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RESUMO 

Competitividade internacional das exportações brasi leiras de manga e de uva  
Este trabalho tem como objetivo analisar a competitividade das exportações 

brasileiras de manga e de uva no mercado internacional no período de 1989 a 2005. 
Para tanto, utilizou-se o modelo de Constant Market Share (CMS) e o modelo de 
Vantagem Comparativa Revelada (VCR) para evidenciar os principais fatores 
responsáveis pela rápida expansão das exportações nacionais para esses dois 
produtos, além de realizar uma análise comparativa entre as duas culturas 
selecionadas. O primeiro modelo busca analisar as causas de variação da quantidade 
(ou valor) exportada de um produto pelo país em questão em relação ao tempo, 
gerando três dimensões explicativas para a variação das exportações: o efeito 
dimensão, o efeito distribuição e o efeito competitividade. O efeito dimensão mostra 
como o crescimento das exportações mundiais afetou o crescimento das exportações 
do país analisado. O efeito distribuição refere-se às exportações para países de maior 
ou menor dinamismo. Por resíduo, descontando-se os demais efeitos temos o termo 
competitividade.Para a geração dos resultados foi necessária a sub-divisão do período 
de análise em três grupos trienais: 1989/1990/1991, 1994/1995/1996 e 
2003/2004/2005.O modelo de Vantagem Comparativa Revelada parte do pressuposto 
de que o país em questão tende a se especializar nas exportações de produtos que 
ofereçam vantagens competitivas. Para tanto, o indicador deve apresentar um valor 
superior a 1 para os produtos competitivos, evidenciando que a participação do produto 
em questão na pauta do país analisado é superior à participação do país no mercado 
global geral. Diferentemente do CMS, os indicadores  de Vantagem Comparativa 
Revelada (VCR) nas exportações de um produto podem ser calculados com freqüência 
anual. O resultado do modelo de Constant Market Share para manga, referente ao 
primeiro sub-período de análise, mostra que o significativo aumento das exportações 
brasileiras de manga foi fortemente influenciado pelo crescimento do mercado mundial, 
seguido pelo efeito competitividade e destino das exportações. Para o segundo sub-
período, o efeito de maior significância foi a competitividade, seguido pelo efeito 
crescimento do mercado mundial e destino das exportações. Para a uva, o resultado 
referente ao primeiro sub-período de análise mostra que o significativo aumento das 
exportações brasileiras dessa fruta foi fortemente influenciado pelo efeito destino das 
exportações, seguido pelo efeito competitividade e crescimento do mercado mundial. 
Para o segundo sub-período, os resultados apontam a competitividade como principal 
fator responsável pelo aumento das exportações brasileiras, seguido pelo efeito  
crescimento do mercado mundial. O efeito destino das exportações apresentou valor 
negativo. Para o caso da manga, foram observados altos valores para o indicador de  
Vantagem Comparativa Revelada, especialmente para o período após 1993. 
Diferentemente dos resultados apresentados para a manga, as exportações de uva 
revelam vantagem comparativa apenas no final do período analisado (depois de 2002).  
 

Palavras-chave: Competitividade; Exportações; Manga; Uva; Constant Market Share; 
Vantagem Comparativa Revelada 
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ABSTRACT 

International competitiveness of brazilian exports of mangoes and grapes  
This paper has the main purpose of analyzing competitiveness of Brazilian 

exports of mangoes and grapes in the international market between 1989 and 2005. 
Constant Market Share and Revealed Comparative Advantage were used to obtain the 
main factors that could explain the fast growth of Brazilian exports of the chosen fruits, 
doing a comparative analysis between these fruits. The first model tries to analyze the 
reasons of variation in the quantity (or value) of a product exported by the current 
country related to the time, generating three dimensions: the effect dimension, the effect 
distribution and the effect competitiveness. The effect dimension shows how the growth 
of the world exports affected the growth of the current country's exports. The effect 
distribution relates to exports to countries of bigger or smaller dynamism. As a result, 
discounting the other effects we have the term competitiveness. To generate the results 
it was necessary to have the sub-division of the analyzed period into three triennial 
groups: 1989/1990/1991, 1994/1995/1996 and 2003/2004/2005.The Revealed 
Comparative Advantage model considers that a country tends to specialize itself in 
exporting products that offer competitive advantages. Thus, the indicator must submit a 
value higher than 1 for competitive products, showing that the product participation in a 
country is superior to the country participation in the global market. Different from 
Constant Market Share (CMS), Revealed Comparative Advantage indicators of exports 
can be calculated with annual frequency. The Constant Market Share model result for 
mangoes, referring to the first sub-period analysis shows that the significant increase in 
Brazilian exports of mangoes was strongly influenced by the growth of the world market, 
followed by the competitiveness effect, and the destination of exports. For the second 
sub-period, the most significant effect was the competitiveness, followed by the growth 
of the world market and the destination of exports. Considering grapes, the result 
referring to the first sub-period analysis shows that the significant increase in Brazilian 
grapes exports was strongly influenced by the effect “exports destination”, followed by 
the effect competitiveness and the world market’s growth. For the second sub-period, 
the results indicate competitiveness as the main factor responsible for the increase of 
the Brazilian exports, followed by the growth of the world market. The effect “exports 
destination” showed a negative value. For the Revealed Comparative Advantage (RCA) 
model, the mango case results showed a high revealed comparative advantage, 
especially after 1993. The grapes´ results show a comparative advantage only at the 
end of the period, when, from 2002 on there was a trend of grape consolidation as a 
competitive product in the international market, though on a distant level from mangoes. 

Keywords: Competitiveness; Exports; Mangoes; Grapes; Constant Market Share; 
Revealed Comparative Advantage 
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1 INTRODUÇÃO 

O comércio mundial de produtos agropecuários atingiu US$ 852 bilhões em 

2005, num crescimento acumulado de 9% no período 2000-05, representando cerca de 

6,78 % das exportações mundiais totais em valor (World Trade Organization - WTO, 

2006). 

No período de 1980-2004, as exportações de produtos agropecuários cresceram 

a uma taxa anual de 4% ao ano - 160% no acumulado, embora comparativamente ao 

crescimento das exportações de outros produtos, o de agropecuários tenha sido menor. 

Em 1980, a participação do setor agropecuário nas exportações totais mundiais era de 

14,69%. (BRASIL, 2007a).  

No mercado internacional de produtos agropecuários, o Brasil tem destaque, 

sendo um dos principais países produtores e exportadores de diversas commodities. 

Segundo dados do Ministério da Agricultura, o Brasil ocupava em 2004 a 5ª posição no 

ranking de principais países exportadores de produtos agrícolas em valor de 

exportação, com um total exportado de US$ 27,2 bilhões, ficando atrás dos Estados 

Unidos (US$ 63,8 bilhões), da Holanda (US$ 47,8 bilhões), da França (US$ 46,6 

bilhões) e da Alemanha (US$ 39,2 bilhões), com participação de 4,49 % no comércio 

agrícola mundial (BRASIL, 2007a). 

O Brasil ocupa a primeira colocação em volume exportado de soja, carne bovina, 

café, laranja, cana de açúcar e de frango (Food and Agriculture Organization – FAO, 

2007). 

Embora esse destaque em mercadorias selecionadas demonstre a capacidade 

exportadora do Brasil, as vantagens competitivas podem abranger outros produtos, pois 

o Brasil é um dos poucos países do mundo capaz de reunir atributos fundamentais para 

a produção de alimentos, fibras, combustíveis e sementes, tendo área agricultável 

expansível, diversidade de climas, água em abundância e tecnologia. (Instituto de 

Estudos do Comércio e Negociações Internacionais - ICONE, 2007). 

 Dessa forma, a competitividade brasileira dos produtos do setor agropecuário no 

mercado internacional não causa surpresa, competitividade essa que se solidificada 

com o acentuado processo de globalização que vem ocorrendo. 
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 As citadas condições favoráveis observadas no segmento produtivo do 

agronegócio podem permitir explorar mercados de produtos ainda não tão  

representativos em termos de exportação, como é o caso da fruticultura nacional. Isso 

permitiria uma maior diversificação da pauta exportadora brasileira, o que pode resultar 

em menor dependência dos mercados importadores e do comércio dos produtos 

exportáveis tradicionais. 

 Nesse contexto, escolheu-se para a análise no presente estudo a fruticultura 

nacional, tendo como foco o mercado de frutas frescas. A motivação foi decorrente não 

só da importância desses produtos para a economia de algumas regiões, mas também 

devido ao reduzido número de trabalhos dedicados ao tema. 

 Além de ser produzida de maneira diferente das commodities de destaque na 

pauta exportadora brasileira, a fruticultura insere-se no mercado global no momento em 

que importantes alterações estão ocorrendo nos padrões de consumo, motivadas pela 

maior concentração da população mundial nos centros urbanos, maior atenção com os 

aspectos de qualidade e nutrição dos alimentos, maior participação das mulheres no 

mercado de trabalho, etc. 

 Além das questões comportamentais, a análise do mercado de frutas frescas 

requer a utilização de novas formas de avaliação dos aspectos produtivos, uma vez 

que, devido ao fato de serem consumidas sem processamento industrial, as questões 

de segurança alimentar passam a ter maior importância. Em outras palavras: a 

certificação e adaptação da produção parecem ser mais importantes para o mercado de 

frutas frescas do que para o de algumas outras commodities. A coordenação da 

produção de frutas frescas requer o uso de novos instrumentos que assegurem a 

adequação às normas de importação dos países, tanto em relação ao produto quanto 

ao processo. Nesse último caso são avaliadas: a força de trabalho utilizada, o respeito 

ao meio ambiente, etc. 

 No presente estudo foram escolhidas para análise de competitividade a manga e 

a uva. Tal escolha se baseou em alguns fatos relevantes, quais sejam: 

i) são as principais frutas exportadas (em valor) pelo Brasil 

ii) apresentam diferenças significativas entre elas, como o fato da manga ser 

uma fruta tropical e a uva uma fruta de clima temperado 
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iii) apresentam dinâmicas distintas no mercado internacional, onde a uva é 

uma fruta tradicional no comércio mundial, diferentemente da manga 

iv) apresentam especificidades distintas como custos de produção, 

necessidade de tratamento pós-colheita, tempo de maturação e 

capacidade de inserção no mercado internacional 

v) os principais países produtores e consumidores de ambas as frutas são 

muito distintos, gerando cenários de comercialização pouco semelhantes 

Colaborou também para a escolha da manga o fato de que o mercado mundial 

de frutas tropicais responde por apenas 3% do comércio mundial de frutas, o que 

caracteriza esse mercado com um enorme potencial de desenvolvimento e de 

oportunidades de comércio. 

 Analisando dados preliminares sobre a produção de frutas no território nacional, 

observou-se que há importante concentração da produção tanto de manga quanto de 

uva na região nordeste do Brasil, mais especificadamente na região do sub-médio do 

rio São Francisco, entre os estados de Bahia e de Pernambuco, com destaque para os 

municípios de Petrolina – PE e Juazeiro – BA. Assim, tendo a produção dessas frutas 

importante impacto sócio-econômico numa das regiões pobres do Brasil, esse estudo 

busca avaliar os possíveis efeitos sociais advindos do aumento das exportações 

decorrente do aumento da competitividade desses segmentos do agronegócio. 

1.1 Objetivos  

Calcular os indicadores de Constant Market Share e Vantagem Comparativa 

Revelada para o caso das frutas frescas: manga e uva. Esses indicadores permitem 

fazer inferências sobre a competitividade e sobre outros fatores responsáveis pelo 

aumento das exportações brasileiras. Os resultados obtidos são interpretados a partir 

da análise de ações recentes desenvolvidas no pólo de Petrolina – Juazeiro, por 

consistir em uma das principais regiões brasileiras exportadoras de frutas, com 

resultados sócio–econômicos positivos e exemplo de desenvolvimento regional focado 

no mercado externo. 

 Entre as culturas presentes nesse pólo, destacam-se a manga e a uva como 

principais produtos agrícolas exportados. A análise dos fatores responsáveis pelo 
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aumento das exportações da manga e uva pode fornecer resultados importantes, 

favorecendo um diagnóstico da competitividade regional em culturas tão distintas. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Os trabalhos que tratam da questão da fruticultura brasileira e sua capacidade de 

se tornar um importante segmento exportador são similares sob vários aspectos. A 

maioria dos trabalhos não trata da fruticultura em geral: escolhe algumas frutas como 

estratégia de abordagem do tema. Tomich (1999) optou por selecionar frutas 

tradicionais no comércio exterior como maçã, banana, abacaxi e uva; frutas de grande 

expansão recente nas exportações mundiais como mamão, manga, melancia e melão, 

além de outras de relevância na produção nacional, tais como laranja, limão e 

tangerina.  

 Codevasf (1989) optou pela seleção de frutas de destaque na produção da 

região nordeste do Brasil, tais como abacate, abacaxi, mamão, manga, melancia e 

melão. Neves (1998) analisou a competitividade das frutas tropicais - goiaba, banana, 

abacaxi, mamão e maracujá. No trabalho de Cunha Filho e Carvalho (2005) foram 

selecionadas frutas de maior relevância e participação na pauta exportadora (em 

termos de valor), como castanha de caju, manga, laranja, maçã, banana e uva. Batista 

e Lírio (2005) selecionaram banana, goiaba, manga e abacaxi como foco de análise.  

 Há trabalhos que selecionam as frutas a serem analisadas como forma de 

compreender os impactos regionais das respectivas culturas, podendo-se citar 

Rabobank (2005), que selecionou a manga e a uva por serem essas frutas de grande 

relevância e potencial de rentabilidade na região do sub-médio São Francisco, com 

destaque para os municípios de Petrolina (PE) e de Juazeiro (BA). Esse autor buscou 

averiguar os gargalos dessas atividades para um crescimento contínuo. 

 Alguns trabalhos consultados tratam da questão da fruticultura nacional de forma 

geral, não sendo o objetivo fazer medições. Nesse conjunto de obras, pode-se incluir os 

trabalhos de Neves (1998); Faveret Filho, Ormond e De Paula (1999) e Codevasf 

(1989). 

 Diversos autores ressaltam a importância sócio-econômica da produção de frutas 

no Brasil. Segundo Faveret Filho, Ormond e De Paula (1999), a fruticultura apresenta 

uma maior “intensidade no uso de mão de obra, muito maior que as culturas de grãos”, 

podendo ser classificada (dependendo da cultura) de trabalho intensivo. Dessa forma, 

segundo os próprios autores “a alta geração de emprego e renda promovida pelo setor 
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e os efeitos multiplicadores em termos econômicos e sociais” agrega maior importância 

ao setor fruticultor. Segundo Cunha Filho e Carvalho (2005), para cada US$ 10 mil 

investidos no setor, é possível gerar cinco empregos, sendo três diretos e dois indiretos. 

Ribeiro et al. (2005) justifica a importância de estudos baseados no setor fruticultor 

nacional “tanto em âmbito econômico quanto social (geração de emprego e renda)”.  

 Segundo Savitci et al. (1994 apud TOMICH, 1999), um hectare de frutas pode 

gerar uma renda entre US$ 3.000 e US$ 6.000, enquanto os grãos propiciam uma 

renda média de US$ 100 a US$ 200, além do fato de que a fruticultura pode gerar de 

dois a seis empregos diretos por hectare cultivado, enquanto a cultura dos grãos gera 

em média 0,5 emprego direto por hectare. A diferenciação1 dos preços no mercado 

externo e interno também é significativa, sendo que, no caso do abacate, o preço de 

exportação é 140% maior; no abacaxi, 120%, 114% no caso do mamão; 400% no da 

manga; 46% no da melancia e 81% no caso do melão. (CODEVASF, 1989) Essa 

rentabilidade da fruticultura também é tratada por Neves (1998). Segundo o autor, a 

taxa interna de retorno da fruticultura situa-se entre 10% e 20%, apesar das taxas e 

tributos afetarem diretamente a competitividade da produção nacional, com a inserção 

de ICMS (isento para produtos exportados através da Lei Kandir), PIS, Cofins, e 

encargos trabalhistas (100%) (NEVES 1998). 

 Segundo estudo do Ministério da Agricultura (BRASIL, 1996 apud TOMICH 

1999), “a geração de um emprego na produção de frutas, custa, em média, US$ 

6.000, valor inferior ao de qualquer outro setor ou atividade, inclusive outras 

atividades agrícolas”. Assim, segundo o mesmo trabalho, a ampliação da produção de 

frutas no Nordeste poderia resultar na criação de aproximadamente trezentos mil 

empregos apenas no primeiro ano da expansão. 

 Além da questão social, a fruticultura apresenta grandes potencialidades. O 

Brasil, apesar de grande produtor de frutas, tem uma participação incipiente no 

mercado internacional, com participação em torno de 1,5% do mercado global 

(TOMICH, 1999). Assim, o Brasil é um país “marginal no comércio mundial de frutas 

                                                 
1   A diferenciação de preço apresentada pelo trabalho da CODEVASF não corresponde aos encontrados 
atualmente na comercialização de frutas no mercado internacional. No entanto, a diferenciação de preços 
evidencia a recente expansão do setor exportador. 
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frescas, embora seja o segundo maior produtor do mundo”, com um coeficiente de 

exportação que não ultrapassa 3% (FAVERET FILHO; ORMOND; DE PAULA, 1999). 

Tomich (1999) afirma que a participação do Brasil no comércio internacional de frutas 

tropicais é de apenas 10% em valor, o que evidencia grande potencial de crescimento.  

 Nesse contexto, devido ao fato de existirem regiões com grandes potenciais de 

produção, além de uma infra-estrutura ociosa dos países importadores durante vários 

meses do ano, o Brasil pode atingir uma posição de destaque como exportador de 

frutas tropicais (TOMICH, 1999). Segundo Faveret Filho, Ormond e De Paula (1999), “a 

potencialidade da fruticultura brasileira, especialmente a irrigada, é inquestionável”. A 

partir da década de 80, o comércio mundial de frutas frescas tem crescido de forma 

acelerada.  

 Segundo Neves (1998), entre os fatores que podem contribuir para uma maior 

demanda de frutas no mercado internacional estão: mudanças de hábitos, gostos e 

preferências, crescimento populacional e aumento da renda nos países importadores, 

bem como mudanças ambientais. Em termos de mudanças de hábitos, gostos e 

preferências, o autor identifica fatores determinantes como: aumento do cuidado com a 

saúde, a preocupação por parte da população com uma alimentação mais saudável, o 

surgimento do consumidor consciente, que preza por atendimento de exigências na 

produção (em seus mais variados níveis) e a questão da procura por novos sabores, 

com destaque para as frutas tropicais que são vistas como frutas exóticas nos países 

do hemisfério norte.  

 Em relação às mudanças ambientais, Neves (1998) cita a maior utilização de 

frutas como alimento principal das refeições e a maior entrada de mulheres no mercado 

de trabalho, fato esse que favorece a mudança de hábitos de consumo, priorizando 

produtos de fácil preparo. O crescimento populacional é um fenômeno objetivo de 

elevação da demanda, bem como o crescimento da renda mundial. 

 No que se refere à demanda, as frutas frescas possuem elevada elasticidade-

renda, valor em torno de 0,56, contra 0,41 para alimentos (GASQUES et al., 1997). 

Além disso, as grandes cadeias de distribuição, “tem requerido o fornecimento de 

cestas de frutas, compostas por diferentes produtos” (FAVERET FILHO; ORMOND; DE 
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PAULA, 1998). Essa nova demanda obriga as empresas a diversificarem suas fontes de 

fornecimento, além de ampliar as oportunidades para as frutas tropicais. 

 Neves (1998) observa que a comercialização de frutas em grandes redes 

varejistas serve como chamariz para novos clientes, além de favorecer a fidelização. 

Isso ocorre pelo fato de que a grande maioria dos produtos comercializados no varejo 

de alimentos é industrializada e, com isso, sofrem um processo de padronização 

industrial. Entretanto, a fruticultura, por não ser uma commodity pode servir de 

diferencial entre os estabelecimentos do varejo, comercializando produtos de alta 

qualidade e boa apresentação. 

 Além desses fatores, os países do hemisfério sul podem aproveitar as janelas de 

produção dos países do hemisfério norte. Esse fator tornou-se de extrema importância 

para que países como Chile e África do Sul se tornassem importantes fornecedores de 

frutas temperadas. No caso brasileiro, essas janelas aceleraram as exportações de 

frutas temperadas, mas podem favorecer também a venda de frutas tropicais. Ainda 

tratando de clima, observa-se que o Brasil apresenta diferenças significativas dentro do 

território nacional, favorecendo uma maior diversificação na produção de frutas frescas 

e podendo se tornar um importante fornecedor do mercado mundial. 

 Da mesma forma que as potencialidades da produção e exportação de frutas 

pelo Brasil são extensas, as dificuldades e entraves também o são. Tomich (1999) 

argumenta que um dos principais entraves para a maior inserção das frutas frescas 

brasileiras no mercado internacional está ligado à falta de conhecimento dos 

consumidores em relação a elas. Outro fator relevante, diz respeito ao baixo consumo 

per capita nacional - enquanto os países desenvolvidos consumiram aproximadamente 

214 kg/habitante/ano no ano de 1991, no Brasil esse consumo foi de 70 kg 

/habitante/ano (GASQUES, 1998).  

 A baixa qualidade das frutas comercializadas no mercado doméstico (pequeno e 

pouco exigente relativamente) faz com que haja necessidade de grandes esforços para 

que a produção brasileira atenda às exigências daquele mercado. Como o próprio autor 

diz: “... a expansão das exportações não pode ser determinada sem a consideração das 

necessidades do próprio mercado interno”. Observação corroborada por Neves (1998), 

que argumenta que “problemas de qualidade no mercado interno das frutas aqui 
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comercializadas são reflexo da pouca importância relativa da fruta para o brasileiro, 

onde apenas 3% da população consomem frutas de forma sistemática e diária”. 

 As embalagens, por exemplo, diferem quanto à qualidade entre os produtos 

exportados e os com destino ao mercado interno Enquanto os primeiros utilizam 

papelão ondulado, o segundo grupo utiliza caixas que freqüentemente geram 

amassamento, acarretam em falta de ventilação e danos mecânicos2. Além desses 

fatores, a corriqueira reutilização das embalagens favorece a transmissão de moléstias 

entre as frutas (NEVES, 1998). Não há uma padronização de embalagens, faltando 

especificações. 

 Neves (1998) enumera diversos problemas que dificultam a inserção das frutas 

produzidas no Brasil no mercado internacional. De fato, analisando a cadeia da 

fruticultura, diversos entraves são encontrados. Em relação à oferta, tem-se uma 

grande variedade de formas de produção e poucos centros de pesquisa, o que gera 

impacto na produtividade e na qualidade das frutas produzidas; também há uma grande 

heterogeneidade de produtores com capacidades gerenciais distintas, além da baixa 

qualificação da mão-de-obra. O custo Brasil mostra ser uma grande dificuldade para o 

setor, com ineficiências pós-porteira. O país não tem regularidade no fornecimento, o 

que gera ineficiências de comercialização. A forma de distribuição da produção entre os 

segmentos atacadistas e varejistas pode interferir na qualidade das frutas. 

 As armazenagens no setor são incipientes, com carência de equipamentos 

modernos para seleção, classificação e manuseio. Os packing houses são antigos, 

gerando problemas de conservação e apresentação das frutas aos consumidores finais. 

Esse fato gera um impacto negativo no retorno ao produtor e à cadeia de 

comercialização. Prosseguindo, a indústria de equipamentos pós-colheita não 

desenvolveu equipamentos específicos, com adaptação da rede frigorífica, 

apresentando, em virtude disso, deficiência na refrigeração nos supermercados.  

Esses fatores foram amenizados com o início da utilização do processo de 

irradiação que, consistindo em um procedimento aprovado pela organização mundial da 

saúde, eleva a durabilidade das frutas. Em termos de transporte, há predominância do 

                                                 
2 Caixas de madeira que não apresentam a segurança necessária para o transporte de frutas in natura. 
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uso rodoviário na distribuição para o mercado interno, sendo alguns refrigerados e 

outros não. Nesse contexto, as perdas de produção são elevadas  cerca de 10% , 

devido à distância da produção em relação ao mercado consumidor e à falta de 

otimização logística. 

 Em termos de comércio internacional, as principais deficiências se devem ao não 

atendimento das exigências de cunho social e ambiental, elevada utilização de 

defensivos e ao não controle de algumas doenças. 

 O trabalho da CODEVASF (1989) apontava diversos problemas referentes à 

produção da fruticultura nacional. A infra-estrutura necessária para adequada produção 

de frutas frescas é muito importante. A temperatura tem o objetivo de reduzir a 

velocidade de reações enzimáticas e a taxa de microorganismos. O controle da 

umidade também atende a esses objetivos. Porém, se a temperatura for muito baixa, 

pode causar danos irreversíveis (congelamento). Dessa forma, segundo o mesmo 

estudo, há grande importância no desenvolvimento de uma “cadeia fria” (cold chain) 

adequada, que deve englobar os processos desde o produtor até o consumidor final, 

incluindo armazéns e packing houses; veículos; armazéns (câmaras) no atacado; 

balcões e gôndolas; contêineres; porão de avião; porão de navio e até os refrigeradores 

domésticos. As inadequadas condições de armazenamento levam a ciclos de alta e 

baixa produção em função dos estímulos de preços dos períodos antecedentes 

(GASQUES et al., 1998). 

 Há frutas climatéticas (que só amadurecem no pé) e sofrem poucas alterações 

pós-colheita (uva, abacaxi, caju, laranja). 

 Outro fator que deve ser levado em consideração é a concentração do destino 

das exportações de frutas, uma vez que “quanto mais concentradas estiverem as 

exportações, mais a economia local estará sujeita às flutuações de demanda” (CUNHA 

FILHO; CARVALHO, 2004). Em termos de frutas exportadas, a pauta do Brasil sofreu 

significativas mudanças, sendo que produtos tradicionais como castanha de caju e 

laranja, reduziram sua participação, cedendo lugar para culturas como manga, melão, 

maçã e uva. Em termos de destino das exportações, 71,3% referem-se a três 

mercados: EUA, Holanda e Reino Unido. Observou-se, no entanto, uma tendência 

decrescente na concentração (CUNHA FILHO; CARVALHO, 2004). 
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 O mercado exportador de frutas apresenta significativas diferenças entre os 

segmentos de frutas tropicais e temperadas (RIBEIRO; BATISTA; LÍRIO, 2005). 

Enquanto as frutas de clima temperado possuem melhor aceitação no mercado 

internacional do hemisfério Norte, podendo-se utilizar as janelas de mercado, as frutas 

tropicais são tidas como exóticas e pouco conhecidas nesses países. Neves (1998) cita 

que 95% dos europeus nunca experimentaram a manga, fazendo com que sejam 

necessárias maciças campanhas de marketing, abordagem de turistas e criação de 

missões diplomáticas para incentivar seu consumo (NEVES 1998).  

 A sazonalidade de embarques não contribui para a formação de estruturas 

especializadas em termos de acondicionamento, gerando elevação dos custos (NEVES 

1998). 

 A pesquisa brasileira concentrou-se historicamente nos grãos, fazendo com que 

a fruticultura ficasse à margem dos sistemas de financiamento, garantia de preços e 

estoques reguladores (FAVERET FILHO; ORMOND, DE PAULA, 1999).  

 Faveret, Ormond e De Paula (1999) argumentam que “os modelos de crédito 

utilizados para a fruticultura são os mesmos colocados à disposição dos produtores de 

grãos e não levam em consideração o tempo de maturação da atividade frutícola”. Além 

disso, o setor fruticultor exige um maior nível de capitalização do que outros produtos. A 

diversidade da fruticultura – culturas anuais, semiperenes e perenes – não permite um 

tratamento uniforme do financiamento.  

 Devido ao fato do produto frutícola ser de alta perecibilidade e frágil ao 

manuseio, a mão-de-obra utilizada é muito importante na determinação da qualidade do 

produto (FAVERET FILHO; ORMOND; DE PAULA, 1999). Essa importância da mão-de-

obra também é citada no estudo da CODEVASF, que sugere que deve haver controle 

no manuseio, com o objetivo de redução de perdas. Segundo esse estudo, as perdas 

em países desenvolvidos situam-se entre 5% e 25% enquanto que nos países em 

desenvolvimento está entre 20% e 25% (CODEVASF, 1986). 

  A baixa freqüência de navios adequados ao transporte de cargas perecíveis 

dificulta a regularidade de fornecimento (CAIXETA; JANK apud GASQUES, 1998). 

Segundo Faveret Filho; Ormond; De Paula (1999), a “quantidade de frutas produzidas 

em condições de comercialização in natura não atinge escala suficiente que justifique o 



 19 

funcionamento de estruturas de armazenagem apropriadas”. Há ainda a questão de 

deficiências de fiscalização e inspeção dos produtos destinados ao mercado externo. 

 Diferentemente do setor agropecuário tradicional, a fruticultura apresentou 

déficits na balança comercial no período de 1980-95 (GASQUES, 1998). Entretanto, no 

período de 1990-2005, observou-se superávits (CUNHA FILHO; CARVALHO, 1998). 

 A análise da cadeia produtora de frutas se faz necessária sob vários aspectos. A 

composição de uma cadeia produtiva consistente, “pode exercer uma influência 

dinâmica, contribuindo para modernizar e aumentar a eficiência e a estabilidade da 

agricultura, ampliando as oportunidades, mas impondo exigências severas quanto á 

qualidade, prazo, preço.” (HOLANDA et al., apud CAVALCANTE FRANÇA 2001). 

Segundo Zylberstajn (apud Cavalcante França, 2001), a visão sistêmica de cadeias 

agroindustriais favorece a compreensão do funcionamento do setor como um todo, 

além de “mostrar sua real dimensão” e deixar evidente que “... uma série de serviços de 

armazenamento, transporte e beneficiamento, além da indústria de insumos, máquinas 

e equipamentos, não existiriam sem a agropecuária”. Os elevados requisitos de 

qualidade, como evidencia Faveret, Ormond e De Paula (1999), se consolidam em 

padronizações que já ultrapassam os limites nacionais, necessitando de controle de 

qualidade para toda a cadeia produtiva.  

 Faveret, Ormond e De Paula (1999) fornecem elementos que mostram a 

importância do tratamento desse setor como cadeia, uma vez que para que os atributos 

de qualidade adquiridos na produção sejam estendidos até o varejo, como o caso da 

uniformidade, são necessários cuidados nos processos de embalagem, transporte e 

exposição das frutas.  

 Dentro do contexto de exportação de frutas, dois conceitos devem ser tratados, 

quais sejam: food safety e food security. O primeiro refere-se à qualidade da fruta em 

termos de atributo de qualidade - prevê o consumo seguro do produto, sem causar 

moléstias aos consumidores. O segundo trata de aspectos relacionados à sanidade - 

inexistência de doenças que possam “causar prejuízos à produção, que vão desde a 

morte prematura das fruteiras, a diminuição da produtividade e a presença de frutos 

contaminados, passando pela necessidade de aumento do uso de agrotóxicos, 
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comprometendo a qualidade e homogeneidade das frutas e diminuindo a rentabilidade 

da cultura” (FAVERET; ORMOND; DE PAULA, 1999).  

Uma estratégia exportadora nacional não pode tratar o setor fruticultor como uma 

parte isolada, sob pena de ocorrer o risco de que as estratégias delineadas não surtam 

efeito. Segundo Ribeiro, Batista e Lírio (2005), “o sistema se caracteriza pelos padrões 

de interações das partes e não apenas pela agregação destas”. 

 Para Faveret, Ormond e De Paula (1999), “as informações que cada um dos 

agentes detém não são compartilhadas entre os elos da cadeia, mas utilizadas como 

elemento de barganha nas negociações”. E ainda, “o setor não está organizado 

enquanto cadeia, prevalecendo um ambiente competitivo entre as etapas”. 

 Resumindo: o setor fruticultor brasileiro enfrenta dificuldades quanto ao 

desenvolvimento de pesquisa e tecnologia, questões fiscais e de obtenção de crédito, 

além de dinâmicas distintas entre o mercado interno e externo que levam à dificuldade 

no cumprimento de exigências no último mercado. Todas essas questões sinalizam a 

necessidade de que esse setor seja tratado como um sistema co-integrado de produção 

e comercialização, ou seja, na forma de sistema produtivo.  
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3 GEOGRAFIA ECONÔMICA DA MANGA E DA UVA 

3.1 Contexto Mundial da Manga 

 Segundo dados da FAO (2007), a produção mundial de manga3 atingiu 28,5 

milhões de toneladas em 2005. A taxa de crescimento anual da produção mundial no 

período de 1990-2005 foi de 3,4%, sendo a variação acumulada de 67,5%. Para os 

sub-períodos de 1990-95, 1995-2000 e 2000-05, tem-se as seguintes taxas de 

crescimento: 5,8%, 1,8% e 2,9%, respectivamente, o que evidencia grande elevação da 

produção mundial de manga no início da década de 1990. 

 Entre os principais países produtores de manga, destaca-se a Índia, que 

respondeu por 44,5% do volume produzido no período de 1990-2005. Outros 

importantes produtores são China, com 10,6% de participação, México (5,91%) e 

Tailândia (5,80%), seguidos por Paquistão (4,13%), Indonésia (3,95%) e Brasil (3,05%).  

 Se for considerado apenas o ano de 2005, último ano de dados disponíveis, as 

mudanças não são tão significativas, conforme mostra a figura 1. 
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Figura 1 – Participação dos países na produção mundial de manga – 2005 

Fonte: FAO  

                                                 
3 As estatísticas da FAO sobre manga são agrupadas no grupo de mangoes, guavas e mangosteens. 
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 Entre os sete principais produtores de manga, o Brasil é o que apresenta maior 

produtividade, sendo esta em média 35% maior que a da China, 85% maior que a da 

Índia, 28% superior à da Indonésia, 13% superior à do México e 128% superior à do 

Paquistão. 

 As importações de manga no ano de 2005 totalizaram 826 mil toneladas (FAO, 

2007) e os principais países importadores de manga nesse período em termos de 

quantidade são relacionados na Figura 2. 
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Figura 2 – Importações mundiais de manga por país – 1989 a 2005 

Fonte: FAO 
Nas importações de manga em 2005, os Estados Unidos participaram com 

31,55%, Holanda4 com 11,86%, Emirados Árabes com 6,129%, Arábia Saudita com 

6,125%, e Reino Unido com 5,67%. 

 Em termos de valor, as importações da manga no ano de 2005 totalizaram US$ 

716,68 milhões (FAO 2007). Por ordem decrescente de participação nas importações 

mundiais dessa fruta, tem-se, em termos de valor, no período de 1989-2005, os 

Estados Unidos com 31,73% das importações totais, seguido por Holanda (12,26%), 

                                                 
4 A presença da Holanda como importante país importador está relacionada a presença do porto de 
Roterdã, principal porto de entrada de mercadorias na Europa. Esse fato é que possibilita a presença da 
Holanda entre os principais importadores e exportadores de manga e uva. 
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China (8,45%), França (8,06%) e Reino Unido (6,59%). Especificadamente para o ano 

de 2005, tem-se Estados Unidos com 23,60%, seguido por Holanda (14,84%), França 

(11,86%), Reino Unido (8,96%) e Alemanha (7,30%). 

 Pode-se observar, assim, que os principais países importadores de manga são 

os desenvolvidos, com hábitos de consumo distintos dos observados em países em 

desenvolvimento.  

 No caso das exportações no período 1989-2005, entre os países com papel de 

destaque em termos de quantidade estão México, Índia e Brasil com participações de 

31,61%, 12,17% e 10,11%, respectivamente, seguidos por Filipinas (6,83%), Paquistão 

(6,79%), Holanda (5,39%), Peru (3,78%), Equador (2,66%) e África do Sul (1,66%), 

(Figura 3).  
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Figura 3 – Exportações mundiais de manga por países selecionados – 1989 a 2005 

Fonte: FAO 

 O volume de manga comercializado em 2005 foi de 912 mil toneladas, sendo a 

taxa média de crescimento anual entre 1989 e 2005 de 11,66%. Segmentando esse 

período, tem-se taxa de 13,8% na década de 90 e de 7,87% entre 2000 e 2005. Em 

termos de valor para o período 1989-2005, destacam-se as participações do México 
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(29,23%), Holanda (10,32%), Índia (10,06%), Brasil (10,04%), Filipinas (9,88%) e Peru 

(5,10%). Especificadamente para o ano de 2005, tem-se o seguinte quadro: Índia 

(22,6%), México (15,95%), Holanda (15,41%), Brasil (13,38%) e Peru (7,07%).    

3.2 Contexto Mundial da Uva 

Segundo dados da FAO (2007), em 2005 a produção mundial de uvas atingiu 3,8 

milhões de toneladas, com uma taxa média de crescimento de 2,43% ao ano no 

período de 1990-2005. Para os sub-períodos de interesse, a taxa foi de 1,10% entre 

1995 e 2005 e de -0,74% entre 2000 e 2005. Merecem destaque ainda Espanha, China, 

Argentina, Irã e África do Sul.   

Os principais produtores de uva são Itália, França e EUA (Figura 4).  
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Figura 4 – Participação dos países na produção mundial de uva – 1990 a 2005 

Fonte: FAO 

 No período analisado, o Brasil aparece na 12ª posição no ranking dos maiores 

produtores de uvas, com participação de 2,43%. Considerando os dados de 2005, 

observa-se que a Itália permanece como principal país produtor, com 

representatividade de 21,87%, seguida por Estados Unidos e pela França, com 

participações de 18,15% e 17,37%, respectivamente. Ainda em destaque encontra-se a 

Argentina (6,92%), África do Sul (4,30%) e Brasil, com participação de 3,19% (FAO, 

2007). 
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 As importações mundiais de uva atingiram um volume de 3,2 milhões de 

toneladas e valor de US$ 4,5 bilhões no ano de 2005. Os principais países 

importadores de uva, quando classificados por ordem decrescente considerando a 

quantidade importada no período de 1989-2005, são Estados Unidos, Alemanha, 

Canadá, Reino Unido e França (Figura 5). 

 Para o ano de 2005, tem-se o seguinte quadro: Estados Unidos (16,65%), 

Alemanha (11%), Rússia (8,99%), Reino Unido (7,61%) e Canadá (5,723%) (FAO, 

2007). 

 

Figura 5 – Importações mundiais de uva por país - 1989 a 2005 

Fonte: FAO 

  Os maiores participantes do comércio internacional de uva (importadores), com 

referência ao valor importado no período de 1989-2005, são os mesmos países que se 

destacam na importação por volume, com pequenas variações de participação. Assim, 

em termos de representatividade tem-se Estados Unidos, com participação de 21,35%, 

Alemanha (13,8%) e Reino Unido (10,18%), seguidos por Canadá (7,69%), Holanda 

(6,35%), China (5,87%) e França (5,87%). Para o ano de 2005, têm-se Estados Unidos, 

Alemanha, Reino Unido e Holanda, com participações de 20,83%, 11,01%, 11,00% e 
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7,37%, respectivamente. Dessa forma, os quatro principais países importadores de uva 

são responsáveis por 50,25% do valor importado no ano de 2005, indicando 

concentração. Vale ainda lembrar que desses países três são europeus. Essa alta 

concentração evidencia a importância dos aspectos de adequação da produção e 

comercialização da uva às normas ou regulamentos dos mercados de destinos, como a 

Eurepgap, por exemplo. 

 Passando dos países compradores para os países exportadores, o quadro de 

principais participantes se altera significativamente.  

Para o ano de 2005, o volume exportado de uva foi de 3,5 milhões de toneladas, 

com uma taxa de crescimento anual de 5,94% ao ano para o período de 1989-2005. 

Para sub-período, essas taxas atingiram 4,76% na década de 90 e 4,98% entre os anos 

2000 e 2005.  

Em 1961, a exportação mundial de manga atingiu 395 mil toneladas, e países 

que se destacavam na época não mantiveram suas participações.  A Bulgária, que em 

1961 respondia por 29,44% das exportações mundiais de uva, perdendo apenas para 

Itália chega a 2004 com uma participação de praticamente 0,01%, enquanto a 

participação da Itália foi de 22,9% (FAO, 2007). 

 Os principais países exportadores de uva, em quantidade, para o período de 

1989 a 2005, foram Chile, Itália e Estados Unidos, com participações de 24,00%, 

22,96% e 12,80%, respectivamente. Outros países de destaque nesse contexto são 

África do Sul (5,78%), Espanha (4,39%) e Grécia (3,95%) (Figura 6). 
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Figura 6 – Exportações mundiais de uva por países – 1989 a 2005 

Fonte: FAO 

O Brasil estava classificado em vigésimo lugar, com 0,61% de participação nesse 

mercado considerando a média do período 1989 a 2005. Para o ano de 2005 

especificamente, destacaram-se Chile (21,10%), Itália (14,12%), Estados Unidos 

(12,73%), Holanda (6,89%), África do Sul (6,55%), México (5,41%) e Turquia (4,43%). 

O Brasil ocupou a 15ª posição, com 1,46% de participação.  

 Classificando os países em termos de participação no comércio internacional, 

por valor exportado, considerando o período de 1989 a 2005, tem-se como destaque 

Itália, Chile e Estados Unidos, com participações de 21,7%, 18,9% e 18,2%, 

respectivamente. Ainda em destaque estão Holanda (6,46%), África do Sul (5,63%) e 

Espanha (4,84%). O Brasil ocupou a 15ª posição, com 1% de participação. No ano de 

2005, as mudanças são significativas; os Estados Unidos lideraram as exportações em 

valor, com 20,90%, seguidos por Itália (17,07%) e Holanda (13,3%). Destacam-se 

também África do Sul (8,93%), México (4,73%) e Espanha (4,70%), seguidos por Grécia 

(4,05%), Bélgica (3,76%) e Brasil, com participação de 3,23% (FAO, 2007). 

 Os dados analisados mostram que o Brasil vem se colocando como um 

importante país exportador de uva, tendo iniciado suas exportações nos fins dos anos 

70 e início da década de 80. Países como Chile, Grécia, Itália e Holanda, já eram os 
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principais países exportadores no ano de 1961, o que favorece a conquista de 

mercados e dificulta a entrada de novos participantes. 

    As exportações de uva cresceram a uma taxa equivalente a 8,58% ao ano no 

período de 1961-2004, com 10,1% ao ano para o período de 1980-1990, 4,0% ao ano 

no período de 1990-2000 e 5,5% ao ano no período 2000-2004. Assim, o período de 

ingresso do Brasil no mercado internacional coincidiu com o período de maior expansão 

das exportações de uva. 

3.3 Contexto Brasileiro da Manga 

 A produção brasileira de manga em 2005 atingiu aproximadamente um milhão de 

toneladas, segundo dados do IBGE (2006). O destaque foi a região Nordeste 

responsável por 66,65% da produção, seguido pelo Sudeste (30,45%), Norte (1%), Sul 

e Centro-oeste (0,95%). Em termos de valor, tem-se um total de R$ 428 milhões e 

acréscimo de 37,7% em relação a 2002. O crescimento em valor é superior ao da 

quantidade produzida, que foi de 18,97% considerando o ano de 2005 frente ao de 

2002.  O aumento da área plantada nesse período foi de apenas 2,19%. 

 Na produção estadual de manga, os estados de maior relevância são: Bahia, 

(33,57%), São Paulo (24,03%) e Pernambuco (15,80%). O quarto Estado produtor de 

manga é o Rio Grande do Norte, com uma participação de 4,78%. Assim, tem-se que 

os quatro grandes produtores nacionais foram responsáveis por 78,18% da produção 

brasileira no ano de 2005 (IBGE, 2006) (Figura 7). 
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 Figura 7 – Participação dos Estados na produção nacional de manga – 2005 

 Fonte: IBGE 

 A área destinada à plantação de manga ocupou 68,1 mil hectares em 2005, 

reduzindo-se 2,12% em relação a 2004. Em termos de área destinada à produção de 

manga, o Nordeste lidera com 60,26% do total, com destaque novamente para a Bahia 

e Pernambuco, que juntos são responsáveis por 28,03%, com participações respectivas 

de 26,92% e 11,11%. Outro grande Estado produtor é São Paulo. No entanto, apesar 

de mobilizar uma área semelhante à da Bahia, tem uma produção 48,41% menor do 

que daquele estado (IBGE, 2006). 

 A média nacional de produtividade foi de 14,7 toneladas por hectare no ano de 

2005. Em apenas três anos, a produtividade nacional aumentou 16,41%. O melhor 

desempenho foi do Estado de Sergipe, com uma produtividade de 22,4 toneladas por 

hectare. Entretanto, Sergipe foi responsável por apenas 2,53% do total produzido no 

Brasil em 2005, utilizando 1,69% da área destinada à cultura da manga.   

 A Bahia teve produtividade elevada para essa cultura, com 19,64 toneladas por 

hectare, sendo a segunda maior produtividade em termos nacionais no ano de 2005, 

seguida por Pernambuco - produtividade de 18,24 toneladas por hectare. 

 Em termos de valor da produção da manga, a região de maior destaque continua 

sendo o Nordeste, com 71,4% do total nacional, seguido pelo Sudeste com 25,82%, 

sendo este último representado fortemente por São Paulo. A Bahia é responsável por 
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37,33% do valor nacional da produção da manga, seguida por Pernambuco com 

19,33%.  O terceiro grande estado nordestino e quarto nacional é o Rio Grande do 

Norte, com participação de 4,96% (IBGE, 2006). 

 Assim, é possível concluir que o Nordeste é a principal região produtora de 

manga, no que se refere à quantidade, ao valor da produção, à área destinada à cultura 

e produtividade. Dentro dessa região, os estados de maior relevância são Bahia e 

Pernambuco. 

 O Sudeste também se mostra como uma importante região produtora, mas 

claramente dependente do Estado de São Paulo que foi responsável por 78,9% da 

produção em quantidade, 80,70% em valor e 77,19% da área destinada à cultura no 

Estado. Essas participações foram calculadas para os valores acumulados de 2002 a 

2005 (IBGE, 2006). Porém, é importante destacar que, enquanto a produção paulista 

sofreu uma redução de quantidade produzida de 16,5%, a produção baiana teve um 

incremento de 29,77% e a pernambucana, de 4,6%. 

 As exportações brasileiras de mangas atingiram 115,5 mil toneladas no ano de 

2006, segundo dados da Secex (2007), um crescimento anual equivalente a 19,7% no 

período de 1989 a 2006. Em termos de representatividade dos estados nas 

exportações de manga, há grande participação da Bahia e de Pernambuco, que juntos 

representam 84,04% do total exportado nesse período. Separadamente, a Bahia 

participou com 46,10% e Pernambuco com 37,94%. Tomando como referência apenas 

o ano de 2006, essas participações se alteram de maneira modesta, com Bahia tendo 

parcela de 51,7% e Pernambuco de 35,8% (Figura 8). 
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Figura 8 – Brasil: Exportação de Manga por Estado – 2006 

Fonte: Secex 

 Em relação à exportação, o Estado de São Paulo também merece destaque: no 

período analisado ele respondeu por 6,03% da produção, seguido por Rio Grande do 

Norte, com 5,25%. Dos estados que atuam como exportadores, não há representantes 

da região Norte do Brasil e os representantes de outras regiões têm participação 

discreta. 

 Em relação ao valor das exportações, não há significativa alteração em relação à 

quantidade dos Estados exportadores. A Bahia foi responsável por 44,23% e 

Pernambuco, por 41,52%. São Paulo mantém a participação de 5,82% e Rio Grande do 

Norte de 4,17% (SECEX, 2007). 

 Enquanto São Paulo apresentou uma exportação de US$ 2,9 milhões em 1989 e 

chegou em 2006 com valor nulo para as exportações, a Bahia teve um crescimento 

anual médio de 37,9% e Pernambuco de 48,6%. 

 Dessa forma, é possível observar o rápido crescimento comparativo da produção 

da Bahia e Pernambuco frente aos demais Estados brasileiros nas exportações de 

manga, sendo os dois principais estados de inserção no mercado internacional. Em 

termos de quantidade, a Bahia teve uma taxa de crescimento anual médio de 36%, 

enquanto Pernambuco obteve taxa de 46,63% a.a. 
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 Analisando os principais destinos das exportações brasileiras de manga, tem-se 

Holanda como principal país importador no período de 1989-2006, com 46% do total 

exportado, seguido por Estados Unidos (22,06%), Reino Unido (8,53%), Portugal 

(7,95%), Espanha (3,75%), Canadá (3,32%) e França (2,65%). (Figura 9). 
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 Figura 9 – Principais Países Importadores de Manga Brasileira (%) – 1989 a 2006 

Fonte: Secex 

 Assim, mais de 71% das exportações brasileiras de manga dizem respeito às 

importações de países de origem européia. Isso mostra a importância da adequação da 

produção e comercialização brasileira às normas européias de importação, com 

destaque para o Eurepgap. Quanto ao valor das exportações, esses países mantêm 

posição de destaque: Holanda com 46,21%;  Estados Unidos com 22,31%; Portugal 

com 8,58%; Reino Unido com 8,26%; Espanha com 3,43%; França com 3,11% e 

Canadá, com participação de 2,84% no período de 1989 a 2006 (SECEX, 2007). 

 A classificação quanto à quantidade exportada apenas no ano de 2006 mostra 

modesta variação em relação ao período de 1989 a 2006, com Holanda tendo 

participação de 45,5%, seguida pelos Estados Unidos (20,2%), Reino Unido (9,7%), 

Portugal (9,0%), Espanha (6%) e Canadá (3,3%). (SECEX, 2007) 

 As importações brasileiras de manga totalizaram 103 mil toneladas no período de 

1989 a 2006 alternando anos de baixa e alta importação. Tem-se, por exemplo, o ano 

de 1995 cuja importação foi de noventa e três toneladas (SECEX, 2007). 
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 Os principais países que exportaram manga para o Brasil no período analisado 

foram Costa Rica (50,75%), Colômbia (20,84%), Venezuela (18,91%) e Porto Rico 

(6,56%). 

3.4 Contexto Brasileiro da Uva 

 A produção brasileira de uvas foi de 1,23 milhões de toneladas em 2005, com 

valor da produção de R$ 1,49 bilhões. A área destinada à produção dessa fruta foi de 

73,2 mil hectares, crescimento de 10,41% frente a 2002, com uma taxa média de 

crescimento anual de 2,51% no período (IBGE, 2006). 

 A quantidade produzida apresenta tendência clara de crescimento, com taxa 

média de 1,78 % ao ano entre 1989 e 2005, e de 10,39% em valor no período de 2002 

a 2005. Assim, tem-se uma cultura em que a taxa de crescimento da produção em valor 

é muito superior à taxa de crescimento da produção física, sugerindo melhores preços 

para a comercialização da uva.  

 Entre as regiões brasileiras, o principal pólo produtor de uva encontra-se na 

região Sul, responsável por 62,08% da produção total brasileira, seguida por Sudeste 

(18,95%), Nordeste (18,62%), Centro-Oeste (0,32%) e região Norte, com participação 

de 0,03% na produção total (IBGE, 2006). 

 O Estado do Rio Grande do Sul5 é responsável por 49,95% da produção total 

brasileira, sendo o principal Estado produtor, seguido por São Paulo (17,73%), 

Pernambuco (10,70%), Paraná (8,40%) e Bahia (7,64%). (Figura 10) 

                                                 
5 Apesar de grande importância em termos de participação na produção nacional de uvas, a produção do Rio Grande 
do Sul é destinada à produção de vinhos, sendo que apenas uma pequena parcela de sua produção se dedica à uva de 
mesa. 
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Figura 10 – Participação dos Estados brasileiros na produção nacional de uva – 2005 

Fonte: IBGE 

Assim, os cinco principais Estados produtores de uva representaram 94,42% da 

produção total. Buscando verificar possíveis migrações da produção brasileira de uva 

entre regiões, já que o início da produção nordestina de uvas é relativamente recente 

quando comparada às produções de Rio Grande do Sul e São Paulo, foram calculadas 

as taxas de crescimento anual para o período de 2002 a 2005 para os principais 

estados produtores Obtendo-se, então, os seguintes valores: para o Rio Grande do Sul, 

a taxa de crescimento anual foi de 1,8%; no caso do Paraná, a variação não foi 

significativa (0,03%); em São Paulo, a produção cresceu a uma taxa média negativa de  

4,76%; na Bahia, a produção cresceu 7,04% ao ano e em Pernambuco, o crescimento 

anual foi de 10,83% (IBGE, 2006). 

 Percebe-se assim uma rápida expansão da produção de uva em Estados não 

tradicionais e crescimento modesto no Rio Grande do Sul, estabilidade no caso do 

Paraná e decréscimo da produção paulista. O caso do Rio Grande do Sul pode ser 

compreendido como de falta de capacidade de crescimento, uma vez que por se tratar 

de uma produção tradicional, as principais regiões adequadas à produção de uvas 

estão ocupadas. No caso dos Estados do Nordeste, ocorre um processo inverso: a 

significativa taxa de expansão anual pode refletir na disponibilidade de áreas para 

produção, na adequação das variedades às condições climáticas e de solo da região, e 
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nas mudanças tecnológicas que possibilitaram a produção de uvas irrigadas e sem 

sementes. 

 A análise das participações das regiões no valor da produção dessa fruta mostra 

que a região Sul manteve o destaque com 50,76% do valor produzido.  O Nordeste veio 

na seqüência, com participação de 28,8%, seguido por Sudeste 19,89%, Centro Oeste 

(0,52) e Norte (0,03%) (IBGE, 2006). 

 Em termos de Estados, Rio Grande do Sul teve participação de 40,88%, seguido 

por São Paulo (17,91%), Pernambuco (16,87%), Bahia (11,55%) e Paraná, com 

participação de 7,76% (IBGE, 2006). 

 Portanto, em termos de valor produzido, o Nordeste ganha maior destaque, 

ampliando sua participação em dez pontos percentuais comparativamente à 

participação em quantidade. Vale ressaltar que o destino das produções de Rio Grande 

do Sul, São Paulo, Pernambuco e Bahia são distintos. O primeiro Estado canaliza 

grande parte da produção para a vitivinicultura, enquanto os demais destinam a maior 

parte da produção à uva de mesa, consumidas in natura. 

 Buscando identificar migrações de valor entre as diferentes regiões produtoras, 

calculou-se a taxa média de crescimento anual da produção para os cinco principais 

estados produtores. No caso do Rio Grande do Sul, a taxa de crescimento anual foi de 

10,4%, muito superior ao crescimento da produção, que foi de 1,74%. No caso do 

Paraná, a taxa de crescimento anual do valor da produção foi de 0,6%, sendo 3,1% 

para São Paulo, 9,6% para a Bahia e 25% para Pernambuco. 

 O Nordeste, com uma participação muito significativa em relação à produção de 

uva, ocupa apenas 10,77% da área total destinada à cultura, com a região Sul 

utilizando 70,41% e o Sudeste 18,33%.  Esses dados sugerem uma produtividade 

média superior no Nordeste em relação às outras regiões. 

 A produtividade média da cultura da uva no Brasil atingiu em 2005 o valor de 

16,83 toneladas por hectare. Entretanto, a análise desses dados em relação a regiões, 

revela altas variações entre as mesmas. A região Sul, líder em produção por 

quantidade, valor e área, apresentou uma produtividade média de 14,52 toneladas por 

hectare. A região Sudeste apresentou uma produtividade média de 17,31 toneladas por 

hectare e a região Nordeste obteve um rendimento médio de 30,16 toneladas por 
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hectare. As regiões Norte e Centro-Oeste apresentaram as produtividades médias de 

15,4 e 11,1 toneladas por hectare, respectivamente (IBGE, 2006). 

 Em termos de comércio internacional, as exportações brasileiras de uva 

atingiram 62,2 mil toneladas no ano de 2006, com um crescimento de 2998%, uma vez 

que em 1989 as exportações brasileiras totais foram de duas mil toneladas. No que se 

refere à taxa de crescimento média, as exportações brasileiras aumentaram 22,38% ao 

ano no período de 1989 a 2006 (SECEX, 2007). 

 No ano de 2006 foram exportados US$ 118,5 milhões, observando-se taxa de 

crescimento anual de 27,86% entre 1989 e2006, pouco acima da obtida para 

quantidade.  

 As exportações de uva no período de 1989 a 2006 foi altamente concentrada em 

Pernambuco (44,57%) e Bahia (44,56%). O terceiro maior Estado exportador, nesse 

período foi São Paulo, com participação de 8,08% (Figura 11).  

44,57 44,56

8,08

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

Pernambuco Bahia São Paulo

(%
)

 

Figura 11 – Brasil: Participação nas exportações nacionais de uva (%) - 1989 a 2006 

Fonte: Secex  

  Rio Grande do Sul e Paraná, que juntamente com Pernambuco, Bahia e São 

Paulo são os maiores produtores nacionais, apresentaram participações modestas em 

termos de quantidade exportada, com 0,21% de participação para o Rio Grande do Sul 

e 0,73% para o caso do Paraná. Novamente, vale ressaltar que essa grande 
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disparidade entre a produção e as exportações do Rio Grande do Sul é resultado da 

importante parcela de produção de uvas desse estado destinada à produção de vinhos.  

 Em termos de valor, as participações observadas para quantidade praticamente 

se mantém, com Bahia e Pernambuco respondendo por 46,60% e 46,1%, 

respectivamente. São Paulo responde por 5,57% dessa parcela. 

 Os fatores anteriormente expostos indicam a necessidade de, ao se estudar a 

competitividade das exportações brasileiras de uvas de mesa, focar no exame da 

inserção da produção de Pernambuco e da Bahia no mercado internacional, dada a 

importância desses estados nesse contexto. 

 Os principais destinos das exportações brasileiras de uvas de mesa foram 

Indonésia, com participação de 27,42% no total, seguido por Martinica (19,18%), 

Argentina (8,51%), Japão (8,12%), Noruega (7,01%), China (6,85%) e Alemanha 

(4,68%). Essa classificação refere-se ao período de 1989-2006 e para quantidade 

(Figura 12).  
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Figura 12 – Principais Países Importadores de Uva do Brasil (%) – 1989 a 2006 

Fonte: Secex 

 Considerando apenas o ano de 2006, têm-se as seguintes participações: 

Indonésia (52,3%), China (21,5%), Japão (15,8%) e Alemanha (4,5%) (SECEX, 2006). 

Pode-se verificar, assim, alta concentração. 
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 Em termos de valor, para o período de 1989-2006, não se tem mudanças 

significativas relativas a quantidade. Indonésia representa 24,7%, seguida por Martinica 

(14%), Japão (9,4%), China (8,3%), Hong Kong (7,7%), Paraguai (6,4%), Argentina 

(5,6%) e Alemanha (4,0%). Classificando as exportações por destino no ano de 2006, 

as participações são de 48,7% para Indonésia, 22,7% para China, 18% para Japão, 

4,1% para Alemanha e 2,1% para Hong Kong. Assim, percebe-se que as exportações 

no ano de 2006 são muito mais concentradas do que quando calculadas para o período 

de 1989 a 2006. 

 As importações brasileiras de uva apresentaram grande variação no período de 

1989-2006, com importações em anos consecutivos acima de 22 mil toneladas (1995; 

1996; 1997; 1998) e retorno ao patamar de 1994 em torno de oito mil toneladas. No ano 

de 2006, as importações brasileiras de uvas frescas foram de 12,08 mil toneladas, com 

valor de US$ 11,2 milhões de dólares. Para o período de 1989-2006, a taxa de 

crescimento anual das importações de uva foi de -0,62% em quantidade e de 0,34% em 

valor.  

 Entre os principais países fornecedores de uvas frescas ao mercado brasileiro, 

em valor, destacam-se Chile, Argentina e Estados Unidos, com participações de 71,7%, 

21,3% e 5,8%, respectivamente. (SECEX, 2007) 

 Em termos de quantidade importada, os principais fornecedores foram Chile 

(69,01%), Argentina (25,11%) e Estados Unidos, com 4,65%. 

 Assim, as importações brasileiras são fortemente concentradas em três países 

fornecedores, o que se verifica para o ano de 2006. 
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4 FATORES DE COMPETITIVIDADE PARA EXPORTAÇÃO DE MAN GA E DE 

UVA 

Conforme destacado pela bibliografia analisada, a produção frutícola é capaz de 

gerar importantes melhorias em termos sócio-econômicos. Para o pólo fruticultor do 

sub-médio do São Francisco, composto pelos municípios de Petrolina e Juazeiro, os 

resultados não são diferentes. 

Em termos sociais, pode-se citar as melhoras nos índices de GINI para 

educação, trabalho e renda. Embora esses resultados não estejam unicamente 

relacionados à produção frutícola6, parte significativa desses ganhos está relacionada à 

principal produção regional – fruticultura. 

Com relação ao desempenho econômico, os dados refletem a alta rentabilidade 

das culturas de manga e uva na região. Petrolina e Juazeiro estão entre os principais 

municípios em termos de PIB agrícola municipal, conforme levantamento realizado pelo 

IBGE.  

Juazeiro apresenta a quarta maior renda agrícola nacional, com um volume de 

riqueza gerado da ordem de R$ 520 milhões em 2006, passando da décima oitava 

posição em 2005 para a quarta posição no ano seguinte. 

Petrolina passou do décimo quarto lugar em 2005 para ocupar a posição de 

sexta maior renda municipal advinda da produção agropecuária de 2006, com uma 

riqueza gerada pelo setor da ordem de R$ 431 milhões (IBGE, 2007). 

Dessa forma, os resultados apresentados indicam um significativo crescimento 

da renda regional que pode, em parte, ser explicado pela competitividade nas 

exportações de manga e uva.  

Assim, neste capítulo busca - se identificar alguns fatores que podem contribuir 

para a competitividade dos produtos do pólo Petrolina – Juazeiro. 

4.1 Histórico 

O histórico de formação e desenvolvimento do pólo fruticultor da região do sub-

médio São Francisco - municípios de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA) - já fornece alguns 

                                                 
6 As melhoras apresentadas pelos índices de GINI não são exclusivos da região, uma vez que os resultados gerais 
para o Brasil como um todo também apresentaram significativas melhoras. 
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fatores que auxiliam na compreensão de sua possível competitividade internacional nas 

exportações de manga e de uva.  

 As bases para o desenvolvimento da fruticultura exportadora dessa região datam 

da década de 1950, quando investimentos públicos foram feitos com o objetivo de 

analisar potencialidades de produção regional. Para tanto, duas instituições públicas, a 

SUDENE (Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste) e o GISF (Grupo de 

Irrigação do São Francisco) iniciaram levantamento dos recursos naturais da região, 

com o intuito de sugerir ações econômicas capazes de gerar desenvolvimento 

econômico nessa região (caracterizada pela presença do rio São Francisco e de áreas 

de caatinga). Dessa forma, foram feitos estudos sobre o solo e sobre o clima, bem 

como da possibilidade de implantar projetos de irrigação, culturas adequadas às 

características geográficas, identificação do tamanho ideal de lotes para o início da 

produção, bem como a gestão mais adequada do uso da água (Souza, 2005). Ainda 

nesse período, foram feitos investimentos públicos em transporte, energia e infra-

estrutura urbana (SILVA, 2001 apud SOUZA, 2005). Assim, desde o início, o processo 

de desenvolvimento da região contou com o planejamento de ações. 

 Na década de 1960, por iniciativa do governo federal, foram criados projetos 

pilotos na região, numa área de 500 hectares, contando com infra-estrutura de irrigação 

e com estações de pesquisa agrícola. Esses projetos visavam testar diversas culturas e 

gerar aprendizado de agricultura regional. As culturas selecionadas para esse projeto 

piloto foram milho, algodão, feijão, cebola, manga, melão, tomate e alface (SOUZA, 

2005).  

 Na década de 70, outra importante instituição pública foi criada com o objetivo de 

gerar estudos de viabilidade técnica e econômica dos projetos públicos de irrigação. A 

CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco) foi criada em 

1974 para ser responsável por todas as etapas de execução de tais projetos. Também 

a implantação de mais seis projetos de irrigação, (com subsídio governamental) e o 

estabelecimento de parcerias com o setor privado (empresários vindos de São Paulo, 

Pernambuco e Bahia) foram ações atribuídas a essa entidade. 

 Por consistir em uma região caracterizada como um vale em meio à seca, o Vale 

do São Francisco era uma alternativa promissora. Com o desenvolvimento de projetos 



 41 

pilotos, notou-se que a capacidade de produção agrícola baseada em recursos de 

irrigação poderia ser viável. Dessa maneira a CODEVASF, além de ampliar os projetos 

de irrigação, visou unir as iniciativas do governo federal ao setor privado, para dar forma 

sustentável a esses projetos e atrair novos produtores. 

 Após o período de consolidação dos projetos pilotos, a expansão das atividades 

coordenadas pela CODEVASF ocorreu focada no mercado interno, baseada em 

culturas como cebola, melão, melancia, tomate e pimentão. 

 No entanto, a rentabilidade apresentada por essas culturas não se mostrou 

satisfatória, sendo necessária a busca por outros produtos que pudessem oferecer 

lucros maiores. Concomitantemente, algumas indústrias processadoras de polpa de 

fruta instalaram-se na região, o que incentivou o desenvolvimento da fruticultura.   

  Assim, o cenário que se configura na década de 1980 para a região é de infra-

estrutura de irrigação consolidada, presença do estado na gestão dos projetos públicos 

de irrigação, com vários incentivos aos produtores locais, um setor agroindustrial capaz 

de absorver a produção regional, lavouras que apresentavam maior rentabilidade 

(destaque para o melão, além de manga, banana e limão) e produtores rurais que 

mostraram capacidade gerencial diferenciada, por suportar as dificuldades econômicas 

da década de 1980. Segundo Souza, com a crise de 1980 “... os programas de 

financiamento voltados para a região foram severamente atingidos, fazendo com que 

houvesse uma seleção natural dos agricultores da região, e permanecessem apenas 

aqueles com certa capacitação técnica e com melhores informações sobre o 

mercado”.(SOUZA, 2005). 

 Até 1983, todos os projetos de irrigação tinham a participação pública em sua 

gestão, cenário alterado com a emancipação dos perímetros de irrigação, que 

passaram a ser geridos na forma de co-gestão entre Codevasf e os produtores locais. 

 No final da década de 80 outra instituição pública foi criada e gerou grandes 

benefícios para o desenvolvimento regional. A Embrapa (Empresa Brasileira de 

Pesquisas Agropecuárias) criou em 1976 uma sede em Petrolina destinada a gerar 

pesquisa voltada para a região do semi-árido, Embrapa – Semi-árido. A criação da 

Embrapa Semi-árido permitiu o desenvolvimento de variedades de frutas adequadas às 

condições geográficas da região e preferidas dos consumidores, além de propiciar o 
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conhecimento de manejo adequado, visando maior produtividade. Dessa forma, a 

presença local da Embrapa possibilitou o desenvolvimento de produtos e técnicas de 

cultivo que favoreciam a gestão produtiva visando atender às janelas de mercado de 

exportação, gerando uma produção com foco comercial. 

 Como explicitado anteriormente, no início da produção frutícola na região o 

destaque dado era para a cultura do melão, dada a boa adaptação desse produto às 

condições locais e por ter um mercado consumidor em expansão. Parte da 

comercialização do melão produzido no sub-médio do São Francisco era realizada pela 

cooperativa de Cotia (CAC), uma cooperativa que iniciou suas atividades com 

migrantes japoneses na década de 1920 em São Paulo, e que na década de 1950 já 

contava com 5.000 membros. A CAC comprava significativa parcela da produção de 

melão da região, comercializando esse produto no mercado interno e externo. A CAC já 

contava na década de 80 com experiência na comercialização de frutas e com o 

conhecimento de técnicas de produção. Com o passar do tempo, cresceu a parcela de 

cooperados na região, favorecendo a disseminação de técnicas de produção e 

comercialização focadas na qualidade dos produtos fornecidos ao mercado e nas 

preferências reveladas pelos consumidores. No entanto, como a produção e exportação 

de melão apresentaram rápida expansão, a qualidade do produto fornecido perdeu 

uniformidade, o que prejudicou as exportações.  Assim, as principais instituições 

presentes no pólo de produção de frutas perceberam a necessidade de criar 

associação de produtores locais, com a responsabilidade de resolver problemas de 

qualidade dos produtos e de centralizar as informações mercadológicas. Dessas 

iniciativas, surgiram importantes associações de produtores como a Brazilian Grapes 

Marketing Board – BGMB e a Valexport – Associação de Produtores Exportadores de 

Hortigranjeiros e Derivados do Vale do São Francisco. O nascimento dessas 

instituições estava fortemente atrelado ao início do processo de exportação de manga e 

de uva da região em 1987, com a criação da Valexport em 1988. 

 Dessa forma, pode-se perceber que o desenvolvimento da região do sub-médio 

do São Francisco ocorreu num contexto de planejamento de ações, de aprendizado (via 

projetos piloto), de incentivos e profissionalismo (CODEVASF), de seleção adequada 

dos produtores mais aptos e das culturas de maior rentabilidade, de importante 
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participação dos produtores locais na gestão dos processos de investimento (co-gestão 

dos perímetros de irrigação), de experiência na comercialização, produção e atributos 

de qualidade (CAC) e de organização dos produtores locais (Valexport, BGMB, etc). 

 Assim, desde o início de sua formação como importante pólo exportador de 

frutas, as etapas de desenvolvimento da região foram fortemente amparadas por 

instituições que visavam a viabilidade econômica, o que pode responder em parte pela 

alta capacidade competitiva da região nas exportações de manga e de uva. 

4.2 Oferta Constante e Volumosa  

A freqüência de oferta de frutas no mercado internacional pode representar 

importante fator competitivo, dado a estrutura de comercialização vigente nos mercados 

de manga e de uva abastecidos pelo pólo Petrolina – Juazeiro. 

 Os destinos principais da produção brasileira de manga e de uva são os 

supermercados na Europa, que compram grande parcela da produção. No entanto, a 

forma de comercialização não é direta, sendo normalmente realizada com a prestação 

de serviços de alguns intermediários, que negociam a fruta diretamente com o produtor 

e são os responsáveis por sua comercialização no mercado internacional. Há diversas 

formas de comercialização como destacado por Souza (2005). Mas é importante 

salientar que a manga e a uva apresentam especificidades distintas que garantem parte 

de sua competitividade nos mercados internacionais.  

 No caso da uva, um fator responsável por sua competitividade no mercado 

internacional, diz respeito ao fato dessa fruta ter um comércio já bem estabelecido, 

favorecendo a demanda devido ao conhecimento do produto em países como os EUA e 

europeus, principais importadores brasileiros. No entanto, há diversos países que 

fornecem uva para os principais mercados importadores, como Grécia, Itália, África do 

Sul, Argentina e Chile. Esses são os principais concorrentes brasileiros na exportação 

dessa fruta. O Brasil tem um importante diferencial em relação a esses países: a 

capacidade de ter duas safras anuais para esse produto, no primeiro e no segundo 

semestre. A safra do primeiro semestre apresenta preços inferiores aos do segundo, 

pois importantes exportadores fornecem a uva nesse período. Além disso, a 

produtividade dessa fase do ano é inferior à do segundo semestre, pois as 
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temperaturas nos meses de maio, junho e julho são mais amenas, tendo influência no 

rendimento da cultura (SOUZA, 2005). 

 No entanto, as vantagens são maiores na safra do segundo semestre, não só 

pelo fato de se observar temperaturas mais elevadas, que favorecem a produtividade 

dos parreirais, mas principalmente porque o “... o Brasil está praticamente sozinho no 

mercado europeu do mês de outubro ao mês de dezembro...”, o que garante os 

melhores preços nesse mercado (SOUZA, 2005). Essa vantagem competitiva de poder 

oferecer duas safras no ano, e utilizar as janelas de mercado que possibilitam um preço 

melhor ao produtor nacional, está relacionada às técnicas de cultivo e manejo dos 

parreirais. Utilizando a técnica de indução floral, o produtor tem a capacidade de 

programar “... quando e quanto produzir determinadas variedades...”, utilizando o 

escalonamento da produção para que as câmaras de resfriamento e a mão-de-obra 

estejam disponíveis no momento da colheita, evitando gargalos que comprometam a 

comercialização (SOUZA, 2005). Esse controle da produção está associado às 

condições naturais da região do pólo Petrolina – Juazeiro, mas conta também com 

importante influência da capacitação técnica gerada pela Embrapa. Outra vantagem 

competitiva da produção de uva brasileira diz respeito à capacidade de armazenagem. 

Com a expansão da capacidade de estocagem, a uva pode seguir resfriada por até seis 

meses, possibilitando melhor gestão da oferta do produto no mercado internacional. 

 Essas características da produção regional de uvas frescas geram 

competitividade para o pólo Petrolina – Juazeiro, apesar da menor produtividade 

brasileira frente aos concorrentes e dos custos de produção serem superiores, fator que 

é superado pela capacidade de exploração das janelas de mercado (RABOBANK, 

2005).  

 No caso da manga, uma das vantagens reside no fato de o pólo Petrolina – 

Juazeiro produzir manga o ano inteiro, gerando volume de exportação significativo e 

possibilidade de alta freqüência dos embarques. As condições climáticas favoráveis e o 

uso da irrigação, somados a um manejo adequado do pomar e à utilização de técnicas 

de floração permite que isso seja feito.  Assim, o Brasil garante altos volumes de 

exportação nos meses de agosto a novembro, período de exportação que representa 

redução do abastecimento dos principais importadores, embora países como o México 
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estejam alterando sua capacidade de adequação do produto para o mesmo período. 

Novamente, a disseminação de técnicas adequadas de produção e manejo está 

associada à presença de produtores qualificados e à presença próxima da Embrapa 

(SOUZA, 2005).  

 Outro fator a ser mencionado é o de que a variedade Tommy Atkins apresenta 

importante produtividade na região, favorecendo o abastecimento dos mercados 

importadores europeus. Além da alta produtividade, essa variedade de manga 

apresenta maior tempo para a maturação - fator fundamental para o acesso a mercados 

importadores distantes.  A manga continua o processo de maturação após a colheita, 

sendo necessária a entrega em até vinte e nove dias para que a qualidade da fruta se 

mantenha. Assim, descontando o tempo necessário para “processamento” nos packing 

houses, colheita e transporte até a Europa, a manga deve ser comercializada em até 

sete dias, o que requer um canal de distribuição mais eficiente que no caso da uva. 

Como forma de manter suas qualidades por um período de tempo maior, a manga deve 

ser colhida num estágio bastante inicial de maturação (Souza, 2005). Souza explicita 

que a alta produtividade e capacidade de produção brasileira de manga, principalmente 

da variedade Tommy Atkins, em grandes volumes, confere ao Brasil uma importante 

vantagem em relação a concorrentes como Peru, Equador, África do Sul, Costa Rica e 

Porto Rico (SOUZA, 2005). 

 Assim, a capacidade de produzir grandes quantidades se torna um importante 

fator de competitividade, uma vez que os intermediários que comercializam o produto 

no mercado europeu podem garantir uma maior oferta de mesma origem, reduzindo os 

custos de busca por novos fornecedores. Além disso, o fato de no Brasil ser possível ter 

um longo período de produção, favorece a exploração das janelas de mercado, quando 

a possibilidade de conseguir a venda por preços melhores se eleva significativamente.  

4.3 Certificação e Produção Integrada 

A qualidade das frutas exportadas passou a ser um quesito fundamental para o 

sucesso das exportações dos países fornecedores. A demanda por parte dos 

consumidores por frutas de melhor qualidade gera um efeito em cadeia, fazendo com 

que o setor varejista exija padrões mínimos de qualidade e forçando os países a adotar 

políticas específicas para o controle de qualidade dos produtos importados. No caso 
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das frutas frescas, o risco de contaminação é maior do que produtos industrializados, 

dadas as características de alta perecibilidade e alteração nos padrões de textura e cor. 

Conforme trabalho desenvolvido pelo Ministério da Agricultura, “... a demanda por 

produtos alimentícios de alta qualidade cresceu regularmente nos países 

desenvolvidos...” (BRASIL, 2007, p. 5), sendo esses países os principais importadores 

da manga e uva exportadas pela região de Petrolina e Juazeiro. Assim, a capacidade 

de fornecer produtos de alta qualidade torna-se um fator indispensável para o sucesso 

exportador. No caso específico da Europa, importante importador da produção 

brasileira, “... o mercado europeu tem se tornado cada vez mais exigente e destaca-se 

como principal comprador das frutas frescas brasileiras (...) como manga e uva” 

(CINTRA; VITTI; BOTEON, 2003).  

 A demanda por frutas de qualidade, por parte dos consumidores, influencia a 

ação dos intermediários na compra das frutas. Nas palavras de Souza (2005): “... os 

agentes intermediários estão preocupados com as exigências de seu principal 

comprador, o varejista”. Esse fato está intimamente relacionado com a estratégia de 

marketing desse setor, uma vez que oferecer frutas frescas de qualidade torna-se 

importante fator de diferenciação entre as redes varejistas. Conforme explicita o estudo 

do Ministério da Agricultura: “... esses produtos influenciam a escolha do consumidor 

entre uma cadeia de supermercado e outra” (BRASIL, 2007, p.4). Essa ação deriva do 

fato de que a padronização dos produtos industrializados não permite estabelecer 

diferenças na cadeia de varejistas, sendo fator estratégico a oferta de produtos frescos, 

entre eles, as frutas. Além do caráter de diferenciação, tem-se que as frutas “... apesar 

de não serem o item de maior volume comercializado, geraram entre 25% e 35% de 

lucro líquido” (BRASIL, 2007, p.4). 

 Oliveira (2005) também destaca a mudança no nível de exigência de qualidade 

das frutas exportadas, argumentando que o acesso aos mercados de países 

desenvolvidos importadores de frutas frescas está condicionado a duas importantes 

transformações: consumidores mais exigentes por frutas de qualidade e cadeias de 

distribuidores e supermercados que buscam fornecedores adequados a determinadas 

normas de produção.  
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 A forma consolidada no mercado para a verificação da qualidade das frutas 

exportadas, é o controle das etapas e formas de produção desses alimentos, 

restringindo e adequando sua produção aos padrões de qualidade desejados. 

 Segundo Souza (2005), a certificação pode ser dividida em dois grupos 

principais: certificados de padrão global e certificados de padrão privado. O primeiro 

grupo de certificação caracteriza-se por padrões adotados por diversos países e que 

compõem metodologias de análise e critérios de produção de alimentos específicos, 

visando reduzir a oferta de produtos de baixa qualidade. No segundo grupo, a 

certificação é adotada por empresas (ou grupo de empresas) privadas que visam 

garantir padrões específicos de qualidade dos alimentos comercializados, servindo 

como forma de diferenciação.  

 Pode-se citar como exemplo de padrões globais de certificação o caso das Boas 

Práticas Agrícolas (BPA) e a Análise dos Perigos e Pontos Críticos de Controle 

(APPCC). No caso dos padrões privados, pode-se citar o Eurepgap e o British Retail 

Consortium (BRC).  

 Cada padrão de certificação valoriza determinado atributo que espera do produto 

final. No caso da BPA, o objetivo principal é “... reduzir riscos associados ao uso de 

pesticidas, levando em conta a saúde dos consumidores e dos funcionários envolvidos 

na atividade, bem como aspectos ambientais e de segurança” (FAO 2004 apud Souza, 

2005). Basicamente, o BPA elenca diversos elementos que devem ser “controlados”, 

como a utilização adequada do solo, gerenciamento e utilização da água, uso de 

culturas que preservam a fertilidade do solo, condições de armazenamento, 

gerenciamento do uso de energia, etc (SOUZA, 2005). 

 No caso do APPCC, é uma metodologia de controle que visa detectar dentro do 

processo produtivo os principais pontos de contaminação do meio (SOUZA, 2005).  

Esse processo de análise incorpora toda a cadeia produtiva do alimento e para alguns 

mercados específicos, como Inglaterra, “... é o sistema de qualidade mais citado 

quando se fala em importação de frutas, especificamente manga e uva do Brasil” 

(SOUZA, 2005). 

 Nos padrões de certificação privados, destaca-se o Eurepgap. Criado em 1997 

por um grupo de varejistas do Reino Unido, tem como objetivo principal “... desenvolver 
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padrões e procedimentos que sejam largamente aceitos, baseados nos princípios de 

Boas Práticas Agrícolas” (SOUZA, 2005). O Eurepgap tem como principais objetivos a 

segurança de alimentos (baseado no APPCC), a proteção ambiental (baseado no BPA), 

saúde, a segurança e bem-estar do trabalhador. O Eurepgap é um certificado referente 

às atividades na fazenda. 

 O BRC, criado em 1998, tem como objetivo criar padrões definidos para 

diferentes agentes componentes da cadeia, visando uma melhor gestão da produção 

de alimentos e obter diversas informações acerca do processo produtivo. 

 Além dos certificados, os governos federais contam com agências ou secretarias 

específicas que também tratam da questão de adequação dos produtos alimentares 

para a importação. Esses órgãos têm como objetivo garantir a segurança alimentar 

(food safety) em seus países, buscando evitar a importação de alimentos que possam 

contaminar tanto a população consumidora como as lavouras. Pode-se citar no caso 

dos Estados Unidos o FDA (Food and Drug Administration) e o APHIS (Serviço de 

Inspeção para Saúde Animal), parte integrante do departamento de agricultura dos EUA 

(USDA), que “... tenta prevenir a nação com a segurança de alimentos disponíveis.” 

(OLIVEIRA, 2005).  

 As atribuições do APHIS incluem a definição de métodos de proteção que evitem 

o consumo de alimentos inadequados e a contaminação da produção interna de 

alimentos. Entre as funções da APHIS está também a de  desenvolver normas que 

assegurem pesquisa segura sobre biotecnologia, coordenação de combate a pragas e 

doenças, determinar regras de barreiras sanitárias e fito-sanitárias, etc (OLIVEIRA, 

2005). 

 Essa breve análise sobre a heterogeneidade de certificações relacionadas a 

formas de controle para a adequada comercialização de produtos alimentares, com 

destaque para manga e para a uva, evidencia a dificuldade de harmonização entre as 

diversas normas adotadas por cada país ou grupo de importadores.  

Assim, a heterogeneidade entre as diversas normas adotadas por cada país ou grupo 

de importadores dificulta o atendimento das diversas normas por parte dos 

exportadores, sendo necessária a escolha prévia de mercados a serem atendidos, uma 

vez que os custos de adequação da produção não podem ser negligenciados.  
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 Cintra et al. (2003) afirmam que a necessidade de certificação “... acarreta 

barreiras, como custos adicionais e reestruturação dos sistemas produtivos, pois tanto a 

consultoria como as mudanças necessárias apresentam custos onerosos, 

principalmente ao pequeno e médio produtor”. Entretanto, para que haja crescimento 

das exportações são necessárias adequações às normas do mercado importador, para 

alocação do produto brasileiro no mercado internacional (CINTRA; VITTI; BOTEON, 

2003). 

 Um ponto que favorece a adoção dessas certificações é a concentração da 

pauta exportadora, tanto em termos de produtos como em termos de mercados de 

destino, favorecendo adequação às normas necessárias (BRASIL, 2007).  

Além de viabilizar as importações, a adoção de certificações facilita a obtenção 

de preços melhores para as frutas exportadas. Como exemplo, pode-se citar a 

produção de manga e de uva exportada para o Reino Unido, que apesar de exigir 

atributos extras de qualidade para a importação desses produtos, é o mercado que 

melhor paga por essas importações (RABOBANK, 2005). 

 Os países em desenvolvimento demonstram maior dificuldade em se adaptar às 

normas necessárias, uma vez que “o acesso à tecnologia de ponta é mais restrito em 

países em desenvolvimento, e o setor privado e público que certifica e controla a 

conformidade é subdesenvolvido” (JENSEN, 2001 apud OLIVEIRA, 2005). Essa opinião 

é compartilhada por Tanno (2004) apud Oliveira (2005), sendo citado: “... por estarem 

em estágio ainda insatisfatório de desenvolvimento tecnológico, não conseguem adotar 

os métodos e processos de produção requeridos pelos países desenvolvidos”. 

 Essa dificuldade encontrada pelos países em desenvolvimento acaba 

favorecendo a competitividade da região do sub-médio do São Francisco, uma vez que 

a adoção das certificações nessa região está em estágio adiantado. Segundo trabalho 

do Rabobank (2005), “...most of the farms and packinghouses already have in place the 

structure need to fulfill the USDA and Eurepgap requirements”.  

 Analisando a adoção de certificação dos produtores do pólo fruticultor de 

Petrolina e Juazeiro com foco nos mercados dos EUA e da União Européia, Cintra et al. 

(2003) citam “... os pré-requisitos para a obtenção do selo americano estão 

concretizados entre os exportadores brasileiros de manga e de uva do Vale do São 
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Francisco...” e “No Vale do São Francisco, as grandes empresas exportadoras de 

manga e de uva, visando às novas diretrizes do mercado internacional, já adquiriram 

esse certificado...”. Os mesmos autores, tratando de outros certificados tais como o 

APPCC, atestam que “as principais empresas exportadoras de manga e de uva já 

obtêm”. 

 Souza também apresenta um cenário favorável para adequação dos produtores 

da região com relação à necessidade das certificações. Para a exportação de manga, 

havia apenas cinco galpões para embalagem da fruta devidamente certificados em 

1997, contra quatorze no ano de 2000 (SOUZA, 2005). 

 Além da certificação, outro fator importante para a acessibilidade da produção 

brasileira de manga e de uva nos mercados internacionais diz respeito à quantidade de 

resíduos químicos contidos nas frutas; altas taxas de resíduo na fruta inviabilizam sua 

exportação. 

 Caso o país importador detecte altas concentrações de resíduos presentes nas 

frutas comercializadas, este pode acionar a OMC (Organização Mundial do Comércio) 

para que barreiras a essas importações sejam impostas, argumentando a não 

conformidade com as normas internacionais. Oliveira (2005) analisou o número de 

notificações feitas pelos EUA e União Européia junto á OMC no período de 1995 a 2004 

e constatou que: das novecentas e oitenta e quatro notificações feitas pelos EUA, 

noventa e duas estavam relacionadas à importação de frutas, sendo noventa relativas 

ao limite máximo de resíduos (LMR). No caso da União Européia, do total de duzentas 

e quarenta e quatro notificações, quarenta eram referentes ao setor fruticultor, sendo 

que trinta e sete correspondiam à não adequação do limite máximo de resíduos 

(OLIVEIRA, 2005). 

  Como forma de reduzir a utilização desses aditivos químicos na fruticultura, foi 

proposta a produção integrada. 

A produção integrada surgiu na Europa na década de 70, em decorrência do 

sucesso do manejo integrado para controle de ácaros em macieiras no norte da Itália. A 

utilização do manejo integrado ocorreu pela percepção de que práticas isoladas no 

combate a determinadas pragas não surtiam os efeitos desejados, sendo necessário 

um manejo integrado (OLIVEIRA, 2005). 
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 Os primeiros países que adotaram a produção integrada foram Alemanha, Suíça 

e Espanha, incentivados pela redução de custos de produção (redução da utilização de 

defensivos), diminuindo os danos ambientais e gerando frutas de melhor qualidade 

(SOUZA, 2005). 

 No Brasil, a Produção Integrada de Frutas (PIF) teve início por iniciativa do 

MAPA (Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento) nos anos de 1998/99, 

sendo a adesão dos produtores voluntária e acompanhada por diversas instituições 

como Embrapa, INMETRO e Seade. 

 A PIF está calcada em quatro pilares principais: organização da base produtiva, 

sustentabilidade ambiental, monitoramento das ações e geração de informação aos 

produtores (SOUZA, 2005). 

 Como forma de gestão da PIF, foi desenvolvida uma metodologia de 

monitoramento das lavouras, conhecimento das pragas e doenças que atacam a 

produção, bem como um acompanhamento climático das regiões, fatores determinantes 

para a escolha adequada da técnica de manejo e combate a ser utilizada (CINTRA; 

VITTI; BOTEON, 2003). 

 Além disso, para seu melhor funcionamento, são constantes as inspeções 

técnicas pelos institutos componentes do programa PIF nas propriedades certificadas 

para a produção integrada (SOUZA, 2005). 

 A primeira cultura certificada como PIF no Brasil foi a maçã, seguida pela manga 

e pela uva. Atualmente, dezessete frutas fazem parte do programa e estão em fase de 

adquirir o selo de conformidade da produção integrada.  

 Embora a produção integrada seja uma prática disseminada no mundo, o 

programa brasileiro difere dos demais, uma vez que os defensivos aqui utilizados, bem 

como as técnicas de manejo de produção, diferem das utilizadas nos demais países, 

principalmente devido às carências distintas na produção das mesmas culturas entre os 

países (CINTRA; VITTI; BOTEON, 2003). 

 Um fato importante e que merece destaque é o posicionamento da PIF frente às 

demais certificações e formas de produção. Classificando as necessidades de controle 

de produção para a obtenção das demais certificações, a PIF é a mais rígida frente às 
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demais formas de produção, ocupando o nível 5 numa classificação de 1 a 5 em ordem 

crescente de complexidade (SOUZA, 2005). 

 Nesse contexto, destacam-se seis vantagens principais para o produtor que 

adere à PIF, quais sejam: agregação de valor à fruta, padronização e aumento de 

qualidade, organização da base produtiva, valorização do produto visando a 

maximização dos lucros, redução dos custos de produção e obtenção de um produto 

diferenciado (ANDRIGUETO 2004 apud OLIVEIRA, 2005).  

 A adoção da PIF para a cultura da manga apresentou rápida evolução: de 2000 

a 2003, a área plantada das propriedades engajadas no programa PIF cresceu 71,17%, 

enquanto a “produção PIF” cresceu 72,68% (OLIVEIRA, 2005). Essa elevação da área 

e produção de acordo com o programa de produção integrada gerou importantes 

resultados em termos de ganho de qualidade. No caso da manga, no ano de 2004 

houve redução de 43,3% no uso de inseticidas, 60,7% de fungicidas e 80% de 

acaricidas, enquanto que para a uva as reduções foram de 53%, 43,3% e 60,5%, 

respectivamente (Embrapa 2004 apud OLIVEIRA, 2005). Segundo dados de Andrigueto 

(2004) (apud OLIVEIRA, 2005)), no ano de 2004 havia 187 produtores de manga 

fazendo parte do programa de produção integrada, representando uma área de 7.025 

hectares e uma produção de 172.221 toneladas, enquanto que para a uva, havia cento 

e quatro produtores com 3.042 hectares de área e uma produção de 91.263 toneladas. 

 Ainda com relação à redução de agrotóxicos nos pomares, desde que foi 

implantada, a PIF possibilitou uma redução de 63% no caso da manga e de 32% no 

caso da uva (EMBRAPA, 2004 apud OLIVEIRA, 2005). 

 O sucesso da Produção Integrada de Frutas no mercado internacional pode ser 

refletido em ações tomadas por países componentes da União Européia que, no ano de 

2003, proibiram as exportações de maçã produzidas através do sistema convencional, 

proibição que foi estendia para outras culturas em 2005. No caso de países específicos 

como Suíça e Dinamarca, os mercados para as frutas produzidas seguindo um sistema 

convencional estão quase extintos (ANDRIGUETO, 2004 apud OLIVEIRA, 2005). 

 Dessa forma, a rápida adesão dos produtores nacionais de manga e de uva ao 

programa de Produção Integrada de Frutas, além de ocasionar redução significativa na 
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utilização de defensivos foi um fator relevante para a elevação da competitividade 

desse setor exportador. 

4.4 Instituições 

 Outro fator que pode auxiliar no entendimento do ganho de competitividade do 

setor exportador de manga e de uva no pólo Petrolina - Juazeiro é a organização da 

produção através de importantes instituições, gerando ganhos de coordenação na 

produção, favorecendo o acesso a informações de mercado, bem como na gestão de 

marcos regulatórios para o setor. 

 A primeira instituição que merece destaque é o Ministério da Agricultura e 

Pecuária (MAPA). Buscando formas de elevar a qualidade da produção frutícola na 

região, o Ministério instituiu o Programa para Desenvolvimento da Fruticultura 

(PROFRUTA), gerando ações que contribuíram para a instituição da Produção 

Integrada de Fruta (PIF) (OLIVEIRA, 2005).   

 Para tanto, o MAPA criou e publicou normas que regulamentam a adoção da PIF 

pelos produtores locais, com destaque para as Normas Técnicas Gerais e Normas 

Técnicas Específicas (NTE) (CINTRA; VITTI; BOTEON, 2003). Essas ações 

possibilitaram a criação do selo de produção integrada, permitindo a rastreabilidade e 

favorecendo o acesso aos mercados externos. 

 Porém, para o estabelecimento de critérios para certificação, se fazia necessária 

a parceria com um instituto capacitado para desenvolver tal ação, sendo escolhido o 

INMETRO.  

A escolha do INMETRO teve como fator decisivo o reconhecimento internacional desta 

instituição, sendo responsável pela certificação ISO no Brasil. Nas palavras de Oliveira 

(2005), o INMETRO “... é responsável pela seqüência do processo, realizando o 

credenciamento (acreditação) dos órgãos que avaliam a conformidade PIF, com o 

objetivo de avaliar a viabilidade técnica e econômica do Sistema de Produção 

Integrada”. 

Coube à Empresa  Brasileira de Pesquisas Agropecuárias (EMBRAPA) o 

fornecimento de assistência técnica aos produtores e o desenvolvimento de melhores 

formas de manejo dos pomares, bem como o desenvolvimento de variedades 

adaptadas à região e a conscientização dos produtores rurais sobre a importância de 
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adoção das Boas Práticas Agrícolas, requisito fundamental para o início de processo de 

certificação (RABOBANK, 2005; OLIVEIRA, 2005). Além disso, a EMBRAPA auxiliou os 

produtores locais na avaliação e gestão ambiental de suas propriedades (BPA), criou o 

Laboratório de Gestão Ambiental, sendo o “... pioneiro no país na busca do conceito de 

rastreabilidade dos itinerários técnicos das cadeias produtivas para o agronegócio 

hortifrutícola, por meio de um código universal denominado Ecoterra” (EMBRAPA, 2004 

apud OLIVEIRA, 2005). 

 Além das ações de extensão rural e assistência técnica, a EMBRAPA teve um 

papel fundamental na análise (tipificação) tecnológica das propriedades rurais, 

levantamento necessário para a elaboração de relatório sobre as carências 

tecnológicas das propriedades. Essa ação possibilita o agrupamento dos produtores 

com bases tecnológicas próximas, permitindo uma melhor gestão dos processos de 

obtenção das certificações, com destaque para a PIF (OLIVEIRA, 2005). Dessa forma, 

o desenvolvimento de variedades adequadas, juntamente com a otimização da 

utilização dos recursos tecnológicos, possibilitaram uma produtividade superior dos 

pomares dessa região, além de agilizar o processo de certificação. Assim, de forma 

geral a Embrapa contribuiu para que a região obtivesse substancial conhecimento no 

setor frutícola (RABOBANK, 2005). 

 Outra instituição governamental que teve importante papel no desenvolvimento 

da região foi a CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento do Vale do São 

Francisco). Entre suas principais contribuições pode-se destacar a gestão dos projetos 

de irrigação no pólo Petrolina – Juazeiro. Essa instituição tinha como atribuição 

determinar a distribuição dos lotes públicos irrigados entre os produtores locais, 

buscando a eficiência em termos de capacidade gerencial desses produtores, uso da 

infra-estrutura de irrigação e adequação à escala ótima de produção. Todas as fases de 

execução dos projetos de irrigação foram geridas pela CODEVASF e o sucesso de sua 

gestão foi fundamental para a viabilidade da produção frutícola da região (SOUZA, 

2005).  

As dificuldades de gestão de projetos pilotos e o sucesso observado foram 

fundamentais para a consolidação da produção rentável de manga e de uva de região 
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de Petrolina – Juazeiro, explicando a competitividade internacional alcançada por esse 

pólo.  

Essa boa gestão e as contribuições fornecidas são responsáveis pelos atuais projetos 

de ampliação da infra-estrutura irrigada da região sob a coordenação da CODEVASF, 

com a construção de mais 68.000 hectares de área irrigada pública (RABOBANK, 

2005). 

 Com relação às contribuições privadas, pode-se destacar a Cooperativa Agrícola 

de Cotia (CAC) e a Valexport.  

 A CAC teve importante papel na formação do pólo fruticultor de Petrolina e 

Juazeiro, contribuindo com sua experiência produtiva, com a organização e com a 

gestão dos produtores rurais, bem como com sua experiência em comercialização 

internacional de frutas (com destaque ao melão). Externalidades positivas foram 

geradas à toda região com a disseminação de práticas produtivas adequadas e auxilio 

aos produtores locais com relação à necessidade de fornecimento de frutas de 

qualidade para o sucesso das exportações (SOUZA, 2005). A experiência em 

comercialização de frutas no mercado internacional auxiliou no diagnóstico local da 

necessidade da criação de associações de produtores, como forma de gerar 

informações mercadológicas, coordenação da produção e ações conjuntas para 

divulgação das frutas produzidas no mercado internacional. Como resultado, a CAC foi 

a grande responsável pela criação da Valexport e da CAJ (Cooperativa de Agricultores 

de Juazeiro). As principais ações da CAJ na região são apresentadas por Souza 

(2005). 

 A Valexport nasceu com o entendimento de que era necessária a criação de uma 

associação de produtores locais capaz de gerar informações relevantes sobre o 

mercado externo, as principais tendências de produção e exigências de maior 

coordenação da comercialização. Vitti et al. (2004) explicitam que grande preocupação 

dos produtores de manga da região está no fato de que o grande crescimento de 

produção não esteja de acordo com o crescimento da demanda e, no caso dos 

produtores de uva, “... se o mercado externo terá condições de absorver todo volume 

produzido”. Os autores apresentam, ainda, a necessidade da realização de pesquisas 
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quanto às preferências dos principais importadores, bem como de um adequado 

planejamento da produção.  

 Dentre as estratégias da Valexport, pode-se citar o acompanhamento das 

preferências dos consumidores internacionais, a divulgação de técnicas de manejo 

inovadoras e as necessidades de infra–estrutura para o bom desempenho do setor. Em 

relação às alterações das preferências do mercado importador, tem-se, no caso da uva, 

as preferências pela fruta verde e sem sementes no mercado inglês. A variedade de 

uva mais aceita no mercado europeu é a Festival. No caso da manga, a região se 

destaca pela exportação da variedade Tommy Atkins, a preferida dos países 

importadores. No entanto, tem-se observado crescente demanda pelas variedades Kent 

e Keitt (SOUZA, 2005). A obtenção dessas informações bem como ações de 

coordenação para uma oferta em acordo com as preferências são favorecidas pela 

ação de associações, como a Valexport. No entanto, a questão da coordenação 

apresenta-se como o aspecto mais relevante; em 2004, houve oferta excessiva de 

mangas no mercado europeu, refletindo em menor preço recebido pelos produtores 

locais. Países como o Peru já enfrentaram esses problemas e atuam de forma mais 

planejada desde então (SOUZA, 2005). 

 Dessa forma, a atuação das associações de produtores locais pode gerar 

vantagem competitiva por incentivar uma maior adequação da cadeia produtiva às 

novas exigências dos mercados importadores, ser um centro de divulgação de novas 

técnicas e formas de manejo, coordenar a comercialização da produção local, bem 

como unir forças para um tratamento setorial estratégico adequado, como a 

reivindicação de políticas públicas específicas e ações de marketing internacional.   

 Com isso, evidencia-se o papel fundamental de algumas instituições envolvidas 

no desenvolvimento e gestão do pólo fruticultor de Petrolina e Juazeiro, sendo a ação 

dessas instituições importante fator explicativo no desempenho da região no comércio 

internacional. 
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5  COMPETITIVIDADE E INDICADORES 

5.1  Contextualização 

O processo de inserção da economia brasileira no comércio mundial apresentou 

rápida evolução nos últimos anos. O saldo da balança comercial nacional passou de um 

déficit de US$ 6,8 bilhões em 1997 para um superávit de US$ 24,8 bilhões em 2003; as 

exportações do país passaram de US$ 53 bilhões para US$ 73,1 nesse período 

(VICENTE, 2005).  

O processo brasileiro de abertura e liberalização comercial iniciou-se há menos 

de duas décadas atrás e o agronegócio brasileiro vem se mostrando bastante 

importante nesse contexto7. Segundo Farina e Nunes (2002) “durante toda a década de 

noventa foi o único setor que se manteve superavitário”.   

 Paralelamente a esse maior grau de penetração da economia brasileira no 

comércio internacional, nas décadas de 80 e 90 houve rápida aceleração da 

globalização das economias, marcadas por “... crescimento da regionalização e pela 

especialização, fenômenos que afetaram a evolução do comércio internacional com 

reflexos sobre a competitividade entre as nações” (SILVA; ANEFALOS; REIS FILHO, 

2001).  

 O rápido processo de globalização, marcado pela maior integração dos 

mercados financeiros, produtivos e comerciais, alterou a competitividade dos países, 

gerando “... preocupação com a capacidade que os sistemas produtivos têm de 

conseguirem sustentar ou ampliar, duradouramente, suas posições competitivas no 

mercado mundial ” (SILVA; BATALHA, 1999). Esse ponto de vista é compartilhado por 

Farina e Zylberstajn (1998), autores que, ao tratarem dessas alterações nas economias 

dos países e de seus reflexos na economia brasileira, ressaltam que  “a organização da 

                                                 
7 Segundo Silva, Carvalho e Silva (2003), enquanto a abertura é um movimento iniciado pelo setor 
exportador, na liberalização, o processo é liderado pelas importações. No caso brasileiro, a questão 
inflacionária foi um importante fator para que a liberalização da economia ocorresse, uma vez que isso 
favoreceria o controle interno de preços via concorrência com os produtos importados, enquanto que a 
abertura poderia favorecer o processo inflacionário, com a redução de estoque interno com parte da 
oferta direcionada aos mercados internacionais. Outro fator que colaborou para a formação do 
entendimento de que a liberalização econômica seria uma estratégia a ser adotada, foi a experiência de 
crescimento econômico experimentado pelos países asiáticos que optaram por essa via de 
desenvolvimento, em contra partida com a opção de crescimento para dentro da economia brasileira 
(ROSENTHAL apud SILVA; CARVALHO; SILVA, 2003) 
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produção vem sofrendo profundas e rápidas transformações, a concorrência ganhou 

dimensão global, tudo isso em meio a uma evolução tecnológica sem precedentes”. 

Assim, as recentes alterações na economia mundial geram apreensões a respeito da 

capacidade dos países competirem, o que faz com que haja necessidade de 

compreender de que forma a competitividade de um país pode ser aumentada. Isso, 

por sua vez, leva à necessidade de buscar meios de medir a competitividade.  

 Gasques (2002) ressalta que, dada a baixa taxa de crescimento da economia 

brasileira nos últimos anos, compreender e buscar os caminhos possíveis do 

crescimento tornaram-se atitudes essenciais. Ressalta que diversos autores buscam 

compreender esse fenômeno sob aspectos teóricos e tendências analíticas distintas, 

embora esses autores sejam “unânimes em reconhecer que o setor externo da 

economia é uma questão chave para o crescimento”. 

 Dessa forma, as mudanças na estratégia de desenvolvimento brasileiro, que 

indicam necessidade de aumento da participação no comércio internacional, faz com 

que a compreensão da capacidade de competir e a identificação de formas de mesurá-

la seja muito importante. Antes de tratar das formas mensurar a competitividade, faz-se 

necessária uma breve discussão desse conceito, o que será feito a seguir. 

5.2 Competitividade: definição e medidas 

O termo competitividade em economia é tratado de formas distintas, 

fundamentadas em diferentes orientações teóricas. Conforme Farina e Zylberstajn 

(1998), “Competitividade não tem uma definição precisa. Pelo contrário, compreende 

tantas facetas de um mesmo problema que dificilmente se pode estabelecer uma 

definição ao mesmo tempo abrangente e útil.” 

A falta de consenso sobre o conceito de competitividade é ressaltada também 

por Silva e Batalha (1999), que citam ser ele estabelecido com base em ”...quadro 

metodológico extremamente heterogêneo”. No entanto, segundo Valdes (1966), apud 

Gasques e Conceição (2002), um certo consenso sobre o termo competitividade pode 

ser alcançado quando se trata de comércio internacional. Para esses autores,  a 

competitividade nesse âmbito refere-se à “habilidade de os empresários criarem, 

produzirem e comercializarem mercadorias e serviços com mais eficiência do que seus 
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rivais nos mercados domésticos ou internacionais”  Assim, a competitividade traduz-se, 

em última instância, em ganhos de mercado. 

 A competitividade pode ser avaliada sob duas formas distintas: do ponto de vista 

de desempenho e do ponto de vista de eficiência.  

 Sob a ótica de desempenho, tem-se a competitividade revelada, normalmente 

apresentada sob a forma de participação de mercado (market share). A competitividade 

sob essa ótica mostra-se útil para o acompanhamento  do desempenho de um setor da 

economia, de um produto ou de um país.  

Segundo Silva e Batalha (1999) “a participação das exportações de um dado 

setor no mercado internacional pertinente seria um indicador adequado de sua 

competitividade internacional”.  

 Para Haguenauer (1989), a análise do market share incorpora tanto as 

condições de produção como as influências positivas ou negativas nas exportações de 

um produto, setor ou país, podendo-se citar as políticas cambial e comercial, a 

eficiência dos canais de comercialização e dos sistemas de financiamento, os acordos 

internacionais (entre países ou empresas), as estratégias de firmas transnacionais, etc. 

 É importante ressaltar que a análise do market share explica a competitividade 

ou desempenho do setor/produto/país ex-post, ou seja, explica um desempenho 

passado, decorrente de vantagens já adquiridas. O indicador de market share tem a 

capacidade de evidenciar se a empresa, setor ou país analisado teve maior inserção ou 

não no mercado no período analisado, nada garantindo, no entanto,  que essa situação 

se mantenha caso ocorram alterações nos padrões de concorrência (FARINA; 

ZYLBERSTAJN, 1998). 

 Sob a ótica da eficiência, tenta-se avaliar a capacidade de competir de uma 

firma/setor/país focando as ações estratégicas adotadas pelos agentes (FERRAZ, et al. 

1996, apud SILVA; BATALHA, 1999). Analisar a competitividade sob essa ótica tem a 

vantagem de gerar indicadores mais dinâmicos, que podem ser utilizados para delinear 

ações a serem impostas visando o bom funcionamento da firma/setor/país. Batalha 

(1999) defende que a gestão estratégica seja incorporada às análises de eficiência, o 

que se reflete em competitividade. 
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 Haguenauer (1989) trata de indicadores de eficiência considerados em estudos 

desenvolvidos para analisar o setor industrial brasileiro. Entre os indicadores de 

eficiência apresentados pela autora estão o preço e a qualidade dos produtos. Ela 

enfatiza que diferenciais de preço e de qualidade  permitem avaliar a capacidade de 

competição do núcleo analisado. Assim, firmas,  setores ou países capazes de produzir 

a preços menores que os concorrentes no mercado internacional teriam um maior poder 

de competição.  

 A eficiência também pode ser analisada sob o ponto de vista de assimetrias 

tecnológicas internacionais. “... retomando a concepção de Schumpeter sobre o papel 

estratégico do progresso técnico, tem-se que um maior nível de adoção tecnológica 

representaria uma maior capacidade de competir dessa indústria, setor ou país”. Para 

Dosi, 1984, apud Haguenauer, 1989, “a composição dos fluxos de comércio é 

basicamente explicada pelo padrão de liderança/defasagem tecnológica”. Segundo 

essa vertente, a competitividade seria a “capacidade de definir e implementar normas 

tecnológicas de funcionamento de um mercado, ou seja, de perceber oportunidades, 

introduzir, difundir e se apropriar dos ganhos auferidos  pelo progresso técnico” 

(FERRAZ,1989, apud HAGUENAUER, 1989).  

Considerando essa linha de pensamento, alguns indicadores setoriais foram 

construídos levando em conta a atualização tecnológica de empresas, setores ou país. 

Segundo Haguenauer (1989), há grande importância no desenvolvimento de uma 

política científica e tecnológica, favorecendo a difusão do progresso técnico. 

 Pinheiro; Moreira; Horta (1992) utilizaram o conceito de eficiência para 

desenvolver indicadores de competitividade das exportações brasileiras no período de 

1980-88. Os autores citam que o ideal é a utilização de um conjunto de indicadores 

para se compreender a competitividade de um país como o Brasil, país com tanta 

diversidade. Quatro indicadores distintos foram utilizados no estudo, quais sejam: taxa 

de câmbio efetiva real, o indicador de rentabilidade, o indicador preço e o índice de 

custos variáveis de produção. O indicador de rentabilidade foi construído com base em 

outros dois indicadores: preços dos produtos exportados e das funções de custos de 

produção e de comercialização. O indicador preço representa a variação de 

competitividade com base na “diferença entre a variação de preços das exportações de 
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um país e a variação do preço de seus competidores nos mercados comuns”. A 

dificuldade operacional na construção desse indicador está na obtenção das variações 

dos preços de exportação de cada país, para cada mercado. Para solucionar tal 

questão, os autores utilizaram a variação de índices de inflação dos países como 

variável proxy da variação de seus preços. Por fim, o índice de custos variáveis de 

produção foi calculado para cada setor analisado, com estimativas de funções lineares 

de custo, partindo da hipótese de que eles permaneceriam estáveis ao longo do 

período. 

 Os indicadores de rentabilidade, taxa de câmbio efetiva real e custos, procuram 

avaliar a competitividade pelo lado da oferta, uma vez que eles medem, em última 

análise, a rentabilidade das exportações. O indicador de preço teria influência de 

aspectos relacionados também à demanda. 

 Farina e Nunes (2002) desenvolveram um estudo visando avaliar os fatores não 

tradicionais de competitividade do agronegócio, relacionados a estratégias 

empresariais, como capacidade de coordenação, por exemplo. Silva e Batalha (1999) 

desenvolveram metodologia semelhante, aplicada ao sistema agroindustrial da pecuária 

de corte.  

Nessa abordagem, o ambiente competitivo incluiria as influências externas à 

firma, podendo-se citar os concorrentes, os clientes e os fornecedores. O ambiente 

competitivo depende da estrutura de mercado, do padrão de concorrência e das 

características do consumidor. O padrão de concorrência diz respeito aos fatores 

relevantes para a competição, como “preço, marca, atributos de qualidade, estabilidade 

de entrega, reputação de confiança, inovação contínua em produto ou processo, etc.” 

(FARINA; ZYLBERSTAJN, 1998). 

 Diversos estudos trataram de ações estratégicas e de suas implicações para a 

competitividade de uma  firma ou setor. Segundo Ferraz et al., 1996, apud FARINA; 

NUNES, 2002, as ações estratégicas de uma empresa permitem a sua adaptação aos 

padrões de concorrência do mercado relevante. Entre as ações estratégicas incluem-se 

as alterações em seus gastos com gestão, inovações, recursos humanos, entre outros. 

Já Best,. 1990, apud Farina; Nunes, 2002, define ação estratégica como a capacidade 

da firma alterar o padrão de concorrência de seu mercado relevante. Assim, enquanto 
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para o primeiro autor as ações estratégicas devem visar a adaptação da empresa ou 

setor ao mercado relevante, para elevar a capacidade de competir, o segundo defende 

as ações estratégicas devem visar a mudança do ambiente competitivo a favor da firma. 

Isso pode ser feito através da “... criação de novos mercados e a segmentação de 

mercados existentes”. Assim, a capacidade das firmas se adaptarem ou alterarem o 

ambiente competitivo, soma-se a atributos convencionais de competitividade como 

custos e produtividade. 

 Farina e Zylberstajn (1998) citam que a competitividade depende também da 

oferta de bens públicos, da capacidade de ação cooperativa, do ambiente 

organizacional e institucional no qual a firma (ou setor) está inserida. Como exemplo de 

bens públicos tem-se: a logística na distribuição do produto, que altera a capacidade de 

competição de todas as firmas atendidas por esse canal. Quanto à capacidade de ação 

cooperativa (ação entre rivais, institutos, membros da cadeia agroindustrial, etc.) a 

autora cita o exemplo de união pela defesa de políticas setoriais governamentais, etc. 

Em ambiente organizacional incluem-se sistemas de informação de mercado, difusão 

de novas tecnologias, acompanhamento da ação estratégica dos concorrentes 

internacionais, etc. Por fim, o ambiente institucional no qual a firma está inserida inclui 

aspectos relacionados ao sistema tributário e tarifário, etc. No entendimento da autora  

“a competitividade das empresas é, portanto, o resultado de políticas públicas e 

privadas, individuais e coletivas”. 

A competitividade pode ser tratada também levando em conta aspectos macro-

econômicos. Nessa terceira ótica, se “avalia a competitividade de um país a partir de 

variáveis que dependem basicamente de decisões de política econômica, tais como a 

taxa de câmbio, os subsídios e incentivos à exportação e a política salarial” (PINHEIRO; 

MOREIRA; HORTA, 1992). 

 Focando os indicadores relacionados ao desempenho no comércio internacional, 

que é o objetivo do presente estudo, cita-se o trabalho de trabalho de Nonnemberg 

(1998) que utilizou o indicador de constant market share para avaliar a competitividade 

das exportações brasileiras. Os dados utilizados foram do período de 1980 a 1995. 

Como para calcular as variações desse indicador são necessários sub-períodos, o autor 

optou por quatro divisões compreendendo os períodos de 1980/83, 1984/87, 1988/91 e 
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1992/95. Silva; Anefalos; Reis Filho, 2001, calcularam os indicadores de Posição 

Relativa no Mercado, Vantagem Comparativa Revelada, para o período de 1986 a 

1998. 

 Gasques e Conceição (2002), entendendo que analisar a evolução de 

indicadores de desempenho do setor agropecuário brasileiro fornece importante 

subsídio para a compreensão da competitividade brasileira desse setor, calcularam 

onze indicadores de desempenho, entre os quais o de Posição no Mercado Mundial, 

que deve ser calculado para diversos países para que uma ordenação seja feita.  É 

importante ressaltar que para a elaboração desse trabalho o autor utilizou as bases de 

dados da ONU e da SECEX. O período de análise compreendido foi de 1990 a 2001. 

Farina e Nunes (2002) utilizaram o indicador de Vantagem Relativa na 

Exportação (VRE), desenvolvido por Bela Balassa (1965). 

Vicente (2005) destaca que as grandes mudanças ocorridas no mercado do 

agronegócio mundial a partir da década de 90 dificultam a identificação de tendências 

de comportamento desse setor, uma vez que as participações dos produtos no 

comércio internacional apresentaram grandes variações, principalmente pela entrada 

de novos participantes. Para esse autor: 

 

cresce a relevância da construção de indicadores de competitividade de diferentes mercadorias, 

que possibilitam uma análise mais acurada das vantagens e desvantagens enfrentadas pelas distintas 

regiões produtoras. 

Em seu estudo, Vicente (2005) optou pelo uso de três indicadores de 

competitividade: Vantagem Comparativa Revelada, Índice de Contribuição ao Saldo 

Comercial e Taxa de Cobertura. Esses indicadores foram construídos para o período de 

1996-2003, com a base de dados do IEA/APTA, que reordena os dados 

disponibilizados pela Secex. 

Os indicadores de competitividade no comércio internacional possibilitam um 

exame mais pormenorizado das exportações de determinado produto, embora não 

forneçam um retrato completo da dinâmica de alterações. É interessante mencionar que 

mesmo em alguns trabalhos que procuram identificar fatores não tradicionais de 

competitividade, como o de Farina e Nunes (2002) (feito para a cadeia de carnes suína 

e bovina fundamentado na teoria da nova economia institucional), são calculados os 
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indicadores de comércio internacional fundamentados em desempenho para compor o 

quadro analítico, de maneira que se pode inferir que a utilização dessa metodologia é 

capaz de gerar informações relevantes para a compreensão da evolução da 

competitividade.  

  Algumas críticas são feitas quanto à utilização de indicadores de desempenho 

para compreender a competitividade internacional. Haguenauer, na tentativa de agrupar 

as diversas formas de análise do tema, considera que é possível utilizar indicadores de 

desempenho como uma das formas de se obter informações sobre a evolução da 

importância de produto, firma ou país no mercado internacional, mas usando outras 

análises complementares, evitando distorções na interpretação dos resultados. Sugere 

que se leve em conta possíveis efeitos no comércio de influências exógenas de 

políticas ou acordos comerciais. Para a autora: 

 

Não é certamente uma tarefa simples a mensuração da competitividade no 

conceito proposto, exigindo desde análises econômicas globais até estudos de 

caso. No entanto, parece mais relevante tentar seguir este caminho, mesmo 

que necessariamente com lacunas e interpretações subjetivas, do que aceitar 

definições mais simples ou indicadores parciais de fácil construção e passíveis 

de rigor metodológico”. (Haguenauer 1989). 

  

 Apesar de críticas como as de Haguenauer, os estudos desenvolvidos com 

vistas à compreensão da competitividade do setor agropecuário e do agronegócio 

brasileiro utilizam, em sua maior parte, os indicadores baseados no desempenho.  

Esses indicadores foram utilizados também no presente estudo, sendo a análise de 

competitividade baseada nessa abordagem feita a luz dos seus determinantes. Para 

tanto, uma análise descritiva de estratégias e políticas relacionadas à fruticultura 

nacional foi elaborada. 

 

5.3 Indicadores de competitividade utilizados 

5.3.1 Constant Market Share 
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 O primeiro método para avaliar a competitividade da manga e da uva no mercado 

internacional foi o Constant Market Share (CMS), também chamado de modelo de 

análise de parcelas de mercado.  

 O modelo busca analisar as causas de variação da quantidade (ou valor) 

exportada de um produto pelo país em questão em relação ao tempo. Num processo de 

derivação simples, chega-se a um formato que abrange três dimensões dessa variação 

da quantidade (ou valor) exportada: o efeito dimensão, o efeito distribuição e o efeito 

competitividade. 

O efeito dimensão mostra como o crescimento das exportações mundiais afetou 

o crescimento das exportações do país analisado. Em outras palavras, “o efeito 

dimensão do mercado mundial representa a variação nas exportações totais do produto 

considerando-se que o país manteve a sua participação no mercado global no mesmo 

nível que no início do período” (TOMICH, 1999). 

 O segundo efeito está relacionado à “redistribuição das exportações do país entre 

os diversos mercados importadores” (TOMICH, 1999) e refere-se às exportações para 

países de maior ou menor dinamismo. 

 Da variação total das exportações do país em questão, descontam-se os efeitos 

dimensão e redistribuição obtendo-se o efeito competitividade como resíduo. A intuição 

deste modelo é muito simples: descontando-se quanto variaria as exportações do Brasil 

frete às variações nas importações mundiais, caso ele mantivesse a participação de 

mercado que tinha no início do período analisado, e a variações decorrentes da 

redistribuição das exportações para países mais dinâmicos, o restante da variação deve 

ser compreendido como efeito competitividade. 

 O efeito competitividade está intimamente relacionado a mudanças nos preços 

relativos. (LEAMER; STERN, 1970). A variação das importações dos diversos mercados 

(países) depende, por hipótese, da relação de preço entre os diversos países 

fornecedores do produto em análise. Assim, os mercados importadores optam por 

escolher mercados fornecedores com melhores preços; países com capacidade de 

oferecer o mesmo produto a preços relativamente menores que seus pares ganhariam 
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mercados em detrimento de outros fornecedores, elevando as parcelas de participação 

nos mercados (market share), o que refletiria sua maior competitividade.  

 Utilizando argumento de Leamer e Stern (1970), Carvalho (1995) aponta uma 

distorção nessa interpretação do termo competitividade. “No contexto desse modelo, 

uma país seria rotulado de “não competitivo” se reduzisse sua participação no comércio 

mundial. Na verdade, um país pequeno pode não ter capacidade doméstica de manter 

sua parcela de mercado em situação de crescimento rápido da demanda do importador 

e ser classificado como menos competitivo do que outro país que mantém constante sua 

parcela de mercado por estar exportando para regiões relativamente estagnadas 

(CARVALHO, 1995). 

 Além disso, o efeito competitividade pode estar refletindo outros aspectos que 

podem afetar a capacidade de expansão da venda do produto analisado pelo país em 

questão, como “melhoria de qualidade, acordos financeiros, mudanças na política de 

comércio, padrões de demanda, costumes e preferências” (Richardson apud Carvalho 

1995). Leamer e Stern (1970) acrescentam ainda as diferentes taxas de inflação 

(refletindo diretamente nos preços de exportação) entre os países ofertantes dos 

produtos em análise, além do marketing de seus produtos nos mercados internacionais, 

fatores que podem influenciar diretamente o desempenho das exportações de um país.  

 O mercado internacional de produtos alimentares, mesmo o das commodities 

tradicionais, está passando por um processo de modificação das especificações e do 

controle de qualidade dos produtos, aspectos estes cada vez mais exigidos pelos países 

importadores (principalmente os mais desenvolvidos) incluindo a certificação de origem 

do produto, forma de produção, região de produção, etc. A demanda internacional por 

produtos “diferenciados” está relacionada a preocupações recentes como a produção 

ambientalmente adequada e socialmente justa, buscando identificar países produtores 

que utilizam trabalho escravo e infantil, que causam grandes agressões ambientais na 

produção ou que não se utilizam de formas de produção que garantam a qualidade do 

produto final. Embora essas preocupações se justifiquem do ponto de vista de 

sustentabilidade e qualidade (termo mais abrangente da expressão) do produto 

oferecido, autores identificam essa ação como uma forma adicional de proteção do 

mercado interno, constituindo-se em barreiras não tarifárias. (OLIVEIRA, 2005). 
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 Leamer e Stern (1970) propõem três cenários para que o crescimento mundial 

médio das exportações dos produtos analisados não seja acompanhado por um país, 

quais sejam:  

 i) quando o país analisado concentra suas exportações em commodities cuja 

demanda mundial esteja crescendo mais lentamente do que a média dos produtos,  

 ii) quando importante parcela das exportações do país em questão se destina a 

mercados estagnados e 

 iii) quando o país em questão não possui capacidade para competir efetivamente 

com seus concorrentes internacionais. 

 Segundo Tomich (1999), o modelo apresentado pode ser derivado de diversas 

formas, sendo prudente escolher a mais adequada à necessidade do estudo a ser 

desenvolvido. Leamer e Stern (1970) propõem três níveis de análise para a 

compreensão do desempenho das exportações de um país: nas análises de primeiro 

nível (ou nível 1), as exportações do país são tomadas sem que se diferencie o produto 

exportado e o destino. Citando os autores “...view exports as being completely 

undifferentiated as to commodity and region of destination. That is to say, exports may 

be viewed as a single good destined for a singe market” (LEAMER; STERN, 1970). A 

equação de primeiro nível divide o crescimento das exportações do país analisado em 

uma parcela devida ao aumento das exportações mundiais e outra parcela considerada 

resíduo, denominada de “efeito competitividade”. (STALDER, 1997). 

 Na notação dos autores: 

 

                   V’ – V = rV + (V’ – V – rV)                                                          (1) 

 sendo:   

 V’ = valor das exportações do país A no período 2 

 V = valor das exportações do país A no período 1 

 r = aumento percentual no total das exportações mundiais do período 1 para o 2 

  

 Nas análises de segundo nível (ou nível 2), distingue-se o produto exportado, 

mas sem diferenciar os mercados de destino. Assim, nessa análise, acrescenta-se o 

termo i referente ao i-ésimo bem, sendo a equação representada por: 
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                                     V’i – Vi ≡ riVi + (V’i – Vi – riVi)                                                 (2) 

 

V’i – Vi ≡ (rV) + ∑i (ri-r)Vi + ∑i (V’i – Vi – riVi)                                     (3) 

                                                (a)           (b)                  (c) 

  

 O termo (a) em (3) representa o crescimento geral das exportações mundiais; (b) 

a composição de bens das exportações do país em análise no período 1; (c) o resíduo 

que indica a diferença entre a variação efetiva e a variação esperada nas exportações 

de cada grupo de bens. (STALDER, 1997). O termo (b) indica se os produtos 

exportados pelo país em análise crescem mais ou menos do que a média das 

exportações mundiais de todos os produtos. Em outras palavras, esse termo demonstra 

se as exportações do país em questão estão concentradas em produtos mais ou menos 

dinâmicos do que a média dos outros produtos, sendo ponderados pelo valor das 

exportações desse produto. (STALDER, 1997). 

 Nas análises de terceiro nível (ou nível 3), faz-se distinção entre as exportações 

por destino e produto; sendo esta a forma de análise mais completa, onde j representa o 

destino das exportações do país em questão. Assim tem-se: 

 

                                       Vij’ – Vij ≡ rijVij + (Vij’ – Vij – rij Vij)                                                (4) 

 

Rearranjando os termos da equação (4) obtém-se: 

  

                V’ – V ≡ rV + ∑i(ri – r)Vi + ∑i∑j (rij – ri) Vij + ∑i∑j (Vij’ – Vij – rijVij)               (5) 

                            (a)          (b)                  (c)                          (d)                

  

 Nessa forma mais completa do método é possível analisar: 

(a) o crescimento das exportações do país em questão devido ao crescimento 

mundial das exportações, 

(b) o crescimento devido à composição da pauta de exportações do país em 

questão, 
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(c) o crescimento devido à composição de pauta de países importadores do país em 

questão e 

(d) o resíduo que representa a competitividade do país em questão.  

 

 O modelo de Constant Market Share (CMS) foi analisado por diversos autores 

como Rigaux (1971), Aguiar (1974), Horta et. al (1994), Richardson (1971), Leamer e 

Stern (1970), Carvalho (1995), Medeiros e Fontes (1994) e Tomich (1999). 

 As escolhas da forma de derivação do modelo, dos dados utilizados e dos 

períodos de análise devem ocorrer de acordo com a proposta do trabalho. O trabalho de 

Tomich (1999) teve como um de seus objetivos identificar a competitividade brasileira de 

algumas frutas selecionadas, tendo como referência básica o modelo empírico de 

Rigaux (1971). O autor utilizou dados de 1980 a 1995, divididos em 2 sub-períodos 

compostos por médias trienais . O trabalho de Stalder (1997) também se baseou no 

trabalho empírico de Rigaux (1971), analisando a participação do Brasil no mercado 

internacional de açúcar para o período de 1979 a 1994, subdividido em dois períodos de 

média hexa-anual. Em seu trabalho Carvalho (1995) analisou as exportações do 

complexo agroidunstrial brasileiro para o período de 1973 a 1992, subdividido em quatro 

períodos, sendo três períodos com médias trienais e um período com médias tetranuais. 

 Tomich (1999) utilizou os dados de quantidade para desenvolver o modelo de 

CMS, argumentando que as variações de exportações e importações mundiais para 

esses dados são menores do que quando considerados os valores. Nos demais 

trabalhos foram utilizados os valores, uma vez que eles tratavam de mais de um 

produto, não sendo possível agregá-los por quantidade.  

 Conforme salientado por Tomich (1999), como esse indicador leva em 

consideração a variação da participação nas exportações, essa análise pode ser feita 

tanto em termos de quantidade quanto em termos de valor. O estudo de Silva e 

Carvalho (2003) foi utilizado como referência para o presente trabalho, porém utilizando, 

diferentemente desses autores, a quantidade exportada e não os valores obtidos nas 

exportações. 
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 O modelo CMS parte do pressuposto de que a evolução da participação de 

mercado de determinado país no comércio internacional é função de sua 

competitividade relativa aos demais países fornecedores do mesmo produto. 

 Assim: 

  

                                          s ≡ q / Q = f (c / C), f’ > 0                                               (6) 

 

   sendo: 

 q = quantidade total exportada pelo país em questão 

 Q = quantidade total exportada pelo mundo 

 c = competitividade do país em questão 

 C = competitividade do mundo 

  

Derivando a quantidade exportada pelo país em relação ao tempo, obtém-se: 

 

  dq / dt ≡ s (dQ / dt) + Q (ds / dt) ≡ s (dQ / dt) + Q f’[dc / dC) / dt}                (7) 

  

 Assim, o primeiro termo representa a quantidade total exportada pelo país no 

período final, caso ele tivesse mantido a mesma participação de mercado adquirida no 

período inicial. O segundo termo refere-se à variação das exportações do país devida a 

mudanças na sua competitividade relativa. 

 No entanto, conforme ressalta Tomich (1999), essa forma mais simples do 

modelo não considera a participação dos países importadores (parceiros comerciais) no 

mercado do produto analisado. Pode-se incorporar esse efeito partindo da seguinte 

equação: 

  

                                         si ≡  qi / Qi = fi (ci / Ci),     fi’ > 0                                                (8) 

 

onde o subscrito i refere-se ao i-ésimo mercado. 

 Derivando em relação ao tempo para expressar a variação, tem-se: 
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                                        dqi / dt ≡ si (dQi / dt) + Qi fi’ [(dci/dCi)/dt]                                   (9) 

 

 Para se obter a variação total das exportações para os diversos países atendidos 

pelas exportações do produto em análise, pelo país em questão, tem-se: 

 

                                         dq/dt ≡ ∑ si (dQi/dt) + ∑ Qi (dsi/dt)                                (10) 

 

 No entanto, essa formulação diz respeito a tempo contínuo. Como os dados 

utilizados são discretos, pode-se reescrever a identidade da seguinte forma: 

 

                                                ∆q ≡ s0 ∆Q + Q1 ∆s                                                         (11) 

 

onde 0 e 1 indicam o início e o final do período de tempo 

 

 Para o i-ésimo mercado, a equação (11)  poderia ser expressa por:  

 

                                                ∆qi ≡ si
0 ∆Qi + Qi

1 ∆si                                                                                 (12) 

 

Como:  

                                           Qi
1 = Qi

0 + ∆Qi                                                            (13) 

 

 A equação (12) pode ser expressa  por: 

 

                                               ∆qi ≡ si
o ∆Qi + (Qi

0 + ∆Qi) ∆si                                                                 (14) 

 

 e: 

 

                                               ∆qi ≡ si
0 ∆ Qi + Qi

0 ∆si + ∆Qi ∆si                                        (15) 

 

 Para se obter a variação das exportações totais do país em análise utiliza-se a 

seguinte equação: 
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                                  ∆q ≡ ∑ (si
0 ∆Qi) + ∑ (Qi

0 ∆si) + ∑ (∆Qi  ∆si)                            (16) 

 

 ou: 

 

                          ∆q ≡ soQ1 + ∑(si
0 ∆Qi) – s0Q1 + ∑(Qi

0 ∆si) + ∑ (∆Qi ∆si)                  (17) 

  

 Desenvolvendo e reagrupando os termos da equação (17) chega-se à forma final 

do modelo: 

 

                             ∆q ≡ (soQ1 – q0) + (∑ si
0 Qi

1 – s0Q1) + (q1 - ∑ si
0Qi

1)                    (18) 

                                         (a)                    (b)                          (c) 

 

 que explicita as três dimensões do CMS: 

 

(a)  corresponde ao efeito dimensão do mercado mundial, que representa a 

variação das exportações totais do produto considerando que o país em 

questão manteve a mesma participação no comércio que tinha no início do 

período analisado. 

(b) corresponde ao efeito distribuição , que representa a variação nas 

exportações referente à distribuição das importações de seus parceiros 

comerciais (ou, exportações do país analisado aos parceiros comerciais). 

(c) corresponde ao efeito competitividade , que reflete a variação das 

exportações do país em questão devido à sua competitividade relativa nos 

mercados em que atua. 

 Como no presente estudo tem-se como objetivo a análise de produtos individuais, 

o modelo proposto por de Leamer e Stern para o segundo nível, utilizado por Silva e 

Carvalho (2003), se aplica. 

 Assim, a expressão que avalia o desempenho de cada mercadoria é: 

  

                         Vi
1 – Vi

0 = riVi
0 +∑i∑j (rij – ri) Vij

0 + ∑i∑j (Vij
1 – Vij

0 – rijVij
0)                 (19) 
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           onde: 

Vo = valores das exportações totais do país em questão no período 0      (inicial) 

V1 = valores das exportações totais do país em questão no período 1   (final) 

r = variação porcentual das importações mundiais entre os períodos 0 e 1 

O subscrito i refere-se ao i-ésimo produto e o subscrito j aos mercados de 

destino. 

            Dessa forma, a variação das exportações do país em questão (Brasil) dos 

produtos i (manga e uva) para os mercados j (mercados para os quais o Brasil exporta 

os produtos manga e uva, caso a caso) é explicada pelos seguintes efeitos: 

 

 riVi
0: crescimento do mercado de i, ou efeito dimensão 

 ∑i∑j (rij – ri) Vij
0 : destino das exportações de i, ou efeito distribuição             

             ∑i∑j (Vij
1 – Vij

0 – rijVij
0): termo competitividade 

 

 Para calcular esse indicador foram utilizados os dados disponibilizados 

pela FAO, através da FAOSTAT, que detêm as estatísticas mundiais (por países) das 

importações e exportações de produtos agrícolas, inclusive manga e uva.  

 Foram utilizados também os dados disponibilizados pela Secex (Secretaria de 

Comércio Exterior), disponibilizadas através da base de dados Aliceweb. Ressalte-se 

que o cálculo do CMS foi efetuado com base nas quantidades. 

5.3.1.1 Período de Análise 

Antes de mostrar os resultados e discuti-los, é necessário explicar mais 

detalhadamente o período escolhido para a análise e os sub-períodos a serem 

comparados. 

Conforme dito anteriormente, os dados utilizados foram extraídos da FAO e da 

Secex. A primeira fonte fornece os dados de participação das importações dos países 

para os quais o Brasil oferta manga e uva e o segundo a quantidade (ou valor) das 

exportações brasileiras dessas frutas. Os dados da FAO estão disponíveis tanto em 

quantidade quanto em valor, para o período de 1961 a 2005. Porém, os dados 
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disponíveis da Secex abrangem o período de 1989 a 2006, gerando certa limitação na 

amplitude das séries a serem compatibilizadas. Dessa forma, a princípio, o período de 

análise desse estudo se restringiria a dezesseis anos (1989-2005), sendo que, para a 

escolha dos sub-períodos, bastaria definir intervalos suficientemente grandes para que 

uma diferença significativa no comportamento pudesse ser auferida.  

No entanto, os trabalhos consultados na literatura pertinente que utilizaram o 

Constant Market Share como forma de compreender os fatores determinantes do 

crescimento das exportações, utilizam valores médios. Assim, os sub-períodos não são 

compostos por anos individuais, mas sim por médias anuais (bienais, trienais, etc.). A 

utilização desse recurso se mostra necessária para evitar que os resultados obtidos 

estejam sujeitos a variações anuais drásticas de um período para o outro, como, por 

exemplo, a quebra de uma safra em um ano, o que reduziria bruscamente a produção e 

conseqüentemente a exportação para esse período. Como exemplo, pode-se citar as 

exportações brasileiras de manga disponibilizadas pela Secex, cujos dados indicam que 

no ano de 2003 foi exportado 22.000 toneladas, valor que saltou para 58.000 no ano de 

2004.  Assim, para evitar distorções e realizar os cálculos de acordo com a literatura 

consultada, optou-se por uma média de três anos, suficiente para “normalizar” os 

valores a serem utilizados. Dessa forma, com um período de 16 anos e médias 

compostas por três anos, o próximo passo foi definir os sub-períodos de análise.  

 A escolha dos sub-períodos se deu buscando manter uma distância significativa 

entre os períodos, dividindo o período de 1989-2005 em três grupos trienais: 

1989/1990/1991, 1994/1995/1996 e 2003/2004/2005. 

 Para finalizar, optou-se por apresentar os dados na forma de variação percentual, 

seguindo a apresentação de Tomich (1999), Stalder (1997), Carvalho (1995) e Silva e 

Carvalho (2003), com base na demonstração de Leamer e Stern (1970). A apresentação 

dos dados em porcentagem favorece a comparação entre os três fatores responsáveis, 

de acordo com o Constant Market Share, pelo crescimento das exportações de um país 

ou bloco de países. Se a dimensão dos números for muito grande, a comparação entre 

os efeitos, embora passível de ser feita, não apresenta a mesma clareza metodológica.  
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 Para tanto, conforme Leamer e Stern (1970), basta dividir o resultado numérico 

obtido para cada parcela do modelo (distribuição, dimensão e competitividade) pelo 

valor do período inicial. 

5.3.2  Vantagem Comparativa Revelada 

O indicador de Vantagem Comparativa Revelada, ou Vantagem Relativa das 

Exportações, é um indicador de competitividade muito utilizado para se verificar a 

capacidade de competição de determinado produto, região ou país. Esse indicador 

parte do pressuposto de que o país em questão tende a se especializar nas 

exportações de produtos que ofereçam vantagens competitivas. Para tanto, o indicador 

deve apresentar um valor superior a 1 para os produtos competitivos, evidenciando que 

a participação do produto em questão na pauta do país analisado é superior à 

participação do país no mercado global geral. Em outras palavras, esse indicador indica 

se determinado produto apresenta vantagem nas exportações frente ao total da pauta 

do país em questão. Nas palavras de Vicente (2005): “Esse índice mostra se a 

participação das exportações de determinado produto ou setor, pelo objeto de estudo, é 

maior ou menor do que sua participação nas exportações totais, em relação ao conjunto 

de referência” (VICENTE, 2005, p. 7).  

 Esse indicador foi inicialmente proposto por Bela Balassa em 1965, dando 

origem aos mais diversos indicadores de desempenho (VICENTE, 2005). 

 Segundo Farina (1998), a utilização desse indicador é uma forma útil de 

identificar vantagens e desvantagens comparativas de produtos (setores) selecionados. 

 Diversos autores consultados utilizaram esse indicador como forma de 

compreender a competitividade de diversos produtos e serviços: Silva, Carvalho e Silva 

(2003) Silva, Anéfalos e Reis Filho (2001), Farina e Nunes (2002), Farina (1998) e 

Vicente (2005).  

 Apesar de seu grande uso, algumas críticas são feitas à sua utilização, como a 

necessidade de dados sobre o conjunto de referência, dificultando a agregação de 

produtos além do fato de não conter as importações em sua construção. (VICENTE 

2005). No entanto, para a análise do mercado de manga e de uva, as críticas se 

restringem à necessidade da utilização de duas bases de dados distintas, uma vez que 

não se faz necessária nenhuma forma de agregação desses produtos e pelo fato de 
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que as importações para esses mercados específicos, no caso do Brasil, são pouco 

significativas quando comparadas ao volume das exportações. 

 A apresentação do modelo é similar em todos os trabalhos analisados, sendo 

que o único item de distinção entre eles está na forma do cálculo: enquanto Gasques e 

Conceição (2002), Vicente (2005) e Souza (2004) calculam esse indicador como uma 

fração simples, Farina e Nunes (2002) e Silva, Carvalho e Silva (2003) calculam o 

indicador utilizando o logaritmo natural (ln) da fração utilizada pelos demais autores. 

 Assim, o indicador de Vantagem Comparativa Revelada pode ser calculado de 

duas formas distintas, quais sejam: 

 

                                                          (Xij/Xik)/(Xj/Xk)                                                   (20) 

                                                     

                                                         ln(Xij/Xik)/(Xj/Xk)                                                  (21) 

 

 onde  

 Xij  é o valor das exportações do i-ésimo produto da j-ésima região ou país 

Xik  é o valor das exportações do i-ésimo produto do k-ésimo conjunto de 

referência (região, país ou países) 

 Xj  é o valor total das exportações da j-ésima região ou país  

Xk é o valor total das exportações do k-ésimo conjunto de referência (região, país 

ou países)  

 ln é logarítimo natural ou logarítimo neperiano 

 

 No caso do presente trabalho, tem-se: 

 Xij  valor das exportações brasileiras de manga ou uva 

 Xik   valor das exportações mundiais de manga ou uva 

 Xj    valor total das exportações do Brasil 

 Xk   valor total das exportações mundiais. 

 

 Para o cálculo desse indicador foram utilizados dos dados da FAO e da 

Organização Mundial do Comércio (WTO).   
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5.3.2.1 Período de Análise 

Diferentemente do CMS, os indicadores  de Vantagem Comparativa Revelada 

(VCR) nas exportações de um produto podem ser calculados com freqüência anual. O 

período considerado nesse estudo para a análise da VCR é o mesmo utilizado no caso 

do CMS - 1989 a 2005. Uma atualização maior não foi possível uma vez que os dados 

da FAO não estão disponíveis após o ano de 2005. 

5.4 Resultados 

5.4.1 Constant Market Share 

5.4.1.1 Manga 

 Ao analisar o desempenho das exportações brasileiras para manga e para uva 

percebe-se uma rápida expansão, tanto em termos de valor quanto em quantidade. 

 Para o caso da manga, os dados da FAO, disponíveis desde 1961, indicam que 

esse processo de exportação brasileiro se iniciou no ano de 1970, não havendo registro 

de exportação para os anos anteriores. Em 1970, o Brasil exportou apenas 10 toneladas 

de manga, representando um valor de US$ 5.000,00. Segundo a mesma base de dados, 

no ano de 2005 o Brasil exportou 113,9 mil toneladas, resultando em receitas de US$ 

72,6 milhões. Em termos percentuais, isso significa um crescimento médio anual de 

45,3% na quantidade exportada e de 46,72% no valor exportado para o período de 

1970-2005. Em termos mundiais, essas taxas de crescimento são, respectivamente, de 

17,82% e 13,49%. 

 Observa-se, assim, um rápido crescimento das exportações mundiais de manga 

no período analisado, bem como um espetacular crescimento das exportações 

brasileiras no mesmo período. Outro fato que merece destaque é o crescimento, no 

caso do Brasil, da taxa anual de valor ser superior à da quantidade, o que sugere 

vendas a preços maiores. Quando esses números são comparados à média mundial, 

esse fato ganha força, uma vez que o crescimento anual da quantidade total exportada 

foi superior ao crescimento do valor obtido com as exportações.  

Quando se analisa a participação brasileira nas exportações de manga 

acumuladas no período de 1961 a 2005, em quantidade, observa-se que o Brasil 
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ocupou a terceira posição no comércio internacional dessa fruta, participando com 9,1% 

das exportações totais, atrás apenas do México (31,1%) e da Índia (12,38%). No ano de 

2005, o Brasil ocupou a terceira posição na relação de exportadores de manga, em 

termos de quantidade, com participação de 12,48%, atrás apenas da Índia (24,39%) e 

do México (21,39%). Em termos de valor, no acumulado do período de 1961-2005, o 

Brasil ocupou a quinta posição, com 9,28% do total recebido com as exportações de 

manga, atrás apenas do México (27,55%), da Índia (11,34%), das Filipinas (10,79%) e 

da Holanda (9,62%). No ano de 2005, o Brasil ocupou também a quinta posição do 

ranking mundial, com participação de 13,38%, atrás da Índia (22,6%), do México 

(15,94%) e da  Holanda (15,41%). (FAO, 2006) 

 Esse desempenho favorável das exportações brasileira justifica a investigação de 

suas causas. Caso as exportações brasileiras não apresentassem crescimento, não 

haveria motivos para investigar a competitividade brasileira nas exportações de manga. 

O único cenário que justificaria essa investigação, neste caso, seria aquele em que 

houvesse redução das exportações mundiais. 

 Assim, uma vez que os dados evidenciam um grande crescimento de nossas 

exportações, falta compreender de que forma esse crescimento ocorreu, ou seja, quais 

foram os fatores, considerados no modelo de Constant Market Share, que mais 

explicam esse crescimento. 

5.4.1.1.1 1989/90/91 a 1994/95/96 

 O primeiro período de análise, compreendido entre os anos de 1989/90/91 a 

1994/95/96, mostra que o significativo aumento das exportações brasileiras de manga 

foi fortemente influenciado pelo crescimento do mercado mundial.  

 Nesse período, o Brasil obteve a oitava maior taxa de crescimento mundial - 

184,41%. Pode-se acompanhar o ranking, no que diz respeito a taxas de crescimento, 

dos dez principais países na Tabela 1: 
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Tabela 1 - Crescimento anual das exportações de manga - 1989/90/91 a 1994/95/96 

Posição País Taxa Crescimento Anual
1 Belize 451,4%
2 Espanha 322,7%
3 Iuguslávia 307,5%
4 China 269,9%
5 Honduras 263,2%
6 Equador 250,8%
7 República Dominicana 214,2%
8 Brasil 184,4%
9 Finlândia 182,2%
10 Peru 175,0%
30 Mundo 124,8%

Fonte: FAO  

O Brasil, China e Peru figuram entre os dez principais países exportadores nesse 

período, com participação de 9,7%, 4,84% e 3,215%, respectivamente. Os demais 

países constantes da Tabela 1 apresentaram altas taxas de crescimento anual de suas 

exportações, mas têm pequena participação no mercado mundial. Assim, qualquer 

crescimento marginal das exportações desses países implica em grande variação.  

É importante destacar o alto crescimento anual da média mundial das 

exportações de manga, o que sugere que o crescimento mundial desse mercado pode 

ter destacado papel na explicação das altas taxas de crescimento das exportações 

brasileiras. De fato, esse resultado foi observado, conforme mostra a Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Resultados Constant Market Share para manga - 1989/90/91 a 1994/95/96 

Efeito Definição Resultado
Crescimento do Mercado riQ

0
i 99,3%

Destino das Exportações ∑(rij-ri)Q
0
ij 20,7%

Competitividade ∑((Q1
ij-Q

0
ij)-(rij-Q

0
ij)) 63,8%

Fonte: resultados da pesquisa  

O fator de maior relevância na explicação das altas taxas de crescimento das 

exportações brasileiras de manga para esse período foi o fator crescimento do mercado 

mundial. O segundo fator que contribuiu para o expressivo aumento das exportações 

brasileiras no período analisado foi o efeito competitividade.  
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O efeito destino das exportações, também chamado de efeito distribuição, 

contribuiu de forma positiva para a elevação das exportações brasileiras, embora sendo 

menos expressivo que os demais. Isso significa dizer que o Brasil exportou para 

mercados importadores que se mostraram mais dinâmicos (em termos de crescimento 

de importações de manga) do que a média do mercado mundial. 

5.4.1.1.2 1994/95/96 a 2003/04/05 

O segundo período de análise, compreendido entre os anos de 1994/95/96 a 

2003/04/05, em termos de determinantes do aumento das exportações, apresenta 

resultados muito diferentes dos encontrados para o período anterior. Nesse caso, o fator 

de maior destaque no desempenho exportador brasileiro foi a competitividade. 

Para esse período de análise, o Brasil ocupou a décima nona posição em termos 

de taxas anuais de crescimento das exportações de manga (Tabela 3). 

Tabela 3 - Crescimento anual das exportações de manga - 1994/95/96 a 2003/04/05 

Posição País Taxa Crescimento Anual
1 Honduras 167,6%
2 Costa do Marfim 135,5%
3 Bosnia e Herzegovina 133,3%
4 Ilhas Marshal 125,8%
5 Arábia Saudita 123,5%
6 Cuba 121,3%
7 Lituânia 116,5%
8 Oman 115,7%
9 Canadá 115,3%
10 Mundo 114,9%
11 África do Sul 113,8%
12 San Vincent 111,2%
13 Suíca 109,2%
14 Guiana 109,1%
15 Togo 108,6%
16 Burkina Faso 108,6%
17 Nicaragua 107,7%
18 China 107,3%
19 Brasil 107,1%
20 Filipinas 106,3%

Fonte: FAO  
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Dos países listados na Tabela 3, apenas quatro incluem-se entre os vinte 

principais países exportadores de manga do período de 2003/04/05, quais sejam: Brasil, 

Filipinas, África do Sul e China, com participações respectivas no comércio mundial de 

manga (em valor) de 12,83%, 4,92%, 1,21% e 1,06%. Dessa forma, retoma-se o 

argumento de que os demais países apresentam elevadas taxas de crescimento das 

exportações pela alta importância que pequenos acréscimos têm sobre uma base 

pequena.  

Diferentemente do período anterior, a taxa de crescimento anual das exportações 

brasileiras de manga foi inferior à média mundial.  

Para o segundo período, os resultados do modelo Constant Market Share, 

apresentados na Tabela 4, mostram que o principal fator responsável pelo crescimento 

das exportações brasileiras de manga foi a competitividade. Muito próximo em termos 

de contribuição para a elevação das exportações brasileiras nesse período está o 

crescimento do mercado mundial, com significativa parcela. O fator que menos 

contribuiu, mas mesmo assim apresentou valor significativo, foi o efeito destino das 

exportações. 

 

Tabela 4 - Resultados Constant Market Share para manga - 1994/95/96 a 2003/04/05 

Efeito Definição Resultado
Crescimento do Mercado riQ

0
i 138,6%

Destino das Exportações ∑(rij-ri)Q
0
ij 67,3%

Competitividade ∑((Q1
ij-Q

0
ij)-(rij-Q

0
ij)) 139,0%

Fonte: resultados da pesquisa  

5.4.1.2 Uva 

As exportações mundiais de uva atingiram, no ano de 2005, o montante de US$ 

3,32 bilhões, para uma quantidade exportada de três milhões de toneladas (FAO, 2006). 

As exportações mundiais dessa fruta no período de 1961 a 2005 cresceram a uma taxa 

média anual de 8,26%. No caso brasileiro, as exportações de uva tiveram início no ano 

1975, e entre os anos 1975 a 2005, a taxa anual média de crescimento foi de 40,83%, 

enquanto que para o mundo, ela foi de 7,62%. Essa significativa diferença entre as 

taxas de crescimento brasileira e mundial pode ser compreendida quando se observa 
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que o Brasil exportava em 1975 apenas US$ 3 mil (volume inferior a mil toneladas), 

representado uma parcela de apenas 0,00081% do volume mundial exportado de uva. 

No ano de 2005, essa participação brasileira passa a ser de 3,23%, com um total 

exportado de US$ 379,75 milhões. Nesse mesmo ano, o Brasil ocupou a posição de 

nono maior exportador mundial de uva, ficando atrás de Estados Unidos (20,9%), Itália 

(71,07%), Holanda (13,31%), África do Sul (8,93%), México (4,73%), Espanha (4,71%), 

Grécia (4,05%) e Bélgica (3,77%). 

 Quando se compara a posição brasileira nas exportações desse mercado no ano 

de 2005 (3,73%) com a participação brasileira para o período de 1961 a 2005, o Brasil 

passa da nona posição para a posição de décimo oitavo. Essa comparação evidencia 

que o Brasil entrou tardiamente nesse mercado exportador. Os grandes mercados 

exportadores para o período de 1961 a 2005 são Itália (24,05%), Chile (17,56%), 

Estados Unidos (17,1%), África do Sul (5,53%) e Espanha (5,41%). A Itália já participava 

desse mercado mundial em 1961, com participação nesse ano de 25% do mercado; o 

Chile tinha 1,29%; Estados Unidos tinha participação de 16,42%; África do Sul de 7,76% 

e Espanha de 10,23%.  

 Dessa forma, no ano de 1961 os principais países exportadores já participavam 

ativamente desse mercado, diferentemente do caso brasileiro. 

Dos países que estão à frente do Brasil no ranking de principais exportadores de 

uva, todos apresentam significativa participação no comércio internacional a partir de 

1961. Ou seja, mesmo entrando no mercado quatorze anos após esses países já terem 

significativa participação no mercado internacional, o Brasil apresentou rápido 

crescimento de suas exportações, sugerindo alta competitividade nas exportações de 

uvas frescas (uvas de mesa) que poderá ser comprovado com os fatores de 

crescimento derivados do modelo de Constant Market Share.  

5.4.1.2.1 1989/90/91 a 1994/95/96 

  No primeiro período de análise, que compreende o intervalo entre os anos de 

1989/90/91 a 1994/95/96, o principal fator contribuinte para o rápido crescimento das 

exportações brasileiras de uva foi o efeito destino das exportações, também chamado 

de efeito distribuição. 
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Para esse período de análise, a taxa de crescimento anual das exportações 

brasileiras foi de 135,7%, contra uma média mundial de 111,20%. Isso mostra que o 

Brasil obteve uma taxa de crescimento anual das exportações superior à média mundial; 

mostra também que o crescimento mundial das exportações mundiais de uva se 

mostrou altamente significativas. Esse fato pode ter contribuído muito com o 

crescimento de nossas exportações. 

 Classificando o Brasil em termos de países com maior taxa de crescimento anual 

das exportações, o Brasil ocupa a vigésima segunda posição. A tabela 5, apresenta o 

ranking dos vinte e cinco principais países:  

 

Tabela 5 - Crescimento anual das exportações de uva -1989/90/91 a 1994/95/96 

Posição País Taxa Crescimento Anual
1 Indonésia 397,4%
2 Finlândia 385,1%
3 Equador 341,9%
4 Zimbabue 309,0%
5 Panamá 260,6%
6 Filipinas 258,2%
7 Bélgica - Luxemburgo 194,3%
8 África do Sul 191,8%
9 Coréia 187,6%
10 Egito 173,4%
11 Guatemala 171,8%
12 Peru 169,1%
13 China 165,5%
14 Islândia 164,2%
15 Malásia 163,5%
16 Marrocos 161,2%
17 Áustria 157,5%
18 Jordânia 146,7%
19 Cingapura 141,2%
20 Oman 138,9%
21 Alemanha 137,0%
22 Brasil 135,1%
23 Índia 133,7%
24 Honduras 130,0%
25 Suíça 129,2%

Fonte: FAO  
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Pode-se observar na Tabela 5 que, dos países que apresentaram elevadas taxas 

de crescimento anual das exportações, apenas três possuem significativas participações 

no comércio internacional de uvas, quais sejam: Bélgica e Luxemburgo, África do Sul e 

China. 

Dessa forma, pode-se retomar o argumento de participações marginais no 

comércio internacional como importante fator explicativo para essas altas taxas de 

crescimento das exportações.   

Com relação aos fatores derivados do modelo de Constant Market Share, pode-

se observar seus resultados na tabela 6. 

 

Tabela 6 - Resultados Constant Market Share para uva - 1989/90/91 a 1994/95/96 

Efeito Definição Resultado
Crescimento do Mercado riQ

0
i 33,9%

Destino das Exportações ∑(rij-ri)Q
0
ij 94,2%

Competitividade ∑((Q1
ij-Q

0
ij)-(rij-Q

0
ij)) 44,9%

Fonte: resultados da pesquisa  

 Conforme antecipado, pode-se observar que o fator que mais contribuiu para o 

crescimento das exportações no período analisado foi o efeito destino, ou também 

chamado de efeito distribuição. Isso significa dizer que os países que importam uva do 

Brasil mostraram um desempenho (em termos de importação) superior à média mundial, 

sendo considerados assim mercados mais dinâmicos. Como os parceiros comerciais do 

Brasil no produto uva foram mais dinâmicos em suas compras, favoreceu-se o 

crescimento das exportações brasileiras no primeiro período de análise. 

O segundo fator em termos de relevância de impacto em nossas exportações foi 

o efeito competitividade, contribuindo assim para a elevação de nossas exportações. 

 Por fim, o efeito crescimento do mercado também foi positivo, embora em menor 

relevância frente aos demais fatores. Conforme se mostrou anteriormente, no período 

de 1989/90/91 a 1994/95/96 o crescimento mundial das exportações (e 

conseqüentemente das importações) ocorreu num ritmo acelerado, em torno de 111% 

ao ano. Esse alto valor já evidenciava que esse seria um importante fator colaborador 

para a elevação de nossas exportações. Porém, como os países de destino das 
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exportações do Brasil mostraram maior dinamismo nas importações de uva, o efeito 

destino se mostrou superior ao fator crescimento do mercado. 

5.4.1.2.2 1994/95/96 a 2003/04/05 

No segundo período analisado, que compreende os anos de 1994/95/96 a 

2003/04/05, o principal fator responsável pelo aumento das exportações brasileiras de 

uvas foi a competitividade.  

Nesse período, as exportações mundiais de uva cresceram a uma taxa anual de 

109,36% ao ano. No caso do Brasil, essa taxa foi de 143,74%. Como a taxa de 

crescimento anual das exportações brasileiras foi superior à média mundial, os fatores 

destino das exportações e competitividade devem ser importantes na explicação dos 

ganhos observados. 

A Tabela 7 mostra os países que apresentaram as maiores taxas de crescimento 

de exportações de uva, observando-se que o Brasil ocupa a décima quinta posição. Dos 

países relacionados apenas Brasil e Peru estão entre os vinte principais exportadores. 

Nesse cenário, o Brasil ocupou a décima primeira posição no ano de 2005, com 

participação de 2,28% nas exportações mundiais e o Peru ocupou a décima oitava 

posição, com participação de 0,82. 

 

Tabela 7 - Crescimento anual das exportações de uva - 1994/95/96 a 2003/04/05 

Posição País Taxa Crescimento Anual
1 Marrocos 239,6%
2 Latvia 237,9%
3 Coréia do Sul 184,6%
4 Paquistão 181,9%
5 República Tcheca 180,3%
6 Tunísia 174,5%
7 Japão 168,2%
8 Dinamarca 164,0%
9 Peru 158,2%
10 Oman 150,0%
11 Costa Rica 149,4%
12 Hungria 146,4%
13 Austria 146,0%
14 Slovenia 144,0%
15 Brasil 143,7%

Fonte: FAO  
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Dessa forma, o Brasil, além de ter uma participação relevante no mercado, vem 

apresentado um crescimento expressivo nas exportações de uva. 

Os resultados do modelo Constant Market Share para o período 1994/95/96 a 

2003/04/05, apresentados na Tabela 8, mostram que o fator de maior importância na 

explicação das altas taxas de crescimento das exportações brasileiras de uva foi a 

competitividade. O alto valor observado indica que este fator é, sem dúvida, o grande 

responsável pela elevação das exportações brasileiras. 

  

Tabela 8 - Resultados Constant Market Share para uva - 1994/95/96 a 2003/04/05 

Efeito Definição Resultado
Crescimento do Mercado riQ

0
i 54,4%

Destino das Exportações ∑(rij-ri)Q
0
ij -19,7%

Competitividade ∑((Q1
ij-Q

0
ij)-(rij-Q

0
ij)) 505,2%

Fonte: resultados da pesquisa  

 
O segundo efeito de maior importância foi o crescimento do mercado 

internacional. Conforme observado, esse efeito já podia ser esperado dado o grande 

crescimento das exportações mundiais de uva nesse período.  

O terceiro efeito, o relacionado ao destino, apresentou contribuição negativa ao 

desempenho das exportações brasileiras. Esse fato pode estar relacionado à alta 

concentração dos mercados de destino, fazendo com que uma redução de importação 

de tradicionais parceiros comerciais do Brasil no mercado internacional de uva afete de 

forma expressiva o desempenho exportador brasileiro. 

Mais do que enfatizar a grande importância do fator competitividade no segundo 

período para a compreensão do aumento das exportações brasileiras de uva, é 

importante ressaltar a forte alteração no quadro apresentado entre os dois períodos 

analisados no que diz respeito aos determinantes das exportações. Parte dessa 

mudança pode ser explicada pela crescente exigência de padrões claros de produção, 

com a necessidade de certificações e maior controle nas etapas de produção. Esse fator 

pode surtir efeitos positivos e negativos para o país exportador, numa relação direta com 

a evolução dessas ações por parte de nossos principais concorrentes internacionais. 

5.2.1 Vantagem Comparativa Revelada 
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5.2.1.1 Manga 

Como dito anteriormente, é possível calcular a Vantagem Comparativa Revelada 

de duas formas distintas, utilizando as variáveis originais  ou transformadas em 

logaritmo natural. No primeiro caso, para evidenciar vantagem comparativa, o indicador 

deve apresentar valor superior a 1, indicando que a participação das exportações do 

produto em questão nas exportações totais do país é maior que a participação das 

exportações mundiais do produto em questão nas exportações totais mundiais. No 

segundo caso, para se concluir sobre competitividade, o indicador deve apresentar 

resultados positivos (valores superiores à zero). 

Pode-se acompanhar, na Tabela 9, os resultados obtidos para o caso da manga, 

podendo-se concluir que esse produto apresentou alta vantagem comparativa revelada, 

especialmente após 1993. 

 

Tabela 9 - Vantagem Comparativa Revelada  - Manga - 1989 a 2005 

Ano Fração Simples Logarítimo Natural 
1989 3,213 1,167
1990 3,367 1,214
1991 2,996 1,097
1992 3,806 1,337
1993 8,194 2,103
1994 7,231 1,978
1995 9,330 2,233
1996 16,211 2,786
1997 6,387 1,854
1998 9,554 2,257
1999 10,427 2,344
2000 11,155 2,412
2001 13,297 2,588
2002 14,244 2,656
2003 14,282 2,659
2004 10,869 2,386
2005 11,839 2,471

Fonte: resultados da pesquisa  
  

5.2.1.2 Uva 

Diferentemente dos resultados apresentados para a manga, as exportações de uva 

revelam vantagem comparativa apenas no final do período analisado (Tabela 10). 
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Assim, a partir de 2002 observa-se uma tendência de consolidação da uva como um 

produto competitivo no mercado internacional, embora em um nível bem distante do 

observado para manga. 

 

Tabela 10 - Vantagem Comparativa Revelada  - Uva - 1989 a 2005 

Ano Fração Simples Logarítimo Natural 
1989 0,144 -1,941
1990 0,168 -1,784
1991 0,453 -0,793
1992 0,514 -0,665
1993 0,943 -0,059
1994 0,462 -0,772
1995 0,598 -0,514
1996 0,371 -0,992
1997 0,232 -1,460
1998 0,291 -1,233
1999 0,450 -0,799
2000 0,697 -0,361
2001 0,938 -0,064
2002 1,317 0,275
2003 2,003 0,695
2004 1,570 0,451
2005 2,859 1,050

Fonte: resultados da pesquisa  
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O mercado internacional de frutas frescas apresentou grande dinamismo nas 

duas últimas décadas. Segundo dados da FAO, a produção mundial desses produtos 

cresceu 48,2% entre 1989 e 2006 (FAO, 2007). 

No caso específico da manga e da uva, a mesma dinâmica de crescimento foi 

observada. Verificou-se um aumento anual das exportações mundiais de uva da ordem 

de 3,88% entre os anos de 1961 a 2004. Para o mercado de manga, a elevação foi da 

ordem de 13% ao ano para o mesmo período. As exportações brasileiras de manga 

tiveram uma expansão anual de 19,72% no período de 1989 a 2006 (SECEX, 2007). 

Para o mercado da uva, a taxa anual de crescimento das exportações brasileiras foi de 

22,6% no período. 

A grande expansão do comércio mundial de frutas frescas está relacionada a 

mudanças no padrão de consumo mundial, conforme discutido na literatura consultada. 

Os principais estados brasileiros exportadores de manga e uva no período de 

1989 a 2006 foram Bahia e Pernambuco, representando cerca de 90% das exportações 

brasileiras em conjunto. O destaque nesse contexto é o pólo exportador de Petrolina e 

Juazeiro, municípios localizados na fronteira entre Pernambuco e Bahia. 

Os indicadores de competitividade utilizados nesse trabalho, Constant Market 

Share e Vantagem Comparativa Revelada, evidenciaram a alta competitividade tanto da 

manga quanto da uva no mercado internacional nos últimos anos. 

O primeiro indicador utilizado (Constant Market Share) apontou alta 

competitividade das exportações brasileiras de manga para o período de 1989/90/91 a 

1994/95/96, devido, principalmente, ao efeito crescimento do mercado internacional, 

seguido pelo efeito competitividade e, por fim, pelo efeito destino das exportações 

brasileiras. Para o período de 1994/95/96 a 2003/04/05, o principal efeito responsável 

pela rápida expansão das exportações de manga foi o ganho em competitividade, 

seguido de perto pelo crescimento do mercado mundial. 

No caso da uva, a análise de Constant Market Share mostrou que no primeiro 

período (1989/90/91 a 1994/95/96) o efeito que mais contribuiu para o rápido 

crescimento das exportações brasileiras foi o destino das exportações, sendo seguido 

pelo ganho em competitividade e, por fim, aparece o crescimento do mercado mundial. 
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No segundo período analisado (1994/95/96 a 2003/04/05), o principal efeito 

responsável pelo crescimento das exportações brasileiras de uva foi a competitividade, 

seguido pelo crescimento de mercado. A única parcela que apresentou valor negativo 

foi “destino das exportações”. 

Enquanto a análise Constant Market Share auxilia a definição dos determinantes 

do crescimento das exportações de um produto, o indicador de Vantagem Comparativa 

Revelada possibilita identificar se a competitividade de um país nas exportações de um 

produto é igual, maior ou menor do que a competitividade média vigente no mercado 

mundial desse produto. Esse último indicador relaciona a participação do produto 

analisado na pauta exportadora do país em questão à participação das exportações 

mundiais do produto selecionado nas exportações mundiais totais. 

Os resultados encontrados para Vantagem Comparativa Revelada mostram, no 

caso da uva, que o Brasil apresenta competitividade apenas no período pós 2002, 

quando o indicador apresenta valor superior à unidade (ou superior a zero quando 

construído em logaritmo natural). No caso da manga, os resultados indicam 

competitividade do produto em todo o período analisado. 

Como destacado na literatura pertinente, a identificação dos determinantes das 

exportações de um produto específico é fundamental para a definição de  políticas 

públicas e  ações privadas. No caso específico da região nordeste brasileira, onde a 

participação da agropecuária responde por 38% do emprego gerado, a compreensão 

da dinâmica exportadora de seus principais produtos é de grande importância. 

Diversos fatores podem ter contribuído para os ganhos em competitividade no 

cenário internacional apresentados pela manga e pela uva. Se identificados, esses 

fatores podem auxiliar na definição de políticas que venham a contribuir para que 

ganhos em competitividade também sejam obtidos no futuro. Essa é uma linha de 

pesquisa necessária e complementar ao presente estudo. No entanto, sabe-se que um 

dos possíveis fatores responsáveis pelos ganhos em competitividade da manga e da 

uva no mercado externo é a estruturação do setor frutícola implementada no pólo 

Juazeiro (BA) – Petrolina (PE), baseada em políticas governamentais e privadas 

adotadas na região do sub-médio do rio São Francisco. 
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Entre as ações públicas pode-se citar a criação e ampliação das áreas de 

irrigação, o desenvolvimento de variedades adaptadas à região, o fomento à 

certificação (com destaque à produção integrada da fruta – PIF) e as políticas de 

monitoramento e gestão das propriedades rurais. 

Como ações privadas podem-se citar: o acompanhamento dos preços 

internacionais pela associação de produtores locais, a experiência de produtores 

oriundos de cooperativas com experiência em comercialização internacional e os 

investimentos em packing-houses adequados aos tratos pós-colheita das frutas.  

 Cumpre lembrar que o diagnóstico elaborado neste estudo consiste de uma 

análise ex-post. Assim, se faz necessário um acompanhamento constante do setor 

exportador regional como forma de evitar a perda de competitividade. 
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