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Dados de precificação de culturas para produtor rural
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Resumo: O processo de modernização na agricultura busca a eficiência produtiva e maiores
níveis de rentabilidade, que podem ser influenciados pela escolha correta de precificação de
produtos que serão oferecidos ao público interessado. Nesse contexto, as tecnologias da
informação e comunicação vêm ganhando destaque, e tem sido facilitadora para proporcionar
informação e conhecimento para esse segmento da sociedade. Reconhecendo a importância de
dados de preços para o produtor rural, este trabalho tem o objetivo de identificar sites que
disponibilizam fontes de dados de preços de culturas agrícolas, e explicitar as informações
vinculadas a essas fontes. A metodologia deste trabalho baseou-se em pesquisa exploratória
com abordagem qualitativa. Para tanto, foi realizada uma busca no mecanismo Google, por
meio de termos descritores no idioma português para identificar sites que disponibilizam
precificação de culturas. Obteve-se como resultado 21 (vinte e um) sites que disponibilizam
fontes de dados de diversas culturas, apresentando dados de preços, região e data de
atualização. Conclui-se que o acesso a esses dados pode contribuir para a carência de
informação nesse setor, proporcionando melhor planejamento na fase de venda de produtos e
aumentando o poder de negociação, minimizando também a assimetria informacional entre
pequenos e grandes produtores.
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