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Produção (t)  
6.962.134 
 
Rendimento Médio (Kg/ha) 
14.686 

Fonte: Levantamento Sistemático de Produção Agrícola, IBGE, 2017 
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Produção (t)  
1.125.000 
 
Rendimento Médio (Kg/ha) 
16.071 
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Boa rentabilidade; 
 
Possibilidade de uso das 
fibras e folhas de bana-
neira para a confecção 
de papel, artesanato e 
aplicações industriais; 
 
Versatilidade do negócio, 
que pode produzir sub-
produtos da banana, 
como licores, aguarden-
tes, geleias, dentre ou-
tros. 

Custo alto de produção, da 
matéria-prima e do adubo; 
 
Falta de mão de obra qualifi-
cada, prejudicando o desen-
volvimento do segmento; 
 
Dificuldade de atender aos 
cuidados especiais das 
embalagens para a fruta. As 
embalagens de papelão são 
as mais indicadas, contudo 
são as mais caras; 
 
Falta de agilidade na comer-
cialização do produto, que 
amadurece rapidamente. 

Demanda constante pelo 
produto; 
 
Mercado amplo de atua-
ção, que proporciona a 
oportunidade de diversi-
ficação da produção; 
 
A agricultura é um dos 
setores que menos sofre 
com a crise econômica 
por ser um ramo alimen-
tício. 
 

Impostos incidentes muito 
elevados; 
 
Falta de investimento públi-
co na produção rural e em 
novas tecnologias; 
 
As estradas e os meios de 
transporte são precários; ·  
 
Dificuldade para obter re-
cursos financeiros junto aos 
bancos oficiais para inves-
timento. 



  

Os altos impostos incidentes no setor e outros elevados custos relacionados 

à produção, como adubo e energia, diminuem a margem de ganhos. 
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GARGALOS 

PRINCIPAIS  

Há concorrência de países vizinhos que comercializam seus produtos no Bra-

sil. Em outros países, há subsídios para a exportação e os concorrentes aca-

bam tendo mais lucros que os produtores locais, além de conseguirem com-

petir com preços mais baixos. 

 

É difícil manter a qualidade dos produtos, devido à falta de incentivo financei-

ro do governo. 

Existem problemas com o governo federal relacionados aos custos altos dos 

sistemas de irrigação. 



 

 

RECOMENDADAS 

AÇÕES 

O processamento da banana possibilita a obtenção de diferentes produtos. No Brasil, o principal 

produto produzido a partir da banana é o purê (55%), seguido de bananada (20%), banana-

passa (13%), flocos (10%) e chips (2%). Há também negócios ecologicamente corretos que 

usam a folha da bananeira para produzirem fibras que podem ser usadas para a fabricação de 

móveis e até para revestir paredes. 
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A tendência atual é a população procurar cada vez mais por produtos naturais e orgânicos, en-

tão este tipo de produção vem ganhando espaço e pode ser uma grande aposta para um futuro 

próximo. Incluir a banana em outros produtos, como pães e bolos integrais, também pode ser 

um nicho de mercado interessante para atender ao público que busca produtos saudáveis. 

No mercado mundial, a banana é a principal fruta comercializada, em valor e volume. Os prin-

cipais mercados estão em países desenvolvidos de clima temperado, onde a produção da fruta 

não é possível. A União Europeia é a maior compradora, mas mantém uma série de normas e 

barreiras visando proteger alguns países fornecedores. 

O governo vem estimulando, já há algum tempo, as licitações para o for-

necimento de alimentos pela agricultura familiar, por meio de programas 

como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), o Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA) e a Compra Institucional de Alimentos. 

Isso acaba se configurando mais uma oportunidade para os produtores de 

frutas, como a banana, por exemplo. 

A tendência aponta a união dos produtores de agricultura familiar em cooperativas e associ-

ações como forma de reduzir custos e melhorar resultados. Juntos, eles tendem a se tornar 

mais fortes e a aumentar a competitividade no mercado. 
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ORGÂNICOS 
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EXTERNO 

 

ASSOCIATIVISMO 

 

LICITAÇÕES 
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