
SISTEMA DE GESTÃO DE PRODUÇÃO DE
OLERÍCOLAS EM UNIDADE FAMILIAR

Pedro Henrique Fialho Mendes1, Maura Seiko Tsutsui Esperancini2

1Graduando do curso de Engenharia Agronômica, Faculdade de Ciências Agronômicas,
UNESP campus de Botucatu. pedro.mendes@unesp.br

2Docente do Departamento de Engenharia Rural e Sócio-Economia, Faculdade de Ciências
Agronômicas, UNESP Campus de Botucatu. maura.seiko@unesp.br

RESUMO

O presente trabalho foi realizado com o objetivo de desenvolver um sistema de gestão de

produção de olerícolas focado na agricultura familiar. A agricultura familiar é o setor agrícola

responsável pela maioria da produção de olerícolas no entanto, nos últimos anos, o setor da

agricultura familiar vem caindo em áreas de cultivo e pessoas ocupadas devido a diversos

fatores como avanços tecnológicos, êxodos rurais dos jovens, envelhecimento da população

em zonas rurais e entre outros. Para levar acessibilidade, tecnologia e maior eficiência na

tomada de decisão para os agricultores o presente trabalho desenvolveu um sistema de gestão

de produção através do Excel utilizando a linguagem de programação Visual Basic for

Applications (VBA) para alterar o programa, criando 3 módulos dentro do sistema onde, após

a inserção dos dados do produtor, é possível constatar os custos operacionais efetivos e totais

de cada cultura anexada no sistema, bem como indicadores de desempenho econômico da

propriedade como: margem bruta efetiva e total, lucro operacional e índice de lucratividade.

Uma simulação realizada com 8 olerícolas, sendo elas: Alface, Batata doce, Beterraba,

Brócolis ramoso, Couve flor, Quiabo, Tomate e Abóbora japonesa, utilizando 1 hectare para

cada cultura e dados de produtividade e preço mostrou-se a afetividade do sistema para

tomada de decisão, podendo ser usado como instrumento na gestão agrícola da propriedade.
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INTRODUÇÃO

A produção de olerícolas engloba as principais plantas consumidas in natura pelo ser humano,

sendo elas bulbos, raízes, folhas, frutos, tubérculos e diversas outras partes comestíveis de

plantas. A comercialização de produtos hortigranjeiros nas CEASAs no ano de 2020 superou

os 14 milhões de toneladas de produtos comercializados, faturando mais de R$ 39 bilhões de

reais, de acordo com dados coletados pela CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento,

2021).

A produção nacional de olerícolas é, em grande parte, produzida por agricultores familiares,

onde a gestão da propriedade é compartilhada pela família e a principal fonte de renda são os

produtos oriundos da atividade agropecuária.

De acordo com o Censo Agropecuário de 2017 realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística, 2018), 77% dos 3,9 milhões de estabelecimentos agrícolas são

classificados como estabelecimentos de agricultura familiar. Estes estabelecimentos em 2017

foram responsáveis por empregar 67% de todas as pessoas ocupadas com o setor agropecuário

do país. Além disso, a agricultura familiar foi responsável por gerar R$ 107 bilhões de reais

em valor de produção em 2017, o que representa 23% de todo o valor da produção

agropecuária brasileira.

Mesmo sendo um dos grandes setores da agropecuária brasileira, a agricultura familiar vem

diminuindo sua representatividade ao longo dos anos. De acordo com o Censo Agropecuário

de 2017, houve uma queda de 9,5% no número de estabelecimentos de agricultura familiar

entre 2006 e 2017. A agricultura familiar apresentou uma queda de 17,6% e 0,5% na

quantidade de pessoas ocupadas na atividade agropecuária e área cultivada, respectivamente.

Tais fatores se devem ao envelhecimento dos chefes de família, êxodo dos filhos para outras

atividades não agrícolas, aumento da mecanização, contratação de mão de obra fora do núcleo

familiar e falta de atualização dos conhecimentos referente a produção e gestão da

propriedade.

Dado a importância deste tema, o presente trabalho busca desenvolver um modelo de gestão

econômica da produção de olerícolas com enfoque na agricultura familiar que seja acessível,

adaptável e com boa aceitação entre os produtores.



O sistema vem sendo desenvolvido em Excel-Microsoft utilizando a linguagem de

programação Visual Basic for Applications (VBA) para adaptar o programa e transformá-lo

em um software de gestão da produção. Após o desenvolvimento do programa, este será

validado por meio de teste com um ou mais produtores. Após a validação do sistema por meio

da análise de eficiência e acessibilidade, o mesmo será disponibilizado aos produtores da

região de Botucatu, onde serão testados no campo para verificar a eficiência, acessibilidade e

possibilidade de adoção por produtores individuais ou mesmo por meio de associações ou

cooperativas de pequenos produtores.

O objetivo geral deste sistema é que o(s) produtor(es) insira(m) os dados de sua produção, tais

como culturas olerícolas, área de cada uma delas, preço de venda, produtividade e que os

resultados de desempenho econômico da propriedade sejam disponibilizados rapidamente

para agilizar a tomada de decisão quanto à combinação de culturas e organização da

produção.

METODOLOGIA

Para desenvolvimento do modelo de gestão foi utilizado o programa Excel da Microsoft que

foi adaptado por meio da linguagem de programação Visual Basic for Applications (VBA)

em um programa de gestão da produção com 3 módulos:

1) Módulo de banco de dados de requerimentos e preços de insumos (mão-de-obra,

fertilizantes, defensivos e outros);

2) Módulo de entrada com informações das culturas;

3)Módulo de cálculo dos indicadores de desempenho econômico da propriedade segundo as

culturas escolhidas e a área de cada uma delas;

1) Módulo de banco de dados de requerimentos e preços de insumos (mão-de-obra,

fertilizantes, defensivos e outros)

O Banco de dados de requerimentos de insumos e preços baseou-se nos dados levantados e

disponibilizados pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal

(EMATER 2020), o SisCustos – Custos de Produção/Hortaliças e Frutas versão 2020. Neste



material podem ser encontrados orçamentos para custos de produção disponibilizando os

preços diversos insumos como adubo orgânico, adubos minerais, defensivos, embalagens,

fitilhos, arames, caixas, catracas e bobs, energia elétrica, estacas, grampos, mourões, mudas,

mulching, plástico, barbante, sacaria, sementes, substratos, sombrite e indutor de crescimento.

Neste material também são disponibilizados os custos de serviços manuais e mecânicos. Estes

dados foram organizados em uma planilha do EXCEL.

A Tabela 1 exemplifica os dados de preços de insumos que compõem parte do banco de dados

extraído do SisCusto e que compõem o Módulo 1 do sistema de gestão. Estes dados foram

colocados em planilha de EXCEL e podem ser facilmente alteradas de acordo com o período,

local de análise e a realidade do produtor. Para os custos de insumos são disponibilizados 165

tipos diferentes de insumos que são utilizados em hortícolas e frutíferas.

Tabela 1. Orçamentos para custos de produção de hortaliças e frutas – Insumos
ITE
M

ESPECIFICAÇÃO UND. V.
UNITÁRIO

1 Adubo condicionador de solo (orgânico) t 1.120,00
2 Adubo mineral (04-14-08) t 1.704,25
3 Adubo mineral (04-30-16) t 2.186,50
... ... ... ...
27 Adubo mineral (Uréia) t 2.786,67
28 Adubo orgânico (Cama de frango) t 160,00
29 Defensivos (Abamectina 18 G/L) l 65,20
30 Defensivos (Acibenzolar S Metílico 500 G/KG) kg 3.820,00
31 Defensivos (Atrazina 200 G/L+Metolachlor 300 G/L) l 60,00
32 Defensivos (Azoxistrobina 200 G/L + Difenoconazol) l 216,50
... ... ... ...
75 Defensivos (Tiofanato met.+Clorot. 200+500 G/KG) kg 66,80
76 Defensivos (Tiofanato metílico 700 g/kg) kg 77,00
77 Defensivos (Triflumurom 480 G/L) l 180,00
78 Amarrio (Fitilho) kg 26,78
79 Arame liso nº 12 kg 12,00
... ... ... ...
84 Bob (esticador arame) ud 3,50
85 Borbulhas para enxertia ud 2,50
86 Caixa de papelão - 10 kg ud 4,50
...
90 Cianamida Hidrogenada l 77,00
91 Cordoalha (500 m) rolo 1.720,00



92 Cumbucas (300 a 400 g) cento 4,00
93 Energia elétrica p/ irrigação kwh 0,45
94 Estacas (eucalipto tratado - 2,50 m x 0,05 m) ud 26,00
95 Estacas (eucalipto tratado - 2,70 m x 0,08 m) ud 30,00
96 Filme plástico para embalagem rolo 69,00
97 Grampo p/ cercas kg 14,00
98 Mourão (eucalipto tratado - 3,0 m x 0,12 m) ud 110,00
99 Mourão (eucalipto tratado - 3,0 m x 0,18 m) ud 128,00
100 Mourões (eucalipto tratado - 4,0 m x 0,24 m) ud 200,00
101 Mudas de Banana ud 8,00
102 Mudas de Batata - Doce (Ramas) m³ 100,00
103 Mudas de Chuchu cx 45,00
115 Mulching (Bobina 1,2 m x 1000 m - dupla face) rolo 723,33
... ... ...
116 Mulching (Bobina de 1,6 x 500 m) rolo 790,00
117 Plástico para estufas (9m x 55 m x 120 micra) ud 1.908,00
Fonte: SisCusto (2020)

Na Tabela 2 são apresentados os dados para estimar os custos de serviços manuais e

mecanizados, conforme apresentado pelo SisCusto, que disponibiliza custos de 100 tipos de

serviços anuais e mecânicos.

Tabela 2 - Orçamentos para custos de produção de hortaliças e frutas – Serviços Manuais e

Mecanizados

ITE
M

ESPECIFICAÇÃO UND. V.UNITÁR
IO

1 Abaixamento de cachos d/h 80,00
2 Abertura de buracos (trado mecânico) h/m 160,00
3 Abertura de sulco (Microtrator) h/mtr 90,00
4 Adubação (Foliar) d/h 80,00
5 Adubação (Manual de cobertura) d/h 70,00
6 Adubos (Distribuição manual) d/h 70,00
7 Adubos (Incorporação de composto orgânico) h/mtr 85,00
8 Adubos (Incorporação manual) d/h 75,00
9 Adubos (Incorporação mecânica com trator) h/m 180,00
10 Adubos (Incorporação mecânica) h/mtr 82,50
11 Agrotóxico (Aplicação de formicida) d/h 80,00
12 Agrotóxico (Aplicação mecânica) h/m 160,00
13 Agrotóxico (Aplicação) d/h 70,00
14 Amarrio d/h 80,00
15 Amontoa (Manual) d/h 80,00
16 Amontoa (Mecânica) h/m 160,00



17 Capina (Manual e coroamento) d/h 80,00
18 Capina (Manual) d/h 70,00
19 Capina (Mecânica - trator) h/m 160,00
20 Colheita manual d/h 80,00
...
100 Indução do florescimento d/h 80,00
Fonte:SisCusto (2020)

O Banco de dados do programa engloba os dados necessários para estimar o custo operacional

efetivo, ou seja, os custos de insumos e serviços agrícolas, no caso, aqueles mais comumente

utilizados para produção de olerícolas e frutas.

2) Módulo de entrada com informações das culturas

Neste módulo ocorre o cálculo de custo de produção efetivo e total das hortícolas por unidade

de área (m2). Os custos operacionais efetivos por cultura, ou seja, os custos de insumos e de

serviços podem ser observados na Tabela 3, onde mostra o custo de operacional efetivo do

agrião.

Tabela 3. Custo de insumos de serviços do agrião em 2020

INSUMOS QUANT. UNIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

Adubo mineral (04-14-08) 2 t 1.704,25 3.408,50
Adubo mineral (Bórax) 10 kg 4,00 40,00
Adubo mineral (Sulfato de amônio) 0,4 t 1.853,75 741,50
Adubo mineral (Sulfato de zinco) 20 kg 5,22 104,40
Adubo orgânico (Cama de frango) 10 t 160,00 1.600,00
Energia elétrica p/ irrigação 850 kwh 0,45 382,50
Sementes de Agrião 0,8 kg 1.180,00 944,00
Substrato (Mudas) 15 sc 34,00 510,00

SERVIÇOS MANUAIS e MEC QUANT. UNIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

Adubação (Manual de cobertura) 3 d/h 70,00 210,00
Adubos (Incorporação mecânica com
trator)

4 h/m 180,00 720,00

Capina (Manual) 60 d/h 70,00 4.200,00
Colheita/Lavagem/Classificação/Acon
dicionamento

84 d/h 80,00 6.720,00

Irrigação (Aspersão) 3 d/h 70,00 210,00



Irrigação (Montagem do sistema) 2 d/h 80,00 160,00
Mudas (Formação em bandejas) 2 d/h 80,00 160,00
Preparo do solo (Aração) 3 h/m 163,33 490,00
Preparo do solo (Gradagem) 2 h/m 163,33 326,67
Preparo do solo (Levant. canteiro
c/trator)

4 h/m 180,00 720,00

Transplantio 9 d/h 70,00 630,00
Fonte: SisCusto (2020)

Além dos custos operacionais efetivos foram calculados outros custos operacionais como

encargos sobre mão-de-obra, assistência técnica, juros sobre os custos operacionais, e

contribuição sobre a seguridade especial rural (antigo FUNRURAL).Após o produtor inserir

os dados iniciais da produtividade, área plantada e preço médio de venda de cada cultura, o

sistema então junta todas as informações do banco de dados do módulo 1 e constrói uma aba

para cada cultura trabalhada, onde então o produtor pode selecionar os insumos pertinentes

para cada cultura. O sistema realiza o cálculo dos custos de produção com a coleta de

informações do banco de dados e mostra os custos de produção efetivos e totais de cada

cultura plantada. Além disso, o sistema gera automaticamente os indicadores de desempenho

econômico da propriedade rural.

3) Módulo de cálculo de indicadores de desempenho econômico

Como o sistema de gestão permite alterações em diversos componentes do sistema produtivo

tais como quantidade e preços de insumos, quantidade e preços de serviços manuais e

mecanizados, produtividade das culturas (produção por unidade de área), preços de venda de

hortícolas e frutas e área de produção de cada uma as culturas é possível, em cada situação

específica destas variáveis analisar o desempenho econômico da combinação de culturas que

o produtor pretende implantar ou já possui implantadas.

Os indicadores de desempenho que foram utilizados, referem-se à propriedade e não às

culturas individuais.

1. Margem bruta sobre o COE, que mostra a margem em relação ao custo, isto é, o resultado

que sobra após o produtor pagar o custo operacional efetivo e é dado pela diferença entre a

Receita Bruta (RB) e o (COE).



2. Margem bruta sobre o COT, que mostra a margem em relação ao custo, isto é, o resultado

que sobra após o produtor pagar o custo operacional total e é dado pela diferença entre a

Receita Bruta (RB) e o (COT).

Quanto maior a margem bruta sobre o custo operacional total, melhor é o resultado do

empreendimento, pois é mais fácil cobrir os custos operacionais e maior é o excedente sobre

os custos, para eventuais investimentos ou aumentos de produção.

3. Lucro operacional (LO) mede a lucratividade da atividade no curto prazo, por unidade de

área, sendo dado por

Este indicador deve ser positivo e quanto maior, maiores são os ganhos por unidade de área.

3. Índice de lucratividade (IL) mostra a relação entre o lucro operacional (LO) e a receita

bruta, em percentagem. É uma medida importante de rentabilidade da atividade agropecuária,

uma vez que mostra a taxa disponível de receita da atividade, após o pagamento de todos os

custos operacionais.

Este indicador mostra a proporção da receita que é composta pelo lucro operacional, portanto

quanto maior este percentual melhor é o desempenho econômico do empreendimento.

É importante destacar a importância deste sistema não apenas para analisar o desempenho da

produção de hortícolas já existentes como também uma ferramenta de planejamento, pois

diferentes combinações de culturas levam a diferentes custos e receitas, dependendo dos

preços dos insumos, preços dos serviços, de suas produtividades e preços de venda que são

extremamente voláteis no segmento de FLV (frutas, legumes e verduras)



RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para o presente trabalho foi realizada uma simulação com 8 culturas sendo elas: Alface,

Batata doce, Beterraba, Brócolis ramoso, Couve flor, Quiabo, Tomate e Abóbora japonesa. Os

dados de produtividade e custo de produção foi retirados do já citado SisCustos – Custos de

Produção/Hortaliças e Frutas versão 2020 (EMATER, 2020), o preço médio das culturas foi

retirado dos dados da Central de Abastecimento do Distrito Federal (CEASA/DF, 2021). Para

efeito de simulação foi considerado 1 hectare para cada cultura, totalizando uma área de 8

hectares.

A tabela 4 mostra os dados para realizar os cálculos dos indicadores de desempenho

econômico de uma propriedade que cultiva as 8 olerícolas.

Tabela 4. Produtividade, área por cultura, preços de venda e produção de 8 olerícolas em

propriedade familiar

Culturas Produtividade
base por m2

Área dos
Canteiros (m2)

Preço de venda
em R$/unidade de
comercialização

Produção da
cultura

Alface 0,60 10000,00 15,00 6000,00

Batata doce 0,08 10000,00 55,00 800,00

Beterraba 0,10 10000,00 50,00 1000,00

Brócolis -
Ramoso 8,75 10000,00 2,80 87500,00

Couve Flor 0,18 10000,00 40,00 1800,00

Quiabo 0,25 10000,00 80,00 2500,00

Tomate 0,48 10000,00 70,00 4800,00

Abóbora japonesa 0,08 10000,00 30,00 800,00

Fonte: SisCusto (2020)

A tabela 5 mostra os dados de receitas e custos operacionais de  8 olerícolas.



Tabela 5. Receita Bruta, Custo Operacional Efetivo e Custo Operacional Total de 8 olerícolas

em propriedade familiar

Culturas Receita bruta
Por cultura
Em R$/área

Custo operacional
efetivo (COE)

por cultura
em R$/área

Custo operacional
Total (COT)
por cultura
em R$/área

Alface 90.000,00 29.980,46 37.491,84

Batata doce 44.000,00 8.746,00 12.053,35

Beterraba 50.000,00 17.328,90 22.452,50

Brócolis - Ramoso 245.000,00 24.526,08 37.158,18

Couve Flor 72.000,00 33.088,46 39.623,42

Quiabo 200.000,00 33.506,50 46.885,69

Tomate 336.000,00 108.304,89 131.886,06

Abóbora japonesa 24.000,00 10.845,97 13.980,26

Fonte: SisCusto (2020)

A partir desses dados, foram estimados os indicadores econômicos da propriedade,

apresentados na Tabela 6.

Tabela 5. Indicadores de desempenho econômico da produção de 8 olerícolas em propriedade

familiar

INDICADOR UNIDADE VALOR

Custo operacional efetivo (COE) R$/ha 33.290,91

Custo operacional total (COT) R$/ha 42.691,41

Receita bruta (RB) R$/ha 132.625,00

Margem bruta do COE (MB - COE) % 298

Margem bruta do COT (MB - COT) % 211



Lucro operacional (LO) R$/ha 89.933,59

Índice de lucratividade (IL) % 68

Fonte: Dados da pesquisa

Este resultado mostra a importância de uma ferramenta de gestão no ramo de hortícolas. Por

exemplo, o estudo de caso Moreira et al (2016) mostra que, mesmo uma propriedade tem uma

dinâmica organizacional em que faz uso de mecanismos gerenciais, verifica-se que a

produção de hortaliça apresenta uma satisfatória lucratividade, embora ocorra prejuízo em

algumas culturas. Os autores mostram que a forma como a propriedade se organiza, e a

facilidade na qual foi realizada a coleta de dados, indica que o proprietário registra todos os

custos mensais de forma sistematizada, mas fica evidente que este ainda não atentou para os

prejuízos ocorridos em algumas culturas, embora a produção de outras compense pelo cultivo

de outras mais rentáveis. Neste caso o sistema deste estudo poderia dar melhores subsídios ao

produtor para excluir culturas menos rentáveis e/ou aumentar a área de culturas mais

rentáveis.

SILVA et al (2013) em estudo semelhante mostra a importância de controle de custos e de

preços de venda de hortaliças no município de Socorro, interior de São Paulo e procuraram

levantar todos os custos incidentes aos produtos para que a fixação do preço de venda fosse

aplicada de maneira precisa, na busca de uma maior competitividade no setor e a

maximização do lucro. Os autores também calcularam as margens de contribuição de cada

cultura e concluem que o controle de custos facilitou a tomada de decisão no momento da

definição do preço de venda, sendo que os reajustes de preços feitos nas planilhas de custos e

a margem de contribuição, permitiu a determinação de um preço que pudesse ser competitivo

e que contribuísse para uma maior lucratividade da empresa. Nesta mesma linha o sistema de

gestão que se está desenvolvendo segue esta estratégia, porém com uma gama maior de

possibilidades de subsidiar a tomada de decisão quanto às culturas escolhidas, área, e preços

de venda.

MIGUEL et al (2008) também utilizou sistemas de controle de custos e rentabilidade para

analisar a lucratividade de apenas duas culturas em sistema orgânico alface e cenoura,

obtendo resultados que mostram que para ambos os cultivos os lucros econômicos foram



positivos, embora o cultivo de alface se mostre mais rentável (77,3%) que a cenoura (33,7%).

Um sistema de gestão como o desenvolvido neste estudo pode ampliar as possibilidades de

análise para mais culturas e manejos.

SOUZA e GARCIA (2013) utilizaram sistemas de controle de custos e rentabilidade para

comparar a viabilidade econômica dos sistemas convencionais e orgânicos de produção de

hortaliças. O sistema orgânico de produção confirmou grande viabilidade econômica, com

média de custo de produção por hectare 8% menor que a média das hortaliças convencionais.

O gasto com mão-de-obra foi ligeiramente menor no sistema orgânico e confirmou ser o

componente de maior participação nos custos de ambos sistemas de produção. Os sistemas

orgânicos de abóbora, morango, repolho e tomate apresentaram custo de produção menor que

os sistemas convencionais.

Os sistemas convencionais de produção de alho, batata e quiabo apresentaram custo de

produção menor que os sistemas orgânicos. As culturas de cenoura, pimentão e taro

apresentam custos de produção semelhantes nos sistemas orgânicos e convencionais. Todas as

culturas olerícolas no cultivo orgânico revelaram receitas líquidas superiores ao cultivo

convencional, com razões variando de 1,1 para o morango até 28,4 para o repolho. É

importante destacar que o sistema de gestão proposto neste estudo pode ser útil para comparar

diferentes formas de produção de hortaliças e frutas.

CONCLUSÕES

Com base no que foi apresentado e discutido o sistema de gestão de produção voltado para

agricultura familiar com foco em olerícolas se demonstra importante para tomada de decisão

de quais culturas plantar e em que sistema de cultivo, além de ser uma ferramenta para o

produtor prever a sustentabilidade da sua propriedade no curto e médio prazo, podendo assim

planejar e gerir de melhor forma seus insumo, serviços e encargos agrícolas, de forma a

antecipar ou retardar compras e pagamentos sempre que benéfico para a propriedade.
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