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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi avaliar as oscilações do preço do quilo do tomate e as margens de 

comercialização a nível de produção, atacado e varejo no estado do Ceará. Os dados foram 

obtidos através do site da Companhia Nacional de Abastecimento. O período abrangido pelo 

estudo corresponde aos meses de 2017. Para verificar as margens de comercialização e 

volatilidade dos preços utilizou-se de estatística descritiva, para suavização das oscilações dos 

preços foi utilizado o indicador de média móvel, e para mensurar as correlações entre preços e 

margens nos três níveis de comercialização foi aplicado o coeficiente de correlação de Pearson. 

Em média, ao varejo é atribuída a maior parcela em termos relativos (41,91%) do preço do 

quilo do tomate pago pelo consumidor final no período analisado. O padrão de comportamento 

dos preços ao produtor e do atacado, foram menos instáveis do que no varejo, com valores de 

desvio padrão de R$ 0,349, R$ 0,572 e R$ 0,901, respectivamente. Constatou-se correlação 

positiva dos preços entre todos os segmentos de comercialização, no entanto, verificou-se 

correlação negativa entre as margens de comercialização. A partir de estudos como este é 

possível obter informações relevantes para que agricultores e consumidores do tomate no Ceara.  
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INTRODUÇÃO 

A competitividade no mercado do tomate e seus derivados (molho, extrato, ketchup) é 

bastante forte entre os Estados Unidos e países europeus (PINTO et al, 2008), no Brasil a 

hortaliça é bastante produzida e comercializada, principalmente na região sudeste 

(CARVALHO et al., 2014). 

No Nordeste a tomaticultura é bastante expressiva, pois a região possui boas condições 

ambientais para seu desenvolvimento, sendo em 2010 responsável por 16,60% da produção 

nacional, neste período o Ceará foi o terceiro maior produtor regional (18,58%) atrás de 

Pernambuco (25,41%) e Bahia (49,11%) (IBGE, 2010). O Ceará é capaz de atender sua 

demanda interna e exportar parte da produção para outros Estados, tradicionalmente a produção 

de tomate no Ceará tense concentrado nos municípios de Guaraciaba do Norte, Ibiapina, 

Tianguá, e São Benedito na serra da Ibiapaba (TABOSA et al., 2004, LIMA; CAMPOS, 2014). 

Contudo, salienta-se que uma dentre as características do tomate, é a elevada 

instabilidade de preços em decorrência de fatores climáticos, logísticos e ausência de 

planejamento de produção (CARVALHO et al., 2014). Somando-se a isso a formação do preço 

do produto ao consumidor final não se dá apenas com base em custos de produção da hortaliça, 



 

 

 

mas ainda está condicionado a sucessivos aumentos devido a ação de intermediários que 

trabalham para conduzir o produto aos consumidores. 

De maneira objetiva é possível afirmar que o processo de comercialização agrícola é 

estruturado em níveis, no primeiro nível encontra-se o produtor, seguido de intermediários 

(primário, secundário e terciário), agroindústrias, atacadistas e varejistas (ARAÚJO, 2007). A 

essa sequência de etapas a qual o produto segue de dentro da porteira até ao consumidor final 

dá-se o nome de canal de comercialização, distribuição ou de marketing, logo, constituem um 

sistema de intermediários, no qual cada agente desempenha funções de comercialização que 

viabiliza as relações de compra e venda nas cadeias produtivas (WAQUIL et al., 2010). 

Partindo do pressuposto que cada setor possui o seu mercado, no qual é constituído por 

agentes econômicos que executam atividades que se fazem pertinentes para a negociação do 

produto final por valores em moeda (ABCS, 2016), é de fundamental importância a 

compreensão da volatilidade e margens de preços de alimentos entre os níveis de 

comercialização. Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar as oscilações de preços e as 

margens de comercialização do tomate a nível de produção, atacado e varejo no estado do Ceará 

no ano de 2017. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A análise da relação entre preços praticados pelo produtor, atacado e varejo do tomate 

no Estado do Ceará foi realizada com base em três séries temporais de preços nominais médios 

mensais do tomate por quilo (kg). Os dados foram obtidos através do site da CONAB 

(Companhia Nacional de Abastecimento). O período abrangido pelo estudo corresponde a um 

ano, de janeiro a dezembro de 2017. 

Com o intuito de conhecer o setor que mais contribui na formação do preço pago pelo 

consumidor final de tomate no Ceará, realizou-se o cálculo de margem de comercialização 

relativa do produtor, atacado e varejo no período analisado conforme a equação 1 (BARROS, 

2007). 

  

MR = ( 
𝑃𝑉−𝑃𝑃

𝑃𝑉
) *100                                                                                                                           (1)                                             

Onde: 

MR = margem relativa total; 

PV = preço pago no varejo; 

PP = preço pago ao produtor.  

 

Para verificar a volatilidade dos preços fez-se o uso de estatística descritiva (medidas de 

tendência central e dispersão), indicador de média móvel para suavização das oscilações dos 

preços e coeficiente de correlação de Pearson para mensurar e compreender as correlações de 

preços e margens dos agentes da cadeia de suprimento do tomate no estado do Ceará. 
 

 

 

 



 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As suavizações dos preços nos três níveis de comercialização com o período de dois 

meses demostram, graficamente, o dinamismo e as flutuações dos valores em moeda 

negociados pelo quilo de tomate no Estado do Ceará ao longo de doze meses pelo produtor 

(Gráfico 1), atacado e varejo.  

Gráfico 1. Preços ao produtor. 

 
Fonte: adaptado de CONAB (2017). 

A partir desta suavização para os preços ao produtor é possível observar no primeiro 

semestre a tendência de alta dos preços entre os meses de março a maio, e tendência de baixa 

para os meses de junho a outubro. No entanto, a tendência de alta de preços no setor atacadista 

(Gráfico 2) durante o início do ano perdurou de março até junho, e teve uma leve estabilizada 

no último trimestre do ano, enquanto que a tendência dos preços ao produtor se configurou 

como alta no mesmo período de fim de ano.   

Gráfico 2. Preços do atacado. 

         
Fonte: adaptado de CONAB (2017). 

 

As tendências no segmento de varejo não são regulares quanto o observado nos demais 

níveis de comercialização, devido à alta instabilidade dos preços mensais observados nesse 
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setor, no entanto é notável entre os meses de abril a junho a tendência de alta dos preços (Gráfico 

3) semelhantemente ao segmento de atacado em igual período. 

Gráfico 3. Valores para o varejo. 

 
Fonte: adaptado de CONAB (2017). 

 

A partir da análise das séries históricas obtidas constatou-se que em média, o varejo é o 

setor que conteve em si a maior parte relativa do preço médio do tomate em 2017, ou seja, ao 

varejo é atribuída a maior parcela do preço pago pelo consumidor final no período analisado 

(Tabela 1). 

Tabela 1. Margens relativas médias mensais dos preços (R$) de tomate (kg) para produtor, 

atacado e varejo. 

Mês Participação do 

produtor (%) 

Margem do 

atacado (%) 

Margem do 

varejo (%) 

Margem total 

(%) 

Jan 32,32 10,10 57,58 67,68 

Fev 28,87 21,94 49,19 71,13 

Mar 54,17 21,35 24,48 45,83 

Abril 26,64 27,23 46,13 73,36 

Mai 37,06 29,41 33,53 62,94 

Jun 35,93 24,68 39,39 64,07 

Jul 31,84 29,98 38,18 68,16 

Ago 19,71 20,98 59,31 80,29 

Set 26,89 35,77 37,34 73,11 

Out 42,55 13,46 43,99 57,45 

Nov 50,13 8,95 40,92 49,87 

Dez 39,14 28,03 32,83 60,86 

Média 35,44 22,66 41,91 64,56 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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O preço pago pelo consumidor final, em termos médios, corresponde a margem total de 

comercialização (64,56%) somada a participação do produtor (35,44%), em outras palavras, a 

cada R$ 100,00 gastos pelo consumidor na aquisição de tomate em 2017, R$ 35,44 é atribuído 

ao produtor e R$ 64,56 são oriundos do trabalho realizado pelos demais agentes envolvidos no 

processo de comercialização.  

De maneira geral, os resultados sugerem que as margens de comercialização, assim 

como os preços médios mensais do quilo de tomate no Ceará, se comportaram ao longo de 2017 

revezando-se entre picos e quedas (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4. Margens de comercialização para os três níveis de comercialização. 

Fonte: dados da pesquisa. 

Levando em consideração que a margem de comercialização pode ser entendida como 

adição dos lucros ou prejuízos dos intermediários aos custos, esses aumentos do varejo podem 

ser atribuídos a elevação de custos com a melhoria do produto, o que pressupõe um mercado 

eficiente (CARNEIRO, PARRÉ, 2005). 

Para Carvalho e colaboradores (2014), a produção de tomate é uma atividade 

economicamente viável e com retornos satisfatórios para os produtores, no entanto para 

assegurar a manutenção da viabilidade da atividade para agricultores é crucial um planejamento 

da comercialização, principalmente, para pequenas unidades de produção como é o caso de 

grande parte das propriedades do Ceará. 

A cada ato de venda e compra há uma intermediação, o aumento de preços acontece a 

cada intermediação ou a cada mudança de nível de comercialização, nesse sentido deduz-se 

que, normalmente, a elevação dos preços esteja intimamente ligada com o número de 

intermediações (ARAÚJO, 2007). Aliado a isso cada segmento possui especificidades, as quais 

são consideradas para elevar os preços e garantir a remuneração pelo produto ou serviço 

prestado.  

Nesse sentido, é válido elencar algumas das características, e o quão elas são 

responsáveis pela oscilação de preços, nos diferentes níveis de comercialização. 
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PRECIFICAÇÃO E CUSTOS DE PRODUÇÃO NA AGRICULTURA 

 

Há três particularidades crucias na precificação de produtos agrícolas pertinentes ao 

setor de produção: i) a defasagem no retorno do investimento (safra longas); ii) dificuldade na 

estocagem dos produtos (perecibilidade) e variação dos custos de produção (SILVA, 1995). 

Portanto, os produtores de tomate possuem poucos mecanismos para se resguardarem contra os 

riscos da atividade, que apresenta o risco financeiro (incerteza do negócio a curto prazo), 

significantemente, maior que o risco econômico (incerteza do negócio a longo prazo) (CEPEA, 

2014). 

A principal causa da variação dos custos da produção na agricultura brasileira está 

atrelada a necessidade de aquisição de insumos, terras e contratação de mão de obra (LUZ et 

al., 2007). Fato observado na distribuição dos principais itens que constituiu o custo total de 

produção (%) de tomate em Mogi Guaçu-SP na safra de 2013, na qual o custo com mão de obra 

foi de 20%, sementes 7%, adubos 17% e defensivos 13% (CEPEA, 2014). 

 Quando se compara os custos entre o sistema de produção convencional e orgânico da 

tomaticultura o cultivo orgânico apresenta um custo de produção 17,2 % inferior ao 

convencional, em função, principalmente, dos elevados custos com adubos e defensivos (LUZ 

et al.,2007) 

A partir dos custos de produção e os preços de venda de um determinado produto é 

possível realizar uma análise minuciosa da atividade produtiva, é nesse sentido que essa análise 

financeira se configura como um excelente critério para a precificação de produtos agrícolas 

tendo por base a remuneração obtida através da comercialização afim de cobrir os custos totais 

do empreendimento (CONAB, 2010). 

 

CARACTERÍSTICAS DO ATACADO 

 

Tradicionalmente os canais de distribuição do setor atacadista possuem a função de 

fornecer os produtos advindos da unidade de produção para o próximo nível de comercialização 

na cadeia de suprimento (SANTIAGO et al., 2000), logo os intermediários são os responsáveis 

pela gestão de grandes volumes de produtos que são distribuídos aos varejistas, seus custos 

estão voltados mais intimamente para o transporte e embalagens (LUENGO et al., 2003).   

Na distribuição dos produtos agrícolas, os atacadistas possuem grande influência na 

formação e estabilidade dos preços, pois no ato de compra conseguem pressionar os níveis de 

comercialização na cadeia e assim conseguir margens maiores para a venda (ARAÚJO, 2007). 

Alguns atacadistas se especializam na comercialização de um grupo de produtos específicos, 

como por exemplo as hortaliças, as quais em sua grande maioria possuem a característica de 

poderem ser consumidas cruas e em curto tempo (AGUIAR, FIGUEIREDO, 2011; 

SANTIAGO et al., 2000). 

Embora sejam importantes na cadeia de suprimentos de produtos agrícolas, os 

excessivos intermediários entre o produtor e consumidor final elevam o preço dos alimentos 

sem agregar valor à mercadoria no processo (ARAÚJO, 2007). Preocupado com essa 

problemática, o governo criou o Sistema Nacional de Centrais de Abastecimento (SINAC) o 

qual é composto pelas CEASAS (centrais de abastecimento) destinados a comercializar e 



 

 

 

distribuir produtos pescados, hortaliças, frutas e outros perecíveis, no qual essas centrais 

realizam a função do atacado (BRASIL, 1972). 

 Nesse sentido, as vantagens da comercialização nas CEASAS estão relacionadas 

na aproximação do produtor rural com o consumidor final, o que garante uma maior 

lucratividade para produtores e menores preços para consumidores de forma mais simples e 

transparente. 

 

CARACTERIZAÇÃO DO VAREJO 

 

Em geral o varejo alimentício trata-se de empresas (supermercados, quitandas) 

localizadas em centros urbanos que comercializam pequenos volumes (BRAGA JUNIOR, 

MERLO, 2007), os riscos do varejo de produtos agrícolas estão, portanto, condicionados à 

demanda e a perecibilidade, fatores que afetam a logística por excessivo tempo de prateleira ou 

ausência de produtos. 

As estratégias de precificação no varejo devem ser bem desenvolvidas, pois se trata de 

um segmento que lida diretamente com o consumidor final e interfere no preço final segundo 

as condições de armazenamentos dos produtos agrícolas (VIEIRA, MATOS, 2012), nesse 

sentido a gestão de custos torna-se fator essencial na precificação de preços dos produtos 

baseados na percepção do consumidor e na real necessidade de adquirir um determinado bens.  

Um dos temas recorrentes na literatura são levantamentos de perdas de hortaliças e 

frutas no varejo, diante dessa realidade a gestão de estoque é uma das principais estratégias a 

ser empregada no varejo de hortifrúti, afim de diminuir as perdas decorrentes da má gestão de 

produtos com alta perecibilidade e assegurar preços condizentes para o setor na maior parte do 

ano (TOFANELLI et al, 2009).   

 

OSCILAÇÕES DOS PREÇOS 

 

O padrão de comportamento dos preços ao produtor e do atacado foram menos instáveis 

do que no varejo, visto que o seu desvio padrão, ou seja, a dispersão da média foi maior no setor 

varejista do que o verificado nos outros segmentos. Constatou-se que a medida de dispersão 

aumentou a cada nível de comercialização, indicando, portanto, que os preços variaram menos 

ao produtor ao longo de 2017.  

Com relação aos preços em nível de atacado e varejo, verifica‐se que as médias das 

séries para os respectivos segmentos foram de R$ 2,65 kg-1 e R$ 4,61 kg-1 (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Estatística descritiva dos preços médios mensais (R$) do tomate (kg) no 

Estado do Ceará no ano em 2017. 

Fonte: dados da pesquisa 

 Preço ao Produtor Preço do Atacado Preço do Varejo 

Mínimo R$ 1,03 R$ 1,68 R$ 3,83 

Média R$ 1,59 R$ 2,65 R$ 4,61 

Máximo R$ 2,08 R$ 3,62 R$ 6,72 

   Desvio padrão R$ 0,349 R$ 0,572 R$ 0,901 



 

 

 

Infere-se que o motivo da variação maior dos preços a nível de varejo decorra, 

principalmente, pela maior exposição ao risco de perdas do produto no setor varejista em 

comparação aos demais.  

Por fim, com base na correlação entre os preços ao produtor, atacado e varejo em 2017, 

encontrou-se correlação positiva dos preços entre todos os segmentos de comercialização, o 

que indica que os preços para os três setores aumentam em conjunto, no entanto, observa-se 

correlação negativa entre as margens de comercialização dos agentes da cadeia o que revela 

que esses valores podem se mover em direções opostas ou descorrelacionadas, es dizer, quando 

a margem de um setor aumenta a outra diminui e vice e versa (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Correlação de preços e margens relativas de 2017 entre níveis de 

comercialização. 

 Produtor x Varejo Produtor x Atacado Atacado x Varejo 

Preço 7,04% 56,48% 64,95% 

Margem - 65,75% - 40,26% - 42,50% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Estes resultados sugerem que embora os preços aumentem a cada nível de 

comercialização, as margens desses níveis não se comportam da mesma maneira em função, 

potencialmente, das especificidades de cada setor e os fatores envolvidos de forma 

Independiente em cada segmento da cadeia de comercialização de produtos agrícolas. 

 

CONCLUSÕES 

 

Observa-se a liderança do setor varejista no que diz respeito ao preço final sendo o 

segmento que mais contribuiu na formação do preço final por quilo do tomate no Ceará no 

período analisado. 

Realizar análises de comportamento do preço do tomate brinda opções de planejamento 

da produção de tomate e gera confiança para consumidores sobre os fatores que influenciam na 

formação dos preços dos alimentos fornecidos no varejo. 
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