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Resumo 

O estudo foi baseado em um evento que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de 

Campo Grande. Proveniente da economia solidária desenvolvida na mesma região, por uma 

cooperativa de produtores orgânicos, denominado Festa do Caqui, desenvolvida pela Enactus 

CEFET/RJ. O objetivo foi construir um roteiro para a obtenção de informações a respeito do 

que estas pessoas fizeram ou pretendem fazer e também acerca de suas razões e explicações 

do que foi realizado. Foi aplicada uma pesquisa, em forma de entrevistas com organizadores, 

parceiros e visitantes do evento. Baseado na construção de um roteiro, na aplicação das 

entrevistas e na sua consolidação através das respostas obtidas.  

 

Palavras-chave: economia solidária; evento; Festa do Caqui; entrevistas;produtores 

orgânicos.  

 

Abstract 

The study was based on an event that occurred in the city of Rio de Janeiro, in the Campo 

Grande neighborhood. Coming from the solidarity economy developed in the same region, by 

a cooperative of organic producers, called Festa do Caqui, developed by Enactus CEFET / RJ. 

The goal was to build a road map to obtain information about what these people did or intend 

to do and also about their reasons and explanations of what was done. A survey was 

conducted in the form of interviews with organizers, partners and visitors of the event. Based 

on the construction of a script, the application of the interviews and their consolidation 

through the answers obtained. 
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INTRODUÇÃO 

O atual cenário econômico do Brasil tem causado apreensão a toda a população. A 

crise econômica vivida desde 2014 tem afetado empregados e empresários, causando grande 

preocupação com o presente e o futuro econômico do país. Nesse contexto, é essencial a 

busca por novos métodos de obtenção de renda, que se mostrem eficazes em situações de 

escassez de empregos. 

A economia solidária surgiu no Brasil em um momento de crise, em que houve uma 

grande redução de postos de trabalho, devido a abertura do mercado nos anos 1990. O 

desemprego e a diminuição dos salários fizeram com que fosse necessário buscar uma reação, 

e assim a economia solidária emergiu como uma estratégia de manter os meios de trabalho, 

com experiências até então pouco conhecidas. 

Assim como em qualquer organização, os serviços e bens produzidos necessitam 

visibilidade para chegar até os consumidores. O marketing de eventos mostra-se como uma 

das principais formas de promover os empreendimentos provenientes da economia solidária, 

unindo divulgação e ponto de comercialização a fim de garantir sucesso nas vendas.  

 

MOTIVAÇÃO PARA A PESQUISA  

O objetivo geral deste estudo foi pontuar os fatores críticos, o sucesso e limitações, 

que possibilitem a análise de um evento produzido a partir da economia solidária. A fim de 

reproduzir e perpetuar em outras situações. Este evento elaborado e desenvolvido pela 

Enactus Cefet/RJ, em 2014, com o Projeto Enactus Agros. Depois disso,f oi continiuado pela 

Associção de Produtores Orgânicos da Agroprata. 

Nesta pesquisa verifica-se se  a utilização de eventos é um elemento de promoção, 

capaz de divulgar produtos e serviços da economia solidária. Propor uma análise da Festa do 

Caqui como um evento que foi elaborado a partir da economia solidária, analisar esse evento 

à luz do estudado e demonstrar que um evento realizado a partir da economia solidária pode 

ser uma saída de sucesso.  
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A Lei n°. 9.867, de 10 e novembro de 1999 justifica e fundamenta essa iniciativa do 

Governo Federal. Que dispõe sobre a criação e o funcionamento de Cooperativas Sociais, 

visando à integração social daqueles que estão em desvantagem no mercado econômico, 

A justificativa deste estudo está baseada na existência de ocorrências que comprovam 

a relevância da economia solidária e sua tendência de crescimento atual. Segundo o 

mapeamento realizado pela Secretaria Nacional de Economia Solidária, 87% dos 

Empreendimentos Econômicos Solidários registrados tiveram início posterior a 1990, 35% 

após 2002.  

Foram empregadas entrevistas que foram aplicadas no dia 21 de outubro de 2017, com 

os seguintes atores: três membros da Enactus durante o projeto, três organizadores do evento e 

três visitantes do evento. 

 

CONSTRUÇÃO DA ENTREVISTA 

Foi escolhido o modelo de entrevista estruturada. Assim, o entrevistador seguiu um 

único roteiro de perguntas previamente estabelecido e padronizado, sem alterações ou 

adaptações, para os três atores diferentes desse processo. As perguntas são todas abertas, a fim 

de extrair do entrevistado o máximo de informações através das mesmas: 

1. De quem foi a ideia de realizar o evento? 

2. Cite dois parceiros que contribuíram de forma relevante para a festa e quais foram 

estas contribuições. 

3. Elenque três fatores que você compreendeu como sucesso do evento. 

4. Quais foram as principais dificuldades identificadas no planejamento e na execução do 

evento? 

5. O que você melhoraria na festa se fosse um dos organizadores hoje? 

6. O público alvo aparentemente gostou do evento? De que forma você consegue afirmar 

isto? 

7. O local do evento era apropriado? Quais fatores indicavam isto? 

8. O retorno do investimento foi compensatório? 

9. As datas e período do evento foram propícios? 

10. Qual ação de marketing e impactou mais no evento? 
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11. O evento foi perpetuado? (Se não, por que? Se sim, como?) 

 

APLICAÇÃO DA ENTREVISTA 

Aplicando-se as perguntas, através das respostas fornecidas, obtiveram-se as 

informações a seguir. 

Pergunta 01: Segundo um dos organizadores, Graciano Caseiro, a ideia foi sua com 

apoio de sua esposa, Rita Caseiro, Diretora Executiva da Agroprata. Porém encontrou 

dificuldades em sua execução sozinho e buscou apoio de outras organizações que abraçaram o 

projeto. Conforme o membro da Enactus, Thalles Tavares, o evento era um sonho antigo da 

associação e a primeira ação junto a eles foi tirar esse sonho do papel. Aos visitantes do 

evento a pergunta não se aplica. 

Pergunta 02: Os organizadores citaram a Agroprata, com frutas, legumes e verduras, 

sendo o caqui a principal fruta, o professor Rogério Rocal, com equipe de apoio, som e 

tendas, além de faixas para divulgação e carro de som e o time da Enactus Cefet com a ajuda 

no planejamento. Também citaram a UFRRJ, Projeto Pro fito e ASPT-A. 

Os membros da Enactus citaram o Instituto Maniva, que cedeu chefs que fizeram 

pratos especiais com base no caqui. O Inea, que tinha agentes dando palestras sobre fauna e 

flora. E destacaram que o grande parceiro foi a Enactus. Aos visitantes do evento a pergunta 

também não se aplica. 

Pergunta 03: Para os organizadores foram os objetivos de público terem sido 

alcançados desde a primeira edição. Em 2014, 1.250 pessoas; em 2015, 3.500 pessoas; em 

2016 , 1.800 pessoas, e no ano de 2017, foi ápice do sucesso com aproximadamente 8.300 

pessoas. 

Para os membros do Enactus, pode-se destacar a continuidade do projeto, por terem 

ganhado a confiança dos agricultores, que era o objetivo principal. A maior adesão dos 

agricultores nas edições seguintes à primeira. A continuidade do evento e a crescente adesão 

da comunidade local, aumentando do primeiro para o segundo a presença de 800 para 3000 

pessoas.  
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Os visitantes citaram a continuidade do evento, através de outras edições posteriores. 

O sucesso na mídia, o número de pessoas presentes no evento e o sucesso de venda a partir da 

visão dos mesmos. 

Pergunta 04: Segundo os organizadores a principal dificuldade foi o apoio financeiro, 

afirmando que mais de 65% da verba para realizar os 4 eventos foi advinda de financiamento 

próprio. Para os membros da Enactus, além das dificuldades naturais de realizar um evento do 

zero, tais como alcançar público e lidar com fornecedores pela primeira vez sem conhecer 

tanto, a grande dificuldade da Enactus no processo foi lidar com a megalomania da liderança 

local que lidava com a equipe nessa frente. Tiveram que trazer para a realidade pretensões um 

tanto distantes. Para os visitantes a pergunta não se aplica. 

Pergunta 05: Para os organizadores, seria ter um bom captador de recursos que 

trouxesse patrocínios, e perpetuar e fortalecer a visão de empreendedorismo conjunta do 

evento. Para os membros da Enactus, o objetivo era que a comunidade abraçasse o evento e 

ele se tornasse sustentável e algo deles e foi isso que aconteceu. Segundo eles, esse conceito e 

ação cabe à comunidade, a quem pertence o evento. Segundo os visitantes, poucos pontos 

precisariam ser melhorados, como um maior número de edições e aumento de expositores. 

Pergunta 06: Os organizadores acreditam que sim, pois, a cada ano o público cresceu 

aproximadamente, de 25 a 35%, com pessoas conhecendo a agricultura orgânica da região. Os 

membros da Enactus afirmam que seu público alvo eram os agricultores, já que o evento 

consistia na primeira ação no projeto Agroprata, que veio a ser Aggros. Isso se configurou sim 

um sucesso, visto que tiveram mais três anos de trabalho com a parceria e muitas conquistas. 

O público alvo do evento era a comunidade em volta, que também se configurou em sucesso, 

com base no número de presentes. Os visitantes, tidos como público alvo, mostraram-se muito 

satisfeitos, citando ser um evento agradável onde as famílias se reúnem com paz, destacando a 

importância de falar sobre a agropecuária, e as práticas de incentivo à saúde e bem-estar e o 

fato de o portfólio de produtos expostos ser bastante variado. 

Pergunta 07: Os organizadores afirmam que para o momento sim, e em breve a visão é 

mudar para um espaço maior, ou, continuar no mesmo e buscar soluções na região e expandir 

para três ou quatro pontos diversificados, e transformar o bairro do rio da Prata, em uma 
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cidade da festa do caqui. Os membros da Enactus também acreditam que sim. Pois era um 

sítio próximo o suficiente para ser acessível por transporte público e carro, mas longe e alto o 

suficiente para representar o clima e a vida do agricultor, que era a celebração do evento, por 

trás do tema "caqui”. Além de arejado e com diversos ambientes. Os visitantes também 

julgaram apropriado, à medida que recriava um ambiente bucólico bastante agradável, bem 

organizado e bonito. 

Pergunta 08: Para os organizadores, na parte da Agroprata sim, pois, ocorreu 

oportunidades de empregos direta e indiretamente, a comunidade local. Para o principal 

investidor da festa, Graciano Caseiro, o investimento ainda não foi satisfatório, mas o mesmo 

tem esperança com as próximas edições. Os membros da Enactus afirmaram que sim, pois os 

agricultores arrecadaram muito mais do que foi investido na simples estrutura do evento. Para 

os visitantes a pergunta não se aplica. 

Pergunta 09: Os organizadores acreditam que sim, e afirmam que em breve terão 

edições todo ano na primeira semana de maio. Os membros da Enactus afirmam que sim pois 

o evento acontece no dia do trabalhador e é costume na região que nessa data os sítios se 

abram e as pessoas visitem e façam trilhas com acesso através desses sítios. Para os visitantes 

o dia foi propício por ser um feriado comemorativo na região e por ser uma época do ano de 

clima agradável para eventos ao ar livre. 

Pergunta 10: Para os organizadores foi a divulgação nas redes sociais, faixas, folders e 

marketing de referência. Os membros da Enactus destacaram as ações mais impactantes os 

carros de som e banners na região, pelo fato de o público alvo ser local. Os visitantes também 

destacaram o marketing de referência e a divulgação local, uma vez que diversas pessoas 

chegaram ao evento sem intenção de visita-lo, saindo de casa para passear se depararam com 

a publicidade espalhada na região e decidiram conhecer o evento. 

Pergunta 11: Os organizadores afirmaram que sim, está se perpetuando. Através da 

aderência da população e crescimento do público. Os membros da Enactus que 

acompanharam de próximo os dois primeiros e mais de longe os dois últimos, afirmam que 

sim e destacam a grande variação no formato (a mudança de 1 para 3 dias do primeiro para o 
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segundo, por exemplo). O que não muda pelo que acompanham de longe é o sucesso e a 

adesão. Os visitantes reafirmam a perpetuação se planejando para as próximas edições. 

  

 

CONSOLIDAÇÃO DAS RESPOSTAS 

Através da análise das respostas e informações fornecidas pelos atores entrevistados é 

possível observar o êxito do evento e sua perpetuação como um evento de sucesso. Mostrou-

se de alta interatividade, criando a esperada sinergia evento-patrocinadora através dos seis 

principais itens de interação.  

O público-alvo foi atingido como esperado e mostrou-se satisfeito a medida que as 

atividades apresentadas foram de seu agrado, criando empatia com o evento, a marca e os 

produtos ali apresentados. 

A natureza do mercado explorado na audiência do evento é de nicho, focado na 

comunidade local e pessoas interessadas na cultura agrícola presente no contexto do evento. 

Assim, as estratégias de alcance foram apropriadas e suficientes, concentrando-se na região e 

pessoas do meio. 

O local escolhido pode ser tido como um grande fator de sucesso, pois mostrou-se de 

fácil acesso ao público, ofereceu comodidade aos presentes, uma boa infraestrutura garantindo 

que se tornasse atraente. Além disso, teve o ambiente natural como elemento estético 

predominante, que combinou perfeitamente com a temática abordada. 

Outro grande destaque foi o período de sua realização, escolhido de forma estratégica. 

O fato de o evento ter sido realizado em um feriado tradicional da comunidade, quando as 

pessoas têm o costume de explorar os sítios e locais da região influenciou muito de forma 

positiva na captação de público. 

O investimento do evento pode ser visto como um ponto a ser melhorado. Apesar de 

contar com parcerias em diversos serviços como som, tendas, meios de divulgação e até de 

planejamento, a maior parte se deu por financiamento próprio de organizadores, não trazendo 
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o retorno esperado segundo o mesmo. Assim, deve-se atentar ao orçamento do projeto, 

buscando os melhores meios de trazer o retorno suficiente. 

Entretanto, por se tratar de um evento de economia colaborativa, o qual não visa o 

lucro de uma única pessoa ou organização sobre o todo, podemos entender os benefícios 

trazidos aos produtores e à comunidade e o não prejuízo do investidor como um investimento 

de sucesso. 

O composto promocional do evento foi elaborado de forma eficiente em seus quatro 

aspectos. Foram oferecidos diversos produtos derivados do caqui, em um vasto e criativo 

portfólio além de outras atividades condizentes com a temática agrícola e natural. Os produtos 

possuíam preços acessíveis por serem comercializados direto de seus produtores.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho investigou o os fatores críticos que garantiram o sucesso de um 

evento de economia colaborativa, a partir da análise de um evento específico, Festa do Caqui, 

executado no ano de 2014 em sua primeira edição. Mostrando que um projeto Enactus 

proporcionou uma sustentabilidade para a comunidade que foi empoderada. 

Foi possível identificar os principais fatores que garantiram seu êxito e sua 

perpetuação a fim de aplicar os conhecimentos levantados à futuras análises, pesquisas e 

planejamentos de eventos de mesma natureza. 

É possível o aprofundamento do assunto pela academia, a fim de desenvolver e 

propagar o conhecimento de práticas paralelas ao sistema tradicional, capazes de driblar as 

cíclicas crises do mesmo. Estimulando também a criação de parcerias e desenvolvimento de 

práticas locais. 

É importante também que os estudantes se voltem para pesquisas dessa natureza, 

elaborando trabalhos para este mercado, o qual seu desenvolvimento é de grande importância 

para e economia, sobretudo durante momentos de recessão. 



 
 
IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 

EMPREENDEDORISMO SOCIAL  
ENACTUS BRASIL 

Que a sociedade cada vez mais se organize, buscando alternativas para a crise e 

consiga visualizar este tipo de evento como saídas possíveis. Que este trabalho seja uma 

contribuição inicial para este processo, fazendo com que as pessoas observem melhor os 

fatores críticos ao propor um evento. 

Para o mundo corporativo é interessante estar atento à estas pequenas manifestações, 

pois as mesmas representam um nicho de oportunidade de negócios. Uma vez que se investe 

nestas economias, consequentemente está se investindo no marketing da empresa, pois ainda 

que solidário é de grande capacidade de alavancagem da marca de investidores e parceiros. 

Como sugestão para trabalhos futuros, é interessante que sejam explorados outros 

eventos, realizar o estudo em outros tipos de cooperativas e comunidades, buscando 

identificar situações diferentes e os fatores que até aqui não foram identificados. 
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