




❑ Abertura: Agosto 2004

❑ Área em produção: 284 hectares (Redução de 

120 Hectares final de 2017 e recuperação parcial

Em 2018/2019.

❑ Variedade em produção: Cavendish (Nanica)

❑ Geração de empregos diretos: 307

❑ Contribuição anual (considerando renda per capita):

❑ R$ 7,9 milhões

❑ Estimativa de produção anual (MT): 18.502 MT

❑ Container tipo exportação/semana: 19 X 40’ REEFER

❑ Principal mercado consumidor: Reino Unido + EU
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Exportações de Banana In Natura

 Apesar de sermos um grande player na produção de Bananas, nossas exportações 
estão infinitamente abaixo de seu potencial com as seguintes considerações a 
notar:

 1 – Quais são as variedades que produzimos ?

 Cavendish(Nanica)

 Prata (Franco Crescimento)

 Banana da Terra (Plátanos) 

 Banana Maçã (Restrições ao Mal do Panamá)



Exportações de Bananas In Natura e Desafios

 Quanto percentualmente representa cada variedade na cadeia produtiva ?

 Quais as variedades mais comercializadas no mundo ?

 Quanto representam essas variedades no universo de produção nacional

 Por que outras variedades são de difícil acesso aos mercados americanos e 

europeus?

 Qual é a curva de produção e consumo do Brasil em relação aos mercados 

compradores?

 Quais as áreas produtivas mais representativas na produção das variedades 

mencionadas?

 Estamos prontos para sair da zona de conforto e parar de alimentar 

reclamações que vem de 100 anos atrás?



Produção Histórica Nacional e Regiões

 Vale do Ribeira – Historicamente produz bananas (No inicio apenas nanica) há 

mais de 100 anos. Estima-se que no vale ainda se produza mais de 24.000 

hectares com ênfase ao atendimento aos macros mercados da Capital e 

Interior do Estado de São Paulo. 

 Santa Catarina – Também existe uma historia muito bonita de produção de 

bananas com a chegada dos imigrantes alemães que se instalaram naquele 

estado com ênfase para a região de Curupá que atualmente produz em mais 

de 5.600 hectares e sem contar com as áreas de várzeas de Luiz Alves, e 

adjacências que exporta atualmente para o cone sul sendo líder das 

exportações do Brasil, muito embora as receitas sejam muito menor que as 

receitas oriundas do mercado exportador do nordeste para a Europa.



Produção Histórica Nacional e Regiões

 A região do Norte de Minas Gerais, vem se destacando ano a ano pela qualidade e 

organização com a ABANORTE, hoje seja talvez a associação de produtores mais 

organizados do ponto de vista de formação de preços e promoção da região 

importante de Jaíba e Janaúba e adjacências valorizando os produtores, qualidade 

e busca de novos mercados para a variedade Prata que se destaca com maior 

volume de produção na região. Há de se destacar o rápido crescimento da região 

de Delfinópolis onde se produz principalmente a variedade Prata em uma área 

estimada de 3,355 hectares e em franca expansão.  

 O Oeste Baiano também se destaca com uma produção crescente principalmente 

impulsionado pelos mercados do Centro Oeste e Norte do Brasil com ênfase aos 

mercados de Brasília e demais capitais da região como, Goiana, Para, São Luiz, 

etc. porém, o mercado de São Paulo, continua sendo o grande objetivo dessa e as 

demais áreas em função de seu mercado pujante e consumidor de ambas as 

variedades.



Produção Histórica Nacional e Regiões

 Região do Nordeste segue sendo  por si só a área de melhor performance no 

que se refere a qualidade exigida pelos mercados europeus e possivelmente 

americano. Sua logística também tem sido um fator importantissimo, embora 

nos últimos anos houve uma redução das linhas marítimas que atendem esses 

mercados.

 Comparativamente, o valor agregado das exportações nordestinas são em sua 

maioria uns 40 % acima dos valores praticados pelos exportadores que atuam 

no cone sul Uruguai e Argentina. Existem também algum volume oriundo do 

nordeste sendo exportado para o Cone Sul, entretanto, os fretes e exigências 

fitossanitárias inibem e muito uma maior participação naquele mercado. 

 Exalte-se o fato que somente a Argentina importa cerca de 459 mil toneladas 

com ênfase das importações do Equador. 



Quais os mercados Internacionais que atendemos atualmente?

Principal Mercado é o Mercosul ( Argentina e Uruguai )

Europa + UK

Outros (?)
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Tarifas Importadores Europeus

A Banana Brasileira custa adicionalmente US$ 0,66 por caixa em 

relação aqueles países da América Central e Países Andinos 

(Colômbia e Peru) que hoje pagam 82 Euros por tonelada contra

114 Euros pagos por nossa fruta.

Próximo ano, o Brasil passará a custar cerca de US$ 0,84 por caixa

e com isso estaremos fora do mercado desse commodity mundial.

Precisamos conseguir as mesmas condições desses países!! Afinal, 

considerando o nosso potencial de crescimento sustentável e 

com segurança alimentar, podemos chegar a 10/20 milhões de

caixas com um valor FOB Ano próximos a US$ 170 Milhões

Se tomarmos por base o volume médio de 15 Milhões de caixas, 

geraremos 4.300 empregos diretos e outros 13.000 empregos 

indiretos !    

Outro aspecto a considerar é que com um volume de 15 Milhões  

de caixas, criaria competição nos serviços de navegação 

atendendo 52 semanas por ano com serviços diversos para 

escoamento de bananas e outras frutas e produtos nordestinos. 



Estados Exportadores e Valores FOB



Evolução Valores FOB  2008 - 2019



Evolução dos Preços de 2008-2019



Proibição Pulverização Aérea - Ceará 

 No final de 2018, o Governo do Estado do Ceará, sabe-se lá por qual razão,
aprovou uma lei para proibição da pulverização aérea em todo estado.

 Houve um acompanhamento dos produtores em varias audiências publicas e junto
a Assembleia Estadual. Entretanto, de nada adiantou nossos esforções em demover
o governo de simplesmente nos tirar essa importante ferramenta (Usada apenas
em épocas de chuvas esparsas para manter a qualidade de nossas frutas
assegurando a sustentabilidade de nossas exportações.

 Em geral as aplicações não ultrapassam 3 aplicações ao ano e isso se dá, somente
quando recebemos o que mais desejamos, ou seja, boas chuvas e recuperação dos
açudes de nossos estados.

 Apenas como um dado para avaliação dos presentes, nossa fazenda efetuou 0,70
aplicação aérea por ano se considerado todas as aplicações desde nossa fundação
em 2004.

 Temos que levar em consideração que este movimento é muito bem articulado e
devemos responsabilizar aqueles que estão prejudicando empresas a ponto de
perdermos competitividade e risco de perda total dos bananais em todo Brasil.



UK - Futuro do Brexit e seus Efeitos 

 Qual sistema tarifário será aplicado para Banana ?

 Seguirá o modelo atual da EU ?

 Podemos tirar vantagens do Brexit se considerar que apesar de exportações 

ínfimas para UK, este país tem sido o principal destino de nossas exportações 

para a Europa.

 Os países concorrentes estão desde já trabalhando com essa possibilidade, de 

pelo menos continuar com as mesmas tarifas, já que perderiam    

competitividade se outros países se adiantarem. Apenas como dado 

estatístico, a Colômbia exportou US$ 859 Milhões de bananas para a EU e o

mercado de UK tem sido o maior recebedor de sua fruta.              


