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REDUÇÃO DA OFERTA EM FEVEREIRO/19 ELEVOU PREÇOS DA 
BANANA PRATA EM BOM JESUS DA LAPA/BA

FRUTICULTURA

Os do projeto Campo Futuro estiveram em 
Bom Jesus da Lapa/BA em 2018 para o le-
vantamento do custo de produção de bana-
na prata. Na ocasião, os produtores informa-
ram uma propriedade modal de 8 hectares 
com produtividade de 3.000 kg da fruta.

Diante do acompanhamento mensal realiza-
do pelo projeto, observou-se que ocorreram 

Gráfico 1.  Comparação dos componentes do Custo Operacional Efetivo (COE) da banana prata em Bom Jesus 
da Lapa/BA, por quilograma, no primeiro trimestre de 2019.
Nota: Juros de custeio estão contidos nos Gastos gerais.

Fonte: Projeto Campo Futuro CNA. Elaboração: CIM/UFLA/CNA.

poucas oscilações no comportamento dos 
custos no primeiro trimestre de 2019. Consi-
derando o Custo Operacional Efetivo (COE) 
as variações foram de 2,26% de janeiro/19 para 
fevereiro/19, e de 1,07% de fevereiro/19 para 
março/19, de acordo com os dados apresen-
tados no Gráfico 1.
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Gráfico 2. Evolução da Receita, Margem Bruta 
(MB) e Margem Líquida (ML) da banana prata de 
Bom Jesus da Lapa/BA, por quilograma, no pri-
meiro trimestre de 2019.
Fonte: Projeto Campo Futuro CNA. Elaboração: CIM/UFLA/CNA.

Gráfico 3.  Quantidade de banana de Bom Je-
sus da Lapa/BA comercializada nas centrais de 
abastecimento.
Fonte: Projeto Campo Futuro CNA | Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab). Elaboração: CIM/UFLA/CNA.

O Custo Operacional Total (COT), que é for-
mado pelo COE somando as depreciações e 
o pró-labore, apresentou valores em reais por 
quilograma de R$0,97 em janeiro/19, R$0,99 
em fevereiro/19 e R$0,98 em março/19.

O preço pago ao produtor pela banana prata 
em Bom Jesus da Lapa foi de R$1,55/kg, en-
quanto em março ficou em R$1,76/kg. Des-
taque para o mês de fevereiro, quando o pre-
ço chegou a R$1,89/kg. O comportamento 
das margens de lucro, Margem Bruta (MB) 
e Margem Líquida (ML), podem ser observa-
das no Gráfico 2.

observou-se grande redução na oferta (va-
riação de -85%) entre os meses de janeiro 
e fevereiro (Gráfico 3). Essa queda na oferta 
da banana explica a elevação nos preços  
no período.

Levando-se em conta o preço médio pago 
na CEASAMINAS, principal centro de abas-
tecimento que comercializa a fruta do mu-
nicípio, notou-se um aumento entre feve-
reiro e março. No caso da banana nanica o 
aumento foi de R$0,38/kg, devido à restrição 
na oferta do produto. Já a banana prata, que 
apresenta oferta mais controlada, a queda 
nos preços em março foi menos expressiva 
no município em questão.

Segundo dados nos principais centros de 
abastecimento onde ocorre a comercializa-
ção do produto de Bom Jesus da Lapa/BA, 


