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PAINEL DE CONSULTA DE DADOS DO LEVANTAMENTO DE PREÇOS RECEBIDOS 

PELOS PRODUTORES RURAIS DO ESPÍRITO SANTO 
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A pesquisa de Levantamento de preços recebidos pelos produtores rurais realizada 

semanalmente pelo Incaper abrange os principais produtos da agropecuária capixaba. Os 

preços divulgados são utilizados como referência por diversas instituições, atendendo 

importantes programas governamentais, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar 

– PNAE, Programa de Aquisição da Agricultura Familiar – PAA e o Programa de Garantia de 

Preço Mínimo - PGPM, executados pela CONAB, o que demonstra a responsabilidade do 

trabalho no sentido de se garantir a coleta, o processamento e a divulgação de informações 

fidedignas, que reflitam a realidade dos mercados pesquisados. Dessa forma, o levantamento 

caracteriza-se como um instrumento balizador de políticas públicas de comercialização e de 

crédito rural no Estado. A pesquisa de preços abrange os produtos que mais contribuem para 

o PIB da agropecuária capixaba e são contemplados por políticas públicas do programa de 

crédito rural, Política de Aquisição de Alimentos (PAA), Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE), entre outros. Atualmente o levantamento de preços é realizado nos 

municípios por meio dos Escritórios Locais de Desenvolvimento Rural (ELDRs) do INCAPER 

de forma manual em planilhas eletrônicas. O preço médio pago ao produtor é calculado pelo 

técnico do ELDR, para cada produto, a nível local, que preenche a planilha e encaminha para 

o Centro Regional de Desenvolvimento Rural (CRDR) do INCAPER, do qual pertence. Todos 

os dados de preços pagos aos produtores dos municípios de cada regional são agrupados 

em uma única planilha que é encaminhada para o operador responsável pelo levantamento 

de preços, na sede do INCAPER em Vitória para o cálculo do preço médio estadual. Este 

procedimento por ser manual e utilizar muitas planilhas, está sujeito a falhas e erros, além de 

demandar muito tempo dos servidores. Estes dados poderiam ser mais bem aproveitados e 

divulgados, caso estivessem sistematizados. O objetivo do plano de trabalho foi desenvolver 

um painel de dados do levantamento de preços e disponibilizar séries históricas de forma mais 

ágil. O trabalho foi iniciado sob a supervisão da equipe de Tecnologia da Informação do 

INCAPER. O trabalho está em andamento. Estão sendo utilizados os princípios da Gestão de 

projeto ágil (MVP - Minimum Viable Product). Será utilizado o Microsoft Power BI. Foram 

executadas as seguintes atividades: Estudo e entendimento básico dos conceitos, 

características e particularizações do problema; Estudo de ferramentas para o 

desenvolvimento a serem utilizadas; Levantamento dos requisitos necessários ao 

desenvolvimento do sistema; Listas de produtos a serem incluídos no sistema; Formas de 

integração do sistema com o Siater – Sistema Gerencial de assistência técnica do INCAPER; 

Elaboração de modelos de relatórios; Desenvolvimento de telas de consulta de dados para o 

sistema; e Organização dos dados históricos em planilhas para facilitar a entrada dos dados 

no painel. O desenvolvimento do painel trará maior agilidade no processamento e divulgação 

dos preços levantados pelo INCAPER. O projeto contribuiu para o incentivo e despertar dos 

alunos para atividades científicas, tecnológicas e de inovação e para sua formação por meio 

do intercâmbio com outras áreas do conhecimento. 
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