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RESUMO 

 

O tomate é uma hortaliça de grande importância econômica para o Brasil, estando entre 

os 10 maiores produtores mundiais com mais de 3 milhões de toneladas anualmente. O 

Ceará, graças a investimentos em olericultura na agricultura familiar, é segundo maior 

produtor do Nordeste estando atrás somente da Bahia. Atentando para essa discussão, 

concentrou-se esse estudo no fruto do tomateiro (Solanum lycopersicum L), devido sua 

importância econômica, para isso foram coletados dados de preços mensais a nível de 

produtor, atacado e varejo  no período entre janeiro de 2014 a dezembro de 2018 com o 

objetivo avaliar a variação sazonal do preço,  a margem de comercialização e a evolução 

dos preços de comercialização do tomate no Estado do Ceará, através de ferramentas 

estatísticas, visando identificar as épocas de baixa e alta dos preços de maneira a auxiliar 

na redução da instabilidade das receitas dos produtores. As informações necessárias para 

este estudo foram coletadas no website da CONAB, onde encontra-se series históricas 

das principais culturas cultivadas no país. Na análise dos resultados obtido observou-se 

uma margem de comercialização de 55,02% dos quais dividem-se em 42,92% ao nível de 

varejo, e em 12,10% ao nível de atacado; Ao analisar-se os índices sazonais para o 

produtor, percebe-se que os meses entre maio e junho possuem valores acima da 

referência, a nível de atacado o melhor índice sazonal foi no mês de maio 130,3 e para o 

varejo o melhor mês foi abril com 120,3. Quanto a evolução dos preços percebe-se que o 

melhor valor pago ao produtor, atacado e varejo foram respectivamente R$ 2.58, R$ 3.89, 

R$6.80 respectivamente e em meses diferentes. 

 

Palavras-chave: Comercialização do Tomate; Sazonalidade; Ceará 



 
 

ABSTRACT 

 

Tomato is a vegetable of great economic importance for Brazil, being among the 10 

largest world producers with more than 3 million tons annually. Ceará, thanks to 

investments in olericulture in family farming, is the second largest producer in the 

Northeast behind only Bahia. Considering this discussion, this study focused on the 

tomato fruit (Solanum lycopersicum L), due to its economic importance. For this purpose, 

monthly price data were collected at producer, wholesale and retail level from January 

2014 to December 2001. 2018 with the objective of evaluating the seasonal variation of 

the price, the commercialization margin and the evolution of the commercialization prices 

of tomatoes in the State of Ceará, through statistical tools, aiming to identify the periods 

of low and high prices in order to assist in the reduction. instability of producers' revenues. 

The information required for this study was collected on the CONAB website, which 

contains historical series of the main crops grown in the country. In the analysis of the 

results obtained, a trading margin of 55.02% was observed, of which 42.92% at the retail 

level and 12.10% at the wholesale level; When analyzing the seasonal indices for the 

producer, it can be seen that the months between May and June have values above the 

reference, at wholesale level the best seasonal index was in May 130.3 and for retail the 

best month. It was April with 120.3. As for the price evolution, it can be seen that the best 

amount paid to the producer, wholesale and retail were respectively R $ 2.58, R $ 3.89, 

R $ 6.80 respectively and in different months. 

 

Keywords: Tomato Commercialization; Seasonality; Ceara 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O tomateiro (Lycopersicum esculentum Mill.) é uma das hortaliças mais 

difundidas no mundo, sendo cultivado nas mais diferentes latitudes geográficas em campo 

ou em cultivo protegido (NUNES et al, 2018). Sua aceitação deve-se principalmente por 

suas qualidades organolépticas e o seu valor como alimento funcional devido às 

propriedades antioxidantes do licopeno. No Brasil, a cultura do tomateiro ocupa o 

segundo lugar em importância entre todas as hortaliças cultivadas (RONCHI et al., 2010). 

É uma hortaliça que apresenta ampla aceitação por parte do mercado consumidor, 

o que torna possível o seu consumo tanto in natura, quanto de forma industrializada. A 

cultura apresenta ainda grande papel econômico para o país, pois representa 16% do PIB 

produzido pelas hortaliças (ABCSEM, 2010). No âmbito social, o cultivo do tomateiro 

gera cerca de 300 mil empregos no setor agrícola, além de contribuir para a fixação do 

homem no campo (GERALDINI et al., 2011). 

A sazonalidade na atividade agrícola pode ser entendida como períodos de altas e 

baixas ofertas e/ou demandas pelo produto. Isto é uma característica da agricultura, que 

influencia diretamente nos prestadores de serviços deste setor. (CONCI et. al. 2015) 

Os hiatos entre a decisão de produzir e a colheita, devido à adaptação de algumas 

culturas, é outro fator que altera a relação de preço, mas nesse caso os preços 

permanecessem altos ou baixos por um período devido à incapacidade da pronta resposta 

por parte dos produtores. A dispersão geográfica entre culturas também influencia no 

preço porque dificulta o processo de controle, reunião e estimativa da produção. (GALLO 

2007) 

Neste sentido, a cultura do tomate é fortemente afetada pelo clima e logística de 

comercialização. Um aspecto relevante dessa cultura no Brasil é a capacidade de 

produção em todos os meses do ano (cultura perene), possibilitado pela existência de 

inúmeras microrregiões propícias. Outro aspecto é a sua alta perecibilidade sobre 

condições desfavoráveis tornando necessário um planejamento eficaz de sua distribuição, 

desde a produção no meio agrícola até os centros de distribuição, que se localizam perto 

dos centros consumidores. 

 Segundo dados da FAO 2017, a China é responsável por 31% da produção de 

tomate no mundo, sendo seguida pela Índia com 11% e pelos Estados Unidos, que produz 
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8% do volume global. O Brasil encontra-se na nona posição com 2,5% da produção 

mundial.  

A produção brasileira de tomate da safra 2018 foi de 4,5 milhões toneladas, com 

volume de 2,5% da produção e a nona colocação no ranking mundial. Essa produção 

brasileira de tomate é consumida por 205 milhões de brasileiros, o que sugere um 

consumo anual de 21 kg per capita. 

No Ceará a produção de tomate é bastante expressiva, sendo o segundo maior 

produtor do Nordeste estando atrás somente da Bahia. De acordo com o IBGE o Estado 

está em nona colocação no ranking nacional de produção em 2017. 

Porém instabilidade da cultura ao clima faz com que a produção e colheita se 

concentrem em determinados meses no ano. A instabilidade da produção aliada à 

concentração temporal da oferta gera a instabilidade do preço, trazendo insegurança aos 

produtores, a qual pode causar dúvidas sobre o retorno adequado do investimento na 

atividade. 

Em 2016 o tomate foi o quarto produto mais vendido no Estado. O preço do tomate 

possui uma grande variação ao longo do ano, podendo ter uma variação de mais de 100% 

períodos de alta em comparação aos períodos de baixa do preço (ICEPA, 2006). Isto 

significa que os ganhos dos produtores de tomate podem sofrer grande instabilidade se 

não forem conhecidos os movimentos sazonais dos preços. 

Daí torna-se importante conhecer as características de variação do preço do 

tomate, o que pode ajudar os produtores no estabelecimento de estratégias relativas à 

produção e comercialização. Este trabalho tem o seguinte problema de pesquisa: quais 

são as características da sazonalidade dos preços do tomate no Estado do Ceará? 

O presente estudo analisa a sazonalidade, margem de comercialização e a 

transmissão de preços entre o produtor, atacado e varejo do tomate no Estado do Ceará 

através de analises estatísticas no período compreendido de janeiro de 2014 até dezembro 

de 2018.  

1.1 Objetivos 

1.1.1. Geral 

Analisar a variação sazonal do preço do tomate no Ceará no período de 2014 a 

2018. 
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1.1.2. Específicos  

a) Estudar evolução dos preços de comercialização do tomate no período entre 

janeiro de 2014 e dezembro de 2018. 

b) Analisar o comportamento da variação sazonal do preço do tomate no período 

entre janeiro de 2014 e dezembro de 2018. 

c) Estudar margem de comercialização no período entre janeiro de 2014 e 

dezembro de 2018. 

Além disso, através do estudo das margens de comercialização, verificar os 

diferentes rendimentos entre os agentes. Considerando a maior distância dentro da cadeia, 

faz-se a hipótese que o produtor possui as menores margens de comercialização e são 

mais afetados pela sazonalidade quando comparados com o atacadista e o varejista. 

Detém os maiores riscos e também tem a margem prejudicada e sofre a crescente 

influência exercida pelas grandes redes varejistas sobre a comercialização de produtos 

agropecuários. Outro aspecto importante é a forte característica de perecibilidade do 

produto, ou seja, na maioria das vezes deve ser comercializado rapidamente de forma a 

manter suas características principais. 

Este trabalho é dividido em quatro seções além desta introdução. Na seção 

seguinte faz-se uma revisão de literatura para uma possível análise da problemática e 

objetivos propostos. A discussão dos resultados é feita na terceira seção e por fim, na 

última apresenta-se as considerações finais. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Sazonalidade de preços 

 

Segundo Hoffmann (1998), existem vários métodos de análise de sazonalidade, 

mas todos partem do princípio de que uma série de preços é uma série temporal, uma vez 

que ela se desenvolve ao longo do tempo. Sobre séries temporais, Pindyck & Rubinfeld 

(2004), afirmaram que estas são compostas por quatro elementos: tendência, 

sazonalidade, ciclo e aleatoriedade. 

Esses elementos podem ser facilmente observados nas séries de preços agrícolas 

conforme descrevem Santana & Rodrigues (2000): 
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 • Efeitos cíclicos: os preços variam segundo a própria dinâmica da atividade agrícola ou 

políticas macroeconômicas. 

 • Efeitos aleatórios: os preços são influenciados por fatores que ocorrem ao acaso como 

estiagens, inundações, incidência de pragas e doenças. 

 • Efeitos sazonais: ocorrem em função de períodos de safra ou entressafra. 

 • Tendência: representa o comportamento da série de preços ao longo do tempo. 

 Conhecer a sazonalidade do preço é importante para definir estratégias com foco na 

obtenção ou aumento da vantagem competitiva, tanto para a expansão da produtividade 

ou redução dos custos quanto melhoria da comercialização do produto (Soares e outros, 

2015, p. 241). 

 

2.2. Caracterização da produção de tomate  
 

Nos últimos anos a produção de tomate cresceu consideravelmente, esse 

crescimento tanto no mundo quanto no Brasil está atrelado a quatro fatores, sendo eles: a 

industrialização em larga em escala, o aumento na demanda de alimentos preparados de 

variadas formas, as refeições que são realizadas fora do domicílio, além da necessidade 

de economizar tempo no preparo dos alimentos pelas donas de casa (CAMARGO, 2006). 

No Brasil a cultura do tomate chega a 63 mil hectares cultivados, e sua produção 

atinge 3,5 milhões de toneladas, ou seja, 56t/ha, assim, o país torna-se o oitavo maior 

produtor da hortaliça no mundo. Os principais produtores desta hortaliça no país são 

Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro. (MAKISHIMA 2018). 

Da produção total de tomate, 70% destinam-se ao mercado para o consumo in 

natura, e os outros 30% restante são usados como matéria-prima para industrialização, na 

produção de estratos, pastas, molhos, sucos e outros derivados. É importante salientar que 

as cultivares para mercado é diferente daquelas para industrialização, tanto no que se 

refere à planta quanto ao fruto e sistemas de cultivo. 

A partir do Gráfico 1, pode-se observar que nos últimos 10 anos (2009-2019) 

houve um leve declínio nos aspectos relativos à área colhida, no entanto em relação a 

produção pode-se observar oscilações devido a vários fatores abordados mais adiante. No 

ano de 2009 a área colhida era de 67, 6 mil hectares, 10 anos depois (2019) essa área 

passa a ser de 56,4 mil hectares, ou seja, tivemos um decréscimo de 11,2 mil hectares, 

correspondendo a uma diminuição de quase 16,5% em relação a área colhida. 
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Gráfico 1- Área em hectares de tomate colhida no Brasil entre 2009 e 2019 

 
Fonte: IBGE 2019 

 

Diferente da área colhida, que se pode perceber uma diminuição nesse intervalo, 

a produtividade vem aumentando a cada ano, em 2009 a produtividade média era de 

63760 kg por hectare, 10 anos depois em 2019 a produtividade média é de 69357 kg por 

hectare, representando um aumento de 8%. 

 

Gráfico 2 - Produção em toneladas de tomate no Brasil entre 2009 e 2019 

 
Fonte: IBGE 2019 
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Gráfico 3 - Produtividade em toneladas por hectare de tomate no Brasil entre 2009 e 2019 

 
Fonte: IBGE 2019 

 

Na Tabela 1, podemos observar os principais estados brasileiros produtores de 

tomate, assim como, a participação relativa dos estados. 

Tabela 1 - Maiores estados produtores de tomate no Brasil, ano 2019 

Ranking Estado Produção (t) Participação % 
1º Goiás 1.583.303 36,6 
2º São Paulo 858.000 19,8 
3º Minas Gerais 753.506 12,6 
4º Bahia 275.800 6,4 
5º Santa Catarina 185.452 4,3 
6º Rio de Janeiro 170.889 3,8 
7º Espirito Santo 168.055 3,9 
8º Paraná 148.155 3,4 
9º Ceará 127.172 3,0 

Fonte:IBGE/LSPA setembro 2019  
 

Como pode-se observar na figura 3, que traz o ranking dos estados brasileiros 

produtores de tomate, a maior área cultivada com tomate industrial concentra-se no estado 

de Góias em 1º lugar, com uma produção de 1.583.303 toneladas. 

 

2.2.1. Produção regional de tomate 

 

Em relação às regiões brasileiras, a região sudeste concentra uma participação de 

40,1% da participação nacional da produção de tomate. Enquanto que a região Nordeste 

apresenta 11,6%, os dados são referentes ao ano de 2019 como mostra a tabela 2. 
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Tabela 2 -Ranking das regiões produtoras de tomate 

Ranking Região Produção  
 (mil t) 

Participação 
 % 

1º Sudeste 1.950.450 40,1 
2º Centro oeste 1.617.701 37,4 
3º Nordeste 504.973 11,6 
4º sul 460.130 10,6 
5º Norte 12.534 0,3 

Fonte:IBGE/LSPA setembro 2019  
 

Os Estados da Bahia e do Ceará são considerados os maiores produtores de tomate 

da região Nordeste, em 2018 esses estados concentravam 75,25% da produção da Região. 

O plantio de tomate nesses Estados ocorre principalmente no vale do São Francisco, 

Irece-BA e na região da Ibiapaba-CE. Atrás destes vem o Estado do Pernambuco, terceiro 

maior produtor, com 13,28 % da produção nordestina como observado na tabela 3 

Tabela 3 - Maiores produtores de tomate do Nordeste 

Estado Produção t Participação % 
Maranhão 4482 0,95 

Piauí 7936 1,68 
Ceará 134856 28,49 

Rio Grande do Norte 4962 1,05 
Paraíba 17898 3,78 

Pernambuco 63346 13,38 
Alagoas 9041 1,91 
Bahia 230800 48,76 
Total 473321 100,00 

Fonte:IBGE/LSPA setembro 2019  
 

2.2.2. Caracterização da produção de tomate no Ceará 

 

A cadeia do tomate estende-se por diversos Estados do Brasil, principalmente do 

Nordeste, com múltiplos centros produtores e de processamento. Encontram-se muitos 

mercados atacadistas em, praticamente, todos os grandes centros urbano-industriais do 

País (PAHOR; SILVA, 2001). 

  Segundo Camargo (2016), a cadeia produtiva do tomate é uma das mais 

importantes da indústria alimentícia, sendo constituídas em duas cadeias distintas de 

acordo com destinação do produto que normalmente são para o consumo in natura ou 

para processamento industrial. 

A elevada produção de tomate desenvolvida nos municípios de Guaraciaba do 

Norte, Tianguá, Ibiapina São Benedito e mais recentemente. No maciço de Baturité e 
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Quixeramobim, no Ceará, fazem desse Estado um dos maiores produtores do Nordeste 

que assume autossuficiência a ponto de exportar, parte da sua produção, para outros 

Estados. No entanto, ressalta-se que o tomate produzido no Estado é o de mesa, sob a 

forma in natura, já que não existem indústrias processadoras. As espécies mais cultivadas 

são do grupo longa vida, que apresenta ciclo curto sendo comercializada ao longo de todo 

o ano. 

Na figura 1 estão marcados os principais produtores no Estado do Ceará, nota-se 

uma maior concentração nos municípios da região da Ibiapaba e no maciço de Baturité, 

no entanto pode-se notar alguns produtores em Quixeramobim e em Russas 

Figura 1 - Municípios produtores de tomate no Ceará 

Fonte: IPECE 2019 

No Ceará sazonalidade ocorre principalmente em cultivos onde não existem 

grandes intervenções tecnológicas e que demandam áreas relativamente abrangentes. 

Como boa parte dos produtos hortícolas são provenientes da agricultura familiar e 

geralmente esses produtores utilizam sistemas de cultivo com baixa tecnologia sendo 

muito dependentes do clima ocorrem variações pelo excesso ou falta de chuvas e 

ocorrência de pragas e doenças. Como não há variações no lado da demanda ao longo do 
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ano isso ocasiona uma variação de preço, mais altos na entressafra e reduzidos na safra 

(ARAÚJO, 2010). 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1.Origem dos dados 

 

Os dados utilizados neste trabalho são mensais e se referem ao preço do tomate 

de mesa comercializado no Estado do Ceará entre janeiro de 2014 e dezembro de 2018 

em níveis de produtor, varejo e atacado, fornecidos pelo SISDEP da Companhia Nacional 

de Abastecimento. Após a coleta os mesmos foram corrigidos pelo IGP-DI (Índice Geral 

de Preços – Disponibilidade Interna) calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Com os 

valores reais corrigidos foram calculados, posteriormente, a Média Geométrica Móvel 

Centrada e o Índice Estacional, ambos descritos a seguir. 

 

3.2.Método de análise 

 

Como instrumento básico para alcançar os objetivos propostos, foram utilizadas 

análises tabular e descritiva. Dentre os procedimentos e metodologias a serem utilizadas 

no estudo são descritos cada um a seguir. 

3.2.1. Taxas de crescimento 

 

A taxa de crescimento representa o ritmo médio de crescimento ocorrido em um 

período considerado. Sempre que cabíveis foram utilizadas taxas de crescimento. A taxa 

de crescimento pode ser obtida de várias formas, sendo a determinação por meio de 

regressão linear a mais usada Hoffman (1978). Com base em n valores (Vt) de uma dada 

grandeza e t o número de períodos transcorridos após a observação inicial (t= 0,1, 2, ..., 

n-1) pode-se calcular a taxa de crescimento aplicando logaritmos à expressão - 𝑉 = 𝐴 + 𝑡 ................................................................................................. (1) 

Obtemos  𝑙 𝑔 𝑉 =  𝑙 𝑔 𝐴 + 𝑙 𝑔 𝑙 + , que corresponde a uma equação linear - = +  ........................................................................................................ (2) 
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Onde: =  log 𝑉  = log 𝐴 =  log +  =  

Sendo a taxa de crescimento r = antilog(b)-1 

3.2.2. Análise de Sazonalidade 

 

Sazonalidades são flutuações que ocorrem uma vez no ano e se repetem 

anualmente. (RIGGS 1970 p.47) 

Existem dois interesses principais no ajuste de séries temporais para variação 

sazonal: o estudo da sazonalidade propriamente dita e a remoção da sazonalidade da série 

para depois estudá-la em seus demais aspectos. Nesse último caso está implícita a ideia 

de que a existência de movimentos sazonais afeta o reconhecimento e a interpretação de 

importantes movimentos não sazonais numa série (PINO et al, 1994). Outra característica 

da sazonalidade é se ela é aditiva ou multiplicativa. No caso aditivo, a série mostra uma 

flutuação sazonal estável, sem levar em consideração o nível médio da série; no caso 

multiplicativo, o tamanho da flutuação sazonal varia, dependendo do nível médio da série. 

Entre os diversos métodos para se estimar a sazonalidade tem-se - médias mensais, 

médias anuais, médias móvel aritmética, média móvel geométrica e análise harmônica. A 

metodologia utilizada neste trabalho foi o da média geométrica móvel centralizada em 

doze meses. Esse método, descrito por Hoffmann (1980), é de uso comum em economia 

agrícola do Brasil. Segundo Cavalcante et al. (1980), este método tem sido o mais usado 

por ser bastante flexível. 

Investigou-se o comportamento dos preços, com base em valores mensais 

observados nos últimos 5 anos no qual foram corrigidos pelo Índice Geral de Preços – 

Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), para Reais (R$) 

de setembro de 2018. 

A média móvel aritmética (MMA) é igual ao logaritmo da média móvel 

geométrica (MMG). Hoffman (1988), demostrou que este artificio não causa diferença 

nos valores dos índices estacionais. O comportamento estacional pode ser eliminado 

quando se calcula a média aritmética móvel centralizada em doze meses, dado por - 
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 𝑔𝑡 =   ,  𝑙 𝑃𝑡− + 𝑙 𝑃𝑡− + ⋯ + 𝑙 𝑃𝑡 +  𝑙 𝑃𝑡+ +  ,  𝑙 𝑃𝑡+  ....................... (3) 

Pois 𝑔𝑡 = 𝑙 𝐺𝑡 𝐺𝑡 é a média geométrica móvel centralizada em 12 termos da série de preços.  

𝐺𝑡 = √𝑃𝑡−,   . 𝑃𝑡− … 𝑃𝑡…𝑃𝑡+  .𝑃𝑡+   ........................................................................... (4) 

Assim, = 𝑡 = 𝑙 𝑃𝑡−𝑔𝑡 − 𝑙  ............................................................................ (5) 

Onde = 𝑡 − 𝑃𝑡𝐺𝑡 ..................................................................................................... (6) 

Os valores de 𝑡 = . 𝑃𝑡𝐺𝑡 = 𝑥  { 𝑡} são os índices estacionais. 

Estimativas mais eficientes são obtidas quando se calcula a média aritmética dos 

valores de  referente a um mesmo mês. Como se verifica, ̅  = 𝑙 𝐽∗ é a média 

geométrica dos valores de  para o j-ésimo mês, isto é, 

𝐽∗ = (∏𝑛−
= ) − ,  ≤ 𝑗 ≤ … … … … … … … … … … … … … … . … … … … …  

𝐽∗ = (∏𝑛
= ) − ,  ≤ 𝑗 ≤ … … … … . . … … … … … … … … … … … … … … … .  

− ∗/ ......................................................................................................................(9) 

Onde = 𝐽∗/  são denominados índices sazonais que caracterizam o 

padrão da variação estacional do preço do produto. 

𝐽∗ = ∏ ∗𝑛
= … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … … … … … … … . .  

 
 

3.2.3. Comercialização. 

A margem absoluta de comercialização é a diferença no preço de um determinado 
produto nos diferentes níveis de mercado expresso em unidades equivalentes 
(MARQUES e AGUIAR,1993). A margem relativa também é igual a diferença entre dois 
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níveis de mercado, porém expressa em termos de vendas. As margens podem ser definidas 
como - 
 
MT = Pv – Pp 

MT’ = [(Pv – Pp) / Pv] x 100 

Mv = Pv – Pa 

Mv’ = [(Pv – Pa) / Pv] x 100 

Ma = Pa - Pp 

Ma’ = [(Pa – Pp) / Pv] x 100 

Onde - 

MT= Margem Total 

MT’ = Margem Total Relativa 

Mv = Margem Absoluta do Varejista 

Mv’ = Margem Relativa do Varejo 

Ma = Margem Absoluta do Atacadista 

Ma’ = Margem Relativa do Atacadista 

Pv = Preço no Varejo 

Pp = Preço ao Produtor 

Pa = Preço no Atacado 

 

Segundo Zanin (2016) A estimativa das margens, através dos preços do produto 

nos diferentes níveis de mercado, é uma tarefa relativamente fácil, o que a torna um 

conceito atraente para verificar a eficiência do setor de comercialização. Entretanto, antes 

de aplicar essa definição e utilizá-la como medida de eficiência, deve-se atentar para 

outros fatores que podem afetar as margens, dentre os quais, conforme Barros (2007), 

podem-se citar: 

(a) a estrutura de mercado do produto em questão: quanto maior o poder de mercado 

(oligopólio, monopólio), maior deve ser a margem de comercialização;  
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(b) as características do produto: bens processados ou perecíveis tendem a apresentar 

maiores margens, por demandarem maiores cuidados na comercialização;  

(c) a intensidade e a frequência dos choques de oferta e demanda do produto e de seus 

insumos de produção e de comercialização;  

(d) mudanças tecnológicas podem tanto reduzir quanto elevar as margens. 

 

Para Alcantara (2006), este conceito é amplamente utilizado, devido à grande 

dificuldade em se mensurar as diferentes despesas incorridas no processo, que são 

definidas como custos de comercialização. Para tal, faz-se necessário um levantamento 

contínuo e sistemático das atividades de cada agente envolvido no processo. A grande 

vantagem da utilização do cálculo da margem, segundo Marques e Aguiar (1993), está na 

possibilidade de acompanhar a evolução da mesma e o desempenho dos mercados. 

 

3.3.Variações Sazonais e Preços 

 

A grande maioria dos produtos agrícolas está sujeita as variações nos preços 

associadas às estações do ano, ou seja, sofrem o efeito da sazonalidade. Algumas 

externalidades afetam direta e indiretamente a sazonalidade, tais como: fatores climáticos 

e questões de entressafra, não permitem o bom “comportamento” dos preços pelo lado da 

oferta. Já a demanda também apresenta características sazonais, como por exemplo, o 

consumo de peixes na semana santa ou peru no Natal. (Hoffmann, 1993). 

No Ceará a sazonalidade dos produtos agrícolas está diretamente relacionada ao 

período de chuvas uma vez que a maior parte dos produtores são da agricultura familiar 

que não possuem tecnologia para produzirem o ano todo. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1.Análise dos preços de comercialização no período de 2014 a 2018 

A Tabela 4 mostra a evolução mensal dos preços do tomate ao nível de atacado. 

Percebe-se que em 2014, o ano começou com o preço acima da média anual, R$ 1,96, 

passando por várias oscilações chegando em maio com o melhor preço do ano R$ 3,15, 

terminando o ano abaixo da média com valor de R$ 1,87. 

Em 2015 o ano começou com valores abaixo da média anual, R$ 1,56 passando 

tendo aumentos sucessivos até o mês de maio chegando a R$ 4,95 quando começa a cair 

terminando o ano a cima da média R$ 2,73. 

 Em 2016 o ano começou acima da média, R$ 3,72 havendo várias oscilações 

chegando no mês de novembro com o pior preço para o ano R$ 1,82 e terminando o ano 

acima da média R$ 2,59. 

O ano de 2017 começou abaixo da média R$ 1,68, chegando a abril com seu 

melhor preço R$ 3,62, voltando a cair nos meses seguintes, no entanto o ano terminou 

com valores acima da média. 

Em 2018 o ano começou com preços dentro da média mantendo-se ligeiramente 

a cima até o mês de maio quando começa a cair o preço, em setembro o valor começa a 

se elevar novamente chegando em novembro com o melhor preço do ano R$3,89. Uma 

das causas que pode explicar esse valor é o período de entressafra. 

 

Tabela 4 - Evolução mensal dos preços do tomate (R$/kg) ao nível de atacado, no Ceará 
entre os anos 2014 e 2018. 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Janeiro 1,96 1,56 3,72 1,68 3,45 
Fevereiro 1,65 1,85 3,37 2,20 3,65 
Março 2,29 2,09 3,88 2,90 3,45 
Abril 2,60 3,21 2,23 3,62 3,24 
Maio 3,15 4,95 2,17 3,39 3,70 
Junho 2,87 3,28 2,50 2,80 3,19 
Julho 1,82 3,10 2,46 3,32 2,56 
Agosto 1,56 2,42 2,26 2,25 2,37 
Setembro 1,51 1,56 2,32 2,40 2,40 
Outubro 1,73 1,81 2,21 2,33 3,89 
Novembro 1,99 2,21 1,82 2,38 3,89 
Dezembro 1,87 2,73 2,59 2,66 3,65 
Média 1,92 2,32 2,39 2,53 3,45 

Fonte: CONAB/SISDEP 2019 
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Contudo, considerando todo o período, a média de preços praticados esteve no 

patamar de R$ 2,54, no Gráfico 4, pode-se perceber que nos anos estudados houve uma 

leve oscilação no valor médio, isso se deve ao fato dos diversos fatores entre eles o preço 

do frete e a demanda. Nota-se que o menor valor para todas as series foi em setembro de 

2014 quando chegou a R$ 1,51 e o maior valor foi em maio de 2015, R$ 4,95, o restante 

dos meses do período estudado percebe-se oscilações que se repetem em determinados 

meses como maio que historicamente possui o maior valor do ano. 

Gráfico 4 - Comparação da evolução de preços do tomate no atacado entre os anos de 
2014 a 2018. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da CONAB/SISDEP. 

O Gráfico 5 apresenta a média anual dos preços do tomate (Kg) ao nível de 

atacado, durante o período de 2014 a 2018, constata-se que 2014 obteve a menor média 

anual R$ 1,92 em quanto a maior média foi obtido em 2018, R$ 3,45. 

Gráfico 5 - Preços médio anual do tomate em R$ 
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da CONAB/SISDEP 

 

 

 

4.2. Análise da sazonalidade de preços 

 

4.2.1. Produtor  
 

A Tabela 5 evidencia a dinâmica do comportamento do índice sazonal de preços 

ao nível de produtor para os anos de 2014 a 2018. 

Tabela 5 - Índice sazonal, relativo a preços médios mensais a nível de produtor 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados obtidos pela CONAB 

1,92

2,32 2,39
2,53

3,45

2014 2015 2016 2017 2018

Média Anual

Meses Índice Sazonal Limite  
Superior 

Limite 
Inferior 

Janeiro 93,6 94,8 92,4 
Fevereiro 88,7 89,9 87,5 
Março 105,4 106,7 104,1 
Abril 113,5 114,6 112,3 
Maio 126,5 127,9 125,1 
Junho 124,2 125,5 122,9 
Julho 105,7 106,8 104,6 
Agosto 87,2 88,3 86,0 
Setembro 78,1 79,3 76,8 
Outubro 87,4 88,6 86,2 
Novembro 99,6 100,8 98,4 
Dezembro 102,4 103,7 101,2 
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O Gráfico 6 permite visualizar o comportamento desta variação sazonal. Observa-

se aí, também, que praticamente não houve dispersão tendo uma baixa amplitude entre os 

limites inferior e superior dos índices indicando um menor risco para o produtor. 

Gráfico 6 - Padrão sazonal dos preços médios mensais corrigidos do tomate 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados obtidos pela CONAB 

 

4.2.2. Atacado 

 

A Tabela 6 e o Gráfico 7 evidenciam a dinâmica do comportamento do índice 

sazonal de preços ao nível de atacado ente os anos de 2014 e 2018.  

  

Tabela 6 - Índice sazonal, relativo a preços médios mensais corrigidos pelo IGP-
M do tomate no período de 2014 a 2018 

Meses Índice Sazonal Limite  
Superior 

Limite 
Inferior 

Janeiro 96,5 97,9 95,0 
Fevereiro 105,7 107,0 104,4 
Março 118,2 119,5 116,9 
Abril 117,6 118,9 116,3 
Maio 130,3 132,1 128,6 
Junho 110,4 111,6 109,2 
Julho 109,1 110,3 107,9 
Agosto 86,4 87,5 85,3 
Setembro 77,6 78,8 76,4 
Outubro 81,2 82,3 80,0 
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Novembro 84,3 85,4 83,2 
Dezembro 98,0 99,1 96,9 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da CONAB 

 

A partir da tabela acima pode-se notar perfeitamente o período de safra que vai de 

agosto a dezembro período esse que existe uma maior oferta do produto e 

consequentemente menores preços e o período de entressafra que vai de fevereiro a julho 

que são os meses de maior pluviometria no Ceará, neste período cai a oferta do produto 

e consequentemente há um aumento do preço.  

O Gráfico 7 permite visualizar o comportamento desta variação sazonal. Observa-

se aí, também, uma queda acentuada a partir do mês de junho até setembro quando volta 

a subir novamente. 

Gráfico 7 -Padrão sazonal dos preços médios mensais corrigidos do tomate no 
mercado atacadista entre 2014 a 2018. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da CONAB 
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4.2.3. Varejo  

  

A Tabela 7 e o Gráfico 8 evidenciam a dinâmica do comportamento do índice 

sazonal de preços ao nível de varejo obtidos em um supermercado de Fortaleza entre os 

anos de 2014 e 2018.  

  

Tabela 7 - Índice sazonal, relativo a preços médios mensais a nível de varejo 

Meses Índice Sazonal Limite 
 Superior 

Limite 
 Inferior 

Janeiro 108,1 109,3 107,0 
Fevereiro 110,4 111,5 109,2 
Março 109,1 110,3 107,8 
Abril 120,3 121,5 119,1 
Maio 105,3 106,4 104,1 
Junho 97,7 98,8 96,6 
Julho 89,6 90,9 88,3 
Agosto 105,5 106,6 104,4 
Setembro 110,3 111,6 109,1 
Outubro 102,1 103,3 100,9 
Novembro 77,1 78,3 76,0 
Dezembro 75,6 76,7 74,4 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da CONAB 

 

Na tabela 7 nota-se que o índice Sazonal teve mudanças no seu padrão quando 

comparado com o produtor e atacado sendo maior entre os meses de janeiro a maio num 

primeiro momento, após isso a uma leve queda nos meses de junho e julho, tornando a 

subir novamente de agosto a outubro e finalmente uma queda mais acentuada nos meses 

de novembro e dezembro.  

Essa oscilação no índice sazonal deve-se a vários fatores, porém no caso do varejo 

o principal fator é a demanda do produto pelo consumidor. 
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Gráfico 8 - Padrão sazonal dos preços médios mensais corrigidos do tomate a nível de 
varejo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da CONAB 

 

No gráfico 8 percebe-se que os limites superior e inferior segue o mesmo padrão 

do índice sazonal, observa-se ainda que o mês de abril tem o melhor índice 121,5 

enquanto que o pior é em dezembro 75,6.  

Vale destacar que no gráfico anterior (gráfico 7 Padrão sazonal dos preços médios 

mensais corrigidos do tomate no mercado atacadista entre 2014 a 2018.) o índice sazonal 

em setembro estava a baixo de 100, no entanto no gráfico 8 está em torno de 110. 

Isto mostra que os índices sazonais de produtor, atacado e varejo não seguem o 

mesmo padrão, isso porque o produto não chega ao mesmo tempo ao atacadista e varejista 

podendo baratear os encarecer o produto e consequentemente movendo a curva de 

demanda para cima ou para baixo.  

 

4.3.Cálculo das margens de comercialização 

 

Para facilitar o entendimento mais claro optou-se por um corte de tempo (junho 

de 2016) para fins de cálculo da margem, haja vista que se encontrou o preço ao nível de 

produtor (R$1,97), o preço ao nível de atacado (R$2,50), e o preço ao nível de varejo 
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(R$4,38). Assim, a margem relativa total de comercialização é de 55,02 %, distribuída 

em 42,92% ao nível de varejo, e em 12,10 % ao nível de atacado. Percebe-se, portanto, 

que a maior parte das despesas do consumidor estão sendo alocadas para remunerar as 

atividades de comercialização. Possivelmente, essa parcela tão expressiva de 55,02%, 

deve-se a perecibilidade e consequentemente a necessária adição de valores ao produto, 

para atender à exigência do mercado consumidor. 

Nota-se que é no varejo que se encontra a maior parcela de margem relativa total 

de comercialização, isto possivelmente deve a fato de ser o setor onde há maiores perdas 

com a perecibilidade do produto, este percentual compensa as perdas. 

Para uma visão mais ampla do mercado, optou-se por fazer a média geral para cada 

um dos meses e em cada nível, produtor atacado e varejo, e a partir daí calcular a margem 

total, margem relativa, margem absoluta varejista, margem relativa do varejo margem 

absoluta do atacadista e margem relativa do atacadista. 

Obteve-se os seguintes resultados - para a margem total e margem relativa total o 

mês que se teve o melhor resultado foi abril com valor de R$ 4,11 e 69,52% 

respectivamente, obtendo uma margem relativa do varejo de 45,65% e margem relativa 

do atacadista de 24,01%. Por outro lado, o mês de junho é o que traz a menor margem 

total com valor de R$ 2,04 e margem total relativa de 44,16% possuindo uma margem 

relativa do varejo de 37,88% e margem relativa do atacadista de 17,84%. A Tabela 8 

representa um resumo geral para todo o ano. 

 

Tabela 8 - Resumo geral das margens de comercialização para médias de cada mês entre 
2014 e 2018.  

Meses Mt Mt'% Mv Mv'% Ma Ma'% 
Janeiro 3,47 63,44 3,51 64,17 0,13 2,38 
Fevereiro 3,86 74,81 2,96 57,36 0,90 17,44 
Março 3,85 67,53 2,80 49,11 0,99 17,37 
Abril 4,11 69,52 2,70 45,65 1,42 24,04 
Maio 2,45 47,39 1,78 34,43 1,20 23,21 
Junho 2,04 44,16 1,75 37,88 0,52 11,26 
Julho 3,21 65,76 2,32 47,51 0,87 17,84 
Agosto 4,09 74,89 3,20 58,59 0,72 13,19 
Setembro 3,29 71,21 2,30 49,78 0,99 21,43 
Outubro 4,04 79,67 2,86 56,38 0,58 11,45 
Novembro 2,91 74,42 1,70 43,48 0,30 7,67 
Dezembro 2,89 73,54 1,27 32,32 0,80 20,36 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da CONAB 
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Pode-se perceber na que na maior parte do ano a margem total de comercialização é 
maior que 50%, sendo os meses de maio e junho os meses de menores margens 47,39% 
e 44,16% respectivamente. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Verificou-se que a grande parte, cerca de 80%, do tomate é produzido 

principalmente por 2 regiões produtoras no Ceará que são serra da Ibiapaba e o Maciço 

de Baturité embora existam outros produtores espalhados pelo Estado essas duas regiões 

suprem cerca de 85% da demanda do Estado. 

Constatou-se que os canais de comercialização no Estado do Ceará são bastante 

diversificados, alguns supermercados procuraram adquirir o tomate diretamente do 

produtor, como resultando encurtando o canal de comercialização; neste grupo, em geral, 

estão os supermercados maiores. Os supermercados pequenos e feirantes, têm como 

fornecedores os atacadistas da Ceasa-CE, ampliando assim o nível de intermediação. 

Constatou-se produtores de tomate da agricultura familiar na sua maioria são 

vinculados a associações de produtores ou cooperativas nos principais polos produtivos, 

facilitando assim, a compra de insumos e podendo concorrer com os grandes produtores. 

Há interesse dos produtores em investir em tecnologias mais avançadas e 

aumentar a produção, mas faltam recursos e também alguns incentivos, como por 

exemplo, assistência técnica gratuita de agrônomos, já que os produtores têm que pagar 

para ter essa assistência. 

Quanto a evolução dos preços de comercialização, ao analisar-se os preços 

individualmente para produtor atacado e varejo, percebe-se que o melhor valor pago ao 

produtor no período estudado foi em junho de 2014, R$ 2,58 e o pior valor foi em 

fevereiro de 2015, R$ 0,91. No atacado o melhor valor foi em outubro e novembro de 

2018, R$ 3,89 e o pior valor recebido foi em de 2014 quando se obteve o valor de R$ 

1,51. No varejo o melhor valor foi em fevereiro de 2015, R$6,80 e o pior valor foi em 

dezembro do mesmo ano R$ 3,00. 

Verifica-se a tendência de os menores preços para o atacado serem praticados nos 

meses de março, abril, maio, junho e julho na maior parte do ano os preços praticados 

estão abaixo do limite da referência. Os preços pago aos produtores seguem a mesma 

linha de tendência do atacado. 

quanto a sazonalidade, o que se pode inferir da análise desses resultados é quanto 

a regularidade dos preços praticados ao nível do atacado. O produto apresenta um padrão 



37 
 

de preço bem definido no Estado do qual pode-se perfeitamente identificar os períodos 

de safra e entressafra. 

Ao analisar-se os índices sazonais para o produtor, percebe-se que os meses entre 

maio e junho possuem valores acima da referência, sendo o mês com melhor índice maio 

126,5 e o pior índice no mês de setembro 78,1 possuindo uma variação de 48,4 entre esses 

meses. Para sazonalidade a nível de atacado o melhor índice sazonal foi no mês de maio 

130,3 e o pior no mês de janeiro 96,5 a variação é de 34 entre esses meses e para o varejo 

o melhor mês foi abril com 120,3 e o pior foi dezembro 75,6. 

Em termos gerais os índices de sazonalidade indicam quatro etapas distintas do 

comportamento dos preços ao longo do ano. Primeiro, os preços ficam baixos entre 

janeiro e fevereiro. Segundo se elevam rapidamente até junho. Terceiro, caem novamente 

entre julho e setembro. Quarto, os preços crescem de outubro a dezembro. 

A margem relativa total de comercialização foi de 55,02% distribuída em 42,92% 

ao nível de varejo, e em 12,10% ao nível de atacado. Percebeu-se, portanto, que a maior 

parte das despesas do consumidor estão sendo alocadas para remunerar as atividades de 

comercialização. Possivelmente essa parcela tão expressiva de 55,02% deve-se 

principalmente devido alta perecibilidade do produto 

 cujo tempo de vida útil após a colheita é de aproximadamente dez dias, com perdas que 

chegam a 20% do total de frutos comercializados, mesmo manuseados corretamente. 

Segundo Lana (2006) os tomates recebidos pelos supermercados caracterizam-se 

pela alta incidência de danos, sendo que em média 67,8% dos frutos apresentava algum 

dos danos dos quais são causas potenciais de perda, seja devido à rejeição do produto pelo 

consumidor, seja pela aceleração da senescência e da deterioração do fruto. 

No presente estudo constatou-se que existem diferentes canais de comercialização 

que vão do produtor passando ou não por intermediários (atravessadores, agentes e 

industrias) até chegar ao consumidor final. Foi verificado que pelo menos 60% dos 

produtores optam por distribuir seus produtos diretamente ao atravessador e apenas 40% 

utiliza o canal direto, que é a venda diretamente ao consumidor final. Os principais canais 

de distribuição são feiras livres, venda via vendedores ambulantes, quiosques e barracas 

de praia do litoral. 

Apesar da deficiência de informações com relação ao tamanho da série temporal 

de preços utilizada neste trabalho, os testes de confiabilidade revelaram que podemos 

considerar os resultados obtidos como uma expressão da realidade. À medida que novos 
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anos passam a compor as séries temporais usadas nestes cálculos, provavelmente ocorrerá 

uma maior representação destes índices de sazonalidade com a realidade. 

Os resultados obtidos podem permitir um melhor planejamento da produção por 

parte de produtores e uma melhor programação financeira de consumidores, de uma 

forma geral. Também se sugere novos estudos nessa área afim de analisar outros produtos 

menos expressivos em termos de quantidade, mas que possuem importância econômica 

no Estado do Ceará. 
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