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PRODUTORES DE MANGA EM JUAZEIRO-BA OPERARAM COM 
MARGENS DE LUCRO POSITIVAS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019

FRUTICULTURA

A manga é a principal lavoura permanente 
de Juazeiro-BA, com uma área colhida de 
8.527 hectares (ha) em 2018, conforme da-
dos do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Isso representa 58,4% de 
toda a área colhida de lavouras permanen-
tes no município. A variedade mais utilizada 
a Palmer e, atualmente, a maior parte da 
produção é destinada à exportação.

Os resultados do levantamento do Projeto 
Campo Futuro para a produção de man-
ga em Juazeiro, apresentados no Gráfico 1, 

indica que os produtores obtiveram mar-
gem líquida positiva durante todo o segun-
do semestre de 2019. Destacando o Custo 
Operacional Efetivo (COE), esse apresentou 
aumento de 10,3% entre julho e dezembro, 
tendo encerrado o ano em R$ 1.441,43 por to-
nelada (ton). Já o COT, que considera a soma 
das depreciações e pró-labore ao COE, per-
maneceu praticamente estável no período.

Gráfico 1. Custos e receita para produção de manga em Juazeiro-BA, em 
reais por tonelada.
Fonte: Projeto Campo Futuro CNA    |     Elaboração: CIM/UFLA/CNA.
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Nesse sentido, as empresas com domicí-
lio fiscal em Juazeiro, que exportaram um 
total de 47,4 mil toneladas de mangas e 
outras frutas em 2019, conseguiram um 
volume de vendas 26,3% superior ao de-
sempenho de 2018. A receita foi de 50,3 mi-
lhões de dólares, valor 26,5% maior que o 
obtido no período anterior.

O município obteve esse crescimento das 
vendas para o exterior como reflexo da alta 
qualidade da produção e do aumento da 
oferta. De acordo com os representantes do 
setor, consultados pelos técnicos do Campo 
Futuro, 60% da produção total de manga 
Palmer é destinada ao mercado externo, o 
que proporciona maior renda e melhores re-
sultados financeiros ao produtor local.

Do ponto de vista da receita, o maior preço 
de venda do período foi obtido em julho, de  
R$ 1.880,00/ton; enquanto o menor valor ocor-
reu em outubro (R$  1.700,00/ton). Contudo, em 
dezembro o preço médio foi de R$  1.820,00/ton,  
o que representou uma queda de 3,2% na 
comparação com o mês de julho.

Além do lucro registrado nos últimos meses, é 
importante destacar que o setor ainda obteve 
outro resultado positivo, porém, fora da portei-
ra. As exportações de manga e outras frutas 
alcançaram níveis recordes de volume e recei-
ta no ano de 2019, como mostra o Gráfico 2.

Gráfico 2. Valor e volume da exportação de manga e outras frutas realizada a 
partir de Juazeiro-BA entre 2015 e 2019, em mil dólares (eixo esquerdo) e mil 
toneladas (eixo direito)*.
Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.    |     Elaboração: CIM/UFLA/CNA.

*Dados referentes ao código 0804 do Sistema Harmonizado de Classificação de Produtos. 
Compreende tâmaras, figos, abacaxis, ab acates, goiabas, manga e mangostões. Desses pro-
dutos, Juazeiro possui lavouras significativas apenas de manga e goiaba, sendo que a manga 
representou mais de 85% do volume total colhido em 2018, segundo o IBGE.


