 

http://www.caminhosdaroca.com.br/ 

17 Norio Kawakami Kawakami.n@gmail.com 

18 Gaia Orgânicos gaiaorganicossp@gmail.com 

Quadro 15 - Lista de empresas encontradas em 14-12-2015 via Google.com.br 

mailto:Kawakami.n@gmail.com
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APÊNDICE E - ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

 

 Acordo de confidencialidade que entre si celebram ronaldo tavares de souza, 

estudante do programa de mestrado em ciência ambiental da universidade de são paulo (usp), 

(programa de pos-graduação em ciência ambiental), situado na avenida professor luciano 

gualberto, 1289 - cidade universitária cep 05508-010 - butantã - são paulo sp, sob o número 

de matrícula 3711153 e cpf 254867968-38, doravante denominado estudante e 

_____________________________________________ 

_____________________________________(colaborador), situado  

_______________________________________________________________, sob cnpj/cpf 

___________________, doravante denominado colaborador. 

 

Fica acordado entre as partes envolvidas que qualquer informação cedida pelo 

COLABORADOR ao ESTUDANTE serão consideradas confidenciais. 

 

Nenhuma informação confidencial poderá ser dividida com terceiros, excetuando-se o 

professor orientador responsável. 

 

As informações confidenciais não serão utilizadas para nenhuma atividade além da elaboração 

da dissertação em desenvolvimento pelo ESTUDANTE. 

 

Os meios utilizados para compartilhamento de informações deverão ser protegidos e cuidados 

para evitar o acesso por terceiros. 

 

Não são confidenciais as informações provenientes de sítios eletrônicos ou divulgadas em 

mídias massivas. 

 

Em caso de interposição judicial para abertura das informações, o ESTUDANTE se 

compromete a notificar o COLABORADOR, mantendo restrito que judicialmente não for 

solicitado. 
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As partes elegem o foro central da comarca de São Paulo, SP para dirimir quaisquer dúvidas e 

conflitos sobre o presente contrato, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 

 

Por estarem justas e acordadas, as partes assinam o contrato em duas vias de mesmo teor, na 

presença de duas testemunhas abaixo assinadas. 

 

 

São Paulo, ____ de _______________ de 2016. 

 

 

 

__________________________________  

RONALDO TAVARES DE SOUZA     COLABORADOR 

 

 

 

__________________________________    

TESTEMUNHA 
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APÊNDICE F - CONVITE E PROCEDIMENTO PARA ABORDAGEM 

TELEFÔNICA 

 

Caro cliente, 

   

 Gostaria de convidá-los a participar de uma pesquisa sobre a comercialização de alimentos 

orgânicos na cidade de São Paulo. 

  Essa pesquisa está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da 

Universidade de São Paulo. 

  Para participar, peço que entrem em contato com Ronaldo (ronaldotavares@usp.br ou 19-

XXXXX-6995 (TIM) – WhatsApp) para agendarem a entrevista ou tirar dúvidas. 

  A entrevista deve demorar 15min e poderá ser feita por telefone ou presencialmente. 

  Aqueles que se disponibilizarem a participar, contribuirão para o desenvolvimento do 

mercado e produtores de orgânicos. 

  Dentro de uma semana, ele também entrará em contato com alguns de vocês para entender se 

há algum esclarecimento que possa ajudá-los a colaborar. 

   

Atenciosamente agradeço, 

[empresa] 

 

Após três semanas, uma abordagem telefônica foi iniciada utilizando a abordagem 

abaixo. Isso foi feito em acordo com as empresas que entenderam a necessidade de 

complementação após a primeira fase. 

 

Bom dia/tarde/noite, 

 Meu nome é Ronaldo, sou estudante da USP, na área de Ciência Ambiental. Eu estou 

conduzindo uma pesquisa sobre a qual enviei um e-mail há 10 dias para o endereço XXX. Você pode 

confirmar se lembra tê-lo recebido? 

(Caso afirmativo) 

  Gostaria de esclarecer alguma dúvida? 

(Uma vez esclarecidas as dúvidas) 

 Depois dessa conversa, você gostaria de colaborar? 

(Caso negativo) 

  Ok! Eu gostaria de falar um pouco mais sobre essa pesquisa que estamos conduzindo. Ela 

envolve uma entrevista curta de 15 a 30min que podemos fazer por telefone ou, de preferência, 

pessoalmente. Ao colaborar, você contribuirá para o desenvolvimento do mercado e produtores de 

orgânicos. Você pode falar agora ou teria outro e-mail para o qual poderia enviar nosso convite para 

essa pesquisa? 

(Esclarecia dúvidas ou enviava novo e-mail) 

mailto:ronaldotavares@usp.br
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APÊNDICE G - RELATÓRIO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

CASO 1 

 

 A empresa identificada no Caso 1 tem sua origem em uma verticalização da operação, 

deixando de ser apenas produtora para tornar-se também varejista. Atualmente a empresa 

conta com 41 funcionários, dos quais 24 trabalham na comercialização. Com esse porte, ela 

não pode ser vista como um agricultor familiar ainda que seu controle seja feito por duas 

gerações de uma mesma família. Atualmente entregam cerca de 600 cestas por semana a 

1.000 clientes por mês. Cerca da metade em São Paulo. 

 Seu sitio eletrônico, quando comparado a outras empresas, tem uma ênfase adicional 

na informação ao cliente e no engajamento social, como se verifica na Quadro 6 acima. De 

fato, as abordagens do gestor e empresário responsável mostraram um longo histórico de ação 

em busca de garantir melhores condições de vida no campo e a busca da preservação 

ambiental. De formação agronômica, o proprietário está constantemente buscando soluções 

tecnológicas que minimizem os impactos ambientais da atividade agrícola. Dessa forma ele 

diz ter sido o pioneiro, na sua região, na adoção da agricultura orgânica. Ao se estabelecer na 

área, encontrou um ambiente bastante degradado que era dedicado a pasto e grandes 

latifúndios improdutivos estabelecidos. Juntamente com a esposa, deu início a um trabalho 

para desenvolver o cultivo de hortaliças e recuperar, também, os agricultores familiares que 

produziam para subsistência e se encontravam em situação precária, em processo de 

migração. Atualmente, juntamente com os filhos, a propriedade dá lugar também a atividades 

de educação ambiental. Em termos tecnológicos, ele se mostrou entusiasmado com o 

desenvolvimento da agroecologia e do manejo agroflorestal como soluções para problemas de 

revitalização do solo e retenção de água, mostrando plena consciência de que as exigências 

impostas pela agricultura orgânica não são suficientes para a preservação ambiental. Do seu 

ponto-de-vista, a venda de orgânicos pode crescer muito ainda, mas é necessário encontrar 

solução para esses problemas, possibilitando o aumento da produção. Ao questionar sobre a 

origem do esquema de cestas que operam, ele pede que falemos com um dos funcionários, 

atualmente responsável pela gestão dessa parte. 

 O gestor indicado trata-se de uma pessoa que trabalha com a família desde a 

adolescência. Seu pai era um dos agricultores do entorno que foi mobilizado para retomar o 

cultivo de hortaliças. Dessa forma, seu desenvolvimento profissional está muito relacionado à 
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família pela qual ele nutre respeito e agradecimento pelo apoio recebido para se qualificar 

profissionalmente. 

 Segundo ele, em 1981, foi a primeira tentativa de comercializar a própria produção 

fazendo entregas em domicílio nas cidades vizinhas. No entanto, a atividade não trouxe o 

retorno esperado e foi abandonada. Em 1994 eles se voltam ao comércio via grandes 

varejistas vendendo cerca de um caminhão por dia para a rede Pão de Açúcar e meio 

caminhão por dia para a rede Carrefour. Em função de muitas perdas e frustração no 

relacionamento, em 1997 iniciam vendas em São Paulo através de um modelo encontrado em 

outro país, em parceria com um intermediador que fazia a gestão das vendas e entregas em 

domicílio. Em 2007, esse intermediador decide parar e eles assumem essa operação. 

Atualmente 85% das entregas são feitas diretamente e os outros 15% são comercializados por 

outros intermediários. 

 Segundo ele, o custo operacional do esquema de cestas é muito elevado em 

comparação a uma operação como fornecedor para o varejo, porém, ao longo prazo, acredita 

ser mais seguro em função da oscilação que o varejo convencional apresenta. Do seu ponto-

de-vista, a oscilação se dá principalmente em função da busca constante por preço mais baixo. 

Atualmente, por exemplo, um dado competidor consegue fornecer laranja a um preço muito 

baixo, levando todos os outros produtores de laranja a uma situação delicada quando 

dependentes do varejo. 

 Em relação aos clientes, ele reconhece que muitos vieram através de amigos e, no 

início, a operação era via telefone e a cesta padronizada, sem possibilidade de personalização. 

Há clientes que seguem comprando desde esse período. Segundo sua experiência, eles vieram 

motivados por três situações: gravidez e nascimento de filhos, doenças e velhice. Atualmente 

há muito mais flexibilidade com aumento do sortimento e possibilidade de escolha que, 

segundo ele, esse foi um aspecto importante que ajudou a crescer. Com a chegada do correio 

eletrônico e da internet, o contato ficou muito facilitado e vários clientes adotaram as 

inovações. No entanto, alguns clientes ainda preferem o contato telefônico.  

 

“Tem as pessoas de mais idade que adoram conversar. Tem pessoas que ficam uma 

hora no telefone. Elas (as atendentes de telemarketing) ligam para pegar pedido e 

as clientes querem contar tudo que aconteceu na semana. Acho que é essa carência 

toda e não ter ninguém para se relacionar, e querem ficar conversando.” 
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 Em São Paulo, o contato presencial na hora da entrega é reduzido já que a maioria das 

entregas é feita de madrugada e na portaria dos prédios. Além disso, elas são feitas por uma 

empresa terceirizada e que, por sua vez, também subcontrata os entregadores, gerando um 

distanciamento nesse elo da entrega. Segundo ele, essa é uma debilidade que eles buscam 

mudar para trazer maior proximidade. Todavia, essa empresa presta serviço para eles há 15 

anos quando fazia entregas loja-a-loja nas grandes redes. 

 O interesse em redefinir o trabalho de entrega é porque sente que muitos clientes não 

são mantidos em função de problemas que poderiam ser resolvidos nesse momento. A 

dificuldade de engajar essas pessoas que trabalham muito esporadicamente e desconhecem os 

valores e o trabalho desenvolvido pela empresa é grande. No entanto, ele reconhece que a 

falta de escala é uma barreira para conseguir esse engajamento. Realizando apenas uma 

entrega por semana, ele não consegue dedicação dos entregadores e o laço se mantém mais 

forte apenas com a empresa de logística citada antes. 

 Os entregadores que trabalham dois dias por semana já conseguem maior estabilidade 

e chegam a criar vínculos de confiança a ponto de ter a chave da casa para que possam deixar 

a cesta durante a madrugada. Junto a isso, ele também evidencia uma preocupação grande e 

reconhece a responsabilidade associada, já que esses entregadores representam a empresa. 

Inicialmente isso tem sido direcionado via pré-requisitos como não ter antecedente criminal, 

experiência como motorista, experiência com entrega em domicílio, qualidade do veículo 

(higiene), apresentação pessoal. 

 Outro problema que indica é a falta de comprometimento. Muitas vezes os 

entregadores não avisam antecipadamente que não comparecerão ao trabalho, causando uma 

pressão por arranjar uma nova solução que será menos qualificada e não terá conhecimento 

sobre vários aspectos da entrega, inclusive acordos que são realizados entre o entregador e o 

cliente. 

 A melhoria do serviço de entrega como um fator para o desenvolvimento de negócio, 

foi indicada após uma mudança ter ocorrido em outra cidade onde a empresa também trabalha 

e, atualmente, os entregadores são funcionários próprios. Em um dado momento, ao 

terceirizar as entregas, o número de reclamações subiu muito e os clientes se queixaram por 

não terem seus problemas resolvidos, percebendo isso como uma despreocupação com o 

atendimento. Atualmente, os clientes algumas vezes chegam a oferecer aos entregadores um 

café, demonstrando o nível do relacionamento. Esses entregadores, antes da entrega, 

verificam a qualidade dos alimentos e já alertam o cliente para algumas coisas, inclusive 

refazendo o total do valor da entrega ou dando desconto, caso algo não se apresente 
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minimamente adequado. Diferentemente de São Paulo, esses funcionários próprios podem ser 

aproveitados em outras tarefas, quando não estão dedicados à distribuição, algo que a 

distância à capital torna inviável. 

 Se há uma perda no relacionamento, uma vez que a maioria das entregas ocorre de 

madrugada, por outro lado isso foi importante para a viabilização do negócio, já que a 

produtividade quase dobrou ao fazer a movimentação durante um período com bem menos 

tráfico. Essa idéia é mérito desse parceiro que realiza as entregas há tanto tempo. Além da 

viabilidade, a qualidade do produto também é melhor porque pode ser refrigerado em um 

curto espaço de tempo e fica menos sujeito a temperaturas elevadas. 

 Outras queixas relacionadas à entrega estão vinculadas ao processo de embalagem 

realizado por esse terceiro que também é responsável pela montagem de algumas cestas. Ele 

se refere a questões de faltas ou trocas de produto, descuido no manuseio de produtos frágeis, 

etc. 

 Ao final da entrevista ele recomenda que fale com a equipe de telemarketing para 

entender melhor como se dá o relacionamento, “isso porque muitos clientes são só clientes 

mesmo, mas vários é um relacionamento que se construiu e que elas sabem o que a pessoa 

gosta, como gosta, etc.”. 

 Essa equipe é composta por quatro funcionárias cuja rotina é receber os pedidos que 

chegam por correio eletrônico, pelo sítio eletrônico e telefones. A rotina começa bem cedo às 

segundas-feiras (o prazo para colocação dos pedidos é domingo) para que em torno das 9h da 

manhã elas já tenham consolidado os pedidos recebidos e identifiquem clientes regulares, 

cujos pedidos não foram colocados. A partir desse momento elas iniciam uma busca ativa por 

pedidos. Segundo elas, 60% desses pedidos chegam eletronicamente e o restante vem através 

desse contato telefônico. 

 Nos contatos telefônicos, a abordagem se diferencia entre os clientes regulares e 

aqueles que são contatados pela primeira vez. No caso do primeiro contato, ele é realizado 

com todos os clientes que realizam o cadastro, porém não efetuaram o pedido. Segundo a 

operadora que faz essa tarefa: 

“Tem algumas pessoas que são muito calorosas, que conversam e perguntam. 

Outras são super secas, falam que já viram tudo que precisavam e que não precisa 

ligar. Aí a gente pergunta se ficou com alguma dúvida quando entrou no site, 

explica como é o nosso processo, os preços, a taxa de entrega, como que ele pode 

passar pedido, a forma de pagamento...” 

 Em relação aos retornos desses contatos: 
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“O que a gente percebe muito quando a gente liga é que as pessoas te atendem 

assim: Mas de onde que é, mesmo? Então eles fizeram o cadastro em um monte de 

sites de orgânicos. Então tem a questão preço que eu acho que eles mais saem do 

nosso. Acho que também tem a questão de quem ligou primeiro desses sites em que 

eles se cadastraram. A questão visual do site.” 

 Sobre os contatos com os clientes regulares, elas também os dividem entre aqueles que 

são mais calorosos e outros: 

 “Alguns clientes são bem calorosos, viram nossos amigos, contam a história da vida 

deles e outros falam: ai, se eu não passei pedido, não mandei e-mail é porque não quero. Não 

precisa me ligar! “ 

 Outra colega adiciona que “esses segundos são poucos, porque a maioria está 

esperando. Tem gente que fala: que bom que você me ligou, eu tinha esquecido...” 

 Também é colocado que, após uma postura menos receptiva por parte do cliente, eles 

registram o fato e não entram em contato caso ocorra novamente. 

 Por outro lado, os clientes regulares que se colocam de forma receptiva, “são até mais 

calorosos. É até gostoso! Tem uns que viram amigos. Você liga e antes de você se identificar 

a pessoa já fala seu nome.” Segundo outra, usam apelidos e termos carinhosos, se referindo 

ao hábito de usar no tratamento apenas parte do nome. 

 Os motivos para não haverem colocado o pedido eletronicamente estão relacionados a 

esquecimento, falta de tempo, fim-de-semana agitado, pensam que não podem devido ao 

prazo expirado. Segundo uma delas: “os motivos são vários, mas sempre os mesmos”. 

 Sobre a venda que acaba se realizando por telefone, uma delas diz: 

“Prefiro porque a gente consegue influenciar mais... nossa a alface está linda essa 

semana! Então me manda! (em relação a um diálogo típico por telefone) Também 

falamos quando tem um lançamento na semana. Aí o cliente pergunta qual está mais 

gostosa. Por telefone a gente percebe que é a gente mesmo fazendo a feira para 

eles.” 

 Aprofundando sobre o aspecto da amizade que elas sentem se formar: 

“Ontem mesmo a Maria, ela falou assim: „você acredita que eu acabei de me 

queimar com a água do café? Acabei de chegar do médico. Já tomei injeção. Estou 

tomando um monte de remédios. Não tive tempo de fazer o pedido!‟ E já teve casos 

da pessoa contar coisas de separação, de que teve um filho fora do 

relacionamento...” 

 Em outro depoimento elas realçam aspectos além dos comerciais: 

“O seu José, um senhorzinho, ele conta da segunda guerra mundial toda a sexta-

feira. Foi pra União Soviética... A gente tem dois clientes assim. O seu José e a 

dona Ana, menos de meia hora você não sai deles, por mais que você tenha que 
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cortar. Acho que eles são sozinhos e vêem a gente como a pessoa para eles 

conversar. Tanto é que, a Ana, ela manda ovo de páscoa pra gente. Ela deposita o 

dinheiro pra gente comprar o ovo de páscoa. Ela deposita o dinheiro pra gente 

comprar panetone. Então, todas as datas assim, ela manda dinheiro pra gente. E ela 

nunca viu a gente.” Outra atendente acrescenta que “só por foto. E aí lá foi no 

banco, levou a foto, mostrou pras pessoas... A gente acaba sendo psicólogo às 

vezes”. 

 Em outros casos, a relação é mais superficial, no entanto mantêm-se um diálogo que, 

aparentemente, não faz parte da relação comercial: “E tem aqueles que não é uma amizade de 

ficar meia hora mas é assim: Tá frio aí? Tá chovendo? Aqui tá assim...” 

 Outra acrescenta que eles confiam muito no que é falado por elas, confiando nelas 

enquanto pessoas, sem considerar o relacionamento com uma empresa. Isso é dito enfatizando 

o “você” em frases como: “Mas você não colocou na minha sacola.”; “Você me prometeu 

uma coisa e eu recebi outra.” Sobre um caso recente, a consumidora ligou e fez a queixa para 

uma atendente e retornou a ligação para repetir a queixa à atendente que havia causado a 

frustração. Segundo elas, os clientes sentem como se elas fossem os olhos deles. Para a 

atendente em questão, “ela não ficou chateada com a empresa, ficou com ela.” Em relação a 

como elas veem essa relação, quando algo assim acontece, elas ficam muito chateadas, mas 

depois respiram e passa. É colocado que também não há muito tempo para pensar sobre isso 

porque logo precisam falar com outros clientes. 

 Apesar de haver uma preferência de alguns clientes por serem atendidos por 

determinada funcionária, todas eventualmente falam com todos os clientes. Elas acreditam 

que eles também reconhecem as quatro e a preferência é por aquela com quem fizeram o 

primeiro contato, respeitando o que poderia ser uma questão de comissão por venda que ela 

está recebendo. Eventualmente, os clientes, ao contatarem a empresa, podem ter sua chamada 

desviada a outro funcionário, nesses casos já é diferente e eles não têm a mesma abertura. 

 Outras vezes, ao entrar em contato com alguns clientes, não são identificadas 

corretamente. Elas exemplificam isso pelos casos em que o cliente as chamam pelo nome da 

empresa ou pelo nome de outra delas, sem perceber que estava falando com alguém diferente. 

 A respeito dos problemas, algumas reclamações são válidas, mas outras não mostram 

fundamento, segundo elas. Houve um caso em que a cliente reclamou de várias coisas 

recebidas quando diversos outros clientes haviam elogiado, já que a colheita tinha sido muito 

boa. De qualquer forma, em geral, elas assumem a responsabilidade em nome da empresa e 

não dividem com o cliente problemas de operação internos quando identificados, tampouco 
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insistem em ter razão no diagnóstico. Muitos clientes são compreensivos e aguardam a 

correção do problema através de desconto, reposição, etc. 

 Sentindo-se “os olhos dos clientes ao fazer a feira”, elas pensam em estabelecer uma 

rotina melhor para verificar os produtos antes de iniciar a rotina de contatos porque entendem 

que isso dá maior segurança às recomendações junto aos clientes. Atualmente apenas a líder 

do grupo vê os produtos e passa as percepções às colegas. Elas veem importância nisso por 

causa da influência que exercem nos contatos telefônicos já que sempre os clientes perguntam 

por tamanho, cor, maturidade. Os depoimentos também são explicativos, elas citam o caso do 

abacaxi naquela semana: 

“O abacaxi está chegando com a casca verde, mas ele está doce. Aí, chega na casa 

deles, já é humm... „me mandaram o abacaxi verde‟. Então, tá indo com a casca 

verde mas pode descascar que ele tá doce. „Então me manda‟... Quando você viu, é 

mais fácil garantir e eles confiam”.  

 Em relação aos clientes, foram entrevistados 11 consumidores que se relacionaram 

com a empresa nos últimos seis meses. Desses, apenas um homem foi contatado durante o 

processo de seleção ativa. 

 Dentre eles, todos têm formação universitária salvo uma única exceção. As formações 

variam, mas duas chamam atenção, a relação com a saúde e a comunicação, que é o campo de 

trabalho de seis entrevistadas (três em cada área). Os outros eram advogada, corretores, 

antropóloga e administradora. As idades variaram entre 36 e 51 anos entre os que a 

declararam (dois preferiram não dizer). Três não tem filhos e duas não são casadas. 

 Para facilitar a discussão que farei entre consumidores de acordo com a regularidade 

de compra, relembro que irei apresentar os principais pontos da entrevista de acordo com o 

segmento em que se encaixam, iniciando pelos regulares. Eles também serão identificados por 

um número seguindo-se à letra C (alusão à cliente). 

 A primeira entrevistada (C1) é uma advogada, casada e mãe de duas crianças. Ao fazer 

o mestrado na área de regulação do uso de agrotóxicos, já consumia esporadicamente 

orgânicos,  

“mas nesse momento vi essa prática por outra abordagem. Tudo começou quando 

engravidei da primeira filha em 2010. Sempre tive a preocupação com a 

alimentação, mas nesse momento ficou mais aflorado por conta da amamentação e 

da alimentação dela. Esse foi o marco que passei a consumir!” – conta ela. 

 Sua experiência na compra de orgânicos mostra uma variedade de canais, como vemos 

pelo depoimento abaixo: 
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“Comecei pela feira da Água branca. Tem o mercado Santa Luzia que tem grande 

diversidade de produtos orgânicos. Depois conheci produtores que entregavam em 

casa. Vi os produtos da [empresa] no próprio mercado. Comecei pelo Bom 

Verdureiro, mas não gostei do esquema dele. Outro contato foi uma cooperativa, 

Sitio São Benedito, com o Edicarlos. Hoje compro praticamente do [empresa] e do 

Sítio São Benedito, fora o mercado normal e às vezes em feira. No Ceagesp, há uma 

parte no atacado... hoje em dia tem mais possibilidades e essa foi nova. Onde eu 

encontro, eu busco. Não abro mão dos produtores, gosto da facilidade, produtos 

fresquinhos, do trabalho que fazem, uma outra questão por trás de valorização da 

agricultura familiar. Tem uma filosofia, é bem mais caro hoje em dia, mas tem toda 

essa outra questão.” 

 Com isso, o início do consumo de orgânicos se confunde com a escolha por comprar 

em esquemas de cestas. O momento de vida também aponta estar em maior contato com a 

questão agrária e outras pessoas com interesses similares no grupo de estudo. Falar sobre 

alimentação é constante e ela cita, além do grupo de estudo, a escola das filhas como um 

ponto de troca de experiências. Segundo ela, toda a alimentação é feita na escola que utiliza 

um programa de incentivo municipal para aquisição de alimentos orgânicos. 

 Os contatos com as redes que utiliza atualmente foram feitos de maneira diversa. Acha 

ter conhecido a [empresa] por venderem no Santa Luzia. Já o Sítio São Benedito foi indicação 

de uma amiga que o conheceu na feira de produtores, no parque da Água Branca, 

tradicionalmente conhecida em São Paulo como uma das feiras de venda direta dos 

produtores. 

 Sobre os motivos da compra através dos esquemas de cestas e o motivo pelo qual não 

compra somente em supermercados, ela diz: 

“Continuo comprando. Gosto de ir à feira e escolher, mas elas são escassas. Se 

fosse como feira livre, certamente iria. Saí do supermercado pela diversidade e 

facilidade, essa questão de comprar direto do produtor. Acho legal não ter o 

intermediário, apesar de muitas vezes o preço ser quase igual e eu pagar o mesmo. 

Sei que vem fresquinho. Me ligam!” 

 O hábito de escolher parece de fato dar espaço à facilidade quando os supermercados 

também não atendem a necessidade de diversidade. No entanto ela reconhece que isso ainda 

segue como opção. A isso se somam as questões de benefício social mencionadas e a própria 

atenção recebida por um produto que custa o mesmo que outros canais. 

 A respeito de tensões e questões que foram despriorizadas: 

“...a domicilio não é bom por não poder ver o produto antes. Se vem estragado ou 

não tá bom, eles me ressarcem. Mas gosto de poder ver, pegar, escolher e abro 
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mão. Acho que essa coisa de fazer o pedido e não vir aquilo. Se na terça-feira não 

chega o que pedi causa transtorno, é negativo.” 

 Claramente ela retrata o ponto da confiança a respeito do que será enviado, uma vez 

que sua escolha está limitada. Ainda assim, sabe que, em último caso, parte do prejuízo será 

compensado financeiramente, ainda que as falhas por não ter o produto disponibilizado 

perdurem e causem outros impactos. 

 A segunda consumidora (C2) é médica, casada e não tem filhos. Converteu-se ao 

consumo de orgânicos por influência de uma amiga, dona de um restaurante que freqüenta e 

no qual foi participar de oficinas sobre alimentação. Aqui ela traz uma outra memória sobre 

um consumo de orgânicos diferenciado: 

“Antes disso, tenho a memória da plantação doméstica dos meus avós no sul do 

Brasil onde plantavam sem agrotóxicos, criavam animais, etc. para consumo 

próprio. Eles eram austríacos e trouxeram esse hábito do país de origem, onde era 

necessário para abastecer a casa nos tempos de crise.” 

 Além de comprar da [empresa], também faz compras no Parque da Água Branca e do 

Ibirapuera (outros locais onde se realiza uma feira de produtores), mas foi o esquema de 

cestas que tornou viável o consumo, como ela mesma colocou: 

“Essa opção, na verdade, foi o que tornou a compra viável porque não conseguia ir 

com frequência comprá-los nas feiras. Também não tinha tempo de ir ao 

supermercado. Na oficina da Bia, ela mencionou os sites de entrega e uma outra 

pessoa do grupo indicou o [empresa].” 

 Adicionalmente ela também fez referência ao preço dos supermercados como sendo 

muito alto. 

 Em relação aos meios em que troca informações sobre alimentação, ela aponta o 

marido, nutrólogo, e qualquer um que esteja aberto à conversa, de pacientes à faxineira que 

presta serviços na sua casa. 

 A escolha pelos esquemas de cestas no depoimento abaixo aponta um alto conteúdo 

ideológico: 

“Evito supermercados! Promovo um boicote à massificação e desrespeito aos 

produtores. Eles trouxeram isso. O [empresa] traz algo também. Indico o 

documentário Brasil Orgânico.”  

 A referência que ela faz a quem influenciou esse pensamento contrário a massificação 

é ao marido e à Bia Goll (dona do restaurante citado anteriormente). 

 A respeito da possibilidade de comprar em feiras, diz: “Não tenho tempo de ir à feira 

apesar de gostar. Gosto de trocar receitas, passear... Como não tenho carro, às vezes pode ser 

pesado carregar as compras.” 
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 Entre os pontos negativos da compra através dos esquemas de cesta, ela aponta a falta 

de alguns produtos (laticínios) e uso excessivo de embalagens, em uma alusão ao impacto 

ambiental causado. Esse é um motivo que também a leva a preferir comprar em feiras de 

produtores. 

 A próxima entrevista (C3) foi com uma publicitária, casada e mãe de duas crianças. 

Iniciou o consumo de orgânicos um pouco antes de querer engravidar, quando ainda 

trabalhava em uma revista voltada à gastronomia. É cliente do [empresa] há mais de 10 anos, 

mas hoje também compra em hortifruti e varejão quando o [empresa] não fornece. Sente-se 

menos radical atualmente em comparação ao momento em que a primeira filha nasceu. Seu 

primeiro contato com o [empresa] se deu na casa de uma gastronomista quando ajudou a 

arrumar sua cozinha para uma entrevista. Em seguida, viu uma entrega em seu condomínio. 

“Isso ficou marcado. Antes de casar tinha sítio e as coisas vinham de lá. Me sinto nostálgica 

por lembrar desse cheirinho. Já tive problemas, mas se resolveram. Aprendi a comer algumas 

coisas.” Ela diz consumir a cesta padrão porque é mais barata, e traz o que está na época. 

“Fora de época é muito mais caro. Mostarda, agrião... No supermercado, vou no que gosto, 

na cesta tenho que aprender a comer”, conta ela. 

 Após parar de trabalhar na revista, o assunto alimentação não é tão presente na sua 

vida. A maioria das informações novas chega através de sítios na internet, redes de 

relacionamento e blogs. Ela indica o [empresa] a várias pessoas, mesmo assim, ela conhece 

apenas duas pessoas que são ou foram clientes do [empresa]. Recentemente uma iniciativa de 

vender através de um ponto fixo de comércio no bairro também atraiu muitas amigas. 

 Sobre a escolha por comprar em esquemas de cestas, ela coloca: 

“A qualidade, o frescor, experimentar, a experiência de abrir, novas receitas, coisa 

úmida, borrifada, colhida na hora. Cheiro de campo. Às vezes, no supermercado é 

mais bonito, mas sei que tem mais agrotóxico!” 

 Isso exemplifica muitos aspectos subjetivos que, relacionados à experiência enquanto 

morava com os pais, traz benefícios intangíveis que são reforçados nessa outra passagem 

sobre o que mais a incentiva a comprar dessa forma, referindo-se a agricultores familiares: 

“Saber que tem uma família que não mora em São Paulo e não precisa vir para cá. 

Sai da coisa comercial. Não vão ter demanda para ir ao Pão de Açúcar. Estou 

ajudando! Gostaria de fazer mais, mas em tempos de crise não dá.”  

 Por outro lado, ela declara que os preços das cestas estão muito altos e eventualmente 

levam ao desperdício. Costumava fazer várias trocas que tem evitado, uma vez que fazem a 

compra ainda mais cara. Com isso ela aborda a flexibilização que é possível, trocando 
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elementos fixos da cesta por outros, com um custo adicional. Quando não pode abrir mão, 

acaba utilizando outro canal em busca de preço mais baixo. Além disso, ela diz que o 

conteúdo de uma cesta é insuficiente para o consumo de uma família. 

 Passando às clientes ocasionais, entrevistei quatro clientes no nosso primeiro caso. 

 Inicio por uma nutricionista que trabalha com gestantes e reprodução humana, casada 

e mãe de dois filhos (C4). Começou a consumir orgânicos próximo ao nascimento da primeira 

filha, há cerca de 10 anos. Antes disso não tinha conhecimento dos produtos. 

 Já comprou e compra orgânicos através de diferentes canais como a loja Korin (marca 

de produtos certificados), a feira do Ibirapuera e supermercados tradicionais, dando 

preferência aos orgânicos. Especificamente em esquemas de cestas, já comprou no Caminhos 

da Roça, Sementes de Paz e Sabor Natural, onde teve a primeira experiência. A princípio, foi 

levada a comprar em esquemas de cestas pela praticidade e disponibilidade de produtos com 

boa qualidade. 

 Hoje realiza uma pós-graduação em nutrição funcional ligada a Valéria Pascoal, e isso 

a leva a falar sobre o assunto constantemente, bem como a se aprofundar ainda mais sobre a 

questão dos agrotóxicos. Além disso, também participa de um grupo de discussão materno-

infantil em uma clínica de nutrição. 

 Apesar de haver recomendado a [empresa], não sabe quem experimentou e manteve-se 

como cliente. Ao falar sobre sua preferência por esse canal em detrimento de formatos 

convencionais ela diz que “depende de como me organiza no dia-a-dia. Na hora que compro 

a cesta sei que chegará aquilo. Nos outros lugares não sei o que vai ter e o que vou 

conseguir.” 

 Falhas de qualidade nos produtos e indisponibilidade são as principais queixas porque 

acaba ficando sem o produto e tem que buscar outra solução. Paliativamente eles avisam, 

trocam a mercadoria ou dão desconto. Algo que também a atrapalha é a disciplina com o 

momento para colocar o pedido, quando esquece, tem que alterar mais sua rotina. 

 Por ter apresentado uma experiência grande com outras empresas, também aprofundei 

no motivo por trás das trocas. A princípio aparece a curiosidade e cita o [empresa] como um 

local onde gostou do desconto e do material que enviam. 

 A entrevista (C5) relatada a seguir é de uma senhora que trabalha na área de 

comunicação. É casada e tem filhos adultos. Abaixo sua resposta sobre o início do consumo 

de orgânicos: 

“Quando, de verdade, passei a ter dinheiro. Sempre tive a intenção de consumir 

produtos saudáveis, mas é muito caro. Não consumo 100% orgânico,é caro demais! 
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Ultimamente tem muita gente dizendo que é organico e não é. Faz muito tempo (que 

consumo orgânicos)... Antes de ter filhos, e o mais velho tem 19, quando eu fazia 

Aliança Francesa... Aos 19 ou 20 anos eu já comecei a me preocupar em consumir 

sem agrotóxico, mais natural” 

 Ela compra em vários canais, feiras de produtores, esquemas de cestas, sítios de 

colegas, e mesmo no supermercado, “quando o preço não é um absurdo.” Ainda 

complementa: “Pedia on-line. Parei porque estava sem grana. Voltei a ter grana, pedi de 

novo, mas achei que a qualidade caiu e o preço aumentou.” 

 A primeira experiência com esquemas de cestas não é clara na sua memória, mas sua 

perspectiva atual é a seguinte: 

“Da última vez pedi queijo minas meia-cura. Caro pra caramba! O mesmo queijo, 

comprei no mercado pela metade do preço. Eles entraram de terceirizados. Aí você 

perde o controle das coisas. Ganha mais dinheiro mas perde o controle. E aí 

desconfio que não seja tão orgânico. Aqui no Brasil não há subsídio, aí você amplia 

e acaba tendo que usar algum produto (agrotóxico). Porque o controle natural é 

difícil mesmo! Na Alemanha, o mercado de orgânico aumentou muito. Em 2006, 

uma amiga só comprava orgânicos, havia um supermercado só para isso. Dois anos 

depois já tinha cinco mercados. Mas o governo dá subsídio, pode continuar 

pequeno e manter o controle. É mais caro, mas a diferença não é tão exorbitante. 

Comprei on-line porque ofereciam. Gosto de sair e ver o produto para comprar. 

Não gostei da cara disso, dei feedback para eles mas, não lembro se mandaram 

algo para compensar, mas acho que esse tipo de serviço precisa ter esse cuidado. O 

orgânico tem que ter uma saúde emocional. Se o cara na embalagem não faz com 

carinho...” 

 No depoimento acima é interessante a menção ao mercado alemão porque essa 

consumidora mostra-se como uma descendente alemã, moradora de um bairro com forte 

presença de descendentes de alemães e mantém uma relação profissional com uma empresa 

desse país. No entanto, a preocupação financeira parece criar um dilema entre valores 

pessoais, presentes nesse depoimento, e a possibilidade de pagar por eles. 

 O assunto alimentação é destacado na interação com o filho mais velho que se tornou 

vegetariano, mas também fala com entusiasmo da conversa com amigos, citando uma 

conversa recente sobre sucos naturais que tem feito. 

 Diz não conhecer outros compradores de esquemas de cestas e prefere o canal pela 

praticidade. 

 Ao comentar sobre os aspectos que poderiam ser melhores, ela fala mais sobre a 

“saúde emocional” que espera: 
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“Selecionar melhor, não falo nem do embalar, porque menos embalagem melhor. 

Mas vale, por exemplo, na feira orgânica eles mandam em uma cesta de vime. É o 

carinho, que lindo! Encontrar maneiras. O produto deve ser próprio, não dá para 

usar produto do Brasil todo e vai contra a filosofia do meio-ambiente. Isso chega 

como? Avião? Na europa eles fazem o movimento pela comida local. Ela já (es)tá lá 

e não precisa de conservantes, não gasta com transporte, etc. É muito importante 

essa coisa do local.” 

 Novamente a alusão a experiência vivida em um país desenvolvido em que o debate 

sobre preservacionismo tem tomado espaço na discussão sobre as redes alimentares de 

maneira massiva, como vimos na revisão do tema. 

 A seguir, passo a entrevista (C6) de uma consultora executiva que iniciou o consumo 

de orgânicos por recomendação médica após o marido ter recebido diagnóstico de leucemia. 

Sem filhos e constantemente viajando, declara que ambos têm uma vida muito agitada. 

Costuma comprá-los no [empresa] e na loja da Korin, eventualmente vai à feira. Em 

supermercados diz que não é bom e o preço é muito caro, comprando apenas produtos 

industrializados no Pão de Açúcar. A compra em esquemas de cestas começou por não 

encontrar variedade, qualidade adequada e disponibilidade nos supermercados. Devido à falta 

de tempo, essa acabou sendo a única solução. 

 Falar sobre alimentação não traz nenhuma referência em especial, mas reforça a 

influência do médico na clínica Biosanas que acompanha seu marido a cada seis meses. Além 

disso, não se lembra de outras pessoas que comprem da mesma empresa ou em esquemas de 

cestas. 

 Ao encerrar a entrevista, a consumidora fez um resumo muito interessante da sua 

história em relação a compra de orgânicos e da opção pelo canal de compra: 

“Com preço compatível com o supermercado, eu aceito pagar mais. Outro 

diferencial é logistica e ele me atende no horário que peço. É um baita diferencial 

devido ao risco de segurança. A perenidade na forma de atendimento. Outro 

aspecto muito importante no [empresa] é a qualidade do back-office. Se tenho um 

problema, eles sempre atendem minha solicitação. Também fui ao [empresa] para 

conhecer os fornecedores e vi que eram muito sérios e com preocupação com todo 

processo anterior a compra do produto. Tem uma história por trás do [empresa] e 

se preocupam com as famílias dos produtores e garantem que estão na terra. O 

respeito com os produtores também foi um diferencial.” 

 A última consumidora (C7) ocasional do primeiro caso é uma jovem de 24 anos, 

solteira e sem filhos que mora com os pais. Atualmente sem emprego, ela é formada em 

relações públicas e trabalhou com comunicação. Apesar de ser o contato para compra, ela se 
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declara como uma facilitadora para sua mãe que é a responsável pelo abastecimento do lar, 

mas não sabe lidar com o computador. Sua preocupação com uma alimentação saudável 

começou pela decisão de ser vegetariana e se estendeu na busca por alimentos sem 

agrotóxicos. Apesar de dizer que interfere pouco nas decisões da mãe, ela tenta conscientizá-

los. Assim, já compraram através do [empresa], no Coletivo Bombo, e no Instituto Chão. 

Sobre o primeiro contato com esquema de cestas, ela diz: 

 “Foi mais porque no mercado é muito caro e o Chão é muito longe para ir sempre. 

Quando fomos ao Coletivo Bombo, eles falaram de empresas de entrega. Fui pesquisando e 

encontrei o [empresa]. O que indicaram chama Secos e Molhados.” 

 Uma amiga é citada como a principal influenciadora na questão alimentar. Através 

dela, que mora sozinha após ter deixado os pais que moram em outra cidade, conheceu novas 

comidas e o Instituto Chão. Ainda cita que a amizade começou durante a faculdade e que não 

conhece outras pessoas que comprem através da mesma empresa. 

 Entre as motivações para comprar por esse canal, ela também declara a preocupação 

com agricultores familiares e por isso incentiva a compra via internet. Antes de encerrar a 

entrevista, pude conversar um pouco com a mãe da entrevistada (C7), supostamente a 

decisora sobre a compra dos alimentos para a família. Segundo ela, “...pra ser sincera estou 

começando agora. Não comparei preço e qualidade porque ainda foi muito pouco. Eu 

comprei duas vezes. Gostamos das coisas. Agora tem que encomendar e acabo esquecendo.” 

 Já sobre a comparação entre esse canal e a compra em supermercados, ela diz que 

“...no mercado você vê, escolhe, vê a quantidade. É mais do que imaginando. Às vezes vem a 

lista e não visualizo muito. No mercado é mais paupável.” 

 As quatro entrevistas finais foram realizadas com clientes que compraram apenas uma 

vez. A primeira delas (C8) foi dada por uma psicóloga e advogada, de 37 anos, casada e com 

uma filha de oito meses. Ao casar, começou a se preocupar mais com alternativas de 

alimentação saudáveis, o que se acentuou com a gravidez da filha. 

 Além da mãe, que também tinha essa preocupação, troca muitas informações sobre 

alimentação com um grupo formado na época em que estava grávida. Segundo ela, os 

contatos se dão através de uma rede social virtual constituída por egressos de um curso sobre 

introdução de alimentos a crianças dado por Fabíola Duarte (Projeto Colher de Pau) e ligado 

ao Coletivo Vila Mamífera. 

 Atualmente compra de uma empresa chamada Alecrim Orgânico, antes comprava do 

[empresa], que considera excelente. A mudança foi necessária porque o horário de entrega 

não era adequado. Apesar de haver indicado diversas vezes, não se lembra de conhecer 
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ninguém que siga comprando. Para encontrá-los, seguiu indicações de amigos e pesquisou na 

internet. 

 Ainda compra em supermercados eventualmente, quando é conveniente (já está lá) ou 

por oportunidade ao ver um preço mais baixo. Considera que atualmente já se acostumou a 

comprar pela internet. Ainda assim, vê como vantagem da compra em supermercados o fato 

de poder ver os produtos e planejar o consumo, comprando alimentos mais maduros ou mais 

verdes e que serão consumidos ao longo da semana. 

 A entrevista seguinte (C9) foi com uma antropóloga, 40 anos, solteira e sem filhos. 

Atualmente busca uma recolocação, porém enfrenta dificuldades no meio acadêmico e do 

terceiro setor dada a crise econômica que vivemos. 

 Consome orgânicos com maior assiduidade desde 2012, após ter tido maior contato 

com a questão agrária em sua pós-graduação, no entanto não se coloca como radical. 

Declarou ter comprado por vários canais dependendo da cidade onde morava (citou quatro 

cidades) e da disponibilidade de produtos. Sobre o hábito em comprar por esquemas de cestas: 

 “Foi em São Paulo. Esse é um assunto que me interessa. Havia a discussão 

de que era mais caro, mas essa era a cadeia produtiva que tinha que incentivar. É 

melhor pagar caro que comprar remédio. Em São Paulo, a princípio fiquei na casa 

de uma amiga que comprava do Direto da Horta. Quando mudei, passei a consumir 

da mesma empresa. A [empresa] chegou através de uma amiga cuja mãe é amiga 

da dona do [empresa].” 

 O tema alimentação é conversado com freqüência, segundo ela: 

“...com todo mundo. Sou militante da questão dos orgânicos. O doutorado mudou 

muito a minha vida do ponto de vista pessoal. Isso tem a ver com saúde individual, 

saúde do meio, e justiça social - fortalecimento dos pequenos agricultores e 

agricultura familiar, preocupações com a produção alimentar. Alimentos carentes 

de nutrientes e cheios de químicas. Acabo sempre falando sobre isso, desde a avó 

até a padaria.” 

 Ainda cita especificamente o grupo de estudo do qual faz parte e os pesquisadores 

Manuela Carneiro da Cunha, Mauro William Barbosa de Almeida, Laure Emperaire, além do 

Projeto Pacta como fontes de informação e debate. Apesar desse envolvimento, não conhece 

outras pessoas que compram da mesma empresa. 

 Ao falar sobre a preferência por comprar em esquemas de cestas reforça: 

 “A questão das cadeias, confio mais no produtor que no supermercado. 

Segundo, tem que valorizar a pequena cadeia. O supermercado põe como demanda 

pelo consumidor, só identificou o filão e não tem ideologia. Não acredito que é uma 

cadeia justa para os produtores. O preço é parecido. Com o produtor oscila e às 



121 
 

vezes é mais barato. Tenho certeza que no [empresa] as pessoas são mais bem 

pagas. Adoro a feira, só não tenho ido porque estou muito desorganizada. Existe o 

conforto de receber a comida na sua casa, mas eu também gosto muito (da feira).” 

 O único ponto negativo levantado por ela é a perda da capacidade de escolher. Apesar 

de achar a qualidade excelente, sente falta desse hábito de escolher o que levará. 

 A entrevista seguinte (C10) abordou uma corretora de seguros, casada, cujos filhos já 

são casados. Ela diz sempre ter gostado de lidar com plantas e até fez uma hortinha 

domiciliar, além disso, utiliza uma composteira. Onde mora tem dificuldade de encontrar 

orgânicos e considera os preços no supermercado muito altos. Diz já ter comprado no Pão de 

Açúcar e Carrefour, além do [empresa]. Em relação aos supermercados, desconfia da 

procedência e cita uma reportagem recente sobre fraudes. A compra por esquemas de cestas 

foi boa, porém ela viaja muito e, às vezes, os horários de entrega são conflitantes com outros 

compromissos. 

 Ao falar da experiência da compra, declara ter sido positiva e coloca a surpresa por 

confiarem no pagamento dela. A empresa não aceitava o pagamento com cartão e, apesar de 

ela não ter outro meio de pagamento, deixaram a cesta mediante o compromisso de realizar o 

depósito bancário posteriormente. 

 Apesar de não se lembrar como chegou ao [empresa], lembra-se de ter sido alguém 

conhecido durante uma festa. Além dessa pessoa, não conhece outras que comprem da mesma 

forma, apesar de já haver indicado. 

 Ao se referir aos canais convencionais, ela coloca: 

“eu acho que o valor deles é muito mais alto. A classe alta pensa muito mais nisso, 

comprar produtos que não vai ficar doente. Mas é muito mais caro. Já que estamos 

só eu e meu marido decidimos comprar melhor e ter uma velhice mais saudável. O 

Carrefour em específico, eu não gosto. Mas o Pão de Açúcar eu tenho mais 

confiança. Deveria ter mais pontos de feira como o Instituto Chão na Vila 

Madalena. Começar a colocar em pontos com poder aquisitivo menor. Anteontem 

descobri uma perto de onde eu moro. Não tinha nada escrito, mas depois me 

falaram que eram sítios próximos que estavam fazendo feira ali. É de quinta-feira 

mas estava sem dinheiro. Mas vi os produtos lá, como mel, e achei interessante.” (a 

feira citada ocorre no bairro Alto da Boa Vista, em São Paulo). 

 Finalmente, a última entrevista (C11) se deu com o único homem entre todos os 

entrevistados. Corretor de seguro, casado e com um filho, ele trabalha entre São Paulo e 

Brasília. Busca consumir orgânicos pela preocupação com a alimentação. Não consome 

carnes e, se não consumir orgânicos, é “como se comesse na Dona Deôla e depois em uma 

banquinha na rua”, referindo-se a uma padaria de alto padrão da cidade, supostamente com 
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padrões de qualidade mais rígidos, em comparação a um vendedor ambulante sem confiança 

na procedência. Para abastecer-se, diz já ter utilizado principalmente supermercado, feirinhas 

e o [empresa]. 

 Entre seus interlocutores ao conversar sobre alimentação, destaca-se a nutróloga (Ana 

Cristina Kanashiro – Due Clinica). Quando fala sobre o hábito de comprar através de esquema 

de cestas, ele diz: 

“Foi um teste, vi que funcionou. Nem jornal eu tenho paciência de esperar. Mas a 

cesta foi bacana. Acho que é uma tendência, cada vez compro mais pela internet, 

apesar de adorar supermercado, acho bacana ver as novidades. O chato é a forma 

de pagamento, tem muita gente, filas intermináveis. Foi uma fuga do trânsito, se 

poupar um pouco. Eu me poupo.” 

 Apesar da declaração entusiasmada, é importante frisar que o entrevistado havia feito 

uma única compra desde 28/9/2015, mostrando uma incoerência entre a prática e a visão que 

coloca. 

 Sobre a experiência de comprar em esquema de cestas, ele acrescenta: 

“Como nos adaptamos a tudo, nos tornamos mais tolerantes. Nem sempre o produto 

que você encomendou vem como você imaginava. Devolver é todo um trabalho. A 

primeira vez que comprei pensei que iam ser todos iguais ao hortifruti. Quando 

chega, um ou outro está machucado, às vezes não tão bonitos, mais verdes, muito 

maduros... Existe uma frustação e eles colocam imagens perfeitas...” 
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CASO 2 

 

 A segunda rede estudada está conectada a uma empresa cujo sítio eletrônico traz muito 

pouca informação. Os únicos elementos trazidos são as características centrais de 

comercialização de orgânicos e seus resultados como benefícios mais divulgados em relação à 

nutrição, saúde e frescor. Além do proprietário, ela conta com mais dois funcionários para 

fazer as entregas. Atualmente realiza em torno de 70 entregas por semana e conta com 160 

clientes ativos. Tem pouco contato com eles uma vez que as cestas, na maioria das vezes, são 

deixadas nas portarias. Ele não produz e seus produtos são oriundos de fornecedores diversos, 

com destaque para um sítio na região de Ibiúna e um distribuidor baseado no Ceasa, em São 

Paulo. 

 A entrevista com o proprietário se iniciou no local que serve como armazém da 

empresa. Um espaço com cerca de 50m
2
 é organizado com armários onde são guardados 

produtos secos, estantes adaptadas para armazenagem de hortaliças e frutas e geladeiras para 

laticínios. Em cima desse local está sua residência, a que fui convidado conhecer e dar 

continuidade à conversa. Após anos trabalhando como executivo de marketing em grandes 

empresas do ramo varejista e educacional, o empreendedor, que tem formação em Ciências 

Políticas e Direito, fez uma tentativa frustrada para entrar em um mestrado acadêmico. A 

justificativa dada foi a idade já avançada para iniciar essa carreira. Com a negativa, ele se 

voltou ao desenvolvimento de um comércio de produtos orgânicos em Campinas, onde 

chegou a entregar mais de 150 cestas por semana. Atraído pela possibilidade de alta 

rentabilidade de um mercado que iria crescer, pois a venda de orgânicos nas grandes redes 

ainda era muito restrita e um dos principais varejistas nacionais praticava rentabilidades muito 

altas (se referindo ao Pão de Açúcar) o que diminuía a barreira para novos entrantes. É 

interessante notar que em nenhum momento questões ambientais e de justiça social foram 

abordadas. Ainda assim, de forma recorrente o entrevistado mencionava valores como 

honestidade e ética ao contar sua trajetória profissional por grandes corporações antes de 

empreender nesse mercado. 

 Isso era em 2002, e o pioneirismo acabou colocando-o também como consultor para a 

estruturação de outros esquemas de cestas. Com essa experiência, conhecia várias das 

empresas que atualmente trabalham na cidade, com estimativa do tamanho dos negócios que 

se mostrou precisa para o único caso a que tive acesso. 

 Ao analisar o caso de um empreendimento recente chamado “Sementes de Paz” que 

cresceu e ganhou notoriedade na mídia massiva, ele aprofundou os dados mencionando custos 
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logísticos, estrutura de pessoal, histórico dos sócios, resultado financeiro da empresa e uma 

análise dos motivos que levaram ao seu fechamento recente. Outros casos foram mencionados 

mais superficialmente e as razões para o insucesso segundo sua perspectiva são a falta de 

comprometimento, a perda do senso de realidade e a inexperiência. Em todos os casos 

mostrando argumentos baseados em fatos. 

 Sobre a origem dos clientes, aponta o Google como principal meio para contato, mas, 

recentemente, o Facebook tem gerado maior resultado. Muitos experimentam, mas poucos 

voltam a comprar e hoje conta com 70 clientes regulares. Apesar de haver certa fidelidade, 

percebe que muitos compram em diferentes empresas buscando melhor equilíbrio entre preço 

e qualidade. Também percebe que há maior fidelidade quando o cliente chega a partir de 

indicações de amigos. 

 A motivação para começar a comprar em geral se relaciona a doenças graves e bebês. 

A interrupção das compras não mostra motivos claros e o fazem achar que, muitas vezes, os 

clientes não querem dizer. Ainda acrescenta que muitos compram apenas para parte da família 

e seguem comprando por questões de saúde. Eventualmente há preocupações ambientais 

envolvidas e relata o caso de questionamentos a respeito de vegetais muito grandes ou uso de 

bandejas de isopor. Ao esclarecer, ele diz aproveitar a proximidade com o cliente para gerar 

dúvidas sobre a procedência dos produtos em outros canais, potencialmente alavancando a 

confiança mútua. 

 Além dessa entrevista, foram vários contatos por correio eletrônico aos quais ele 

respondia prontamente e de maneira assertiva e objetiva. Não pude ter acesso a outros 

funcionários. No entanto o proprietário comentou sobre certa rotatividade e dificuldade de 

encontrar pessoas com perfil adequado para lidar com dificuldades nas entregas e resolver 

eventuais problemas. 

 O banco de dados ao qual me deu acesso permitiu ganhar uma profundidade maior 

sobre o padrão de compras de seus clientes, incluindo a troca de informações entre eles. 

 Com isso, é possível verificar a maior probabilidade de se tornar cliente regular a 

partir da indicação de amigos. Ainda assim, a maioria dos clientes chega à empresa através de 

sítios de busca. A Tabela 1 abaixo mostra esse resultado. 
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Amigos Sitios de busca 

Sitios de 
relacionamento 

Outros 

# Casos 105 182 28 90 

Experimentador 30% 37% 39% 29% 

Esporádico 31% 33% 27% 38% 

Regular 39% 30% 33% 33% 
Quadro 16 - Incidência dos segmentos de clientes a partir da origem do contato 

 A seguir, na tabela 4, mostro o resultado da análise de trocas de informações 

registradas pelo sistema da empresa. É interessante notar que não encontramos entre os 

clientes regulares uma parcela de comentários mais importante do que a participação deles no 

número de entregas, sendo relativamente mais freqüente o uso desse canal por 

experimentadores ou clientes ocasionais. No entanto, é em comentários relacionados à 

qualidade dos produtos que encontramos a maior incidência de mensagens de clientes 

regulares, desconsiderando o agrupamento feito em “outros”. Apesar de poucos, as 

mensagens relacionadas a acertos de pagamento também aparecem com relevância entre os 

clientes regulares. 

 

 

Quadro 17 - Comentários realizados por segmento de consumidores 

 Entre as mensagens sobre qualidade, encontramos mensagens como: 

“A banana prata entregue na última terça-feira ainda não amadureceu.” 

“Se puder traga o possível de frutas e verduras „mais verdes‟ porque só vou 

consumir após domingo... obrigada!” 

“Boa noite, semana passada no meu pedido era laranja lima e a laranja que veio 

não foi lima. Não pode ser outra, pois é do suco do bebê. Pedi 2kg, novamente, essa 

semana, mas peço que certifiquem que seja lima. Obrigada” 

 Já os acertos de pagamentos mostram um controle informal do dinheiro, funcionando 

como lembretes de acordos ou correções de transações anteriores. 

“Da última vez veio uma quinoa a mais. Coloca na minha conta que acertamos?” 

“Vou descontar meu crédito do limão da semana anterior de R$4,50.” 

Tipo de comentário Experimentadores Ocasionais Regulares
Total de 

comentários

Confirmações de pagamento 21% 50% 29% 56

Detalhes da Entrega 39% 47% 13% 38

Qualidade produto 7% 41% 52% 29

Confirmações de endereço 23% 64% 14% 22

Acertos de pagamentos 23% 31% 46% 13

Outros 13% 13% 75% 8

Total 23% 46% 31% 166

Incidência de entregas 13% 35% 51% 1440
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“Boa noite, Na última compra, já paga no valor de 109,15, não veio o morango e a 

pimenta cambuci. Mas só foi gerado crédito para a pimenta cambuci. Gostaria de 

saber como acertar a diferença.” 

 As confirmações de pagamento, comentário mais freqüente, mostram pouco conteúdo. 

Abaixo alguns exemplos: 

“Transferência Itau feita via internet, CTRL 300186405, às 13h54.” 

“Farei a transferência via Itau hoje ok.” 

“Será em dinheiro trocado no ato da entrega.” 

“Deixarei na portaria envelope com valor desta compra mais o valor da compra 

anterior.” 

 Já os detalhes da entrega, apesar de não acrescentarem tanto, indicam o tipo de acordo 

frente à dificuldade que poderá ser encontrada. 

“Na residência só temos pessoa disponível até às 11:00 na terça-feira.” 

“Por favor, caso não tenha ninguém em casa pedir para o porteiro deixar na 

geladeira do prédio, obrigada!” 

“Por favor, chamar no ramal do apto 22 Andorinha para liberar a entrada do 

caminhão e, por favor, estacionar na vaga de carga e descarga externa. Descerei 

com o cheque e um carrinho próprio para buscar os produtos. Muito Obrigada.”  

 Passarei ao relato das entrevistas com os clientes do segundo caso iniciando pelos 

clientes regulares, seguindo para os ocasionais e finalizando com experimentadores. Foram ao 

todo 13 consumidoras, com idade entre 31 e 66 anos e, em geral, formação universitária. 

Como anteriormente, o meio profissional deles destaca a área da saúde (quatro entrevistas) e 

aqui mostra uma certa relação com o meio artístico (também quatro entrevistas). As outras 

entrevistadas eram professoras universitárias, advogada, empresária e bancária. 

 A primeira consumidora (C12) regular é uma psiquiatra com 53 anos, casada e mãe de 

uma criança de cinco anos. Busca manter uma alimentação natural há mais de 20 anos quando 

diz que só havia uma loja de produtos macrobióticos. A motivação foi influência de uma 

amiga que estudava questões relacionadas à alimentação macrobiótica na época. Durante o 

tempo que morou na França tinha maior acesso aos produtos e consolidou o hábito.  

 Atualmente se abastece em diversos canais, entre eles o Empório Apuá, o [empresa] e 

o Pão de Açúcar. A opção por comprar em um esquema de cestas surgiu por indicação de uma 

amiga quando sua filha nasceu. Nesse momento ela via o sortimento do supermercado como 

insuficiente e essa amiga comentou sobre essa alternativa que costumava usar, quando os 

filhos eram pequenos. Além dessa amiga, que classifica como médica naturalista, ela costuma 

trocar informações também com outra que faz compras na feira da Água Branca.  
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 Em diferentes momentos ela manifesta a desconfiança sobre a procedência dos 

produtos vendidos nos supermercados e o desejo de utilizar mais os esquemas de cestas. A 

maior barreira para isso declara ser o processo: 

“Preferiria comprar mais a domicílio, mas não tenho o tempo de fazer o pedido (...) 

É complicado pegar a lista, fazer escolha. Acabo comprando a cesta. A cesta não 

necessariamente vem o que gostaria. Quando consigo, fico satisfeita. O que me 

impede de comprar mais é a logística da compra, fazer depósito, etc.” 

 A segunda entrevista (C13) foi com uma empresária que tem formação em Economia 

e atualmente trabalha em uma empresa de comércio eletrônico de produtos naturais. Sobre 

como iniciou a consumir orgânicos, ela diz: 

“Já faz algum tempo, uns cinco anos. Sempre foi um assunto que me preocupou: 

alimentação e saúde. Desde que casei e passei a cuidar da minha casa. Cuidar 

mesmo, ser responsável pela alimentação da casa. Os meus pais consomem um 

pouco de produtos orgânicos. Meu avô tem uma chácara e produz algumas coisas 

para vender e muito para consumo próprio.” 

 Atualmente ela realiza as compras em diversos canais. É interessante destacar que ao 

se referir a [empresa], ela utiliza o nome do empresário. Diz utilizar os esquemas de cestas 

desde que começou a consumir orgânicos. Como trabalha com produtos naturais, está 

constantemente falando sobre alimentação com nutricionistas, além de médicos como a 

pediatra da filha e a obstetra. No entanto, não conhece outras pessoas que se abastecem pelo 

[empresa]. 

 Sua visão sobre os diferentes canais é transcrita abaixo: 

“supermercado seria mais conveniente, mas não posso contar com ele porque não 

tem variedade. A maior dificuldade da feira é que é final de semana. Minha família 

e a do meu marido moram no interior e ficamos pouco em São Paulo. A domicílio 

eu garanto que vou ter o básico toda semana.” 

 Para ela, a opção dos esquemas de cestas traz dificuldades como relata abaixo a 

respeito dos pontos negativos dos esquemas de cestas: 

“...não ter certeza de como as coisas virão. A produção depende de “N” fatores. 

Dificulta a gestão da comida em casa. Meu marido come banana antes de sair e 

nem sempre a banana está madura para ele comer. Essa semana a alface veio 

pequena e acabou muito rápido.” 

 A entrevista seguinte (C14) se deu com uma italiana de 34 anos, residente no Brasil há 

cinco anos, casada e mãe de dois filhos. Hoje trabalha como assistente administrativa, 

enquanto na Itália era editora. Logo ao se apresentar demonstrou uma preocupação com 
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alimentação regulando a ingestão de carne e declarando já ter sido vegetariana. Sobre a 

adoção dos esquemas de cestas, ela dá o depoimento transcrito abaixo: 

“Quando mudei para São Paulo, tudo mudou na minha vida e, no início de 2014, 

percebi que eu não era mais eu. Por uma estranha coincidência comecei a estudar 

Jung e a questionar meu estilo de vida paulistano. Os supermercados brasileiros 

são muito diferentes dos italianos. A qualidade da comida, seja queijo, yogurt, 

bebida de soja que é vendida como suco, frutas, ou congelados, é muito baixa. O 

problema é que, depois de um tempo, você se acostuma e não acha mais tão terrível 

o pão de forma que contém álcool como conservante. Isso é um processo natural. O 

homem é o animal que se adapta mais rápido. E isso aconteceu comigo: fazia as 

unhas uma vez por semana e comprava cenoura não orgânica porque orgânico é 

muito caro. Mas esta adaptação estava me deixando triste... Escolhi mudar. 

Procurei na internet onde comprar legumes e frutas orgânicas. Testei duas 

empresas antes de conhecer o [empresa] (que na época se chamava [empresa]). O 

consumo de legumes e frutas aumentou muito e os hábitos da família mudaram: meu 

filho de 5 anos assiste filme comendo pipoca (de panela) ou cenoura. Meu marido 

come escarola refogada com quinoa e fala que é o melhor jantar de sempre. Minha 

sogra come salada no almoço do domingo e pergunta porque a minha salada é tão 

gostosa... Hoje em dia, faço a unhas duas ou três vezes ao ano, compro orgânico e 

estou muito mais feliz.” 

 Quando questionada sobre pontos negativos nessa maneira de comprar, ela diz: 

“Talvez não poder ver o produto antes de comprar... mas isso na verdade não tem muita 

importância no caso de compra de legumes e frutas orgânicos...” 

 Na sequência apresento a entrevista (C15) realizada com uma mulher casada, 41 anos, 

com dois filhos, que trabalha na captação de recursos para teatro. Ao se apresentar já 

relaciona o consumo de orgânicos ao cuidado com os filhos. Apesar de não ter mudado 

significativamente o consumo no nascimento do primeiro filho, há oito anos. A segunda 

gravidez trouxe essa reflexão através da leitura de muita coisa a respeito da criação de 

frangos, principalmente. Sobre como começou a comprar em esquemas de cestas, ela diz: 

“Comprava pelo site porque não achava facilmente nos supermercados. A primeira 

vez que quis consumir, fui atrás de um site. Uma amiga falou que comprava pela 

internet e sugeriu que procurasse. Não dava para ser o mesmo por causa do dia. 

Achei interessante que [empresa] é bem simples. O outro entregava de quinta que 

não era bom para mim. Acho que é importante dizer que a feira fica ao lado da 

minha casa. É uma tentação ir lá. Tive que convencer meu marido. Nunca tem uva 

no site, meus filhos adoram. A gente tem que comprar normal. Vou deixar de 

comprar? As criancas adoram... É muito dificil. Todo mundo critica, até o marido. 

Tem que diminuir a diversidade porque nem tudo tem orgânico. Acabo comprando 
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coisas que não são orgânicas, mas tento consumir ao máximo. O mundo verde 

passou a fazer uma feirinha pequena aos sábados de manhã. Vou lá, vejo algumas 

coisas. No Pão de Açúcar tem o dia que chegam os orgânicos, no Mambo também 

tem um pouco. Acabo fazendo uma composição. Sei que tem outros lugares legais, 

mas fica longe para mim. Acabo optando pela praticidade. Também compro 

bastante pela Korin, eles abriram uma loja no Campo Belo que é perto de casa. Lá 

também tem a parte do hortifruti. Já a carne vermelha não temos opção. E não 

temos a opção de não comprar e a da Korin é caríssima.(...) Adoraria ter uma feira 

ao meu lado com tudo orgânico!” 

 Ao falar sobre outras pessoas com quem conversa sobre alimentação, ninguém é 

indicado como referência, tampouco conhece outras pessoas que compram pela mesma 

empresa, ainda assim, ela diz conhecer outras pessoas que compram em esquemas de cestas 

além de indicar o sistema para várias pessoas. Sua satisfação é demonstrada no depoimento 

abaixo: 

“No site tenho mais segurança que vai ser legal. Se vier algo ruim, na semana 

seguinte eles compensam. No Pão de Açúcar e no Mambo tem muito pouca coisa. 

Percebo que eles estão ampliando.(...) Não tem o que não seja bom. É prático, tem 

variedade...” 

 O lado que vê como negativo é expresso nessa colocação: “Adoraria escolher os 

produtos. Meu sonho seria ter um Wholefoods aqui no brasil. Para mim aquilo é um 

shopping”, se referindo à cadeia de supermercados presente na Europa e Estados Unidos, 

especializada em produtos orgânicos. 

 Depois ela complementa isso dizendo:  

“Às vezes, esqueço de fazer o pedido, mas é questão de organização. Às vezes, viajo 

e acabo esquecendo de fazer o pedido. Mas não tem jeito.” E adiciona: “No caso o 

volume que existe impede que seja mais freqüente (a compra) e, no [empresa] só 

entregam duas vezes por semana. Esse é um limitador.” 

 A última entrevista (C16) entre clientes regulares foi com uma professora de Filosofia 

que se auto-definiu como “típica pessoa de classe média: branca, universitária da USP e 

interessada no ambientalismo”. Para ela o consumo de orgânicos é  

“uma coisa esporádica. Quando no Pão de Açúcar começou a aparecer a prateleira 

de orgânicos, comecei a comprar porque era perto de casa. Tem pouca escolha. Já 

consumi do „Caminho da Roça‟. Meio enrolados e entregavam num dia que não 

estava em casa. Procurei na internet e descobri o [empresa].”  

 Também destaco que, ao se referir ao fornecedor, o trata pelo nome do empresário e 

não da empresa. 
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 Quando fala sobre os canais pelos quais já comprou orgânico, ela menciona 

supermercados e uma feira. Sobre o último acrescenta que “gostaria de ter uma feira de 

orgânicos perto de caso. A que tem é longe e sábado de manhã, tenho q chegar muito cedo. 

Morro de preguiça de sair de casa muito cedo.” 

 A opção por comprar em um esquema de cestas se deu com o desejo de consumir mais 

orgânicos. O trecho abaixo mostra, no entanto, um certo paradoxo sobre o entendimento da 

questão agrária, a produção orgânica e a satisfação de necessidades e hábitos formados: 

 “Acabei de escrever um artigo sobre MST porque estou voltada para a 

agroecologia e não foi sempre assim. Comecei a me interessar e seguir sites. Com 

frequência recebo informações sobre agrotóxicos e resolvi tomar uma decisão na 

vida. O MST defende que deva ser uma saída para todos e não só para classe 

média. Hoje é esporádico (o consumo de orgânicos) porque tem difícil acesso. O 

problema são frutas e cereais. Na hora dos grãos se complica porque precisa de 

mais terra e entra em questões econômicas e agronômicas. A verdura e legume têm 

opção razoável. As frutas são pequenas, feias, no Pão de Açúcar nem tem fruta, 

acho. Eles têm legumes e é pouca coisa. No [empresa] tem escolha de frutas que eu 

gosto. Banana prata tem o ano todo e depois as frutas da estação. Mas tem um 

problema com as frutas que não são super boas. As únicas que são boas é o 

abacaxi. Aí a gente tem que misturar. (...) uma coisa que a mim me toca, alguém 

disse, precisamos comer o mesmo que os nossos avós comiam.” 

 Ao falar sobre outras pessoas com quem conversa sobre alimentação, não cita 

ninguém com maior especificidade. Declara não conhecer ninguém que compre pela mesma 

empresa, mas vários que compram da Caminhos da Roça. 

 Sobre a compra em supermercados, diz que eventualmente se abastece no Pão de 

Açúcar, mas que acha caro demais, e isso depende do seu estado de espírito. 

 Como principal ponto negativo dessa forma de compra vê o fato de não poder 

escolher. Segundo ela, quando não gosta de algo, é fácil reclamar e compensa a comodidade 

de não precisar atravessar a cidade para ir a uma feira, o que seria inviável. 

 Passando às clientes ocasionais, começo pela entrevista (C17) de uma fotógrafa 

profissional e estudante de psicologia, trabalha em casa com design gráfico, tem 31 anos e um 

filho de seis anos. A motivação para compra de orgânicos se deu com a gravidez e nascimento 

do filho, porém não consegue comprá-los com frequência. O sortimento dos supermercados 

não atende sua necessidade, enquanto fez quatro tentativas em esquemas de cestas. Na 

primeira comprava direto de um produtor indicado por uma amiga. A segunda foi com a 

“Sementes de Paz”, que acredita ter fechado. A outra com o “Sítio A Boa Terra” que lhe 

parece caro. Tem comprado da [empresa] ocasionalmente porque seus horários de entrega 



131 
 

nem sempre se compatibilizam com a disponibilidade da cliente em receber. “Hoje gostaria 

de ter um local físico para comprar na hora que eu posso e escolher.” – diz ela. 

 Quanto a sua experiência em comprar em esquemas de cestas, ela acrescenta: 

“por incrível que parece, receber alimento em casa exige uma certa 

logística: ter alguém para receber, guardar na geladeira... muita coisa não vem 

legal, ou muito verde... muitas vezes você não tem como contar com aquilo 

exatamente como imaginou.(...) quem não tem empregada e não fica em casa, tem 

questões no ato de receber no horário que a empresa geralmente pode. Às vezes não 

vem o que pediu, porque acabou. Às vezes, muito verde e não dá para consumir na 

semana. Às vezes, muuuito pequeno! Eu adoraria receber em domicílio sempre, toda 

semana, mas nunca funcionou exatamente como eu gostaria.” 

 Ela costuma falar sobre alimentação com nutricionistas e médicos, sem especificar 

alguém. Tampouco conhece outros clientes das empresas das quais comprou, exceto o 

produtor que continua fornecendo para sua amiga. 

 A entrevista seguinte (C18) se deu com uma advogada, funcionária pública, 49 anos, 

mãe de duas adolescentes e que atualmente não tem empregada, sendo responsável pelas 

tarefas domésticas. Busca consumir orgânicos há 17 anos, desde o nascimento da primeira 

filha, mas acrescenta: 

“sou prática, em casa faço isso, mas como (alimentos convencionais) fora. 

Morango,tomo cuidado e não compro. Talvez só tenha nesse site, é o único lugar 

que compro. Nem sempre consigo me programar. E também tem as quantidades. 

(...) Mas muitas vezes, não tenho nem tempo de entrar na internet!” 

 Além do esquema de cestas, também se abastece em uma feira próxima a sua casa. 

Não vai às principais feiras da cidade porque estão fora do seu caminho. 

 Quanto às pessoas com as quais conversa sobre alimentação, destaca a médica 

homeopata que a acompanha e diz que ela também é cliente do [empresa]. Além dela, a 

cunhada nutricionista também a influencia. 

 Para ela, a escolha do canal de compra é feita em função do planejamento, mas, ao 

final, ela faz menção a percepção de preço sobre a compra:  

“Acabou a entrega da semana ou, às vezes, não consegui fazer o pedido, peço ao 

meu marido para passar no hortifruti e pegar coisas mais urgentes. Não quero 

esperar. Brócolis, espinafre, alface são sagrados. Quando vem a cesta é legal, 

colorida, mas tem muita coisa e algumas que não consumo muito. Economiza 

dinheiro! O preço fixo é bom, acho que avulso sairia mais caro.” 
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 Apesar das declarações a respeito da praticidade, ela por outro lado diz que “ir a um 

outro lugar é passeio. Gosto de ver, de pegar, escolher! (...)Adoro ir ao mercado, horti, feira, 

é colorido, é bacana.”. 

 Sobre o esquema de cestas, ela também vê como negativo as faltas de produtos 

pedidos e a venda de produtos ainda não maduros, fazendo com que tenha que os esperar 

amadurecer. 

 Também nesse caso, ao se referir à [empresa] ela eventualmente usa o nome do 

proprietário. 

 A terceira consumidora entrevistada (C19) é bancária, casada, 37 anos e tem duas 

filhas. Começou a consumir orgânico por causa dos agrotóxicos, quando a primeira filha 

nasceu. Sua mãe já era consumidora, portanto já tinha algum conhecimento. Nessa época, sua 

mãe comprava em uma banca no Ceagesp. 

 Além desse local, também já pediu no Sítio A Boa Terra, [empresa] e comprou em 

supermercados e hortifrutis. A opção por comprar em esquemas de cestas foi encontrada via 

sítios de busca na internet quando o sortimento dos supermercados e hortifrutis não atenderam 

sua necessidade e não tinha possibilidade de comprá-los no Ceagesp. Além disso, a facilidade 

de receber em casa também foi motivadora. 

 A pediatra das filhas é citada como referência nas conversas sobre alimentação, mas 

não conhece outras pessoas que comprem em esquemas de cestas. 

 Ao falar sobre a experiência em comprar nesses esquemas, ela acrescenta um 

depoimento no qual pondera frustrações e questões financeiras para justificar a compra 

ocasional que faz: 

“Pela internet tem muito mais variedade só que, às vezes, constava, mas na hora eu 

não recebia. Acho que esse foi um dos fatores que acabei desistindo. Ou chegava 

muito pequeno. O preço me parece um pouco mais barato do que comprar no 

mercado. Quando fui uma vez à Floripa (Florianópolis), cheguei a consultar um site 

de orgânicos e queria fazer essa compra. Meu cunhado disse que era muito mais 

prático comprar no mercado, lá. Em alguns momentos é muito mais fácil ver se tá 

bom. Às vezes, o barato sai caro. Comprava muito mais orgânico. Porque a 

qualidade que chega em casa eu não gostei muito. Comprei pela necessidade. 

Muitas vezes eram pequenos, ou feios, e aí, partir para procurar mesmo. Quando 

encontro, compro. Quando recebo em casa, já tive experiências de comprar e não 

estar bom e eles trocaram, mas tive muito trabalho em ligar e me deu muito mais 

trabalho que benefício. No [empresa] tenho até crédito.” 

 Na sequência passo a entrevista (C20) de uma empresária que não quis dar muitos 

detalhes a respeito da vida pessoal. Disse consumir orgânicos há muito tempo e relaciona o 



133 
 

hábito à irmã, engenharia ambiental. Já comprou pela [empresa], diretamente de um produtor, 

supermercados e feiras. A motivação para comprar em esquemas de cestas foi a facilidade e 

comodidade oferecida. Ainda assim, ela reconhece poder estar ajudando também a 

agricultores familiares. 

 Não reconhece ninguém em especial com a qual conversa sobre alimentação, no início 

da conversa cita a irmã apenas. Apesar de declarar não conhecer outros clientes do mesmo 

esquema de cestas, diz ter percebido que outros moradores de seu condomínio também 

compram lá. 

 Ainda prefere comprar em feiras quando tem oportunidade. Sobre a experiência com o 

esquema de cestas, ela diz “que demora mais que o esperado. Frutas não virem muito boas. 

Às vezes, as verduras estão meio murchas.” Sendo essas justificativas para a compra 

ocasional. 

 A seguir, relato a última entrevista (C21) com uma cliente ocasional desse caso. Ela 

tem 33 anos, é produtora de cinema e casada. Há mais de cinco anos consome orgânicos e 

relaciona o hábito com a história da família que tinha o próprio sítio onde plantava parte dos 

alimentos consumidos. Além da [empresa], compra em supermercados e de uma amiga que 

tem fazenda e revende. Também comprou da Sementes de Paz. 

 Foi motivada a comprar pelos esquemas de cestas pela praticidade. “Trabalhamos 

bastante e não dá tempo (de comprar em outros canais)” – diz ela. Mais tarde, ela acrescenta 

que “é realmente questão de tempo, não é tão fácil achar orgânicos nos supermercados, 

principalmente. Nos sites especializados tem mais variedade.” E ainda complementa falando: 

“Questão de qualidade, o que vem é melhor. Também ajuda a frequência de compra, não 

esqueço.” 

 Entre aqueles com quem conversa sobre alimentação, destaca um amigo médico 

endocrinologista. Sobre conhecer outras pessoas que também compram da mesma forma, ela 

cita o irmão e outra amiga. Acrescenta que indica bastante, mas não sabe o quanto a sugestão 

é aceita. 

 Agora passarei aos conteúdos das últimas entrevistas desse caso com clientes que 

apenas experimentaram. 

 Começarei pela entrevista de uma psicóloga (C22), 31 anos, casada, sem filhos. Há um 

ano está casada com um biólogo e permacultor. O interesse por orgânicos surgiu há cinco 

anos, porém, até então, morava com os pais e não tinha autonomia para a escolha das compras 

do lar. Atualmente, 80% do que consome é orgânico. Além do esquema de cestas, já comprou 

orgânicos no Instituto Chão, nas feiras de produtores e no hortifruti. Em relação ao 
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esquema de cestas, utilizou-o porque não tinha tempo de fazer compras e recebeu a sugestão 

de uma amiga. 

 Em relação às pessoas com quem conversa sobre alimentação, o destaque é para a 

irmã, que diz ser a principal fonte de novas informações. No entanto, diz conversar com 

várias pessoas e cita que, na família, várias pessoas são vegetarianas e bastante conscientes a 

respeito do que comem. 

 Ao falar sobre os pontos negativos da experiência, ela comenta que precisa se 

organizar para receber sem saber a hora exata, apenas o período que vai chegar. Além disso, a 

cesta acabou ficando um tempo na portaria fora da geladeira. Apesar de reconhecer o 

benefício da comodidade e da qualidade dos produtos, ela ainda acrescenta: 

“o preço é um pouco mais caro do que comprar. O orgânico já é mais caro. A cesta 

é mais caro que a feira. Em relação ao supermercado e ao hortifruti é a mesma 

coisa. O Instituo Chão é mais barato porque eles ficam com a contribuição 

voluntária e vendem ao preço do produtor, que também passam por um preço mais 

justo.” 

 A próxima entrevista (C23) foi de uma professora universitária aposentada, 66 anos, 

sem filhos e divorciada. Iniciou o consumo de orgânicos há quatro anos, influenciada por 

notícias e informações a respeito de agrotóxicos e transgênicos. 

 Sobre os locais nos quais já comprou orgânicos, ela diz: 

“Já comprei no [empresa], Caminhos da Roça, outro que costumo consumir é o da 

Vila Madalena, Instituto Chão. Compro no Pão de Açúcar, na quitanda e outros 

mercados que tem disponível. Já fui em feira do Largo da Batata, mas pouco. Gosto 

dos produtos do MST. Fui na feira da Água Branca, Nacional do MST e fiquei 

sabendo que vai ter um local que vai distribuir os produtos do MST.” 

 O interesse pelo esquema de cestas foi originado pelo fato de entregarem em domicílio 

e a comodidade continua sendo um fator importante. Reconhece a existência de feiras no 

mesmo período, mas não está disposta a se deslocar até elas. Atualmente, o que não encontra 

no esquema de cestas, busca comprar próximo a sua casa quando disponível. 

 O lado negativo desse tipo de compra é colocado dessa forma: “tem algo bem 

importante. Você não escolheu o produto e não sabe o produto que vai chegar à sua mão. Às 

vezes é mais caro comprar on-line do que ir ao supermercado.” 

 Por fim, a última entrevista (C24) foi com uma psicóloga, 53 anos, sem filhos, 

divorciada e funcionária pública. Experimentou o esquema de cestas no fim do ano quando 

seu fornecedor suspendeu as vendas. Além dele também compra no Ceagesp e em feiras. Tem 

consumido orgânicos há sete ou oito anos em busca de hábitos de alimentação mais saudáveis. 
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 Apesar de não reconhecer ninguém com quem fala mais sobre alimentação, ela 

menciona ter iniciado um projeto no trabalho que está relacionado à agroeconomia. Chegou a 

[empresa] através de uma amiga que, por sua vez, é amiga e cliente do proprietário. Ela 

também diz que o conhece, porém não o vê há mais de 20 anos. 

 Sobre a experiência de comprar através do esquema de cestas, ela acrescenta: 

“Não teve nada ruim. Fui avisada antes que o tomate veio verde, mas não foi nada 

traumático. Continuar com o outro é mais pelo preço. O [empresa] é muito mais 

prático. O que acontece com o meu (fornecedor) é que não posso ligar a qualquer 

momento.” 

 Também cita como ponto positivo o sortimento que inclui frutas, coisa a que não tem 

acesso em seu fornecedor regular. 

  



136 
 

CASO 3 

 

 A terceira rede que contribuiu para essa pesquisa é a menor delas. Trata-se de uma 

empresa familiar, gerida por três irmãos, dois dos quais tem formação superior nas áreas de 

engenharia e gestão ambiental. O terceiro não concluiu a formação universitária, porém 

cursou gastronomia. Atualmente entregam em dois dias, com planos para passar a três dias, 30 

a 40 cestas por semana, das quais metade na grande São Paulo. Ao todo, mensalmente 

atendem mais de 60 clientes. 

 Também se originou da verticalização da atividade produtiva. Inicialmente, dois 

irmãos começaram a produzir alimentos orgânicos em uma propriedade herdada do avô. Ter 

uma horta orgânica era a aspiração da mãe deles, mas a propriedade era totalmente dedicada 

ao lazer e não havia nenhuma produção. O terceiro irmão se juntou a eles em função da crise e 

da baixa demanda em sua outra empresa, dedicada a soluções ambientais (insumos para 

tratamento de água, soluções em energia solar, etc.). 

 A análise do seu sítio eletrônico mostra uma comunicação similar ao caso 1, com leves 

diferenças aparecendo na ênfase sobre o histórico familiar e de confiança, além de diluir um 

pouco mais entre diferentes características de resultado (sabor e qualidade superior dos 

alimentos, por exemplo) e características centrais, como a redução dos elos na cadeia. O item 

que mostra a maior distorção, no entanto, são as menções a “preço mais baixo” como 

resultado da proposta da empresa. 

 No início, a maior parte da produção era vendida a escolas públicas na região, isso 

entre 2011 e 2013. Também participaram em feiras de produtores na região de Santos, de 

forma pioneira, para vender o excedente ou vendiam a clientes mais próximos, atividade que 

começaram há dois anos (2014). Nesse meio tempo, aprimoraram-se nas técnicas de cultivo 

aproveitando cursos do SENAC. 

 Recentemente, se viram em risco devido à dinâmica no setor de compras institucionais 

e a queda de demanda nesse canal. Como a venda através de feiras também não apresentava o 

retorno esperado, buscaram iniciar o esquema de cesta incentivados por alguns clientes da 

própria feira. 

 Outro influenciador da iniciativa foi um amigo da mesma localidade, cuja experiência 

nesse formato foi usada para o desenho do esquema que criaram. Assim, em setembro de 

2015 intensificaram as operações para desenvolver essa modalidade de venda. 

 O depoimento de um dos sócios, transcrito abaixo, indica pontos que o fazem 

satisfeito com o negócio: 
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“Desde o início do ano, em que a gente está só com as cestas, a perda de produto 

na horta está sendo bem menor. A gente está aproveitando tudo que a gente planta. 

Isso é muito bom! Minimizando prejuízo e minimizando perda de alimento 

também.” 

 O outro sócio adiciona que isso “rodando só pra vender. Sem rodar pra ficar parado o 

dia inteiro esperando cliente passar na tua porta. Isso é complicado.” Referindo-se ao 

deslocamento e a dinâmica comparados ao comércio através das feiras livres. 

 Atualmente deixaram as feiras por causa da logística complexa e perda de produtos. A 

horta tem 3.000m
2
 e gerenciar a perda em uma área tão pequena é muito delicado para eles. 

Além disso, as feiras são muito desgastantes, demandando força física e emocional para lidar 

com a flutuação da demanda. Para eles, vender exclusivamente através de feira exige que 

tenham feiras todos os dias e, assim, minimizem as perdas. Porém, para eles, isso não é 

possível dada a quantidade insuficiente produzida. 

 A origem dos clientes é diversa. A princípio faziam venda porta-a-porta na própria 

localidade. Alguns desses clientes permanecem até hoje. Outra fonte foram clientes que 

compravam na feira e passaram a receber os produtos em casa. 

 Um dos sócios coloca que: 

“depende muito do valor que a pessoa dá ao alimento. Se ela quer comodidade ou 

se ela faz questão, confia e cria um relacionamento um pouco mais do que só uma 

relação de consumo de alimento. Sabe da onde vem, quem planta. Geralmente quem 

tem criança pequena tem muito disso.” 

 Também ao falar sobre a origem dos primeiros clientes, o outro sócio narra o caso 

abaixo: 

 “Uma cliente que iniciou com a gente foi a C25 que é nutricionista. Ela é 

nutricionista funcional, faz parte da VP, que é o grupo que coordena as 

nutricionistas funcionais no Estado de São Paulo. Então ela tem um conceito 

grande, incentivou muito a gente, adorou a idéia, divulgou e tem alguns clientes 

nossos que vieram dela.(...). É o cliente ideal, que entende de comida e não só 

aquela coisa pronta que vende no mercado.” 

 A partir desse comentário, ele fala sobre a viabilidade econômica da agricultura em 

pequena escala: 

 “Às vezes a gente tem a percepção de que folhas, alface, todas tem que estar 

no mesmo padrão e não sabe que tem que ter cinco para uma ficar daquele jeito e 

as outras quatro não irem pra frente. Por isso que acaba saindo mais caro, porque 

o cara tem que contar todo o custo de produção das quatro, jogar em cima, mais 

imposto, mais transporte, mais distribuidor, mais o mercado. Quando você vai ver, 

o cara recebeu 30 centavos por cada pé de alface que ele plantou. E aí ele não 
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consegue pagar bem ninguém. Ele paga bem a ele e paga salário mínimo pra todo 

mundo. (...) Fica essa relação mais capitalista, mais verticalizada possível. 

Enquanto a gente aqui, por conseguir não verticalizar o sistema todo, a gente tem 

menos gente, mas as pessoas trabalham com muito mais vontade. Participam do 

começo ao fim e recebem melhor. A gente consegue pagar melhor porque a pessoa 

faz um trabalho de maior responsabilidade também e não fica cuidando só de uma 

coisa. E criar uma narrativa para o cliente. Eu não entrego na sua casa só produto 

orgânico, eu crio uma história.” 

 Na produção trabalham entre cinco e seis pessoas enquanto outra pessoa é responsável 

pela entrega (um tio) e mais uma faz a administração (isso inclui os três sócios). Além disso, a 

mãe dos sócios produz soluções homeopáticas para fortalecer os vegetais e evitar pragas e 

doenças. Os funcionários que não são da família trabalham como “free-lance” e não são 

registrados, recebendo pelas diárias trabalhadas. Apesar de colocarem que todos estão na 

legalidade, eles deixam subentendidos alguns acordos informais como com um dos 

funcionários, que é aposentado e não quer ser registrado por achar que perderia o salário-

aposentadoria. 

 Para um dos sócios, o objetivo é chegar a 100 cestas por semana. Isso para ele é um 

negócio familiar com qualidade de vida e que não cresce assustadoramente. 

 Outro impulso formador da empresa é relacionado à mãe dos três sócios. Segundo um 

deles: 

 “Se não fosse ela, não teria essa história aqui. (...) Ela é artista plástica, faz 

jóias, ela trabalhou numa rede de hotéis, fez decoração de bebês... Ela trabalhou 

muito por conta própria, ela era autônoma. Mas quando a gente se mudou pro sítio 

ela foi mais pra essa parte artística, começou a trabalhar com escultura, trabalhou 

com a minha vó que também é escultura (...) ela sempre faz um trabalho artístico. 

Mas essa questão da horta sempre foi uma vontade dela. Foi ela quem teve o ímpeto 

de botar a gente pra trabalhar na terra. „Vamos gastar um pouco essa energia‟. 

Não (es)tava saindo nada que prestasse então vamos fazer algo que preste, alguma 

coisa boa!” 

 Atualmente, a maioria dos clientes são novos e vieram depois do investimento em 

divulgação e melhoria do sistema. 

 Até esse ponto da entrevista, conversávamos ao lado da horta. Nesse momento, me 

convidaram a continuar a entrevista dentro da casa da família, onde também conheci o 

terceiro sócio e a mãe deles. 

 Esse irmão já foi responsável por várias entregas, quando havia menos clientes e 

precisavam economizar. Ele também se envolve nas entregas quando algum problema ocorre. 
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Para ele há duas barreiras ao crescimento. A primeira é mudar a expectativa do consumidor. 

Segundo ele, as pessoas querem hortaliças e frutas como veem no mercado, do mesmo 

tamanho, brilhando, sem avarias feitas por insetos. E mesmo a quem conhece os orgânicos, 

temos que levar a informação de que é uma família que tem uma horta e que o serviço é 

familiar, não é como outros esquemas de cestas que apenas fazem intermediação. Com essa 

visão, ele tenta defender uma diferenciação do serviço na qual eles conseguem se organizar e 

escolher o que será levado semanalmente, enviando produtos selecionados apesar dos 

problemas de produção como pragas, chuvas, etc. Enquanto outros concorrentes buscam 

produtores específicos para cada item. 

 Eles buscam levar essas informações ao cliente e resumem a tentativa como “enigmas 

que a gente está descobrindo aqui na horta e tentando levar eles para o pessoal da cidade, 

para eles entenderem a complexidade do nosso trabalho de levar o orgânico até em casa.” 

 Após a concentração de esforços no esquema de cestas, eles percebem um aumento 

significativo na demanda. Se por um lado, houve um aumento de divulgação da empresa, por 

outro, as notícias de fraudes, problemas relacionados à agricultura convencional e benefícios 

dos alimentos orgânicos pela mídia massiva têm aumentado a busca. Um deles disse perceber 

picos de busca sempre que algo sai na Rede de Televisão Globo. Desde 2012, uma pesquisa 

da Anvisa já alerta para os altos índices de concentração de agrotóxicos em certos produtos 

oriundos de meios convencionais de produção, mas só agora isso vem ganhando visibilidade. 

 Seguindo para as entrevistas dos clientes, quero destacar que o número de 

consumidores foi mais baixo do que o esperado e declarado até então. O que possibilitou a 

realização de apenas sete entrevistas após a tentativa de abordagem de toda a base enviada. 

Em função do novo sistema mencionado, apenas as vendas de quatro meses estavam 

disponíveis. Inicialmente também os proprietários resistiram a passar a base original, 

indicando apenas os clientes que se disponibilizaram a colaborar após o envio do convite. Por 

ter havido uma base espontânea de apenas quatro clientes, mais tarde eles concordaram em 

dar acesso a todos para uma busca ativa. 

 Por outro lado, dado o recente início da expansão da rede, foi possível ter contato com 

clientes citados como atores importantes na difusão da empresa. 

 Inicio pela nutricionista citada pelos sócios como uma das primeiras clientes (C25). 

C25 é formada há 31 anos e tem especialização em nutrição funcional. Além de atender em 

consultório, também dá aulas no curso dessa especialização, liderado pela Valéria Pascoal 

(pioneira) e relacionado a Unicsul. Essa é a única entrevista que estou identificando uma vez 
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que ela é citada por outros entrevistados e a instituição a qual está ligada foi citada em 

diferentes entrevistas, dado que será relevante ao falar sobre a estrutura da rede. 

 Sobre o início do consumo de orgânicos e adoção do esquema de cestas, ela contou: 

 “Sabia que a nutrição era muito mais, mas não tinha a visão que tenho hoje. 

Aí fui fazer essa pós relacionada ao IFN (Instituto de Medicina Funcional). 

Filosofia: buscar obter pelos alimentos tudo que precisamos. Aí descobri que 

tínhamos muito mais produtos alimentícios do que alimentos. São cheios de 

corantes, conservantes, flavorizantes. Isso não fornece nutrientes ao nosso 

organismo. Só que me deparei com o mundo dos agrotóxicos. Aí busquei os 

orgânicos. Tinha a feira da Água Branca, mas é impossível, muito longe. Meu 

marido é farmacêutico bioquímico e fizemos um curso com o autor de „Lugar de 

médico é na cozinha‟, e passamos uma semana em um local onde só comemos 

orgânicos. Sentimos uma energia e disposição muito diferente. Quando voltamos, 

quisemos comprar somente orgânicos e conheci os meninos da [empresa]. Nossa 

opção era o Pão de Açúcar. Eu como 100% orgânico, mas meu marido ainda sente 

falta de algumas frutas, ele come uns 95%. Pelos orgânicos sou forçada a aplicar 

leis de variedade.(...) antes não comprava quantidade tão grande. (Buscava) 

principalmente do programa PARA (Programa de Análise de Resíduos de 

Alimentos), eles avaliam vários alimentos nos pontos de distribuição. Eles 

encontram agrotóxicos proibidos ou acima do limite máximo de resíduos e sempre 

liberam um ranking dos mais contaminados. Esses eu buscava orgânico ou não 

usava. (...)conheci a [empresa] por outra nutricionista, ela tem uma empresa que 

chama „Alleri‟ e o irmão dela estudou com os meninos. Essa amiga ligou para dizer 

que eles estavam começando com a cesta.” 

 Antes de encontrar a [empresa], tentou um outro esquema de cesta que entregava na 

casa de sua filha, além desse, não encontrou outros que entregassem em seu endereço.  

 A respeito de conhecer outras clientes da [empresa], ela diz: 

 “Tenho muitos pacientes que compram lá. Dou muita risada porque as 

pacientes reclamam e depois lembram que quando compram orgânicos não podem 

esperar tudo super bonito. Falta consciência a respeito do que é o orgânico. Muitos 

acham feio e esperam que seja bonito. Minha filha até ano passado também pegava 

com eles. Ela mora a um quarteirão do parque (do Ibirapuera) e eles começaram a 

entregar lá. O antigo chefe dela pegava direto do [empresa]. As pessoas que 

começam a pegar com eles tem „N‟ coisas boas. Eles são super fiéis, 

comprometidos, eles nunca vão falhar uma semana com a gente. São super 

responsáveis e estão buscando o mesmo. Eu pego a maior cesta e acontece de ter 

produtos que ficam sobrando. O que eles fizeram? Alternativa de trocas: posso 

trocar o que sobrou por algo diferente. Acho que o orgânico tem que ser pequeno 

mesmo. Para eles o cliente tem que ser o rei. (...) A reclamação geral das pessoas é 
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que não tem como falar ao paciente só consumir orgânico. Infelizmente, para 

maioria das pessoas, é muito caro. Eu sempre falo para os meus pacientes, 

economizar na farmácia. O custo de um câncer é inestimável.” 

 Sobre a perspectiva que hoje tem do serviço, ela acrescenta: 

 “Tudo é perfeito. Eu não sei se eles me mimam muito por eu ser 

nutricionista. Meu horário é louco e minha empregada está grávida. Às vezes não 

tem ninguém aqui para receber, eles me entregam quarta. Quando muda algo, eles 

também dão um jeito de se adaptar. Algo que era ruim era ter muitas repetições. 

Com a implementação da troca ficou perfeito. Já teve vezes de passar mensagem 

para elogiar o trabalho e incentivar.” 

 A entrevista que descrevo a seguir (C26) também foi com uma nutricionista, com 31 

anos, casada, mãe de uma criança de menos de dois anos. Ela também é especializada em 

nutrição funcional e declara que a preocupação em concentrar as compras em alimentos 

orgânicos se acentuou com o nascimento do filho. Comprava em diferentes locais, feiras de 

produtores e supermercados, principalmente. Há quatro meses tornou-se cliente da [empresa] 

que considerou uma solução aos problemas de sortimento dos supermercados e dificuldade de 

mobilidade para chegar às feiras, principalmente com o filho pequeno. Espontaneamente ela 

cita a Valeria Pascoal e C25 como referências sobre o assunto e declara ter sido aluna delas no 

curso de especialização, além de continuar em contato ao dar aulas no mesmo curso. Além 

delas, também conhece vários outros clientes e indica a muitos pacientes. 

 Sobre os pontos positivos ela menciona preço e a garantia de saber de onde está 

comprando, ficando assim mais tranquila. Por outro lado, a questão da sazonalidade e 

susceptibilidade às variações da colheita são pontos negativos. 

 A última cliente regular entrevistada foi uma projetista (C27), estudante de engenharia 

civil, 33 anos, casada e mãe de um adolescente. Segundo ela: “uma rotina que não permite 

fazer muita coisa”. Ela começou a consumir orgânicos recentemente, motivada por adotar 

alternativas que mitigassem os efeitos de uma doença crônica, Lupus, que considera 

incurável. 

 Diz ter chegado a [empresa] através do Facebook (sítio eletrônico de relacionamento 

social). Alternativamente compra orgânicos em supermercados, em uma loja de produtos 

naturais do seu bairro e também pelo Organomix. O consumo frequente se iniciou com a 

[empresa]. 

 Não cita ninguém em específico que a influencie, mas busca muita informação sobre 

alimentação pela internet. Apesar de já haver indicado a [empresa] à cunhada, não conhece 

ninguém mais que compre deles. 
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 Sobre a experiência de comprar em domicílio, ela finaliza: 

 “Entendo que o preço (dos orgânicos) mais caro do que o convencional 

compensa porque sente a qualidade, inclusive no sabor. A domicílio tem recebido 

um serviço muito bom, produtos com qualidade muito boa. E quando não está bom, 

eles trocam. A cesta pronta também me força a variar e comer coisas diferentes. O 

valor deles é equivalente a outros como Caminhos da Roça, Organomix e Pão de 

Açúcar.” 

 Na sequência apresento o conteúdo da única entrevista com um cliente ocasional no 

caso 3 (C28). Isso porque esse foi o caso com menor universo e poucas entrevistas 

voluntárias. Ao buscar clientes ocasionais, busquei abordar todos que atendiam esse critério, 

porém apenas a consumidora cujo relato descrevo abaixo, se disponibilizou a participar. Vale 

destacar também que ela não se mostrou muito confortável com a entrevista, demonstrando 

um desconforto acentuado que foi sentido de maneira mais suave em outras entrevistas, mas 

que chegou a gerar uma negativa por parte de alguns clientes em participar. Esse desconforto 

pareceu estar relacionado a questões de segurança e o medo de estar sendo abordada por 

criminosos. O contato por correio eletrônico, através da própria empresa participante muitas 

vezes foi encontrado em filtros de segurança, mas outras vezes os clientes não se 

disponibilizaram para buscá-lo e declinaram o convite para contribuir. 

 Esse é, então, o relato mais curto e talvez superficial. Trata-se de uma mulher de 37 

anos, solteira e sem filhos. Não fala sobre o momento que vivia quando passou a consumir 

orgânicos, nem quando passou a pedi-los em domicílio. Hoje se abastece em supermercados 

(Santa Maria e Santa Luzia) além da [empresa]. 

 Diz conhecer outras pessoas que também são clientes da [empresa] e que faz essa 

escolha devido à praticidade, porém não consome muitas das coisas que são entregues. 

 Assim passamos ao último bloco de entrevistas com clientes que foram 

experimentadoras no caso 3. 

 A primeira delas é uma arquiteta (C29), atualmente desempregada. Tenta consumir 

orgânicos há um ano e meio, após ter sido influenciada por uma matéria que falava sobre o 

conteúdo de agrotóxicos nos alimentos. Atualmente compra em hortifrutis e supermercados 

em geral, não freqüenta feiras. Ao se referir a [empresa] utiliza o nome de um dos sócios. 

Apesar disso, diz ter chegado à [empresa] através do Instagram (sítio eletrônico para 

compartilhamento de fotos). 

 Sobre a experiência de comprar em domicílio, ela diz: 

“(tentei) pela comodidade. Só fiz uma compra porque achei que não valeu à pena. 

Tanto financeiramente quanto os produtos. Eram grandes, estragou... Eles fizeram 
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uma troca por algo que não gostava. Em relação à entrega eu achei ótimo, mas não 

tenho muita noção da quantidade. Vejo o que estou comprando.” 

 A segunda entrevista (C30) foi feita com uma designer gráfica, separada, com 50 anos 

e que tem uma filha adolescente. É formada em psicologia e, há alguns anos, fez um curso de 

antroposofia cuja turma mantém um grupo de estudos. Esporadicamente tem contato com esse 

grupo. Diz consumir orgânicos com frequência há cerca de 10 anos, quando conheceu a 

Caminhos da Roça (outra empresa de entrega em domicílio), mas, desde os 16 anos, ela se 

dedica a uma alimentação saudável, chegando a preparar seus próprios alimentos mesmo 

quando morava com os pais. 

 Além dos canais já citados, ela também compra em supermercados e manifesta 

interesse em conhecer o Instituto Chão, apesar da estranheza em relação à proposta de 

contribuição mensal ou voluntária. 

 A respeito da experiência realizada, ela diz: 

 “Não lembro como cheguei a Caminhos da Roça, achei mais legal, mais em 

conta, acho que foi algum amigo que indicou. Recentemente tentei mudar, mas não 

curti tanto. Achei o preço mais alto e os produtos menos frescos. Não é sempre que 

vem tudo bom.(...) Quando recebi a cesta no escritório, todos ficaram muito 

curiosos com o conteúdo e qualidade. O cheiro invadiu o escritório quando abri. 

Mas também ficaram me olhando como ET.(...) O legal da feira em casa é que eles 

colheram recentemente. Se abro o pacote do manjericão a casa toda fica cheirando 

e ficam todos surpresos. No supermercado não é tão fresco e é mais caro, as feiras 

são distantes e tem horários ruins” 

 O ponto negativo que mais aparece para ela é que, às vezes, a cesta é muito grande e 

estraga, além disso, seu prédio não tem porteiro e ela precisa sempre encontrar uma solução 

para receber. 

 Quando fala do seu fornecedor preferido, ela finaliza dizendo: 

 “Eles são muito legais, entregam a partir das 8h e eu entro no trabalho às 

9h. Um dia que entregaram lá, ainda não havia chegado. Mesmo assim deixaram o 

produto e depois entrei em contato para entender como iria pagar. Fiz um depósito 

e foi super tranquilo.” 

 Finalmente, a última entrevista (C31) foi com uma publicitária, casada, com duas 

filhas adolescentes. Diz tentar consumir o máximo possível oriundo de produção orgânica 

mas confessa que consome muito pouco. 

 Além de comprar na [empresa], compra nos supermercados Santa Luzia e Pão de 

Açúcar, mas reclama do sortimento e qualidade dos produtos, além de desconfiar da 
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procedência. Cita reportagem televisiva na qual várias feiras eram mencionadas como 

fraudulentas ao dizerem que vendiam produtos orgânicos. 

 Sobre a opção por comprar em domicílio, ela complementa: 

“(...) procurei na internet sobre produtores de orgânicos em São Paulo e quem 

tinha selos. Fiz uma lista de vários, mas a [empresa] foi o primeiro. Além do preço 

no mercado Santa Luzia ser muito alto, o preço é bem mais viável e tenho certeza 

que chegará. Além dos produtos que compõem a cesta eles têm produtos extras. Eu 

tenho dificuldade de me locomover. Acho o preço justo e o gosto é bem diferente.” 

 Ela também não indica ninguém como referência quando o assunto é alimentação e 

não conhece outras pessoas que compraram da mesma empresa, apesar de já haver indicado. 

 Ela finaliza expondo suas impressões sobre a experiência de comprar a domicílio. 

“(...) eu acho que tem o entendimento. Já tem que saber que vai comprar o que tem, 

o que está dando no momento, e que não vai estar tudo lindo. Tudo lindo soa a ter 

remédios. Até gosto quando vem algumas coisas menos bonitas. Eu sei disso. Se 

pudesse querer mais alguma coisa, seria outros dias da semana poder comprar, 

mais variedade. (...) Eu gosto de fazer tudo que dá a domicílio em São Paulo, tenho 

problema de locomoção, tenho dificuldade de caminhar. Meu marido trabalha 

bastante. No fim-de-semana gostamos de não fazer nada. Até gostamos de ir à feira, 

mas não por obrigação.” 

 A partir das informações coletadas, darei seguimento à discussão conectando os 

depoimentos e evidências empíricas que ajudem a entender em que condições essas iniciativas 

vem crescendo e dando espaço a essa nova forma de comércio. 

 


