
ESQUEMA-RESUMO - HORTIFRUTI                 
 

11 - Classificação dos produtores de hortifruti 

 

Hortifrutis são produtos comercializados __________, como frutas, legumes, verduras e 

também ovos. Há, pelo menos, 3 grupos de produtores de hortifrúti: 

1- Pequenos produtores de frutas, legumes e verduras; 

2- Grandes produtores de legumes, verduras e frutas anuais; 

3- Grandes produtores de frutas _____________. 

 

O primeiro grupo é composto por pequenos produtores de frutas, legumes e ver-

duras. São exatamente os mesmos produtores do grupo de hortifrúti do 

__________________. E são fundamentais para o abastecimento de alimentos 

perecíveis das cidades, tendo uma importância gigantesca para a economia brasileira. 

 

Esses produtores precisam muito de apoio tecnológico, financeiro e de 

_____________________, pois, em geral, têm grande produção em suas áreas, sendo 

que muitos utilizam culturas que geram ciclos produtivos rápidos e com bom valor 

_______________. 

 

Identifique esses produtores em sua região para atendê-los com atenção e foco, pois 

eles apresentam ótimos resultados.   

 

Estes produtores apresentam algumas características bem interessantes: 

 

- Possuem áreas de médias a pequenas, mas de alto valor, seja pela fertilidade do 

solo, ou pela localização estratégica; 

- Utilizam ________________ modernas em seu processo de produção; 

- Utilizam ________________; 

- Sempre buscam altas produtividades; 

- Têm boa ________________ comercial, e vendem seus produtos em feiras, 

CEASAs, mercados e restaurantes; 

- Possuem boa renda familiar; 

- Utilizam muito a cadeia produtiva do Agro, tanto de insumos, quanto de comer-

cialização; 

- Têm uma gestão mais _____________ e boa organização empresarial; 

- Têm grande acesso ao _____________________ e bastante necessidade de 

crédito rural. 
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O segundo grupo é dos Médios e Grandes produtores de legumes, verduras e fru-

tas anuais. 

Em algumas regiões do Brasil, encontramos grandes produtores, que geralmente são 

especializados em uma ou poucas culturas, e tem uma produção muito 

_________________ e produtividade muito elevada. Esses produtores estão bem estru-

turados para abastecer as grandes redes de supermercados e os CEASAs. 

Ou seja, além e ter uma capacidade produtiva muito grande, possuem uma boa gestão 

dos processos de distribuição, e com isso, necessitam de mão de obra _____________, 

crédito e gestão de alto nível. 

Estes produtores apresentam algumas características bem interessantes, e são elas: 

 

 Áreas de porte médio a grande, e de alto valor pela vocação produtiva; 

 Utilizam tecnologias modernas em seu processo de produção; 

 Utilizam muita mecanização e tecnologia de ponta e específica para a cultura 

que produz; 

 Tem boa organização comercial e vende seus produtos em CEASAs, grandes 

redes de supermercados e atacadistas; 

 Utilizam muito as cadeias produtivas do Agro, tanto de insumos, quanto de 

_______________; 

 Precisam de uma gestão mais estruturada e organização empresarial; 

 Tem grande acesso ao sistema financeiro e bastante necessidade de crédito 

rural. 

 

Fique próximo destes produtores, pois possuem necessidades bem distintas, como de 

crédito, pois em alguns casos, produzem várias safras por ano, o que requer investimen-

tos em máquinas e implementos. Além disso, estão em um dos mercados que mais tem 

____________ de preços e sazonalidade, e sempre precisam de informação sobre o 

mercado e de estratégias comerciais. 

O terceiro grupo é composto pelos grandes produtores de frutas perenes. 

Eles são parecidos com os anteriores, porém, trabalham exclusivamente com frutas 

perenes, aquelas que são plantadas uma vez e produzem por vários anos. 
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Entre a semeadura e a chegada de um legume ou verdura à nossa mesa, passam-se 

30, 45, 60 ou até 90 dias, dependendo da cultura, mas observe que são ciclos que vão 

ocorrer dentro de um ano, e muitas vezes, vários _______ dentro de um mesmo ano. 

O mesmo acontece com as frutas de ciclo anual, pois dentro do mesmo ano safra, tem 

a semeadura e a colheita, e podemos citar como exemplo a melancia e o melão. 

 

Entretanto, as frutas perenes, como a laranja, o limão, a uva, o pêssego ou o figo 

apresentam algumas diferenças importantes, como: 

1- Demoram um tempo significativo entre a semeadura (ou plantio) e o início das col-

heitas que, geralmente, duram vários anos. 

2- São culturas que impossibilitam as ______________ e ajustes conforme o mercado 

se posiciona, sendo necessária uma estrutura maior. 

3 - São culturas de maior exigência técnica, administrativa, comercial e financeira. 

Esses produtores abastecem grandes centros e têm uma capacidade produtiva muito 

grande, com isso têm uma grande necessidade de estrutura e mão de obra, além de 

grande capacidade de gestão e necessidades ______________ diversas. 

Em vários casos, possuem sua indústria junto com a propriedade, buscando conservar 

sua produção e também agregar valor e avançar na cadeia produtiva. 

 Estes produtores apresentam algumas características bem interessantes, como: 

- Possuem áreas de todos os tamanhos, pois a agregação de valor, geralmente, é 

muito grande, dependendo da cultura; 

- Utilizam tecnologias modernas em seu processo de produção; 

- Utilizam muita mecanização de ponta e específica para a cultura que produzem; 

- Têm boa organização comercial e vendem seus produtos em CEASAs, grandes 

redes de distribuição e atacadistas; 

- Utilizam muito a cadeia produtiva do Agro, tanto de insumos, quanto de comer-

cialização; 

- Precisam de uma gestão mais __________________ e organização empresarial; 

- Necessitam de crédito para a implementação dos pomares, que podem demorar 

anos para iniciar a produção; 

- Muitos já têm ______________ acopladas e/ou imaginam ter. 
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Resumindo, os produtores de hortifruti são heterogêneos e apresentam importantes 

diferenças entre si e suas necessidades. Portanto, precisamos rapidamente entender 

qual o perfil do seu cliente para oferecer os melhores produtos e serviços que encaixam 

no seu perfil. 

 

Frescos – perenes - Agro Familiar - gestão estratégica – agregado – tecnologias – me-
canização – organização – estruturada - sistema financeiro – tecnificados – qualificada 
– comercialização – volatilidade – ciclos – mudanças – financeiras – estruturada – in-

dústrias 

 

Anotações:  ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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