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1 – RESUMO 

Este trabalho foi realizado no Escritório de Desenvolvimento Rural (EDR) de Jales –

SP, região noroeste do Estado de São Paulo com o objetivo de analisar o as 

características de cultura da banana maça na região em relação a comercialização 

sob a ótica do produtor. A região noroeste do Estado de São Paulo vem se 

caracterizando como uma região forte em produção de frutas, estimativas realizadas 

pelos técnicos dos EDR’s no Estado de São Paulo, indicam que a região é a maior 

produtora de banana maça pois é caracterizada por pequenas propriedades. A 

metodologia utilizada foi inicialmente o estudo bibliográfico do assunto pesquisado e 

posterior estudo de caso junto a 4 produtores da micro região de Jales/SP, onde 

constatou-se que existe a necessidade de um intermediário para que a banana 

chegue até os pontos de consumo, sendo que, em sua maioria, são destinadas para 

os CEASA’s das capitais. 
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2 – INTRODUÇÃO 

O crescimento da economia do Brasil, como já é sabido vem se 

desenvolvendo ao longo dos anos, assim também a qualidade e características do 

território nacional assumiram um papel importantíssimo na obtenção de riqueza ao 

se tratar da exploração agrícola. Com a produção de banana não é diferente, já que 

ocupa lugar de destaque pela quantidade colhida e produzida. 

De acordo com Dantas e Soares Filho (1995) no Brasil a banana é cultivada 

em todos os Estados, desde a faixa litorânea até os planaltos. Deste modo pode-se 

observar que a extensão da produção de banana estende por todo o país gerando 

assim altos índices de produção. 

A comercialização se destaca como uma situação delicada, pois existem 

muitas perdas no processo de distribuição da fruta, ainda mais quando é destinado 

para o consumo interno, pois a quantidade de banana exportada é insignificante 

comparada com a comercialização interna no país. 

Pode-se dizer que comercialização envolve os agentes econômicos pelo 

meio de organizações próprias com a finalidade de venda. O mercado é um 

intermediário importante, pois vende direto ao consumidor final. Um canal de 
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distribuição executa funções que são necessárias entres órgãos e instituições 

executando o marketing para ligar os produtores até os consumidores, 

(CHURCHILL; PETER. 2000). 

Conforme o Estudo de mercado SEBRAE/ESPM (2008) no Brasil o segundo 

cultivar mais produzido é a banana, ficando atrás somente da laranja, pois sua 

produção está diretamente ligada ao processamento onde é produzido o suco 

concentrado para exportação. O cultivo de banana corresponde a 15,1% do volume 

em produção nacional. 

Na região de Jales o cultivar mais plantado é “banana maçã” devido ao clima 

que é muito quente e ficam vários meses sem chuva, e esta variedade se adapta 

bem a nossa região. A banana é um dos únicos cultivares de frutas que são 

produzidas durante o ano inteiro em todo o território nacional, porém, a produção se 

concentra em uma determinada época do ano isso varia muito da região e a 

variedade a ser plantada (ALMEIDA, 2003). 

Justifica-se, desta forma, a importância em analisar o potencial deste estudo 

sobre a comercialização e o crescimento significativo da produção de banana na 

região de Jales/SP, indo mais além do que somente verificar dados, mais também 

buscando aprimorar o agronegócio e acompanhamento do desenvolvimento 

econômico local e regional, colaborando assim para o desenvolvimento de um 

trabalho científico e para as indústrias de processamento de forma que mostre ao 

produtor a sua importância no mercado. 

Neste contexto, nota-se a importância desse estudo uma vez que busca-se a 

contribuição da região em relação a comercialização da banana pela ótica do 

produtor, respondendo se os dados coletados nas propriedades contribui com 

índices significativos para a produção do Estado. Diante deste contexto, apresenta-

se como problema de pesquisa: Como é feita a comercialização da banana na 

região de Jales/SP? 

 

3 – OBJETIVOS 

De maneira geral, o objetivo de presente estudo é identificar, sob a ótica do 

produtor rural, como é feita a comercialização da banana na Região de Jales/SP. 
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Para tanto, espera-se atender, especificamente os seguintes objetivos: identificar 

junto ao produtor: 

• quais são os compradores; 

• como são transportadas; 

• para quais mercados o produto é destinado; 

• formas de pagamento e outros. 

 

4 – METODOLOGIA 

Uma pesquisa pode ser classificada como: pesquisa exploratória, pesquisa 

descritiva e pesquisa explicativa. A pesquisa exploratória tem como objetivo mostrar 

maior afinidade com o problema e torná-lo mais claro (GIL, 2002). O caráter dessa 

pesquisa é exploratória. 

Neste trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica, baseada em livros, 

artigos. Também foi feito um estudo de caso que é quando envolve o estudo 

profundo e cansativo de alguns objetos de maneira que se permita o seu amplo e 

detalhado conhecimento (SILVA; MENEZES, 2001). 

Como instrumento de coleta de dados foi utilizada a entrevista, aplicada junto a 

04 (quatro) produtores de banana de Jales/SP para identificar como é feita a 

comercialização da fruta. Participaram da pesquisa produtores de banana da região 

de Jales/SP, em que foi analisado o processo de comercialização da fruta, de 

acordo com a visão dos produtores. 

A entrevista objetiva obter uma investigação, para nortear o tratamento de dados 

colhidos nas propriedades estudadas. Todas as entrevistas foram realizadas nas 

propriedades, utilizando-se uma linguagem simples e clara de modo que o 

entrevistado soube responder o que lhe foi perguntado. 

Busca-se atingir o melhor entendimento da pesquisa e proporcionando um 

aprimoramento para o agronegócio regional, e posteriormente feitas as 

considerações sobre o assunto para que no final chegue a algumas discussões 

sobre o trabalho realizado. Como diz Ferrão (2005, p. 204) “quando os dados 

estiverem todos prontos a próxima fase é analisar e interpretar os dados coletados. 

Esta constitui a parte central da pesquisa”. 

Faz parte do universo da pesquisa todos os produtores de banana de Jales, 

portanto, para o presente estudo, foram selecionados intencionalmente 4 produtores, 
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sendo três pequenos produtores e um grande produtor, que atendessem às 

características esperados no estudo. 

Embora o propósito deste estudo seja o de verificar os principais elementos 

relacionados a comercialização da banana, ele apresenta limitações inerentes ao 

modelo metodológico de investigação adotado, bem como limitações relacionadas 

com a aplicação dos instrumentos de coleta de dados. Destaca-se ainda que o 

estudo não tem a pretensão de esgotar o assunto, mesmo porque, embora possa 

parecer simples, o mesmo apresenta-se de maneira extensa e complexa. 

Acrescenta-se a isso, o papel analítico e interpretativo do pesquisador. Gil (2002) 

destaca que, como um estudo dessa natureza os dados são coletados por um único 

pesquisador, “existe risco de subjetivismo na análise e interpretação dos resultados 

da pesquisa”. 

 

5 – DESENVOLVIMENTO 

Para Antunes e Ries (1998) comercialização é o processo intermediário 

entre o produtor e o consumidor. Consiste em colocar os serviços produzidos à 

disposição na forma, tempo e local que esteja disposto a adquiri-los. A 

comercialização deve sempre se adequar ao tipo de produto e ao mercado ao qual 

se destina. 

Antigamente a alimentação do homem era feita pelo seu próprio cultivo, e o 

que sobrava do que ele produzia era trocado por outros produtos diferentes, e com o 

passar do tempo as trocas tornaram-se insignificantes já que começou a visar o 

processo de comercialização, e o que antes era trocado passou a ser vendido.  

Para firmar o que foi dito anteriormente Sandes (1998) afirma que a 

comercialização agrícola é hoje caracterizada por fluxos financeiros, do consumidor 

para o produtor e deste para a indústria que lhe é fornecedora de máquina e 

insumos. Por outro lado, fluxo físico (produtos) é criado quando ocorre deslocamento 

de produtos da indústria para o agricultor, e de produtos do agricultor para o 

consumidor final.  

Para a movimentação destes produtos, pode-se contar com a existência de 

intermediários, dentre os quais tem-se: 

a) Atacado  
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Atacado, são atividades realizadas por organizações que estão envolvidos 

em vender bens ou serviços ao varejo, organizações e a outros intermediários, 

sendo revendido ao consumidor final. Como diz Almeida (2003), o atacadista faz a 

compra do produtor e em seguida vende para varejistas, indústrias de 

processamento e até mesmo para outros atacadistas. O poder de compra do 

atacadista em grande quantidade possibilita vender seu produto a um preço menor 

para outros intermediários até chegar ao consumidor final com qualidade. 

b) Especulador 

Pode-se dizer que o especulador espera a época do ano em que o preço do 

produto está em queda para pagar uma quantia mínima, sendo uma salvação ao 

produtor para que não perca toda sua produção tomando um enorme prejuízo e em 

seguida podendo vender o produto no auge do seu preço para atacadistas, 

varejistas e até mesmo paras as indústrias. Os especuladores procuram vários 

lugares para comprar e compram no momento em que os preços estão em baixa e 

vendem na alta do produto quando os preços estão elevados e os especuladores 

são considerados os vilões da comercialização (ALMEIDA, 2003). 

Ainda Almeida (2003), considera que o especulador geralmente é uma 

alternativa para o produtor quando o preço está em queda, e várias vezes 

desempenham papel de financiador ajudando nas necessidades dos produtores. 

c) Varejo 

É uma atividade de compra, armazenagem e promoção mais próxima ao 

consumidor final e é o que diz Almeida (2003), o varejista é o último representante 

da cadeia de comercialização, sendo o primeiro a conhecer a preferência do 

consumidor final em relação aos produtos. De acordo com Churchill; Peter (2000) o 

varejo é o elo mais complexo que o atacado, podendo assim oferecer benefícios a 

quem fornece os produtos, a quem produz e ao atacado, e após comprar se 

dedicam em vender para os consumidores finais. 

d) Agentes 

A empresa que não tem condições de contratar ou treinar sua própria equipe 

contrata os serviços dos agentes que contribuem para a obtenção de renda. 
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Segundo Churchill; Peter (2000), os agentes não pegam os produtos para si eles 

ofertam os valores, e são especializados em certo produto ou mercado facilitando a 

vida dos compradores e vendedores. Para obter renda os agentes recebem uma 

taxa ou até mesmo uma comissão em cima da fruta é o que explica a EMBRAPA, 

(2009), os agentes de comercialização compram a banana e revendem para os 

atacadistas como os CEASAs, redes de supermercados, sacolões e para aqueles 

que comercializam a fruta em feiras livres. 

E dentro dos agentes tem os corretores que é um agente que aproxima a 

compra e a venda e sua remuneração é através de porcentagem conforme a venda. 

O corretor é um agente responsável pela aproximação dos compradores e 

vendedores, e recebem comissão de acordo com valor da venda (ALMEIDA, 2003). 

E também existem os comissários que recebem apenas comissão e tem a 

função de encontrar os interessados em comprar e vender a fruta. É outro tipo de 

agente que realizam vendas e compras que se estabelecem conforme os 

interessados, recebendo somente comissão (ALMEIDA, 2003). 

 

6 – RESULTADOS 

Os dados e as informações coletadas nesta pesquisa foram inicialmente 

analisadas e, neste ponto do trabalho são apresentadas. O estudo aborda o conceito 

dos canais de comercialização da banana na região de Jales/SP, propondo que a 

comercialização se insere em um ciclo produtivo. Desta maneira verifica-se o 

potencial de estudar canais de comercialização já que a região tem forte potencial 

de produção, como um estudo que não só busque analisar os dados obtidos, mas 

também contribuir para que a indústria de processamento se desenvolva de maneira 

correta e colaborativa. 

O estudo de caso foi realizado com um total de quatro produtores, sendo três 

considerados pequenos e um grande, de acordo com a Resolução nº 4.174 do 

Banco Central do Brasil (2012) que define pequeno produtor com renda até 

R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais) anual; médio produtor acima de 

R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais) até R$800.000,00 (oitocentos mil reais); 

grande produtor acima de R$800.000,00 (oitocentos mil reais) anual. 
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Dentro da propriedade é feito todo o processo de comercialização da fruta. A 

primeira atividade é a colheita e posteriormente é feito o carregamento em carretas 

puxadas por tratores (figuras 01 e 02, a seguir), posicionado na traseira do 

caminhão, é feito o processo de despencamento, lavagem e encaixotamento em 

caixa de plástico de 17 kg ou caixa de madeira de 23 kg depende do comprador 

(figura 3, 4) feito isso as caixas são colocadas no caminhão  

     
Figura 1. Carregamento da banana pós colheita.  Fig ura 2. Carga sendo levada para o caminhão. 

 

        
Figura 3. Despencamento, lavagem e encaixotamento  Figura 4. Do lado esquerdo as caixas de plástico e 

do lado direito as de madeira. 

 

Propriedade A: Sitio Santa Amélia, localizado na cidade de São Francisco de 10 

hectares, onde 8 ha estão plantados banana maça tendo 5.500 pés sendo um 

bananal de 1 ano e meio onde já foi colhido cerca de 3 mil caixas, em torno de 69 

toneladas. 

Propriedade B: Sitio São Sebastião, também localizado em São Francisco tendo 

toda sua área de 8 hectares plantada com banana chegando em torno de 5.000 pés, 

em um período de dois anos foi colhido cerca de 60 mil quilos da fruta. 
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Propriedade C: Sitio da toca, localizado na cidade de Santa Rita d’ Oeste com 12 

ha com uma média de 8.000 pés plantados com idade de 20 meses e já produziu 

cerca de 150 toneladas. 

Propriedade D: Sitio Lajeada tendo uma área de 72 hectares com média de 45 

mil pés de banana chegando a aproximadamente 530 toneladas com idade de 1 ano 

e 6 meses, localizado na cidade de Palmeira d’ Oeste. 

A comercialização de toda a produção dos 4 produtores é feita através de um 

intermediador em nenhum dos casos foi feito contrato, o produtor liga para vários 

intermediadores e escolhe o que paga melhor, onde o mesmo faz todo o processo 

da compra desde corte, despencamento, lavagem, até o carregamento do caminhão 

dentro da propriedade, embalando em caixas de madeira de 23 kg ou plástico de 

17kg depende de quem compra.  

Os pequenos produtores tem uma desvantagem na hora de negociar o preço da 

fruta comparado com os grandes produtores, então o pequeno produtor junta sua 

produção com outros pequenos e vendem juntos para obter um maior rendimento e 

conseguir um preço melhor. 

Segundo os produtores após a fruta sair da propriedade ela é destinada para os 

CEASA’s de algumas capitais brasileiras como: São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, 

Cuiabá, onde é encaminhada para o atacado, varejo até chegar com qualidade na 

mesa do consumidor.  

De acordo com os dados coletados observou que o noroeste paulista tem 

influência significativa na produção geral do Estado de São Paulo e que, os 

produtores tem uma forte dependência da presença de intermediários, para poder 

comercializar suas frutas. 

 

7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer do trabalho, procuramos evidenciar à luz de algumas teorias e do 

estudo de caso como funciona o processo de comercialização da banana na micro 

região de Jales/SP. 

O estudo mostrou que a produção de banana maça na região de Jales – SP 

está crescendo cada vez mais, para obter um bom desenvolvimento a fruta exige 

temperaturas altas, umidade elevada e boa distribuição de chuvas. Tem um papel 

importante sendo uma fonte de alimento rica em proteínas e pode ser consumida de 
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várias formas: banana madura, verde podendo ser frita cozida ou assada e ainda 

processada na fase de industrialização. 

Para que a fase de comercialização da fruta tenha sucesso o processo 

logístico é de grande importância nas empresas, até mesmo em uma propriedade 

independente do tamanho, desde a compra de materiais, maneira de armazenagem, 

controle sobre o fluxo de entrada e saída, organização, estocagem por ordem de 

importância do produto, embalagem até o escoamento, trabalhando com a 

otimização, sendo assim, a comercialização da fruta torna-se importante dentro do 

setor logístico. 
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