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Fontes: Horti Brasil, Embrapa e Brasil Export.

PRESERVE UMA RELAÇÃO SUSTENTÁVEL TAMBÉM COM A SOCIEDADE
Todo negócio tem a responsabilidade social de zelar pelo bem-estar dos 
funcionários e de colaborar com a comunidade em que está inserido. Informe-se 
sobre os problemas da sua região, crie um canal de comunicação com seus 
colaboradores, siga as normas de boa convivência, promova eventos que incentivem 
a cidadania e participe de atitudes que tenham impacto positivo para o bem coletivo.

www.sustentabilidade.sebrae.com.br

Sua empresa
mais competitiva

e su�entável

Hortaliças
REUTILIZE OS RESTOS VEGETAIS 
PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL E/OU 
COMPOSTAGEM
Os custos e o impacto ambiental serão 
menores quanto mais se reutilizar os 
insumos, assim como os outros resíduos da 
propriedade que podem ser   reaproveitados.Adotar os princípios da sustentabilidade é 

lucrativo e viável também para os pequenos 
negócios rurais. Ser sustentável é reduzir 
desperdícios, ampliar o valor financeiro do 
seu empreendimento rural, promover o bem 
estar das pessoas envolvidas e contribuir 
para o meio ambiente, promovendo um 
mercado mais justo e competitivo. Mais do 
que cuidado com o meio ambiente, a 
sustentabilidade é uma postura do negócio, 
cada vez mais exigida como fator de 
competitividade ao longo do tempo.
É chegada a hora de transformar os 
negócios rurais. Você aceita este desafio?
 
CONHEÇA ALGUMAS MEDIDAS QUE 
PODEM AJUDAR O SEU NEGÓCIO:

A ÁREA DE PRODUÇÃO DE 
HORTALIÇAS NO BRASIL, 

ENTRE 1990 E 2006, CRESCEU

5%
E A PRODUÇÃO CRESCEU 

63%, 
EM FUNÇÃO DO AUMENTO DA 

PRODUTIVIDADE DE 

54%. 

NOS ÚLTIMOS
CINCO ANOS, AS 

EXPORTAÇÕES DE 
FRUTAS PARA O 

BLOCO CRESCERAM 

21%. 

SEGUNDO O
MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E 
ABASTECIMENTO (MAPA), 

DADOS DO SETOR MOSTRAM 
QUE A DEMANDA POR 

ALIMENTOS ORGÂNICOS 
CRESCE  AO ANO

20%.   

CERTIFIQUE OS PRODUTOS PARA OBTER
MAIOR VALOR AGREGADO
A Certificação Orgânica é um poderoso instrumento de confiança 
no mercado de produtos orgânicos. Um produto é considerado 
“orgânico” quando certificado por Auditoria, Organismo de 
Controle Social, entre outros, de preferência ao Sistema de Cultivo 
Orgânico, frente aos cultivos convencionais, para gerar valor 
agregado aos produtos e elevar a rentabilidade. Reutilize os restos 
vegetais para alimentação animal e/ou compostagem.

OBTENHA DIFERENCIAÇÃO NA PRODUÇÃO
Utilize, quando disponível, sementes e mudas resistentes, 

tolerantes e adaptadas ás condições ambientais locais. 
Dedique tempo para adquirir conhecimentos a respeito de 

procedimentos e técnicas de colheita e pós-colheita.

BUSQUE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA 
Aumente sua produtividade priorizando técnicas de cultivo 
agroecológico. A compostagem, a utilização de biofertilizantes, o 
consórcio entre plantas e o consórcio animal/plantas, as 
barreiras de vento, o mouching, o bokashi e outras tecnologias 
verdes são alguns exemplos. 

UTILIZE SISTEMAS DE PRODUÇÃO 
INTEGRADOS ANIMAL/VEGETAL 
Existem diversos sistemas de produção integrada 
como o PAIS (Produção agroecológica integrada e 
sustentável), a piscicultura e a fertirrigação, a 
utilização da caprinocultura e/ou avicultura para 
fertilização de hortaliças, entre outros.

ADOTE PROCEDIMENTOS DE 
BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS (BPA) 
E DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (BPF)
O BPA é a utilização e a implementação de procedimentos 
adequados em todas as etapas da obtenção, produção, 
processamento, armazenamento, transporte e distribuição 
de matérias-primas, insumos e produtos agroalimentares. 
O BPF é um conjunto de medidas com o objetivo de garan-
tir a qualidade sanitária e conformidade dos produtos 
alimentícios com os regulamentos técnicos.

BUSQUE INFORMAÇÕES E 
CONHECIMENTOS, CAPACITE-SE
Participe de palestras, cursos e treinamentos 
sobre temas referentes à cadeia produtiva de 
hortaliças, tanto para auxiliar na gestão, 
quanto para reduzir perdas e melhorar a 
qualidade do produto final, bem como na 
redução dos acidentes de trabalho e na 
qualidade de vida do trabalhador rural. Além 
do Sebrae, conheça as entidades apoiadoras 
desses serviços na sua região.

UTILIZE A ÁGUA DE 
FORMA INTELIGENTE 

EM CLIMAS SECOS OU NA 
ESTAÇÃO DA SECA 

Selecione culturas que cresçam bem 
em condições áridas. Alguns exemplo 

dessas culturas são: mandioca, 
batata-doce, berinjelas, goiaba, manga, 

amendoim, cártamo e/ou verbesina-da-Índia. 
Prepare o solo de modo que a planta cresça 

num local tipo caldeira, para evitar o escoamento 
da água de superfície.


