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Resumo  
 

O objetivo do trabalho foi analisar a economicidade da produção de tomate de mesa de duas 

diferentes unidades típicas de produção na região de Caçador (SC): pequena escala (1,25 ha) e 

grande escala (27,27 ha). Para cada grupo, foram coletados dados técnicos, comerciais e 

financeiros referentes às safras de verão 2010/11, 2011/12 e 2012/13. O método de captação 

dos dados primários para apuração dos custos, produtividade e receitas foi o Painel, que 

consiste na reunião de produtores que representem cada uma das “propriedades típicas” da 
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região escolhida para pesquisa. Ao longo do Painel, foram identificados em detalhes o 

inventário das propriedades, o valor do investimento inicial, o custo operacional, o custo total 

de produção e a produtividade média de cada safra. Ao final, os custos foram confrontados 

com a receita. A partir desses dados, foi possível avaliar e comparar a rentabilidade da 

pequena e grande escala de produção. No geral, observou-se que, no acumulado das três 

safras de verão, a Receita Bruta (RB) obtida em ambas as escalas de produção foram 

suficientes para saldar os Custos Operacionais (CO) e os Totais (CT). No entanto, a maior 

área cultivada de tomate permitiu diluir melhor os custos fixos, administrativos e o pró-labore 

do produtor. No balanço das três safras, o custo total por hectare da pequena escala de 

produção foi 8,2% superior ao da grande escala. O trabalho finaliza recomendando que o 

produtor de pequena escala busque arranjos, como o associativismo, que permitam o 

compartilhamento de infraestruturas com outros produtores. Dessa forma, esses também 

teriam benefícios típicos das propriedades maiores, como usufruir da economia do custo total 

de produção. Acredita-se que a apresentação detalhada da estrutura de custos e de indicadores 

de rentabilidade feita neste trabalho contribua, ainda, como base para outros estudos que 

abordem, por exemplo, os riscos inerentes da cultura do tomate.  

 

Palavras-chave: Custo de produção. Ganho de escala. Rentabilidade.  

 

1. Introdução 

 

A região de Caçador (SC), representada pelos municípios de Caçador, Rio das Antas e 

Lebon Régis, é a segunda maior produtora de tomate de mesa em sistema tutorado no Brasil, 

conforme divulgados nos anuários estatísticos da Hortifruti/Cepea desde 2002 (CEPEA, 

2017). Devido à sua representatividade no contexto nacional, considera-se importante a 

realização e apresentação ao setor de uma análise detalhada dos seus custos, receitas e, 

obviamente, da rentabilidade da cultura na região. 

O custo de produção da tomaticultura de mesa é um dos mais altos entre as principais 

culturas anuais (FARIA; OLIVEIRA, 2005). Segundo o autor, isso ocorre devido à alta 

dependência de mão de obra para colheita, tutoramento e desbrota da planta, também pela 

necessidade de muitos tratamentos fitossanitários para controle de pragas e doenças que 

afetam a produção e ainda por ser imprescindível o uso de sementes híbridas de alta 

tecnologia. 

Trabalhos recentes mostram que o custo de produção de tomate em Mogi Guaçu (SP), 

importante região produtora no inverno, apresentou montantes nominais de R$ 50.894,99 ha
-1

 

na safra 2008 (DELEO; TRUPEL, 2009), R$ 56.645,10 ha
-1 

na safra 2009 (DELEO; 

TRUPEL, 2010), R$ 60.396,30 ha
-1

 na safra 2010 (DELEO; MENEGAZZO; TAPPETTI, 
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2011) e R$ 61.690,20 ha
-1

 na safra 2011 (PAGLIUCA; DELEO, 2012). Do montante total 

apurado nesta região, na média das safras analisadas, 85% a 90% referiam-se o custo variável, 

denominado por Barros (2014) como Custo Operacional (CO), e o restante era custo fixo, ou 

seja, depreciação e custo de oportunidade do capital imobilizado.  

É importante levar-se em conta que, entre as safras de 2008 e 2011, estava elevado o 

nível de ocupação da mão de obra no País, e isso encarecia a contratação de serviços para a 

agricultura. A tomaticultura da região de Mogi Guaçu sentia a concorrência por trabalhadores 

principalmente no período de colheita. O resultado era visível na planilha dos tomaticultores: 

mão de obra era, ano após ano, o item que mais pesava para o aumento nos custos.  

Os trabalhos citados concentraram-se em apurar o custo médio de uma determinada 

região e safra, sem levar em conta os diferentes tamanhos de propriedades que compõem a 

tomaticultura. Marques et al. (2002), estudando o efeito do volume de produção frente aos 

custos de propriedades leiteiras mineiras, ressaltaram que a relação custo fixo/custo total era 

menor quanto maior o nível de produtividade e de volume total do leite. 

Assim, com o intuito de avaliar a economicidade da produção de tomate de mesa em 

Caçador (SC), o presente trabalho apurou os principais indicadores de custo e de rentabilidade 

de duas unidades típicas de produção na região de Caçador (SC): pequena (1,25 ha) e grande 

escala de produção (27,27 ha). O estudo contemplou três temporadas da safra de verão: 

2010/11, 2011/12 e 2012/13.  

 

2. Referencial Teórico 

2.1 Análises da economicidade da produção de tomate de mesa 

 

Para se apurar a economicidade da produção de tomate de mesa em Caçador, foram 

apurados: custo operacional (CO), custo anual de recuperação do patrimônio (CARP), custo 

total (CT), receita líquida operacional (RLO), receita líquida total (RLT) e o retorno da 

cultura no curto prazo (rrco) – comparação do CO com o RLO – e no longo prazo (rrct) – 

comparação do CT com o RLT. Os itens considerados para o cálculo do custo total de 

produção (CT) e também os indicadores de rentabilidade são baseados em Barros (2014). 

O CT corresponde à soma do custo operacional (CO) com o custo anual de 

recuperação do patrimônio (CARP) e com o custo de oportunidade da terra, quando esta é 

própria e não arrendada. O critério é semelhante ao proposto por Matsunaga et al. (1976), que 

quantifica os tratos culturais realizados por meio de coeficientes técnicos. Vários autores já 
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utilizaram o cálculo de custo total de produção de Barros (2014) na agricultura, como Alves et 

al. (2008); Ribeiro et al. (2008); Ribeiro et al. (2010); Alves et al. (2012) e Capello (2014). 

O CO se refere a todos os gastos com serviços e insumos que são 

utilizados/consumidos pela propriedade ao longo de um ano (civil ou agrícola): mão de obra, 

adubos e corretivos, herbicidas, inseticidas, fungicidas, acaricidas, adjuvantes, tratos culturais, 

irrigação, colheita, combustível, manutenção de máquinas e equipamentos, frete, 

beneficiamento, classificação, assistência técnica, custo administrativo e financiamento do 

capital de giro.  

O CARP (eq. 1) representa a parcela anual de recuperação do valor investido na 

cultura (Barros, 2014).                               

iii CRfrcCARP                                                             (1) 

Onde:  

CRi, é o valor do bem novo para recuperação dos investimentos em máquinas, 

implementos e benfeitorias e 

frci, é o fator de recuperação de capital investido; 

O fator frci leva em conta o custo de oportunidade do capital investido (r), referente à 

taxa de juros real, média dos últimos 5 anos, e a vida útil da máquina (v). Segundo Barros 

(2014), uma das formas de calculá-lo é a apresentada na equação 2, adotada pelo Banco 

Mundial, que se baseou em Monke e Pearson (1989) e Gittinger (1982). 

1)1(

)1(






v

v

maq
r

rr
frc                                                                                                              (2) 

Para o cálculo do CARP, é importante que seja feito, inicialmente, o levantamento do 

inventário da propriedade em análise, incluindo as máquinas, implementos e benfeitorias que 

são utilizados no cultivo de tomate e contabilizados seus respectivos valores de 

aquisição/formação, vida útil e valor de sucata (BARROS, 2014). O CARP total da fazenda é 

dado pela soma dos CARP’s individuais dos itens que compõem o inventário de uma 

propriedade (BARROS, 2014) e do custo de implantação de uma estrutura de produção 

(mourão, estaca e arame). 

Com relação à terra, caso seja arrendada, o valor referente ao arrendamento é 

contabilizado no CO. Se a terra for própria, Guiducci et al. (2012) recomendam considerar o 

custo de oportunidade, que corresponde ao valor médio de arrendamento da terra praticado na 

região. 
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A real lucratividade da atividade agrícola é denominada por Guiducci et al. (2012) e 

Barros (2014) como Receita Líquida Total (RLT), calculada através da subtração do Custo 

Total (CT) do montante da Receita Total (RT). Já a dedução do Custo Operacional da Receita 

Total resulta na Receita Líquida Operacional (RLO). Para ser sustentável economicamente, a 

RT deve ser suficiente para cobrir o CT, segundo Barros (2014). Esse autor pondera que o 

produtor pode ter dificuldades para recuperar o CT ou até mesmo o CO em determinado ano, 

mas, se este cenário persistir no longo prazo, a atividade não estará sendo economicamente 

sustentável e seu nível de endividamento tende a ser elevado, comprometendo seu patrimônio.  

Barros (2014) compara o retorno que a propriedade agrícola obtém com a atividade (i) 

com o seu custo operacional (
icorr ) e, para análise de longo prazo, faz o comparativo com o 

seu custo total (
ictrr ), conforme as equações 3 e 4, respectivamente.  

i

i
co

CO

RLO
rr

i
                                                                                                                             (3) 

i

i

ict
CT

RLT
rr                                                                                                                                (4) 

 

Desta forma, o presente trabalho fez uma avaliação de dois modelos típicos de escala 

de produção de tomate e propõe-se uma análise comparativa dos custos dessas duas unidades 

de produção. No geral, espera-se redução do custo médio conforme aumento no volume 

produzido. Essa relação é correta no intervalo da curva de custo de produção onde o custo 

marginal é inferior ao custo médio (RUBINFELD; PINDYCK, 2002). Gomes (2006) ressalta 

também que a função custo fornece informações sobre as economias de tamanho e não de 

escala (essa derivada da função de produção). Segundo o autor, “as economias de tamanho 

medem variações no custo total da firma em resposta a variações na produção”.  As 

economias de escala são derivadas da função de produção e não da função custo. No entanto, 

ambas (economia de escala e de tamanho) são iguais no ponto do custo médio mínimo.  

   

3. Metodologia 

 

O método de captação dos dados de custo de produção, produtividade e receita foi o 

Painel. O Painel consiste em reunir um grupo de produtores e técnicos para a apuração, a 
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partir de consenso entre os participantes, dos custos de produção e outros indicadores de 

rentabilidade de cada uma das “propriedades típicas” previamente mapeadas para a região.  

De acordo com Elliot (1928), Plaxico e Tweeten (1963) e Feuz e Skold (1991), a 

“propriedade típica” possui um modelo de produção e comercialização comum a um grupo de 

agricultores, representando a moda. Segundo os mesmos autores, as informações mais 

importantes para se definir uma “propriedade típica” são: área, sistemas de produção, 

adensamento, produtividade média, formas e taxas de juros de financiamento de custeio e de 

capital entre outras. 

Esta metodologia de apuração de custo de produção já foi utilizada por Alves et al. 

(2008), Ribeiro et al. (2008), Ferreira et al. (2009), Ribeiro et al. (2010), Osaki e Batalha 

(2014) e Cappello (2014) para diversas culturas. Especificamente para produção de tomate, já 

foi adotada por Pagliuca e Deleo (2008), Deleo e Truppel (2009), Deleo e Truppel (2010) e 

Deleo et al. (2011).  

Inicialmente, para a definição de qual ou quais são as características gerais que 

definem as “propriedades típicas” de tomate na região de Caçador (SC), foi feita uma reunião 

prévia com agrônomos e técnicos da Estação Experimental local da Epagri (Empresa de 

Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural). Assim, foram definidas duas escalas de produção 

típicas: a pequena, representada por produtores que cultivam até 50 mil plantas de tomate por 

ano (o equivalente 1,25 ha), e a grande, com produtores que cultivam acima de 150 mil 

plantas de tomate por ano (o equivalente 27,27 ha). No geral, segundo os técnicos da Epagri, 

as propriedades de pequena escala de produção representam cerca de 40 a 50% da produção, 

enquanto as de maior porte, de 50 a 60% do volume total produzido na região. Não se 

identificaram “propriedades típicas” de média escala de produção na região de Caçador (SC) 

no período do estudo.  

Com o tamanho das “propriedades típicas” definido, foram organizados seis painéis na 

região catarinense: dois painéis (um de pequena e o outro de grande escala de produção) em 

novembro de 2011 (para levantamento dos dados da safra 2010/11); dois painéis em junho de 

2012 (referente à safra 2011/12) e mais dois painéis em fevereiro de 2014 (referente à safra 

2012/13).  

Os participantes dos seis painéis - produtores, técnicos e pesquisadores locais – 

discutiram e chegaram a consensos sobre indicadores técnicos, comerciais e financeiros que 

iam, paulatinamente, sendo registrados pelos pesquisadores na Planilha de Custo e Receita 

referente às safras 2010/11, 2011/12 e 2012/13. Em cada Painel, foi construída uma planilha 
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de custo referente à “propriedade típica” analisada para cada safra. Tudo à vista dos 

participantes, que validavam in loco os resultados obtidos em conjunto.   

A dinâmica do Painel pode ser dividida em cinco etapas. A primeira é a identificação 

do perfil geral da propriedade (Tabela 1). Em segundo lugar, são feitas a descrição e a 

valoração do inventário de todos os bens da propriedade para o cálculo do CARP. É 

importante ressaltar que bens da propriedade que são compartilhados por diferentes atividades 

são submetidos a um rateio de uso, para que não se superestime o custo do tomate. A seguir 

são apurados os gastos de todas as atividades ao longo de um ciclo da cultura do tomate - 

desde o plantio, manejo até a colheita. A quarta etapa compreende o levantamento das 

despesas administrativas e gastos gerais comuns da propriedade. Nesta etapa, gastos 

compartilhados com outras culturas também são rateados, identificando-se a parcela 

específica para o tomate. E, por fim, é estimada a receita da atividade, que inclui os preços, 

custos de comercialização e o volume vendido.  

O conjunto de dados obtidos permite gerar indicadores que avaliam a economicidade 

da produção de tomate: CO, CARP, CT, RLO e RLT. Além disso, é possível avaliar o retorno 

da cultura no curto (rrco) e longo prazo (rrct). Para cálculo do CARP, a taxa de juros 

considerada foi a média do rendimento real da poupança nos últimos cinco períodos anteriores 

à safra avaliada. Os principais resultados do estudo encontram-se no item 3 do presente 

trabalho. 

No geral, a estrutura da propriedade de pequena e a de grande escala pouco se 

alteraram ao longo do período analisado (Tabela 1). A principal variável que mudou no 

período foi a produtividade. Na temporada 2011/12, por conta do excesso de oferta não só de 

Caçador, mas também de outras origens que colhem no período, nem todo o volume colhido 

conseguiu ser escoado. Para o cálculo de custo, foi levado em conta o volume efetivamente 

comercializado da produção, igualado à produtividade efetiva. 
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Tabela 1: Características das "propriedades típicas" de produção de tomate em 

Caçador (SC) 

Escala de produção  ------------Pequena escala------------  ---------------Grande escala------------- 

Safra 2010/11 2011/12 2012/13 2010/11 2011/12 2012/13 

Área média cultivada 

com tomate (ha): 
1,25 1,25 1,25 27,27 27,27 27,27 

Espaçamento (m): 2,0 x 0,55 2,0 x 0,55 2,0 x 0,56 1,4 x 0,60 1,4 x 0,60 1,4 x 0,60 

Adensamento 

(plantas ha
-1

): 
12.000 12.000 12.000 11.000 11.000 11.000 

Sistema de 

produção: 
tutorado Tutorado tutorado tutorado tutorado tutorado 

Tipos de tomates 

cultivados: 

70% Salada e 

30% Italiano  

70% Salada e 

30% Italiano  

70% Salada e 

30% Italiano  

80% Salada e 

20% Italiano 

80% Salada e 

20% Italiano 

80% Salada e 

20% Italiano 

Produtividade 

efetiva média (caixa 

de 24 kg ha
-1

): 

3.120 4.220 3360 3.520 3.500 3300 

Produtividade 

comercializada 

(caixa de 24 kg ha
-1

): 

3.120 3.300 3.300 3.520 3.300 3.300 

Sistema de irrigação: gotejo Gotejo gotejo gotejo Gotejo gotejo 

Obtenção da terra: própria Própria própria arrendada arrendada arrendada 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4. Análise dos Resultados e Discussão 

 

 A tabela 2 resume os custos de produção apurados entre as safras 2010/11 e 2012/13. O 

detalhamento da composição dos custos da propriedade de pequena escala é descrito no item 

3.1 e o de maior escala, em 3.2. A análise da rentabilidade das duas estruturas de produção 

encontra-se no item 3.3. O impacto do tamanho da propriedade sobre o custo é também 

analisado nos itens a seguir. 
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Tabela 2: Custo Total de Produção de tomate (R$ ha
-
1) na região de Caçador (SC) 

Ano safra 2010/11 2011/12 2012/13 2010/11 2011/12 2012/13 

 Itens  ------ Pequena escala ------ ------- Grande escala ------ 

A. Insumos (fertilizantes, 

corretivos e defensivos) 
10.975,50 10.862,36 13.983,10 12.336,30 9.359,57 15.690,58 

B. Sementes 3.750,00 4.125,00 4.125,00 2.640,00 2.970,00 2.805,00 

C. Formação de mudas 780,00 780,00 780,00 514,80 572,00 572,00 

D. Replantio 317,10 343,35 343,35 315,48 354,20 337,70 

E. Infraestrutura 

(reposição/manutenção) 
2.571,14 2.470,14 2.739,29 1.959,61 2.282,38 2.915,34 

F. Operações mecânicas 2.529,07 2.019,93 2.143,61 1.717,19 1.764,99 2.518,78 

G. Irrigação 768,00 1.440,00 1.332,00 440,00 562,00 688,00 

H. Mão de obra 14.715,52 17.133,60 18.668,16 16.960,00 17.314,00 18.074,10 

I. Despesas com utilitários 1.338,00 270,00 270,00 563,75 733,33 822,18 

J. Despesas gerais 7.730,00 8.094,00 8.366,00 5.804,34 6.815,13 6.583,50 

K. Arrendamento da terra - - - 1.200,00 1.500,00 1.500,00 

L. Financiamento do 

capital de giro 
2.065,99 2.135,40 2.551,74 1.948,02 1.861,57 2.341,75 

M = (A+B+C+...+L) 

Custo Operacional 
47.540,32 49.673,79 55.302,25 46.399,49 46.089,17 54.848,93 

N. CARP 7.094,98 6.268,98 5.946,59 5.182,19 3.618,96 4.124,21 

O. Custo de oportunidade 

da terra 
1.200,00 1.200,00 1.500,00 - - - 

P = (M+N+O) Custo 

Total  
55.835,30 57.142,77 62.748,84 51.581,68 49.708,13 59.973,14 

       

Produtividade 

comercializada (caixa de 

24 kg ha
-1

): 

3.120 3.300 3.300 3.520 3.300 3.300 

       

Custo Total (R$ cx
-1

)* 17,90 17,32 19,01 14,65 15,06 18,17 

*Caixa de 24 kg de tomate 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.1. Pequena Escala de Produção 

 

O produtor de pequena escala fazia uma safra de tomate por ano, mas não se 

concentrava somente nesta cultura, produzindo outros hortifrutícolas. A área total dessa 

“propriedade típica” tinha média de 36,3 hectares, sendo 80% dessa área apta para plantio. A 

produção de tomate correspondia, em média, a 3,45% e a reserva legal, a 20%. A mão de obra 

era composta somente por funcionários permanentes, além do proprietário, que também 

trabalhava diretamente na cultura.  
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Produtores de pequena escala possuíam terra própria. Assim foi considerado o valor de 

mercado da terra nua na região para cálculo do custo de oportunidade da terra, a ser 

computado na planilha para totalização do custo total de produção.  

Em relação ao inventário de bens da “propriedade típica”, os valores são referentes ao 

ano de 2010/11 e reajustados anualmente durante os Painéis. Como dito, os itens usados para 

mais de uma cultura foram rateados, e o valor proporcional ao uso para o tomate serviu de 

base para o cálculo dos CARP’s. 

No caso da pequena escala de produção, o investimento inicial necessário somou R$ 

135.762,45 em 2010/11, sendo que os itens de maior peso foram o caminhão, o trator e a casa 

do funcionário. Como a área de tomate era pequena, o valor imobilizado por hectare ficou 

elevado (R$ 108.609,96). No geral, o produtor desta escala de produção não possui estrutura 

própria de beneficiamento e, na época, vendia para um produtor maior ou beneficiador que 

possuía tal infraestrutura. 

Nas três safras analisadas, o item de maior impacto no custo total de produção em 

pequena escala foi a mão de obra, seguido dos insumos e sementes (Tabela 2). O quarto item 

de maior peso no custo foi o CARP. Mesmo feito o rateio do custo fixo com as demais 

culturas, a pequena área de produção de tomate elevou o custo imobilizado (CARP), que se 

tonar mais caro que na grande escala de produção.  

Na safra 2010/11, a produtividade efetiva da pequena escala foi de 3.120 cx/ha
-1

, sem 

ter havido perdas na comercialização. Já na safra 2011/12, das 4.200 cx/ha
-1

 produzidas, cerca 

de 3.300 cx/ha
-1

 apenas foram de fato vendidas, pois o excesso de oferta de tomate no 

mercado pressionou fortemente as cotações do fruto e dificultou o escoamento da produção 

para os produtores de pequena escala. Nesse cenário, muitos deixaram de colher uma parte da 

produção, visto que os preços não compensavam os gastos com colheita/comercialização. Tal 

fato elevou o custo por unidade comercializada (R$/cx
-1

). Em 2012/13, não houve excedente 

de produção. A quantidade colhida e comercializadas foi de 3.300 cx/ha
-1

. 

Em relação à variação do CARP ao longo das três safras, esta se deve a alterações na 

composição do inventário e na atualização dos valores para cada temporada analisada.  

 

4.2. Grande escala de produção 

 

Para esse grupo, a mão de obra esteve representada por funcionários permanentes 

contratados e meeiros, que normalmente são registrados pelo produtor por um período médio 
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de seis meses, recebendo um salário e mais uma comissão sobre a produção (cerca de R$ 1,10 

cx
-1

 colhida). O produtor desse grupo não tinha área própria, era arrendatário, e normalmente 

concentrava suas atividades na produção de tomate. O fruto era vendido já beneficiado 

(classificado por tamanho), sendo que a estrutura de classificação encontrava-se na própria 

lavoura. 

No caso da grande escala de produção, como o produtor cultivava praticamente só 

tomate, boa parte do investimento e do custo fixo foi alocada para a cultura, somando R$ 

1.420.253,00 em 2010/11 - barracões e o sistema de irrigação foram os itens de maior valor. 

Apesar do alto investimento, a maior área de produção diluiu o valor imobilizado por hectare 

(R$ 47.680,71), representando apenas 44% do valor investido pela pequena escala de 

produção. Assim, ficou evidente o ganho de escala do capital imobilizado.  

Analisando-se o custo operacional de produção da grande escala (Tabela 2) nas três 

safras, o item de maior peso foi a mão de obra, seguido pelos insumos e sementes, assim 

como observado na pequena escala de produção (Tabela 2). Estes três itens, quando somados, 

correspondem a 61% do custo operacional na média das três temporadas, participação 

ligeiramente superior à observada na pequena escala (57%), o que não evidencia uma 

economia de escala para tais itens. As despesas gerais apresentaram menor valor por hectare 

na produção de maior escala. A razão é a diluição dos custos administrativos e do pró-labore 

do produtor numa área maior. 

Com relação à produtividade da safra 2011/12, enquanto produtores de menor escala 

deixaram de comercializar cerca de 920 cx/ha
-1

 (diferença entre a quantidade produzida e a 

efetivamente comercializada), a grande escala de produção perdeu em média 200 cx/ha
-1

 

devido à maior facilidade em escoar (maior poder de negociação) a produção durante o 

período de excesso de oferta nacional. Nas demais safras, 2010/11 e 2012/13, a quantidade de 

caixas produzidas foi semelhante à comercializada para ambas as escalas de produção.  

Em relação à variação do CARP ao longo das três safras, isso ocorreu devido a 

alterações na composição do inventário de bens da “propriedade típica” em cada ano, 

conforme consenso dos participantes do Painel, e ao reajuste dos valores. 

 

4.3. Indicadores de Rentabilidade  

 

Depois de calculado o CO, o CARP e o CT, foram contabilizadas a Receita Total 

(RT), a Receita Líquida Operacional (RLO) e a Receita Líquida Total (RLT) obtidas em cada 
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uma das três safras analisadas, para ambas as escalas de produção (Tabela 3). A relação de 

curto prazo pode ser obtida comparando-se o CO com a RLO - retorno para cada Real gasto 

(rrco). O longo prazo, que inclui os investimentos na cultura, é analisado partir da relação entre 

o CT e a RT – retorno para cada Real investido (rrct).  

Levando-se em conta somente o acumulado de rentabilidade das três safras analisadas, 

constata-se que, tanto no curto prazo (rrco) quanto no longo prazo (rrco), a atividade foi 

rentável para a pequena e para a grande propriedade. No entanto, a propriedade de maior 

escala obteve, uma rentabilidade melhor e o principal responsável por esse desempenho foi o 

tamanho da área cultivada. Os indicadores (Tabela 3) apontam que a maior área permite diluir 

melhor principalmente os custos fixos (CARP). Por hectare, o CARP da propriedade de maior 

escala foi, nas safras 2010/11, 2011/12 e 2012/13, respectivamente, 27%, 42% e 31% menor 

que a de menor escala. 

Outras variáveis importantes na análise da rentabilidade não se diferenciaram 

significativamente em função do tamanho da propriedade. Segundo informações obtidas 

durante os Painéis, em virtude da padronização do tomate para comercialização (tipo AA e A, 

conforme tamanho dos frutos), o seu valor de mercado foi semelhante para as duas escalas de 

produção estudadas. O que difere a favor da grande escala é a maior liquidez do produto, 

segundo os participantes, devido ao maior poder de negociação com compradores. 

Constatou-se relativo equilíbrio também quanto à produtividade (volume 

comercializado por hectare) nas duas últimas safras analisadas. Somente na primeira safra, as 

propriedades maiores foram mais eficientes para minimizar a perda num contexto de mercado 

superofertado. Isso pode indicar um bom domínio do manejo do pequeno produtor em 

comparação com o produtor de maior escala. 
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Tabela 3: Indicadores de rentabilidade econômica da produção de tomate de mesa na 

região de Caçador (R$ ha
-1

) 

Indicadores 
-----------Pequena escala ---------- -----------Grande escala ----------- 

2010/11 2011/12 2012/13 2010/11 2011/12 2012/13 

Preço médio de 

venda (R$/cx
-1

)* 
21,54 14,82 45,44 21,54 14,82 45,44 

Custo 

Operacional 

(CO) 

47.540,32 49.673,79 55.302,25 46.399,49 46.089,17 54.848,93 

CARP 7.094,98 6.268,98 5.946,59 5.182,19 3.618,96 4.124,21 

Custo Total (CT) 55.835,30 57.142,77 62.748,84 51.581,68 49.708,13 59.973,14 

Receita Total 

(RT) 
67.194,35 48.895,36 149.952,00 75.809,01 48.895,36 149.952,00 

Receita Líquida 

Operacional 

(RLO) 

19.654,03 -778,42 94.649,75 29.409,52 2.806,19 95.103,07 

Receita Líquida 

Total (RLT) 
11.359,05 -8.247,41 87.203,16 24.227,33 -812,77 89.978,86 

Retorno por 

Real gasto (rrco) 
R$ 0,41 -R$ 0,02 R$ 1,71 R$ 0,63 R$ 0,06 R$1,73 

Retorno por 

Real investido  

(rrct) 

R$ 0,20 -R$ 0,14 R$ 1,39 R$ 0,47 -R$ 0,02 R$ 1,50 

*Caixa de 24 kg de tomate 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

5. Considerações Finais 

 

O trabalho se propôs a analisar a economicidade da produção de tomate de mesa de 

duas unidades típicas de produção na região de Caçador (SC), uma de pequena e outra de 

grande escala de produção, avaliando-se os dados técnicos, comerciais e financeiros de três 

temporadas da safra de verão (2010/11, 2011/12 e 2012/13). Observou-se que, no acumulado 

do período, a Receita Bruta (RB) obtida em ambas as escalas de produção foram suficientes 

para saldar os Custos Operacionais (CO) e os Totais (CT). 

No entanto, a maior área cultivada de tomate permitiu diluir melhor os custos fixos, 

administrativos e o pró-labore do produtor. Assim, observou-se que, na média das três safras, 

o custo total por hectare da pequena escala de produção foi 8,2% superior ao da grande escala.  

Outro ponto a favor da maior escala de produção foi a estrutura própria de 

beneficiamento. Isso facilitou o escoamento da produção, sobretudo em períodos de excesso 
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de oferta e baixos preços, resultando em maior eficiência de comercialização frente ao 

produtor de pequena escala. Por consequência, a maior escala teve redução no custo por 

unidade vendida (R$ cx
-1

). 

A produtividade de ambas escalas analisadas foi elevada. Considerando-se o volume 

vendido (produtividade efetiva), não houve diferença em duas das três safras analisadas em 

função do tamanho da área de cultivo. Além disso, o preço recebido pelo produtor também 

não se diferenciou devido à escala. A economia do produtor de maior escala provém 

principalmente do tamanho da área cultivada, que lhe rende vantagem ao fazer o rateio de 

despesas fixas por hectare, e da estrutura própria de beneficiamento.  

Assim, a recomendação é que o produtor de menor escala procure se associar a outros 

e compartilhe bens – como máquinas e implementos – e estrutura de beneficiamento. O 

compartilhamento de infraestrutura é essencial para que produtores de pequeno porte da 

região consigam redução nos custos de produção.  

A conclusão geral do estudo é que o período avaliado foi favorável ao produtor de 

tomate em ambas escalas de produção. No entanto, a alta volatilidade de preços é intrínseca 

ao mercado do tomate e requer que o produtor faça uma provisão financeira em períodos de 

boa lucratividade para cobrir os prejuízos em temporadas de baixa lucratividade. O cálculo de 

quanto deve ser essa provisão é uma pauta importante para trabalhos futuros, a serem 

desenvolvidos a partir do conhecimento dos custos de produção da região e dos riscos de 

preços. 
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