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PROJETO 
HORTIFRUTI/CEPEA 

• CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM 
ECONOMIA APLICADA (CEPEA) 

 

• ESALQ/USP – DEPARTAMENTO DE 
ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E 
SOCIOLOGIA 

 

• DESENVOLVE PESQUISAS DE MERCADO 
DE 13 FRUTAS E HORTALIÇAS 



Os analistas de mercado 
da HF Brasil entram 
em contato com os 

colaboradores coletando 
informações de mercado 

e preços. 

Os dados coletados 
são 

analisados 
quantitativa e 

estatisticamente pela 
equipe. 

As informações de 
mercado e preços são 
divulgados na revista  
Hortifruti Brasil, no 

site 
e nas redes sociais. 



Minas Gerais 

• Mário Campos 

• Caeté 

Rio de Janeiro 

• Teresópolis 

São Paulo 

• Mogi das Cruzes 

• Ibiúna 

REGIÕES ACOMPANHADAS PELO 

PROJETO HORTIFRUTI BRASIL 



ÁREA DE CULTIVO  

SAFRA DE VERÃO (dez-maio/junho) em hectares 

Estado Região 2016/17 Var 16 x 15 2017/18 Var 17 x 16 

SP Ibiúna 12.350 -5% 12.350 0% 

SP Mogi das Cruzes 8.060 0% 8.060 0% 

MG Mário Campos 419 -10% 419 0% 

MG Caeté 144 -10% 144 0% 

RJ Teresópolis 1.900 0% 1.900 0% 

Total 22.873 -3% 22.873 0% 



ÁREA DE CULTIVO  

SAFRA DE INVERNO (jun-dez) em hectares 

Estado Região 2016 Var 16 x 15 2017 Var 17 x 16 

SP Ibiúna 10.000 0% 10.000 0% 

SP Mogi das Cruzes 6.200 0% 6.200 0% 

MG Mário Campos 310 0% 295 -5% 

MG Caeté 110 0% 110 0% 

RJ Teresópolis 1.300 0% 1.300 0% 
Total 17.920 0% 17.905 -0,08% 
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A necessidade da  troca do sistema de irrigação, de aspersão 
para gotejamento, deve se tornar cada vez mais visível,  com a 
redução na água disponível para irrigação. 

Cultivo em sistema hidropônico deve crescer, mas 
moderadamente. 

Utilização de mulching cresce em SP e RJ. 

Alface americana ganha espaço na produção em SP e no RJ, 
onde a lisa ainda ocupava maior participação (perdendo 
apenas para a crespa). 

TENDÊNCIAS PARA 
PRODUÇÃO  



CONSUMO 
 
ANÁLISE DAS TENDÊNCIAS PARA O SETOR  





ECONOMIA E CONSUMO 

Taxa de desemprego no Brasil 

 

Historicamente, mercado de trabalho é o último a reagir em uma retomada 

de crescimento  

 

• 2017: Projeção de 13,4% (Itaú) 

 

 

• Retração apenas a partir de 2018 

 

 

• Renda das famílias depende da disponibilidade de emprego 

 

• Retomada do poder de consumo mais robusta é prevista 

para acontecer apenas após 2018-2019  com taxa de 

desemprego em queda, juros mais reduzidos e maior 

disponibilidade de crédito. 



BR : CONSUMO NO CURTO PRAZO: 

• Diante da recente recessão econômica, os consumidores brasileiros estão mais cautelosos 
quanto aos seus gastos.  

• A incerteza econômica resultou em novos hábitos de compra, como aquisição de menores 
porções, maior ida a atacarejos e o maior consumo no lar, que podem ser mantidos no médio 
prazo, segundo uma pesquisa divulgada pela Euromonitor; 

• Apesar disso, os consumidores procuram alimentos com a mais alta qualidade dentro de 
seus respectivos orçamentos domésticos; 

• Mesmo diante disso, as tendências de saudabilidade e de conveniência ainda se mantêm 
em alta, com boas taxas de crescimento para produtos saudáveis e embalados em pequenas 
quantidades e/ou prontos para consumo; 

 

 

BR: CONSUMO NO LONGO PRAZO: 

• Em longo prazo, ainda, consumidores devem se engajar mais com as questões de alimentação 
e prezar por produtos que garantam bem-estar e segurança; 



TENDÊNCIAS GLOBAIS DE 
CONSUMO 

• Maior preocupação com hábitos saudáveis Envelhecimento 

• As crianças estão cada vez mais participando do processo 
de compra 

Consumidores em treinamento 

• Os consumidores extraordinários são aqueles fora dos 
padrões – veganos, vegetarianos – crescendo a demanda 
por maior variedade de HFs 

Extraordinário 

• Os consumidores estão impacientes e, ao mesmo tempo, 
buscam saudabilidade -  entrega de HFs e de porções 
prontas para o consumo deve seguir em alta 

Compra Rápida 

• Tendências em torno do que é “natural”, consumidor 
passa a fazer compras mais “responsáveis”. Identidade 
produtos locais e globais.  

“Get real”: O fascínio da 
autenticidade & Identidade em 

fluxo  



TENDÊNCIAS GLOBAIS DE 
CONSUMO 

• Produtos personalizados devem se tornar cada vez mais comuns -  
crescem as cestas personalizadas “gosto pessoal” – venda direta 
produtor &consumidor 

Personalize 

• A pós-compra passa a ser importante para o valor - HFs 
embalados, que fidelizem o cliente.  

Pós-compra 

• A segurança é uma constante preocupação - cresce a demanda por 
produtos certificados em boas práticas agrícolas e rastreados; 

Privacidade e segurança 

• O desejo de estar em forma e saudável pode impulsionar as 
vendas de HF em geral. 

Bem-estar como símbolo 
de status 



Pesquisa realizada com 72 mil pessoas  

ECONOMIA E CONSUMO 



http://vamoscomermelhor.com.br 

INICIATIVAS DE 
COORDENAÇÃO DA CADEIA 



MARINA MARANGON MOREIRA 

 

marina.marangon@cepea.org.br 

 

OBRIGADA! 

 


