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Impactos social e econômico das Impactos social e econômico das 
hortalihortaliçças no agronegas no agronegóóciocio

Produção e produtividade aumentaram 33 % e 38 % , 
respectivamente e a área caiu 5 % (1995-2005)
Valor da produção (2005): R$ 11,4 bilhões 2,1 % do PIB 2,1 % do PIB --
AGRONEGAGRONEGÓÓCIOCIO
Área cultivada: 785,2 mil hectares
Produção total: 17,4 milhões de toneladas
Geração de empregos:
– 3 a 6 empregos diretos por ha e igual número de empregos indiretos 

soja e milho = 0,36/ha; algodão = 0,40/ha
– 8 a 10 milhões de pessoas dependem da olericultura

Fonte: Embrapa Hortaliças



Características da cadeia 
produtiva de hortaliças

– Mercado altamente diversificado:
• Mais de 100 espécies em cultivo comercial
• Mercado muito segmentado

– Predominância de produção familiar
– Maior parte da produção concentrada em 

apenas cinco espécies
– Produção concentrada nas regiões Sul e Sudeste
– Uso intensivo de mão-de-obra
– Ciclo curto de produção



Características da cadeia 
produtiva de hortaliças

– Tipo de varejo que precisa do mix de produtos 
todos os dias

– Produtos altamente perecíveis melhor 
qualidade = momento da colheita

– Expansão da produção em novas fronteiras 
agrícolas:

Cerrado (Goiás e Minas Gerais)
São Gotardo, MG
Chapada Diamantina, BA



Contrastes na estratificaContrastes na estratificaçção do ão do 
setor produtivosetor produtivo

• 60 % estão concentrados nos extratos de 
menos de 10 ha com exploração 
tipicamente familiar cinturões verdescinturões verdes
próximos dos grandes centros urbanos

• 40 % restantes propriedades 
pequenas, médias, grandes e fazendas 
empresas



Mogi das Cruzes (SP) Mogi das Cruzes (SP) –– Cinturão verde de São PauloCinturão verde de São Paulo
500 ha : 520 produtores500 ha : 520 produtores



Mogi das Cruzes (SP) Mogi das Cruzes (SP) –– Cinturão verde de São PauloCinturão verde de São Paulo
500 ha : 520 produtores500 ha : 520 produtores



Chapada Diamantina Chapada Diamantina -- BABA



São Gotardo, MGSão Gotardo, MG



Principais hortaliPrincipais hortaliççasas
cultivadas no Brasilcultivadas no Brasil

••BatataBatata
••TomateTomate
••CebolaCebola
••CenouraCenoura
••MelanciaMelancia

60 % da produ60 % da produççãoão

47 % da 47 % da áárearea

Fonte: IBGE, 2005



ProduProduçção por região ão por região 
geogrgeográáficafica

75 % das 75 % das ááreas de reas de 
cultivo localizamcultivo localizam--se nas se nas 

regiões Sudeste e Sulregiões Sudeste e Sul



Setor mostra caracterSetor mostra caracteríísticas sticas 
contrastantescontrastantes

– Quanto à adoção de insumos e de  
tecnologia

– Quanto à forma de cultivo:
• convencional
• protegido
• hidropônico
• orgânico

– Quanto aos canais de 
comercialização e de distribuição



• As transformações na cadeia de hortaliças têm 
sido guiadas pelas demandas:
– dos consumidores que buscam

• qualidade
• conveniência
• alimento seguro e saudável
• novidades novas experiências

– do mercado redes varejistas e de atacado
– dos produtores alto rendimento, desempenho 

estável, resistência a doenças e a estresses abióticos
– da sociedade racionalidade do uso de água, 

energia, insumos poluentes

ReinvenReinvençção do mercadoão do mercado
de hortalide hortaliççasas

SUPREMACIASUPREMACIA

DO CONSUMIDORDO CONSUMIDOR



SUPREMACIA DO SUPREMACIA DO 
CONSUMIDOR!!CONSUMIDOR!!



ModernizaModernizaçção do Setorão do Setor
de Hortifrutisde Hortifrutis

Fatores que têm contribuído:
– Mudanças no hábito de 

consumo;
– Segurança do alimento e 

rastreabilidade;
– Aumento da participação das 

redes de supermercados e dos 
varejões;

– Inovação tecnológica 
REINVENREINVENÇÇÃO DO SETOR ÃO DO SETOR 
HORTHORTÍÍCOLACOLA..

Fonte: HortiFruti Brasil/CEPEA



ReinvenReinvençção das hortalião das hortaliççasas
-- ffestival de cor, sabor e saestival de cor, sabor e saúúde de --

Uma das estratUma das estratéégias adotadas gias adotadas 
para incentivar o consumo de para incentivar o consumo de 

hortifrutis hortifrutis éé por meio da por meio da 
excitaexcitaçção dos sentidos:ão dos sentidos:

surpreender o consumidor com surpreender o consumidor com 
hortalihortaliçças de cor não esperada e as de cor não esperada e 

com sabor acentuadocom sabor acentuado





InovaInovaçções x modernizaões x modernizaçção doão do
setor produtivo de hortalisetor produtivo de hortaliççasas

• Agregação de tecnologia:
– Produção de mudas em bandejas 

com substrato;
– Expansão do uso de sementes 

híbridas;
– Mudas enxertadas;
– Minitubérculos de batata;
– Plantio e colheita mecanizados;
– Fertirrigação;
– Insumos e equipamentos 

modernos agrotêxtil, mulchings, 
telas, GPS, sistemas de alerta etc.











Marketshare
dos canais de varejo

• Supermercados 30 %

• Feiras + Varejões 45 %

• Quitandas e outros 25 %

Fonte: LATIN PANEL - Associação Paulista de Supermercados - 2005



Canais de distribuiCanais de distribuiççãoão
de hortalide hortaliççasas

• A mudança na estrutura de 
comercialização tem causado impactos 
negativos a cadeia de hortaliças 
exclui produtores incapazes de atender 
às exigências das centrais de compra 
das grandes redes varejistas;

• Mercado dominado por um reduzido 
número de grandes redes 
sobrevivência de pequenos varejistas 
cada vez mais difícil;

• Propor ações que estimulem os 
produtores a adotar o modelo 
associativista melhorar seu poder de 
negociação e o mix de produtos 
ofertado.

Fonte:LORENZANI & SILVA, 2004 



ModernizaModernizaçção do Setorão do Setor
de Hortifrutisde Hortifrutis

Fonte: HortiFruti Brasil/CEPEA

Faturamento (R$): Supermercados x ProdutorFaturamento (R$): Supermercados x Produtor



DistribuiDistribuiçção deão de
hortalihortaliççasas

• CEASA’S 20 %

• Mercado paralelo 45 %

• Supermercados 35 %

Fonte: Sindicato Rural de Mogi das Cruzes



ImportaImportaçções brasileiras de ões brasileiras de 
hortalihortaliçças, 2005as, 2005

6.963.312

8.613.676

27.082.793

67.739.189

74.958.682

Valor (US$)

12.345Tomate

26.345Ervilha

172.054Cebola

124.503Batata

133.669Alho

Volume (t)Produto

Fonte: SECEX/MDIC: Disponível em http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br

TOTAL:TOTAL:

US$ 260.717.892US$ 260.717.892



ExportaExportaçções brasileiras de ões brasileiras de 
hortalihortaliçças, 2005as, 2005

Fonte: SECEX/MDIC: Disponível em http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br

6.372.0108.411.717Cenoura

6.677.0169.105.678Gengibre

6.918.912

9.886.918

14.960.937

23.477.842

91.278.521

Valor (US$)

22.531.371Melancia

12.869.972Tomate 

13.767.939Condimentos

9.222.106Pimentas e pimentões

179.830.630Melão

Volume (t)Produto

TOTAL:TOTAL:

US$ 173.541.001 US$ 173.541.001 



Consumo de HortifrutisConsumo de Hortifrutis

• A OMS recomenda o consumo de 
400 g/pessoa/dia;

• O consumo atual no Brasil é de 
apenas 132 g/pessoa/ano;

• Necessidade de TRIPLICARTRIPLICAR o 
nível atual de consumo;

• Aumento do consumo de H&F é
considerado o eixo da promoção 
de saúde e segurança alimentar e 
nutricional. 



Padrão de consumo daPadrão de consumo da
famfamíília brasileiralia brasileira

+

+

HortaliHortaliçças (R$ 6,85)as (R$ 6,85) Frutas (R$ 9,65)Frutas (R$ 9,65)

Biscoitos e Salgados Biscoitos e Salgados 
(R$ 13,87)(R$ 13,87)

Refrigerantes e Refrigerantes e 
Cervejas (R$ 20,91)Cervejas (R$ 20,91)

== R$ 16,50/mêsR$ 16,50/mês

== R$ 34,78/mêsR$ 34,78/mês

Fonte: Despesa mensal por família brasileira calculada pelo IBGE/POF – 2002/2003.

110 % maior110 % maior



AquisiAquisiçção domiciliar de hortalião domiciliar de hortaliçças e distribuias e distribuiçção ão 
por classe de renda no Brasilpor classe de renda no Brasil

+ 45,742,3Mais de 3000

Fonte: IBGE – Pesquisas de Orçamentos Familiares (POF), 2002-2003.
*Aquisição média do Brasil = 29,0 kg/per capita/ano.

+ 24,8

+ 7,6

- 88,7

- 77,2

- 54,1

Proporção*
(%)

36,2Mais de 1600 a 3000

31,2Mais de 1000 a 1600

25,7Mais de 600 a 1000

22,4Mais de 400 a 600

15,7Até 400

Aquisição domiciliar
(kg/per capita/ano)

Renda mensal
(R$)



AquisiAquisiçção domiciliar de hortalião domiciliar de hortaliçças e distribuias e distribuiççãoão
por região geogrpor região geográáficafica

Fonte: IBGE/POF, 2002-2003.

29,0BRASIL

40,2Sul

32,7Sudeste

23,4Centro-oeste

22,3Nordeste

18,9Norte

Aquisição
(kg per capita/ano)

Região
geográfica



Consumo per capita de hortaliConsumo per capita de hortaliçças no Brasil as no Brasil 
por região geogrpor região geográáficafica

Fonte: IBGE/POF, 2002-2003.

1,2

1,5

3,1

3,2

4,5

5,0

BRASIL

27,620,415,415,114,1TOTAL

SulSudesteC. OesteNordesteNorte

Região geográfica (kg/ano/per capita)
Hortaliças

1,0

1,7

4,9

4,4

4,8

10,8

1,5

2,0

2,0

3,2

5,2

6,5

1,3

1,6

2,1

2,7

4,6

3,1

0,94

1,5

1,6

3,3

4,9

2,7

1,2Abóbora

0,75Cenoura

4,9Mandioca

2,5Cebola 

3,1Tomate

1,7Batata



Hortifrutis e SaHortifrutis e Saúúdede

• Segundo a OMS o baixo consumo 
de H & F está associado à:
– Obesidade 43% dos adultos e 21 

% dos jovens estão acima do peso 
(Brasil) 

– Doenças do coração 31 % das 
doenças isquêmicas do coração 
(mundo) 

– Derrames cerebrais 11 % dos 
AVC’s (mundo)

– Incidência de câncer 10 % dos 
casos de câncer gastrointestinal
(mundo) 



Hortifrutis e SaHortifrutis e Saúúdede



Iniciativas de incentivo aoIniciativas de incentivo ao
consumo de H&Fconsumo de H&F

Não têm recebido a devida atenção dos 
diferentes setores da cadeia;

Sucesso jamais será atingido por meio de 
ações isoladas, deste ou daquele setor

enseja a articulação de esforços entre organismos 
governamentais em todos os níveis,  do setor privado e 
de organizações civis relacionadas à área hortifrutícola, 
de ciências médicas, da nutrição e da mídia;

É essencial conquistar o apoio das 
associações de produtores, das associações 
de redes de supermercados e das Câmaras 
Setoriais das Cadeias Produtivas de Hortaliças 
e de Frutas  (MAPA).

INTERSETORIALIDADEINTERSETORIALIDADE



Fazenda Ituaú, Salto (SP)



Os grandes desafiosOs grandes desafios
para o futuropara o futuro

• Expansão da produção em regiões onde a 
olericultura é incipiente;

• Impactos do aquecimento global na produção 
de hortaliças;

• Desenvolvimento de tecnologia de produção 
em áreas marginais ênfase cada vez maior a 
área de agroenergia;

• Uso racional da água de irrigação e energia;
• Desenvolvimento de campanhas visando o 

aumento do consumo de hortaliças;
• Expandir o cultivo e consumo de hortaliças 

subutilizadas ou negligenciadas;





EspEspéécies de hortalicies de hortaliççasas
negligenciadas ou subutilizadasnegligenciadas ou subutilizadas

– Batata-doce
– Inhame 
– Taro
– Mandioquinha-salsa
– Quiabo
– Maxixe
– Taioba
– Bucha vegetal
– Feijão-verde
– Fava
– Jerimum/abóbora 



Oportunidade para os nichosOportunidade para os nichos
de mercadosde mercados

• Não-tradicionais

• Minimamente processadas

• Enlatadas e em conservas

• Supergeladas e congeladas

• Desidratadas e liofilizadas

• Orgânicas



Oportunidade de crescimentoOportunidade de crescimento
de hortalide hortaliçças orgânicasas orgânicas

•• Brasil ocupa a 5Brasil ocupa a 5ªª posiposiçção em ão em áárea rea 
em cultivo orgânico;em cultivo orgânico;

•• Crescimento de 30 % ao ano;Crescimento de 30 % ao ano;
•• Movimenta cerca de R$ 500 Movimenta cerca de R$ 500 

milhões/ano;milhões/ano;
•• 19 mil propriedades certificadas 19 mil propriedades certificadas 

grande maioria pequenos e mgrande maioria pequenos e méédios dios 
produtores;produtores;

•• A produA produçção de hortalião de hortaliçças as 
representa cerca 1,0 % da representa cerca 1,0 % da áárea rea 
total cultivada (840 mil ha);total cultivada (840 mil ha);

•• ExportaExportaçções alcanões alcanççam US$ 100 am US$ 100 
milhões/ano.milhões/ano.

Fonte: ww.iea.sp.gov.br



Os grandes desafiosOs grandes desafios
para o futuropara o futuro

• Segurança alimentar aumento das restrições a 
resíduos de agrotóxicos e a outros insumos 
poluidores;

• Registro de agrotóxicos para as hortaliças 
consideradas “minor crops”;

• Ampliação de linhas de crédito, em especial, para 
os micro e pequenos produtores;

• Aumento dos aportes de recursos para ensino, 
pesquisa e extensão rural;

• Incremento das exportações de produtos in natura
e processados;

• Redução das perdas pós-colheita;
• Organização do setor produtivo. 



M u i t o  o b r i g a d o !M u i t o  o b r i g a d o !
pctmelo@esalq.usp.brpctmelo@esalq.usp.br



B O A S   F E S T A S !B O A S   F E S T A S !


