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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 já organizado e realizado há 10 anos
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 B. 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 primeira edição do COMA aconteceu em 16 de outubro de
2015, 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 8º Encontro de Marketing,
Alimentos e Agronegócios, com palestras e workshops de
profissionais do agronegócios e indústria de alimentos, como
Bayer, Cacau Show, Grupo Pão de Açúcar, Biomarketing e RV
Mondel, tendo como tema para palestras e discussões "Desafios
da Gestão do Marketing em Diferentes Segmentos".

A seguir, são apresentados os pôsteres expostos no Congresso,
sendo 7 trabalhos.



Pôsteres



A intenção de Adoção com base na Origem e
seu Contexto na Escolha por Café

The Intention of Origin-Based Adoption and its Context in
Choosing Coffee



A model for sensory analysis of foods and beverages:
Bounded racionality, atributes and perceptions in coffee
and meat



Comportamento e atitude em relação a alimentos: Um
estudo sobre o mercado de nutrição esportiva

Food Behavior and Attitude: A Study on the Sports Nutrition 
Market



Comportamento e atitude em relação a alimentos: Um
estudo sobre o mercado de nutricosméticos

Behavior and attitude towards food: A study on the
nutricosmetics market



Índice de confiança no Agronegócio e
Perspectiva de Investimento

Agribusiness Confidence Index and Investment Outlook



Apercepção do Consumidor na comparação de
cultivares de batata próprias para cozimento, fritura
em palitos e em chips

Consumer perception in comparing potato cultivars suitable for
cooking, frying on sticks and chips



Percepção dos pecuaristas e consumidores de
carne bovina do Brasil e Estados Unidos

Perception of cattle ranchers and beef consumers from Brazil and
the United States
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