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Resumo: O presente estudo objetivou empregar a análise SWOT na cultura do tomate das propriedades agrícolas 

familiares no Município de Antônio João, Mato Grosso do Sul. A condução do estudo demonstrou a importância 

da análise SWOT como ferramenta metodológica utilizada no âmbito da gestão a fim de evidenciar fenômenos 

relacionados a cadeia produtiva do tomate em propriedades agrícolas familiar. Para isso esta pesquisa foi composta 

de dados coletados a partir de pesquisa de campo, onde foi utilizado questionários estruturados aplicados a 20 

agricultores familiares. Foram entrevistados os agricultores familiares que tinham a cultura do tomate como 

principal meio de subsistência em sistema de cultivo convencional. Os resultados indicaram que a maioria dos 

agricultores possuem pouco conhecimento sobre a ferramenta de gestão apresentada, demonstraram que 

desconhecem seu ambiente organizacional, uma vez que não fazem controle de custos. Além disso, disseram ter 

dificuldade em aprimorar seus conhecimentos e acreditam que a baixa escolaridade prejudica o aprimoramento do 

manejo dentro do sistema de produção do tomate, necessitando possivelmente de uma análise mais detalhada para 

obter informações; Embora a ferramenta SWOT seja uma opção dentre várias outras metodologias, ela possibilitou 

que os agricultores identificassem o ambiente interno e externo da produção, o que levou os mesmos a identificar 

seus pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças e consequentemente iniciar um processo de significativas 

mudanças. 
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           SWOT ANALYSIS IN TOMATO CULTIVATION: THE CASE OF FAMILY FARMERS 

 

Abstract: The present study aimed to employ the SWOT analysis in the tomato culture of family farms in the 

Municipality of Antônio João, Mato Grosso do Sul. The conduction of the study demonstrated the importance of 

SWOT analysis as a methodological tool used in management in order to highlight phenomena related to the 

tomato production chain in family farms. To this end, this research was composed of data collected from field 

research, where structured questionnaires were applied to 20 family farmers. Family farmers who had tomato 

cultivation as their main means of subsistence in conventional cultivation system were interviewed. The results 

indicated that most farmers have little knowledge about the management tool presented, they showed that they are 

unaware of their organizational environment, since they do not control costs. Moreover, they said they have 

difficulty in improving their knowledge and believe that low education hinders the improvement of management 

within the tomato production system, possibly requiring a more detailed analysis to obtain information; Although 

the SWOT tool is an option among several other methodologies, it enabled farmers to identify the internal and 

external environment of production, which led them to identify their strengths, weaknesses, opportunities and 
threats and consequently initiate a process of significant changes. 

Keywords: SWOT, tomato, Family farming. 
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INTRODUÇÃO 

 

A cultura do tomate é uma das olerícolas mais consumidas no mundo, possui destaque 

em diversos cenários, internacional, nacional e local (BRITO JUNIOR, 2012; SOUZA, 2014). 

É destaque nos últimos anos, sendo consumida em grande proporção no território nacional. No 

Brasil a produção é de 3,67 milhões de toneladas, com área de 57590 hectares (IBGE, 2017). 

No sistema convencional apresenta bom rendimento, entretanto as pragas e doenças da cultura 

podem ser um problema. Preconiza-se o controle de pragas e doenças por meio de defensivos 

agroquímicos (MAZZEI et al., 2021) e mesmo com alta incidência de pragas e doenças, a 

cultura do tomate ainda é uma opção para maioria dos agricultores familiares de Antônio 

João/MS. 

Segundo dados do IBGE (2017), o Brasil apresentou na última safra 3.956.559 toneladas 

de tomate. Nessa mesma safra o Estado de Mato Grosso do Sul foi responsável pela produção 

de 2.041 toneladas do fruto. No Brasil a cultura do tomate gera renda e emprego, tem alta 

demanda de consumo, além de ser importante para o agronegócio. Seu consumo é feito em 

forma in natura, chamado de tomate de mesa, e em forma processado considerado tomate para 

a indústria (BRITO JUNIOR, 2012). 

No Estado de Mato Grosso do Sul a principal forma de distribuição do tomate é através 

de Central de Abastecimento de Alimentos (CEASA). No Município de Antônio João o cultivo 

do fruto é feito em propriedades agrícolas familiares com intuito de atender o mercado regional 

e local. A tradicional festa do tomate realizada em Antônio João, demonstra como a região se 

destaca no cultivo (AGRAER, 2017; HELING et al., 2017). 

A análise SWOT é uma ferramenta utilizada para a análise do cenário da organização, 

ambiente interno e externo, utilizada como forma de planejamento estratégico, como um 

sistema de planejamento simples para verificar o posicionamento do ambiente (DAYCHOUW, 

2007). De acordo com Machado (2005), análise SWOT, fornece uma identificação analisada 

por matriz, permitindo a eliminação de possíveis pontos fracos em uma determinada área que a 

organização enfrenta, distinguindo possíveis pontos fortes, analisando as oportunidades, e 

descobrindo os pontos que levarão o sucesso da organização. O presente estudo objetivou 

empregar a análise SWOT na cultura do tomate das propriedades agrícolas familiares no 

Município de Antônio João, Mato Grosso do Sul. 



 

  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo foi desenvolvido em Antônio João, estado de Mato Grosso do Sul, localizado 

no sul da região Centro-Oeste a Sudeste de Mato Grosso do Sul, possui 9.020 mil habitantes e 

faz divisa com arco central da fronteira do Paraguai, com latitude de 22º 22º11’27” Sul e 

longitude de 55°56’52” Oeste (IBGE, 2017). Os assentamentos escolhidos foram Bagagem e 

Vera Nilda. 

Foi realizado o levantamento bibliográfico como subsídio a uma compreensão melhor 

do tema e problemas a serem abordados, com o objetivo de construir o formulário (questionário) 

a ser utilizado na coleta de informações. As coletas foram realizadas em 2017. Após, foi 

aplicado o questionário por meio de entrevista presencial para 20 agricultores familiares, 

usando como critério de seleção dentro da diversificação da propriedade, aqueles que tinham o 

tomate como principal geração de renda. 

Posteriormente foi utilizado o software Sphinx versão 5.0. Foi estruturado em duas 

etapas, constituído de oito questões orientadas ao perfil da propriedade e outras vinte e nove 

questões voltadas para o diagnóstico de análise SWOT. Os dados foram estudados através de 

análises uni variadas e bivariadas, ainda fazendo o uso do software Sphinx, foram tabulados e 

gerados em forma de matriz SWOT. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No que se refere ao ambiente interno, os produtores presentaram como pontos fortes o 

escoamento da produção, sendo que as feiras livres foram apresentadas pelos agricultores como 

excelente canal de comercialização.  PEREIRA; BRITO; PEREIRA (2017) afirmam que as 

feiras livres são um espaço considerado importante para a comercialização de produtos 

provenientes da agricultura familiar, pois permite socialização entre os agricultores, 

proporciona aliança cultural local e permite subsídios para futuras articulações voltadas a 

políticas. 

Dos produtores entrevistados 60% disseram residir no assentamento Vera Nilda que fica 

aproximadamente á seis quilômetros da cidade, sendo que os demais eram residentes do 

assentamento Bagagem. Essa proximidade das vias de acesso, facilita o escoamento da 



 

  

produção, sendo importante nesta etapa do processo a infraestrutura rodoviária e o apoio de 

políticas públicas, a produção agrícola tende a ficar escassa em termos de competitividade 

quando se trata da logística e escoamento da produção (CASTRO, 2014). De acordo com 

Angelin (2017), para os agricultores escoar suas produções é preciso se ter condições 

favoráveis, se obter de boas escolhas nas rotas que serão utilizadas, dispor de veículos 

adequados para o transporte dos produtos, ter canais de comercialização no momento do 

escoamento da produção.  

A diversificação foi um dos pontos fortes abordados pelos agricultores. Os agricultores 

produzem outros tipos de culturas em suas propriedades, não ficando dependentes apenas da 

cultura do tomate, o que faz com que em épocas de sazonalidade do fruto os agricultores 

continuem tendo lucratividade em função de outros cultivares. A diversificação é uma estratégia 

adotada pelos agricultores familiares. Também é uma forma dos agricultores construir meios 

para subsistência e geração de renda no meio rural, proporcionando qualidade de vida e 

consequentemente a se manter no campo (FARIA e DUENHAS, 2019; ESAU e DEPONTI, 

2020). 

A mão de obra utilizada no processo produtivo foi identificada como ponto forte. Os 

agricultores disseram ter pouca frequência de contratação, as famílias dos agricultores 

trabalham diretamente na produção, isso porque essa grande participação das famílias gera 

renda de acordo com os agricultores, a frequência de contratação foi de 55% mão de obra 

familiar, 30% mão de obra contratada e 15% mão de obra mista. A justificativa para a não 

contratação está relacionada ao alto custo no valor da mão de obra. Segundo Silva et al. (2021) 

os custos com a mão de obra são considerados altos na produção, e com isso o empreendimento 

é desenvolvido com auxílio dos próprios integrantes da família, permitindo que esse valor seja 

distribuído na renda familiar. 

As propriedades apresentam como fraqueza o controle gerencial. Cerca de 95% dos 

agricultores afirmam não usufruir de ferramentas de gestão. O modelo de gestão familiar gera 

muitas vertentes, entre elas o controle inadequado dos custos de produção, e a resistência pelo 

uso de determinadas tecnologias, a falta de agilidade no processo decisório limita o uso do 

planejamento estratégico para aderir uma nova ferramenta de controle gerencial 

(MUNARETTO; DELLARMELIN; ROSIN, 2018). 



 

  

Dos entrevistados, 85% afirmaram não ter qualificação profissional, levando a exaustão 

para administrar suas produções. 

A falta de qualificação no ambiente de trabalho dos agricultores familiares, gera uma 

fraqueza. Dos agricultores entrevistados 55% afirmaram que não concluíram o ensino 

fundamental. Em estudo realizado por Medina e Novaes (2014), foi mencionado que 46% dos 

agricultores brasileiros não possuem ensino fundamental completo e no último censo 

agropecuário foi mencionado que da população ocupada no campo 65% não possuem ensino 

fundamental (IBGE, 2017).    

Os agricultores têm dificuldades de tomar decisões relacionadas a sua produção, com a 

individualização na maioria das vezes, os produtores tomam decisões precipitadas, isso 

acontece devido à falta de conhecimentos específicos e a baixa escolaridade (MUNARETTO; 

DELLARMELIN; ROSIN, 2018).  

Outra fraqueza identificada foi referente aos custos de custos de produção. 70% dos 

agricultores disseram não fazer o acompanhamento e anotações referente aos custos de 

produção. Segundo os agricultores seus custos, quando controlados, é a partir de uso manual de 

planilhas, geralmente informações coletadas durante o dia no campo, não fazendo uso de meios 

eletrônicos. Gura (2018) afirma que para um bom gerenciamento é preciso ter conhecimento 

dos custos, devendo estes serem bem estruturados para que o processo de decisão futuro seja 

eficiente. 

Em relação ao emprego de técnicas de manejo sustentáveis foi identificado ser um ponto 

fraco dentro do processo de produção, 75% dos produtores responderam que não utilizam 

técnicas sustentáveis, sendo majoritariamente o uso de apenas defensivos químicos. O uso 

excessivo de defensivos agrícolas tem gerado preocupação nos últimos anos, a tendência é 

exigir produtos que sejam mais seguros (FARIA, 2012; CENTENO; FAGUNDES, 2019; 

SOUZA; ALVES; FREITAS, 2020). 

 Os demais produtores 15% disseram utilizar geralmente a palhada do milho como 

técnica, disseram utilizar essa técnica que eles disseram ser sustentável pois já se dispõe da 

cultura do milho em suas propriedades como não é feito o plantio da soja, os agricultores 

disseram aproveitar a palhada do milho para cobrir o solo na produção do tomate até para não 

ficarem tão expostos a defensivos químicos, diminuindo a incidência de pragas e doenças, mas 

isso acontece com a minoria dos produtores, a maioria ainda prefere utilizar agrotóxicos, pelo 



 

  

qual causa perigo a saúde dos produtores por ficarem muito tempo expostos.  A palhada do 

milho possibilita que haja redução de proliferação de pragas e doenças já que o solo ficará 

coberto e livre de vetores, evitando também possível erosão sobre este, com o solo coberto pode 

reduzir perdas de aproximadamente 70% na camada superficial (CABRAL et al., 2018).   

 

AMBIENTE EXTERNO 

No ambiente externo da análise, foram encontradas oportunidades como os 

atravessadores entrantes; aceitabilidade do tomate no comercio local e regional. Cerca de 70% 

dos agricultores mencionaram que o tomate tem rápido retorno econômico. De acordo com os 

agricultores entrevistados a preferência pela cultura do tomate é justamente por ser uma cultura 

que possibilita ter um rápido retorno econômico nos custos de produção. Mesmo com uma alta 

exigência na adubação, o tomate é considerado uma das olerícolas mais produzidas e 

consumidas, além de apresentar rápido retorno econômico aos agricultores (BARROS et al., 

2021). 

Os atravessadores foram identificados como oportunidades no ambiente externo. 

Segundo os agricultores entrevistados, 50% da produção é vendida para os atravessadores que 

vão até as propriedades e compram o tomate em menor custo, para os agricultores isso evita 

perdas na produção. Os agricultores também alegaram que fazem contratos de curto e longo 

prazo com os atravessadores. O mercado local e as feiras livres do município ficam responsáveis 

com a participação de 50% da outra parcela, para os agricultores o fato dos atravessadores 

estarem inseridos no mercado faz com que a cadeia produtiva do tomate se torne cada vez mais 

competitiva e atraente.  

Conforme Ferreira et al. (2020), a atuação desses negociadores é uma forma de evitar o 

deslocamento dos agricultores para outros municípios, gerando comodidade aos agricultores 

fazendo com que o fruto chegue em bom estado de conservação nos comércios, mesmo com 

um menor preço oferecido para os agricultores. 

É perceptível a aceitabilidade do tomate no mercado, o que possibilita meios de 

oportunidades para os agricultores do município. O mercado consumidor para os agricultores 

entrevistados é uma forma de encontrar saída para a cadeia produtiva do tomate, o que 

possibilita que grande parcela da produção seja vendida. 



 

  

Ainda de acordo com os agricultores o tomate é muito almejado pelo mercado 

consumidor, por possuir substâncias nutricionais. Os consumidores buscam por alimentos que 

sejam nutritivos e saudáveis, o que enseja que sejam criadas estratégias a fim de aperfeiçoar a 

entrada de novos produtos no mercado consumidor e no ramo alimentício (SAMPAIO et al., 

2021). 

As ameaças encontradas na cadeia produtiva do tomate são diversas. Foi constatado que 

70% dos custos para produção do tomate são elevados devido á alta incidência de pragas e 

doenças na cultura, levando os agricultores a dispor de maiores recursos financeiros para manter 

o controle. Segundo Barbosa et al. (2020), o tomate exige supervisão constante do agricultor, 

sendo que a proliferação de pragas e doenças podem causar enormes prejuízos econômicos. 

Outra ameaça abordada pelos agricultores foi a entrada de novos cultivos, o que gera 

incertezas para o produtor de tomate. O cultivo protegido por exemplo é uma ameaça abordada 

pelos agricultores. Os agricultores tendem a se adaptar as novas realidades do mercado, já que 

daqui a alguns anos será limitado o uso de terras agricultáveis, a agricultura convencional terá 

pouca procura, e os agricultores terão de se adaptar a novas tecnologias que gerem menos 

impactos ambientais a fim de manter a qualidade dos alimentos e qualidade de vida do agricultor 

familiar (COHEN et al., 2018; KÖNIG et al., 2018). 

 

 

CONCLUSÃO 

Pela observação dos aspectos analisados, os produtores não fazem uso da ferramenta 

SWOT em suas propriedades, o que inviabiliza a tomada de decisão dentro e fora do ambiente 

organizacional.  

A ferramenta de gestão apresentada torna possível a identificação do ambiente interno 

e externo das propriedades por parte dos produtores, o que possibilita que encontrem vertentes 

que estão interferindo no processo produtivo, além de trazer melhorias para que a gestão seja 

eficiente.  
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