




Mensagem MarkEsalq

É com imenso prazer e dedicação que apresentamos os Anais do
Congresso de Marketing, Alimentos e Agronegócios - COMA. O
evento, organizado por alunos e supervisionado por professores
da Universidade de São Paulo (USP/ESALQ) tem, desde sua
primeira edição, como propósito fomentar e reconhecer as
publicações científicas e pesquisas realizadas na área.

Uma vez inserido no dia de palestras sobre Marketing em
Alimentos e Agronegócios organizado e realizado pelo Grupo de
Extensão e Pesquisa em Marketing e Gestão, MarkEsalq, o COMA
permite aos participantes contato com os trabalhos científicos, os
autores/pesquisadores e, dessa maneira, busca diminuir a
distância entre a academia, os empresários e o público geral do
evento.

Diversas foram as situações em que o público participante do
Encontro de Marketing, sendo ele composto por alunos da
USP/ESALQ e outras escolas, professores de outras universidades
e empresários, tiveram a oportunidade de conversar, debater
assuntos abordados e prestigiar os pesquisadores.

Acreditamos que o COMA dê espaço aos trabalhos realizados com
esforço e dedicação por pesquisadores e professores brasileiros,
além de permitir desenvolvimento pessoal e profissional aos
alunos envolvidos no projeto, tanto na organização, quanto na
comissão científica.

Nosso "muito obrigado" a todos os envolvidos, professores,
alunos, à Universidade de São Paulo, pelo apoio na realização, e
aos nossos parceiros pela confiança e reconhecimento.

Maria Gabriela E. de Abreu e Julia Iba
Equipe MarkEsalq
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Apresentação

O COMA - Congresso de Marketing em Alimentos e
Agronegócios surgiu como iniciativa do MarketingLab, Grupo de
Extensão Departamento de Economia, Administração e
Sociologia, da ESALQ-USP. O grupo tem objetivo a capacitação
dos alunos em temas relacionados ao comportamento dos
indivíduos, permitindo criar um espaço de discussão sobre temas
como neuromarketing, varejo, comportamento do consumidor,
comportamento do shopper, marketing de relacionamento,
experimentos, testes midiáticos, respostas a estímulos sensoriais
e outras análises mercadológicas.

A quarta edição do COMA aconteceu em 13 de Setembro de
2018, no Anfiteatro do Pavilhão da Engenharia, na Universidade
de São Paulo, campus Escola Superior de Agricultura "Luiz de
Queiroz". O objetivo do congresso era socializar trabalhos
acadêmicos, pesquisas e estudos que estivessem relacionados
com a temática do Marketing em Alimentos e Agronegócios,
tendo como público alvo graduandos, graduados e alunos e/ou
egressos de programas de mestrado e doutorado.

Na ocasião, ocorreu também o 11º Encontro de Marketing,
Alimentos e Agronegócios, com palestras e workshops de
profissionais do agronegócios e indústria de alimentos. O tema
de discussão na edição foi "Desafios do Marketing na Era
Digital".

A seguir, são apresentados os pôsteres expostos no Congresso,
sendo 12 trabalhos.





A comunicação no agronegócio: uma análise do
discurso e do processo de criação em propagandas
para o produtor de milho

Communication in agribusiness: an analysis of the discourse and
the process of creation in advertisements for the corn producer



Análise do posicionamento estratégico da campanha
de marketing do suco brasileiro na Europa

Analysis of the strategic positioning of the Brazilian juice
marketing campaign in Europe



Elaboração artesanal de bebida mista à base de
extrato de soja integral e suco concentrado de uva:
rendimento

Craft elaboration of mixed drink based on whole soy extract and
concentrated grape juice: yield



Estratégias de marketing adotadas pelos agentes
participantes do mercado de produtos orgânicos

Marketing Strategies Adopted by Participating Organic Market
Agents



Femvertising: publicidade entre mulheres

Femvertising: Advertising among women



Gargalos da inclusão de insetos comestíveis na
dieta do consumidor gaúcho

Bottlenecks of the inclusion of edible insects in the gaucho
consumer's diet



Geléia de pétalas de rosas: caracterização físico-
química e sensorial

Rose Petal Jelly: Physicochemical and Sensory Characterization



Greenwashing: uma análise das propagandas sobre a
ótica do discurso e da percepção dos consumidores

Greenwashing: An Analysis of Advertisements on Speech Optics
and Consumer Perception



Inovação na coleta de informações: a
implantação do aplicativo CEPEA boi

Innovation in information gathering: deployment of CEPEA
application ox



O processo de decisão na compra de hortaliças

The decision making process for buying vegetables



Percepção dos consumidores paulistas em
relação aos ovos de galinha Cage Free

São Paulo consumers' perception regarding Cage Free chicken
eggs



Um debate sobre publicidade infantil

A debate about children's advertising


