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Grande parte dos produtores de alface entrevistados exercem esse trabalho há 
mais de 15 anos e produzem os principais tipos de alface e tem como principais 
compradores restaurantes, supermercados e atacadistas. O gerenciamento do 
estabelecimento e da plantação é de ordem familiar, utilizando a ajuda dos filhos 
e parentes próximos para a manutenção do seu negócio. Para atacadistas, na 
maioria das vezes, a compra é feita direto na propriedade do produtor, onde se 
compra uma grande quantidade, muitas vezes toda a produção de hortaliças. 
Esses atacadistas revendem para supermercados, restaurantes, no CEASA, entre 
outros.
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Os resultados indicam que os produtores de alface produzem também outras 
hortaliças, de acordo com a demanda do mercado para diversificar a produção e 
diminuir o risco. A venda direta do produtor, tanto ao varejista quanto ao 
consumidor, aumentou nos últimos anos, diminuindo o movimento em grandes 
mercados de vendas de hortaliças, como CEASAs. Assim, os atacadistas procuram 

comprar grande parte da produção de um produtor, buscando uma fidelidade com o 
próprio, conseguindo muitas vezes, comprar com preços melhores.

No Brasil, a alface é considerada a hortaliça folhosa de 
maior consumo nas famílias brasileiras. A maior parte 
da comercialização de hortaliças no Brasil atualmente 
ocorre nas CEASAs. Algumas mudanças na cadeia de 
comercialização tem gerado impactos nas margens de 
contribuição dos agentes no processo de venda e 
distribuição dos produtos. A Margem de Contribuição 
(MC)  definida como a porção de valor de cada 
produto ou serviço vendido que contribui para pagar 
os custos fixos e variáveis. Nesse contexto, o trabalho 
teve como objetivo analisar os diferentes agentes que 
participam da cadeia de comercialização de alface na 
região de Campinas, assim como a . Nesse contexto, 
o trabalho teve como objetivo analisar a cadeia 
de comercialização de alface na região de 
Campinas, dando um enfoque para a margem de 
contribuição dos diferentes agentes que 
participam nessa cadeia - produtores, varejistas e 
atacadistas - e, dessa forma, determinar as 
vantagens e limitações do produtor, atacadista e 
varejista, em termos de preço e estrutura de 
comercialização. 
Metodologia

Foram aplicados dois diferentes questionários, um 
para os atacadistas e outro para os produtores 
buscando obter informações sobre a produção por 
hectare,  o tamanho da propriedade, os custos de 
produção de alface por hectare, incluindo insumos e 
despesas fixas, o preço de venda por kg e por caixa, a 
variedade de produtos comercializados, e o custo de 
distribuição, entre outras. Os questionários foram 
aplicados na CEASA (Centrais  Estaduais de 
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Figura 1. Margem de contribuição do produtor, atacadista e varejista 
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Figura 2. Margem de contribuição do produtor vendendo direto ao varejista ou consumidor com preço de atacado 
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Abastecimento Sociedade Anônima) de Campinas, local que concentra tanto 
atacadistas quanto produtores de diversos produtos agrícolas. 


