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REDUÇÃO DA OFERTA REFLETE EM MELHORES PREÇOS DA BATATA 
EM POUSO ALEGRE/MG

HORTICULTURA

O município de Pouso Alegre contribui ex-
pressivamente na produção de batata no 
estado de Minas Gerais, e vem expandindo 
a área plantada com a hortaliça. O cultivo da 
safra “das águas” é a principal safra de pro-
dução do tubérculo, plantado entre agosto 
e dezembro, com colheita de novembro a 
março. Os custos de produção e comporta-
mento dos preços pagos ao produtor pela 
saca da batata nesta região vêm sendo 
acompanhados pelo Projeto Campo Futuro, 
da Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA)1 desde 2018.

Analisando o período de julho 2018 a março 
de 2019, houve um aumento de 17% no Custo 
Operacional Efetivo (COE) e de 16% no Cus-
to Operacional Total (COT). Este aumento de 
custo está diretamente relacionado à eleva-
ção dos preços dos insumos, como correti-
vos, fertilizantes, produtos fitossanitários e 
sementes. Estes itens correspondem a 60% 
do COE da produção de batata.

Apesar de o comportamento de preços dos 
insumos ter refletido no aumento dos custos, 

Gráfico 1. Comportamento do COE, COT, Receita, 
Margem Bruta (MB) e Margem Líquida (ML) da 
bataticultura em Pouso Alegre - MG.
Fonte: Projeto Campo Futuro CNA    |     Elaboração: SUT/CNA.

houve uma evidente flutuação na receita do 
produtor, que apresentou aumento conside-
rável a partir de novembro de 2018 (Gráfico 
1). Este aumento nos preços permitiu retor-
nos financeiros positivos aos produtores de 
Pouso Alegre - MG, que atingiram margem 
bruta (MB) e margem líquida (ML) médias, no 
primeiro trimestre de 2019, de R$ 42,32/saca e 
R$ 39,42/saca, respectivamente.

1 Para maiores informações acesse: http://www.cnabrasil.org.br/campo-futuro
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Figura 1. Comparação entre a oferta de batata de Pouso Alegre - MG, Minas Gerais e 
Total Brasil, entre o primeiro trimestre de 2017, 2018 e 2019 para as centrais de abas-
tecimento (CEASAS).
Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento CONAB.    |    Elaboração: SUT/CNA.

O aumento dos preços se deu em consequ-
ência da queda na oferta da batata nos mer-
cados atacadistas, segundo a Companhia 
Nacional de Abastecimento (CONAB). Com-
parando o primeiro trimestre de 2019 com o 
mesmo período do ano 2017, constou-se di-

O município de Pouso Alegre - MG apresen-
tou um aumento na área plantada em rela-
ção a 2017. Esta situação favoreceu os pro-
dutores da região devido à queda da oferta 
nacional e do estado de Minas Gerais, com a 
garantia da venda do tubérculo com preços 

minuição de cerca de 32% na oferta total. No 
estado de Minas Gerais a redução da oferta 
foi de 37%. Já no município de Pouso Alegre 
- MG, houve aumento de 28% na produção 
de batata no período analisado (Figura 1). 

elevados. Entretanto, as flutuações de pre-
ços geram incertezas aos produtores rurais, 
por este motivo é fundamental o acompa-
nhamento de preços para embasamento 
das tomadas de decisão que favoreçam a lu-
cratividade da atividade.


