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RESUMO

Este estudo da comercialização agrícola de Sergipe analisa as suas bases,

estruturas e importância, a partir da identificação dos principais produtos importados

e exportados, que se destinam ao abastecimento dos mercados. Nesse sentido,

foram adotados os princípios da pesquisa direta e indireta que contou com o

levantamento de dados censitários e de campo, seguido de extensa prospecção

bibliográfica, visitas a dezenas de feiras e entrevistas com profissionais, gestores,

produtores, intermediários e os consumidores. Em Sergipe, a comercialização

agrícola apresenta múltiplas formas, com ênfase no comércio varejista de Aracaju e

o atacadista de Itabaiana. O comércio agrícola informal predomina, com destaque

para as feiras que compõem o principal canal da venda de hortifrutigranjeiros,

presente em 98,6% dos municípios sergipanos. A comercialização ocorre de forma

difusa e ambivalente, já se observando a ocorrência de mudanças, sobretudo

através dos produtores hidropônicos e orgânicos, cujo corolário, se completa com as

diversas cadeias de distribuição e a comercialização realizada nos perímetros

irrigados. A cristalização da comercialização se dá com a venda dos principais

produtos agrícolas que constituem importante elo entre o mercado interno e o

externo, enquanto o alcance espacial dos produtos é diferenciado em suas cadeias.

A comercialização agrícola é uma atividade econômica fundamental que proporciona

a integração dos mercados de forma multilateral e ganha respaldo nas mudanças

decorrentes da globalização que requer ajustes dos agentes envolvidos e prima pela

competitividade diante dos novos desafios.

PALAVRAS CHAVE: Comercialização agrícola, alcance, mercado formal e informal.
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ABSTRACT

These study of the agricultural market of Sergipe analyse the his bases, structure

and importance to start of the identify of the principal imports and exports products,

that destine to the supply of the markets. These meaning, were adopts of the

principles of the ,search direct and indirect that counted with the stand of the

infomations of field, following of extensive prospectus bibliography, visit about ten

trade fair and interview with professionals, management, producers, intermediary

and the consumer. In Sergipe, the agricultural market introduction multiple forms,

with emphasis in the market retail of Aracaju and the wholesaler of Itabaiana. The

informal agricultural market predominate, with prominence for trade fair that make up

the principal canal of the sale of fruit and vegetable present at 98,6% of the

sergipanos towns. The market occurrence of form difusse and range, observe the

happening of change through of the hidroponics and organics, complete with the

diversity chain of distribution and the market carry out in the irrigation perimeter. The

crystallize of market give with the sale of the principals agricultural products that

estabilish import link between the internal and external market, while the reach space

of the products is difference on yours chains. The agricultural market is a economical

activite primary that proportionate the integration of the markets of forms multiple and

give backing in the seedling resulting of the global that apply adjust of the agent wrap

and for the competitiveness from on news challenge.

Key words: Agricultural marketing, reach, formal and informal market.
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1. INTRODUÇÃO

Na agricultura a comercialização se apresenta como a atividade mais

complexa dentre todas que a envolvem e sua importância aumenta diante das

mudanças que afetaram a economia mundial a partir da última década.

Dentre essas mudanças destacam-se, os ajustes que envolvem os

agentes dos sistemas produtivos e da cadeia de intermediação que buscam, de

modo incessante, a competitividade diante dos novos desafios.

Por sua vez, esses desafios envolvem agricultores e comerciantes de

Sergipe que estabelecem diversas relações que alcançam os vários mercados aos

quais se destinam.

A comercialização agrícola em Sergipe está voltada para o mercado

interno e contribui para o fortalecimento do setor produtivo na medida que acessa

novos mercados, sendo capaz de gerar riqueza interna e se constitui em uma das

principais atividades para a economia local, em vários municípios.

A presença dos diversos agentes envolvidos na comercialização das

frutas in-natura é um referencial da liderança exercida no mercado nacional por

agricultores e os comerciantes. Por sua vez, só participar não assegura a

permanência duradoura, em função da grande competitividade e das mudanças

significativas que os mercados impõem.

Como o comércio envolve várias cadeias de distribuição, neste trabalho

são analisadas as que envolvem os principais produtos agrícolas e as formas mais

importantes de distribuição.
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Com competitividade reconhecida no âmbito nacional, as cadeias de

comércio agrícola de Sergipe encontram inúmeras dificuldades produtivas e

comerciais que afetam o desempenho dos agentes e fazem com que seu tamanho e

potencial de crescimento sofram restrições de quantidade e qualidade.

Na conjuntura atual, faz-se necessário que o Estado de Sergipe amplie as

exportações, a partir da base atual e com novos produtos. Para isso inúmeras

estratégias devem ser elaboradas a começar pela identificação dos pontos de

estrangulamento das cadeias de distribuição, sendo fundamental o

acompanhamento contínuo dos principais elementos.

O comércio agrícola do Estados é dinâmico com maior respaldo na sua

capacidade de atrair negócios para os agentes locais e os que vêm de fora para

comprar e vender frutas e verduras.

Um dos elementos que contribui bastante para os resultados obtidos é a

sua localização próxima de grandes centros regionais e a facilidade de acesso para

as demais regiões do país (Figura 01).

Diante da facilidade de acesso existente uma das formas de

fortalecimento das cadeias de intermediação é a venda dos produtos agrícolas nas

feiras do Estado e fora dele, sendo estas um dos principais elementos de estudo

neste trabalho.

As feiras se fazem presente em 98,6% dos municípios sergipanos, com a

freqüência assídua de comerciantes dos estados vizinhos, a Bahia e Alagoas, em

sua maioria, seguidos por feirantes de Pernambuco. Essa modalidade de comércio

informal é um dos principais negócios na capital Aracaju e em cidades como

Itabaiana, Lagarto, Estância, Nossa Senhora da Glória, Carira, Tobias Barreto,

Propriá e muitas outras.
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Figura 01: Localização do Estado de Sergipe - 2004.

Fontes: Atlas Geográfico (IBGE, 2002: 99 / 165).
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O Estado de Sergipe, apesar de sua produção agrícola está orientada

para abastecer as agroindústrias instaladas, assim como, suprir as necessidades de

consumo no mercado in-natura, que por sua vez também é fortemente reforçado

pela importação e exporta a produção de outros Estados.

Ainda assim, a balança comercial, no início da década de 1990,

apresentou saldo negativo, acentuando no período de 1999 a maio de 2002 quando

apresenta grande variação das importações em relação às exportações de 317,0% a

530,0%, com saldo negativo da balança comercial variando de 217,0% a 430,0%. A

tendência apresentada no período é de aumentar essa situação desfavorável, caso

não haja mudanças de rumo na economia e principalmente no agronegócio.

As questões referentes à comercialização agrícola em Sergipe estão

relacionadas a:

1 – A comercialização de hortifrutigranjeiros em Sergipe, contribui para a

produção de espaços com características próprias, no que diz respeito

aos principais mercados e às formas de comercialização dos produtos?

2 – Ocorre mudanças e estas contribuem para a dinâmica do mercado

dos produtos agrícolas comercializados no Estado?

3 – Quanto à origem dos principais produtos comercializados no mercado

agrícola sergipano quais os principais elos existentes na relação entre as

áreas de produção e consumo?

4 – Como se configuram os espaços apresentados pelo comércio agrícola

sergipano, a partir dos principais produtos comercializados em Sergipe,

sua contribuição para o desenvolvimento do agronegócio, a

sustentabilidade dos mercados e para o surgimento de novas

modalidades de comercialização?
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Para responder a estas perguntas foram levantados dados e informações

a partir de fontes secundárias e da pesquisa de campo.

A partir dos dados obtidos nas instituições, como as CEASAS e as

empresas, bem como, com os intermediários foi dado tratamento estatístico, com

montagem de tabelas, elaboração de gráficos e representação em cartogramas dos

principais aspectos da comercialização agrícola.

Os dados censitários do IBGE, referente ao período de 1998 a 2003,

foram utilizados para identificação dos principais produtos agrícolas produzidos e

comercializados em suas respectivas áreas de produção ou fora delas.

O trabalho de campo foi desenvolvido num processo de investigação

direta, realizada por meio de entrevistas junto aos agentes de comercialização, nas

instituições públicas, nas unidades de produção, nos estabelecimentos comerciais,

em exaustivas visitas às principais feiras do Estado de Sergipe. Foram realizadas

115 entrevistas com questões abertas sendo, 35 com os feirantes, 16 aos

atacadistas, 19 com os produtores, 05 com comerciantes de lojas especializadas,

bem como, 11 com os gerentes de supermercados, 08 com técnicos, 05 com os

administradores de mercados, 16 com representantes de prefeituras e diversas

consultas por telefone. No decorrer das entrevistas foram obtidos dados de

comercialização, diretamente com os comerciantes, para se chegar a dimensionar

aos volumes de comercialização dos principais produtos agrícolas, que serviram de

indicativo para os mapeamentos, para identificar as diferenças de preços praticadas

por seus respectivos agentes.
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No mesmo período foram visitadas 41 feiras, destas 35 em Sergipe,

sendo 10 feiras-livres de Aracaju, 25 no interior do Estado, 03 na Bahia e 03 em

Alagoas e, ainda uma visita a CEASA de Salvador e aos Mercados do Rio Vermelho,

Aquidabã e Sete Portas.

As entrevistas e visitas foram realizadas de forma aleatória, de modo que

atendesse os princípios da pesquisa direta, sendo registradas em fotografias

aspectos relevantes que contribuíram para esclarecer às questões a serem

respondidas pela pesquisa. Também foram obtidas imagens cedidas pelas próprias

empresas, além das que foram cedidas pelo jornal semanário Cinform.

Além de todas estas considerações relativas à pesquisa, o trabalho é

fruto do convívio direto do autor com as questões agrícolas. Desde o ano de 1982

até o presente, quando foram construídas fortes relações com a produção e a

comercialização, divididas em dois ciclos. O primeiro ciclo (1982 a 1991) foi

dedicado à produção agrícola como irrigante do Projeto Califórnia. O segundo ciclo

(1991 a 2004), dedicado, exclusivamente, à comercialização sendo o ápice à

realização do presente estudo.

Os resultados estão apresentados em 4 capítulos e as considerações

finais. O primeiro capítulo, com o título “Comercialização: ponto fundamental para a

agricultura” trata da gênese de discussão sobre a comercialização agrícola no Brasil

e no Mundo, considerando o comércio dos principais produtos e a ação

governamental, para inserir os pequenos agricultores familiares.
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No segundo capítulo, denominado “As múltiplas formas de

comercialização agrícola no Estado de Sergipe” são analisados os diversos aspectos

da comercialização agrícola sergipana, com o foco, nas principais formas de

comercialização praticadas no Estado. O cerne desta analise é a comercialização

dos hortifrutigranjeiros e suas diversas modalidades no varejo – informal e formal –

e, no atacado; presentes nos principais mercados de Sergipe.

Por sua vez, a análise toma as feiras-livres de Aracaju e as demais feiras

do Estado, como principal referência das formas de comercialização informal e,

segue com uma breve análise do comércio varejista formal, centrada nas

contribuições das principais redes de supermercados que, também, representam

essa atividade e, ainda, aborda sobre o comércio atacadista realizado por empresas

e os vários intermediários, principalmente, em Itabaiana.

No terceiro capítulo, que tem o título “As mudanças recentes na

comercialização agrícola” é tratada a questão das principais mudanças recentes

ocorridas nessa atividade, procurando centrar a discussão nas condições passadas

e, prioritariamente, nas atuais que envolvem a introdução de práticas modernas de

produção, bem como, as mudanças que englobam as cadeias de distribuição,

presentes nos diversos mercados sergipanos.
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O quarto capítulo, denominado “Elos da cadeia de comercialização dos

principais produtos importados e o alcance dos principais produtos sergipanos

exportados” faz uma breve abordagem sobre os principais produtos agrícolas

importados, que são comercializados em Sergipe e que servem para atender ao

consumo da população do Estado e de estados vizinhos como Bahia, Alagoas, etc.

No centro da discussão estão alguns produtos dentre aqueles que são mais

consumidos no mercado in-natura, como: a banana, a batata-inglesa, a maçã e o

tomate.

Por outro lado, uma das discussões mais importantes deste trabalho é a

que envolve a comercialização das principais mercadorias produzidas em Sergipe e

que são exportados para outros mercados – interno e externo, como: a batata-doce,

o coco-da-baía, as folhagens, a laranja e o quiabo.

Por fim, são apresentadas as considerações finais, com ênfase nos

desafios impostos pelos mercados aos produtores e aos intermediários, decorrente

do acelerado processo de globalização da comercialização agrícola.
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Feirante-agricultor em Ribeirópolis (SE). Foto: JWCS, 2004.

“A comercialização abrange todas as atividades

comerciais implicadas no curso de mercadorias e

serviços desde a produção física até o consumo”.

(Steele, 1971: 23).�
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2. Comercialização: Ponto Fundamental para a Agricultura.

A importância da comercialização para agricultura é destacada por

estudiosos clássicos e recentes de diversas ciências como a Economia, o Marketing,

a Agronomia, a Geografia, entre outras. Dentre alguns estudiosos merecem

destaque os trabalhos e as contribuições dadas por H. Steele, F. Vera Filho, R.

Welsh, Ernesto W. Bleinroth, Pedro V. Marques, Danilo R. D. Aguiar, J. A. F. Diniz,

V. L. A. França S. L. O. Vilela, L. C. Silva, A. Nascimento e tantos outros no Brasil

como no exterior.

No presente estudo o conceito adotado de comercialização agrícola foi

estabelecido a partir dos estudos desenvolvidos por Steele, Vera Filho e Welsh.

Estes a definem como o conjunto das atividades, funções e instituições necessárias

à transferência de bens e serviços dos locais de produção aos de consumo. A

definição de comercialização proposta por esses autores toma como referência às

idéias de Kohls, de Maynard & Beckman, da Associação Americana de

Comercialização, e da Universidade de Ohio. (STEELE, 1971: 23).

Nesta perspectiva, a comercialização agrícola assume características

específicas relacionadas à reunião, intercâmbio e dispersão de bens e serviços, isto

é, cria um fluxo organizado de mercadorias e serviços relacionados à atividade

agrícola, que pode ser realizado a partir da colheita da produção e ainda pode

acontecer dentro ou fora da unidade de produção.

O fluxo das mercadorias e dos serviços ocorre, também, através da

concentração em pontos centrais e sua posterior transferência para centros de
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distribuição secundários, a partir dos quais são levados aos consumidores (STEELE,

op. cit.: 23).

Da concentração à dispersão, os produtos agrícolas também passam por

transformações até chegar ao consumo final. As mudanças principais dizem respeito

às alterações de posse, forma, tempo e espaço para atender às necessidades e

desejos do consumidor final (MARQUES & AGUIAR, 1993:16).

A comercialização agrícola decorre das relações entre produtores,

intermediários e consumidores e se constitui numa atividade fundamental do

agronegócio, na medida em que integra os mercados consumidores às áreas de

produção, de forma multilateral.

Um dos aspectos fundamentais da comercialização agrícola é o mercado.

Segundo Diniz, esse é:

“[...] inegavelmente um dos fatores mais importantes para a explicação da
atividade agrícola. Na análise espacial da agricultura, o mercado é
essencialmente visto como um ponto, ou conjunto de pontos e a sua
localização é fundamental [...]” (1986: 127).

No mercado o produto será capaz de satisfazer as necessidades dos

consumidores em determinado momento e lugar. A jornada que o produto agrícola

percorre tem início com a transferência de posse, quando o produtor transfere para

outrem a propriedade sobre o bem e ou serviço por ele desenvolvido.

De fato, o mercado existe em função do consumo e da produção. A

relação entre estes dois elementos é ambivalente, aspecto fundamental para a

dinâmica dessa atividade humana, tão antiga e ao mesmo tempo atual. Assim,

subentende-se que o comércio agrícola é expressão do capitalismo.
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No processo de comercialização dos produtos agrícolas, os mercados são

sinalizadores das mudanças e das inter-relações entre o comportamento dos

consumidores e as tendências de consumo; da variação dos preços e a capacidade

de absorção da produção em função da demanda, além da presença da

concorrência.

Estes são alguns elementos presentes na formação dos grandes fluxos

dos produtos agrícolas e suas variadas cadeias de distribuição, que diferenciam o

estágio atual da agricultura brasileira daquele observado desde o período colonial

até a década de 1970.

No Brasil a comercialização agrícola é abrangente e muito dinâmica e sua

análise deve levar em consideração a dimensão do território, a diversificação recente

da produção e das tendências de consumo, a formação de áreas com produção

homogênea e heterogênea, bem como, a crescente participação dos produtos

agrícolas na balança comercial.

Esta dinâmica tornou-se mais forte na década de 90 e vem se acelerando

nos últimos anos, face ao crescente fluxo do comércio internacional. A agricultura

brasileira vem acompanhando esta tendência, com o crescimento do volume

movimentado, com a diversificação dos produtos comercializados e na medida em

atende às novas exigências de qualidade dos mercados consumidores.

Seguindo essa tendência, a agricultura sergipana, também, vem

passando por mudanças que se relacionam com a complexidade citada

anteriormente, além daquelas existentes na comercialização das mercadorias

obtidas na produção interna e das que são importadas de outros estados ou países.

A comercialização agrícola está relacionada ao comércio dos produtos de

origem animal e vegetal, destinados ao consumo interno e externo, à venda dos
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produtos in-natura por meio dos produtores e intermediários aos consumidores, ou

como matéria-prima para transformações manufatureira, artesanal, industrial e

agroindustrial.

A venda dos produtos agrícola in-natura apresenta características

peculiares e muito diversificadas, por ser feita através de tipos diferentes de

produtores (familiar, autônomo ou empresário) ou de intermediários (atacadistas,

atravessadores, operadores logístico/distribuidores, corretores e varejistas - cadeias

de supermercados, micro e pequenos comerciantes, ambulantes e feirantes) que

compõem as diversas cadeias de distribuição, das mais simples às mais complexas,

desde a sua origem até chegar ao consumidor final.

Dessa forma, os processos de comercialização agrícola são variados e

vêm, constantemente, evoluindo, sobretudo, em decorrência das exigências dos

mercados internacionais que contribuem para as mudanças ocorridas no mercado

interno. A evolução decorrente das exigências internacionais altera as práticas de

produção e as de comercialização.

A comercialização agrícola brasileira concentra-se fortemente na Região

Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo) onde estão os principais

centros distribuidores da produção agrícola do país e dos produtos importados.

Nessa Região, ocorre a maior venda das mercadorias agrícola in-natura,

agroindustrializadas e industrializadas para o mercado interno e externo, e

apresenta o maior consumo de alimentos, em função da maior concentração de

renda do país, seguido por hábitos de consumo diversificado.

O Estado de São Paulo absorve a maior quantidade das mercadorias e

capitais circulantes no agronegócio brasileiro e se constitui no principal mercado

consumidor interno, além de apresentar importante inter-relação com os demais
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centros nacionais de comercialização e, principalmente, com os diversos mercados

externos.

O Nordeste do Brasil vem se destacando, nas duas últimas décadas, no

cenário nacional e internacional, como região de grande potencial de produção e

fornecimento de alimentos, fundamentalmente, produtos agrícolas para o

desenvolvimento dos complexos agroindustriais e de frutas tropicais para

exportação, com destaque para os melões, uvas e mangas.

Sergipe se insere no agronegócio brasileiro como exportador e importador

de produtos agrícolas industrializados e in-natura, com destaque para o suco de

laranja concentrado, couro curtido, derivados de mandioca, castanha de caju

torrada, animais abatidos e vivos - aves, bovinos, suínos - e muitos outros produtos.

Um fato importante na comercialização dos produtos agrícolas é a

participação de comerciantes e transportadores (caminhoneiros/empresas) dos

produtos in-natura, cuja presença do setor de transporte é marcante na integração

das áreas produtoras aos diversos mercados interno e externo – ALADI e

MERCOSUL. A contribuição desse setor é muito favorável, embora às vezes, torna-

se elemento desfavorável para o desenvolvimento do agronegócio da região

nordeste e nas demais regiões do país.

2.1 - A comercialização agrícola no Brasil e no Mundo.

No Brasil, a comercialização agrícola no mercado interno só começou a

ser organizada, no Século XX, com o crescimento demográfico e a chegada de
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novos imigrantes, fundamental para a formação do mercado de consumo. Aliado a

esse fato, ocorreu o desenvolvimento dos transportes e das comunicações que

contribuíram para uma série de transformações econômicas. Por outro lado,

transcorreram diversas mudanças, dentre as quais pode-se citar:

- a introdução de novas lavouras cultivadas pelos imigrantes japoneses,

no Amazonas e no Pará, como: o cultivo da juta e da pimenta-do-reino que

apresentavam elevados preços no mercado interno;

- o elevado nível tecnológico, apresentado pelos agricultores japoneses,

que logo se adaptaram às condições brasileiras e fundaram as primeiras

cooperativas e organizações próprias para enfrentar os problemas decorrentes da

ausência de financiamento (ANDRADE, 1979: 75).

No mesmo período ocorreu o crescimento do consumo de diversas

mercadorias nas áreas urbanas, como o arroz, o trigo, a soja, etc; que impulsionou o

cultivo desses produtos, destinados ao crescente mercado interno (Op. cit.: 76).

Ao mesmo tempo, teve início o aumento da população urbana que

também tendia a ser maior do que a população rural. Por sua vez, esta preferia o

consumo de feijão, farinha de mandioca e milho como alimentos básicos.

No meio urbano, o consumo de arroz, trigo, soja, dentre outros foi

crescente entre as populações mais pobres, fato que contribuiu significativamente

para expansão desses cultivos.

As primeiras áreas a serem inseridas no novo contexto foram às fronteiras

agrícolas do Rio Grande do Sul, do sul de Goiás e de Mato Grosso, no eixo das

regiões Sul e Centro-Oeste. No Nordeste, essa tendência foi acompanhada no oeste

do Maranhão e no baixo São Francisco, tradicionais áreas de cultivo do arroz, nas

várzeas inundáveis.
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Assim, surgiu no Brasil a preocupação com o crescimento da produção e

com a qualidade dos produtos consumidos. Inicialmente, a contribuição para a

melhoria da qualidade dos produtos agrícolas ocorreu no meio urbano e,

posteriormente, no rural.

Atualmente, no país se consome arroz, trigo e soja, de diversas formas,

com variadas qualidades e valores para atender as condições econômicas e as

necessidades de cada classe socioeconômica.

Em meio a esse cenário, surgem as questões do desenvolvimento da

agricultura nacional, cristalizada numa agricultura comercial capitalista dicotômica.

Uma agricultura voltada para atender o mercado externo e outra para o mercado

interno.

A primeira, a priori, está associada à sua participação em diferentes

mercados exigentes e assume a posição de vanguarda no desenvolvimento de

tecnologias cada vez mais modernas que se fazem presentes na produção e fora

dela.

A agricultura comercial desenvolvida para atender o mercado externo

serve ainda para regular o mercado interno. Isso ocorre, na medida em que exerce

forte pressão na definição das estratégias de venda, principalmente, no tocante aos

preços praticados no mercado interno.

Por outro lado, parte da produção que não atende às normas exigidas

pelos consumidores dos mercados externos é destinada ao consumo interno.

A atividade agroexportadora contribui significativamente para o aumento

da participação dos produtos brasileiros no comércio internacional. Por sua vez,

concorre, também, para a melhoria da qualidade de vida do sertanejo na medida que

o país contribui para o surgimento e melhoria de novas tecnologias para o campo e
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ainda, quando a agricultura contribui para o aumento do fluxo de investimentos

estrangeiros diretos, presentes em diversos segmentos do setor.

O subsídio da agricultura nos países desenvolvidos é outro fator limitante

para maior inserção da agricultura brasileira no comércio mundial, tendo em vista a

elevada competitividade que apresenta os produtos agrícolas do Brasil.

A agricultura desenvolvida para atender o mercado interno torna-se refém

da ação dos mercados internacionais, principalmente, quanto à oferta mundial dos

produtos agrícolas. Ao mesmo tempo, depende da melhoria da renda no mercado

interno, fator fundamental para o aumento do consumo e melhoria da qualidade,

dentre outros fatores vulneráveis.

O mercado interno apresenta diferenciações para o consumo dos

produtos agrícolas, tendo em vista à diversidade de condições de renda da

população. Há uma parcela da população que compõe um mercado exigente,

formado por consumidores de maior poder aquisitivo que paga mais caro por

produtos agrícolas de melhor qualidade. Entretanto, a parcela mais significativa da

população representa o grupo de menor poder aquisitivo e consome as mercadorias

mais baratas com qualidade inferior.

Os mercados de consumo com menor poder aquisitivo, em determinadas

circunstâncias, consomem os produtos agrícolas que não atendem a demanda da

indústria.

A partir dos anos 70, a agricultura brasileira passou a apresentar novos

rumos, com destaque para a contribuição dada pelas cooperativas criadas no país,

cujo papel principal era promover o desenvolvimento econômico no meio rural e, ao

mesmo tempo, viabilizar a comercialização da produção dos cooperados.
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A Cooperativa Agrícola de Cotia foi uma das pioneiras, formada por

imigrantes japoneses se difundiu por várias regiões do país, a partir da cidade de

Cotia, em São Paulo; chegou a montar escritórios comerciais e suas filiais em

Estados das Regiões Sul e Nordeste. Após sua dissolvição, algumas unidades foram

transformadas em novas cooperativas, como a Cooperativa Agrícola de Juazeiro

(BA), a Cooperativa Agrícola de São Gotardo (MG), entre outras. Em Sergipe, a

principal cooperativa agrícola foi a Cooperativa Agrícola Mista do Treze.

No mesmo período, a implantação das CEASAS, também foi uma ação

importante para dinamizar a comercialização de mercadorias agrícola in-natura,

concentrando o comércio atacadista.

A partir do modelo desenvolvido em São Paulo, com a CEAGESP

(Centrais Gerais de Abastecimento do Estado de São Paulo), o Governo brasileiro

estimulou a criação de centrais nas principais cidades do país, principalmente nas

capitais, que já se destacavam como principais centros consumidores. Atualmente,

além das capitais há centrais nas principais cidades que em alguns casos são

denominados apenas de mercados.

Outras vertentes importantes da comercialização agrícola no Brasil são

representadas pelas importações e as exportações, que indicam a participação do

país no comércio agrícola mundial.

A comercialização agrícola mundial, nos últimos anos, vem apresentando

crescimento, embora este seja relativo aos valores e aos volumes das mercadorias

agrícolas, sendo que a sua participação no comércio mundial é decrescente (Tabela

01).
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US$ Bilhões - FOB

ANO COMÉRCIO
AGRÍCOLA % COMÉRCIO NÃO

AGRÍCOLA % TOTAL

1970 53,5 18,9 228,5 81,1 282,0

1975 122,4 17,8 674,0 82,2 796,4

1980 232,5 14,4 1.801,5 85,6 2.034,0

1985 208,5 13,2 1.741,5 86,8 1.950,0

1990 326,6 10,8 3.112,4 89,2 3.439,0

1995 442,5 9,1 4.633,5 90,9 5.076,0

2000(1) 409,2 6,6 5.770,8 93,4 6.180,0

Tabela 01: Agricultura mundial. Participação do comércio agrícola no comércio
mundial - 1970 a 2000.

Fonte: FAO - Food and Agriculture organization (www..fao.org). (1) –
Atualizado em 14.02.2001. Dados coletados no site: www.ma.gov.br,
em julho de 2002.

A redução proporcional da participação dos produtos agrícolas no

comércio mundial é um indicativo de perda do valor agregado dessas mercadorias

na sua forma natural, muito reclamado por agricultores europeus. Ao mesmo tempo,

indica a opção dos países exportadores por vender mercadorias industrializadas.

Embora, não se possa perder de vista a tendência de consumo mundial dos

produtos agrícolas orgânicos que se apresenta como o nicho de mercado que mais

cresce no mundo nos últimos anos.

Os dados apresentados para o comércio internacional, no período de

1970 a 2000, indicam que a participação do comércio das mercadorias de origem

agrícola reduziu, gradativamente, enquanto a participação das mercadorias não-

agrícola aumentou. O primeiro grupo passou de 18,9% para 6,6% e o segundo

passou de 81,1% para 93,4%, no mesmo período.

Por outro lado o crescimento da participação do comércio não-agrícola foi

de 2.425,5%, enquanto o comércio agrícola cresceu apenas 664,8%. O crescimento

do primeiro grupo foi três vezes superior ao do segundo grupo.
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2.2 - As importações agrícolas do Brasil no final do século XX e início do século

XXI.

Entre 1992 e 2002, os principais produtos agrícolas importados pelo Brasil

faziam parte de um grupo considerado a elite do comércio agrícola mundial,

responsáveis pelos maiores volumes financeiros e quantitativos como:

- o Leite e seus derivados (Lácteos), de origem européia e sul-americana;

- o Algodão em pluma e o Arroz, oriundos dos países asiáticos – Índia e

China;

- o Milho, argentino;

- o Trigo, canadense;

- o Malte e os Vinhos europeus, e;

- os Pescados chileno e peruano, na América do Sul, além daqueles

originários dos países nórdicos.

Merecem destaque os produtos lácteos, o trigo e o algodão em pluma, por

serem os mais importantes em volume financeiro (em dólar), enquanto o trigo, o

milho e o arroz representaram os maiores volumes físicos, (em toneladas) das

importações agrícolas para o mesmo período (Tabela 02).

Os produtos lácteos incluindo-se o leite e seus derivados como o creme

de leite e queijos finos, importados de países europeus – Suíça e Itália; e da

Argentina, na América do Sul ocuparam a terceira posição no período, com destaque

para os anos de 1995 a 2000, quando superaram 300 mil toneladas. Nesse período,

o país foi alvo de efeitos climáticos como o El niño e La niña que contribuíram,

significativamente, para a redução da produção interna.
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As importações do leite e seus derivados se destinaram a suprir algumas

deficiências do mercado brasileiro e atender alguns nichos de consumidores

específicos. Hoje, o leite em pó e o creme de leite são comercializados em mercados

formais (Cadeias de varejo) e informais (feiras), em todo país.

DISCRIMINAÇÃO 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002* TOTAL

Lácteos (leites, creme de leite e queijos)
Quantidade 43 88 152 356 330 319 384 384 307 142 33 2.537

US$ milhões 72 149 258 610 514 455 509 440 373 179 50 3.609

US$/t 1.696,5 1.701,3 1.697,6 1.716,5 1.557,5 1.426,7 1.324,7 1.146,7 1.214,9 1.257,8 1.512,8 16.253

Algodão em pluma
Quantidade 168 501 367 284 476 442 339 282 304 82 11 3.257

US$ milhões 213 652 563 552 869 761 532 360 325 96 11 4.934

US$/t 1.271,2 1.300,1 1.531,7 1.942,3 1.823,3 1.721,1 1.569,7 1.276,0 1.071,1 1.169,4 990,8 15.667

Arroz em grãos
Quantidade 519 779 1.078 996 868 859 1.513 1.207 730 776 239 9.564

US$ milhões 149 206 303 279 309 300 545 275 133 136 42 2.678

US$/t 287,4 264,0 281,4 280,6 356,0 349,2 360,4 227,8 182,5 175,3 174,0 2.939

Milho em grãos (inclusive semente)
Quantidade 517 1.330 1.410 1.321 506 506 1.729 822 1.771 624 108 10.644

US$ milhões 61 149 173 158 75 79 195 89 179 62 9 1.228

US$/t 18,5 11,8 122,6 119,3 149,0 155,7 112,9 107,8 101,0 99,4 80,6 1.278

Trigo
Quantidade 4.454 5.690 5.985 5.651 5.520 4.895 6.369 6.891 7.527 7.014 1.851 61.846

US$ milhões 544 726 751 912 1.258 799 811 832 865 872 216 8.586

US$/t 22,1 127,6 125,5 161,5 227,9 163,1 127,3 120,8 114,9 124,3 116,8 1.532

Malte
Quantidade 425 392 478 692 731 621 640 616 635 709 200 6.138

US$ milhões 116 99 101 209 287 232 194 138 158 183 52 1.769

US$/t 27,4 25,2 21,1 30,3 39,2 37,3 30,3 22,5 24,8 25,9 25,9 310

Vinhos
Qtd. (mil gar.) 84 168 302 372 312 327 322 379 418 400 49 3.133

US$ milhões 11 21 40 53 43 56 66 77 77 74 9 526

US$/garrrafa 13,0 12,6 13,1 14,2 13,8 17,1 20,4 20,3 18,5 18,4 18,5 180

Pescados, crustáceos e moluscos.
Qtd. (mil t.) 83 148 157 204 239 188 176 156 182 159 54 1.747

US$ milhões 116 174 229 371 423 396 404 260 274 244 100 2.992

US$/t 1.393,9 1.174,8 1.454,3 1.821,4 1.772,4 2.101,8 2.293,3 1.667,9 1.506,2 1.531,0 1.843,8 18.561

Tabela 02: Comércio exterior. As importações agrícolas brasileiras (CIF) - 1992 a 2002.

Fonte: SECEX, Atualizado em 15.05.2002. Em 1.000 Toneladas. *Até Abril. Dados coletados
no site www.ma.gov.br, em julho de 2002.
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Os queijos finos são comercializados em lojas especializadas,

delicatessen e cadeias de supermercados, em virtude da exigência de condições

ambientais (baixas temperaturas) para armazenamento e exposição nos pontos de

venda. Por outro lado, os queijos curados são comercializados nos mercados

formais e informais, por serem menos exigentes no que diz respeito às condições

ambientais.

O algodão em pluma originário, principalmente, da China, apresentou uma

contribuição significativa no volume financeiro das importações do país, no período

de 1993 a 1999, com dois momentos importantes, sendo:

- entre 1993 e 1994, quando os valores foram duas vezes maiores do que

no ano de 1992. Esse grande crescimento coincidiu com a abertura da economia do

país e levou a industria nacional a optar pela importação, face aos baixos preços

praticados pelos países asiáticos.

- nos anos de 1996 e 1997, houve outro grande crescimento e uma

segunda onda nas importações do algodão que foi acompanhada por serias

dificuldades por parte do produtor nacional, que procurou se adaptar às regras

ditadas pelos preços internacionais, sendo que a partir do ano de 1999 suas

importações começaram a despencar (Figura 02).

Nos últimos anos, o país já procura exportar o algodão em pluma colorido

e o orgânico, graças ao desenvolvimento biotecnológico, ao domínio de limitações

climáticas e ao controle do bicudo que se apresenta como o maior desafio para o

cultivo do algodão no Brasil. A dificuldade apresentada para o desenvolvimento

dessa atividade agrícola ocorreu nas diversas regiões do país afeta, especialmente,

os estados nordestinos, onde, por exemplo, o estado da Paraíba, precisou de

grandes esforços para recuperar a atividade.
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Figura 02: Importações agrícolas brasileiras em valor financeiro de 1992 a 2001.

Fonte: SECEX, 2002.

Em Sergipe, o cultivo chegou a ser erradicado, na última década, e o

estado passou de exportador para importador da pluma para abastecer as indústrias

de tecelagem e do caroço para alimentação animal.

A fronteira agrícola do cerrado brasileiro, na região Centro-oeste, constitui

na atualidade, o grande celeiro de desenvolvimento do agronegócio algodoeiro

brasileiro, em especial no estado do Mato Grosso. Dessa região origina-se o algodão

que abastece as agroindústrias de tecelagem, de óleo comestível e fábricas de

rações para animais de todo o país.

Ainda sobre as importações agrícolas brasileiras, no período de 1992 a

2001, dois produtos agrícolas foram importantes: o Arroz e o Milho em grãos –

inclusive a importação de sementes deste último. De modo geral, houve crescimento

nos primeiros anos da década de noventa – de 1993 a 1995. Por sua vez, o milho

voltou a crescer sua importação nos anos de 1998 e 2000.
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Nos períodos de 1996 a 1997 e 1999 a 2000, foram registrados reduções

nas importações do Arroz e do Milho. Vale ressaltar que a importação do arroz

apresentou dois ciclos de crescimento acompanhado por dois períodos de redução,

com aparente estabilidade em sua comercialização. O mesmo não ocorreu com o

milho que apresentou três ciclos de aumento e redução significativa nos volumes

importados e mostrou-se mais instável.

A importação do arroz, originário da Ásia, visou atender o consumo

interno, destinando-se à comercialização do produto em grãos para consumo de

mesa, e atender a indústria de óleo. Nesse comércio ganhou destaque a importação

de arroz para o preparo de comidas da culinária oriental, principalmente, no preparo

de sushí e saquê, que compõem os hábitos alimentares dos povos dessa região do

planeta, que se expandiram pelo país inteiro. No mesmo período, identificou-se uma

tendência de massificação desses produtos que passaram a ser comercializados

nas grandes cadeias de distribuição do país e em restaurantes, inclusive

churrascarias.

Por outro lado, às importações do milho em grão, originário da Argentina e

dos Estados Unidos, principalmente, destinaram-se, fortemente, a atender a

indústria de rações para animais, com destaque para a avicultura, que teve um

crescimento significativo de consumo da carne de frango no mercado interno,

seguido pelo incremento nas suas exportações para os mercados asiáticos,

principalmente, o oriente médio e o acesso do produto nacional no mercado japonês.

O trigo foi o produto agrícola de maior destaque nas importações

agrícolas brasileiras na década de 1992 a 2001. Ele ocupou a primeira posição em

valor financeiro e em volume físico. Nesse período, as importações de trigo

cresceram significativamente, com uma forte onda registrada entre 1992 e 1996,
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pressionada por forte consumo interno no período de estabilização econômica –

início do plano cruzado em 1994. O maior volume financeiro foi registrado em 1996,

enquanto o maior volume físico ocorreu no ano de 2000 (Figura 03).

Em 1997, foi identificada uma ligeira redução nas importações, retomada

no ano seguinte. Ainda, identificou-se que os dois ciclos apresentados pelas

importações do trigo estão associados ao forte crescimento do consumo de seus

produtos derivados, principalmente, o pão francês, que foi motivo de destaque na

imprensa nacional, tanto no início do plano real, como nos anos seguintes.
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Figura 03: Importações brasileiras de trigo, em quantidade e valor financeiro de 1992 a 2001.

Fonte: SECEX, 2002.

A esses ciclos de aumento e redução das importações de trigo, deve-se

acrescentar a tendência de comportamento dos preços internacionais, que obrigou o

país a buscar novas alternativas de substituição do produto como matéria-prima nas
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padarias, que passaram a adotar a fécula de mandioca como alternativa no preparo

de pães, tendo em vista que o país produz o tubérculo em todas as regiões.

O país aumentou a participação das importações agrícolas e reduziu as

importações não-agrícolas, principalmente, na década de 1990, quando o mundo

apresentou redução na sua participação quantitativa e financeira.

Em relação ao comércio exterior brasileiro, a participação do país nas

importações total e agrícola, nas décadas de 1970 e 1980, apresentou oscilações,

embora tenha ocorrido crescimento financeiro significativo (Tabela 03).

No ano de 1970, as importações agrícolas brasileiras atingiram o

montante de 3,0 US$ milhões, o equivalente a 0,48%, das importações agrícolas do

mundo. Em 1980, sua representatividade foi maior, com o valor de US$ 2,5 bilhões

equivalente a 0,98% do total das importações.

US$ bilhões

Importações Importações AgrícolasAno
Mundial Brasil % Mundial* Brasil %

1970 287,1 2,8 0,98 62,2 0,3 0,48
1975 801,3 13,5 1,68 137,2 0,8 0,58
1980 1.855,6 25,0 1,35 254,8 2,5 0,98
1985 1.792,4 13,2 0,74 224,1 1,2 0,54
1990 1.609,6 20,7 1,29 353,0 2,4 0,58
1995 5.027,2 49,8 0,99 461,8 6,2 1,33
2000 6.621,8 55,8 0,88 432,3 4,2 1,07
2001 6.427,8* 55,6 - - - -
2002 6.516,8* 7,2** - - - -

Tabela 03: Comércio exterior brasileiro: participação das importações brasileiras
no total e agrícola (1970 a 2002).

Fonte: OMC. (www.wto.org), FAO. (www.fao.org), MDIC/SECEX.
(www.mdic.gov.br). *Estimativa do FMI (Dezembro/2001). **Janeiro
a Fevereiro. Atualizado em 21/03/2002. Dados coletados no site:
www.ma.gov.br, em julho de 2002.
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A partir dos anos 90, é que as importações agrícolas brasileiras dão um

verdadeiro salto de crescimento, com a menor participação registrada em 1992 e a

maior em 1997. Por sua vez, o menor valor foi observado em 1993 e o maior em

1996.

2.3 - O comércio exterior brasileiro e as importações de frutas na década de

1990.

A importação brasileira de frutas, na década de 1990, foi marcada por seis

anos seguidos de crescimento, de 91 a 96, tendo em seguida apresentado uma

redução gradativa (Tabela 04).

US$ 1.000

FRUTAS 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Ameixa 4.748 5.576 6.184 10.604 21.757 30.169 23.253 26.577 12.623 12.915

Ameixa seca 13.895 9.992 17.097 15.301 22.300 18.954 15.079 15.661 12.747 13.004

Coco 5.621 6.023 7.540 9.753 17.541 8.567 18.061 4.151 13.306 9.170

Maçã 54.532 28.639 24.053 47.784 87.819 87.618 57.301 54.315 27.183 21.136

Nectarina 1.271 1.642 1.263 3.098 6.466 10.430 8.403 8.021 3.484 3.722

Pêra 33.748 25.300 25.885 35.208 77.007 99.344 91.736 73.433 52.181 50.918

Pêssego 524 708 861 2.307 7.226 10.188 7.439 7.510 2.403 2.620

Uva 10.406 4.219 4.364 7.515 19.810 32.016 25.871 28.817 8.461 9.066

Uva seca (passa) 11.317 9.468 11.986 16.834 16.386 19.101 23.617 20.763 20.084 16.230

Outras frutas 28.792 19.466 27.134 43.679 74.758 74.847 60.413 72.355 62.680 51.381

TOTAL 164.853 111.034 126.366 192.083 351.070 391.234 331.173 311.603 215.152 190.162

Tabela 04: Comércio exterior brasileiro. Importações brasileiras de frutas - 1991 a 2000.

Fonte: SECEX/MDIC. (www.mdic.gov.br). Atualizado em 01/03/2002. Dados coletados no site:
www.ma.gov.br, em julho de 2002.
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O fator responsável pelo crescimento apresentado no referido período foi

à paridade da moeda brasileira (o real), em relação à moeda adotada para a compra,

no caso o dólar americano.

Quanto à redução apresentada nos anos seguintes, de 1997 a 2000,

esteve relacionada a dois fatores:

- a desvalorização do cambio, que contribuiu para um aumento dos

preços das frutas importadas.

- o crescimento da oferta interna das frutas de clima subtropical.

Dentre estas frutas estão aquelas que apresentam valor agregado alto,

como a ameixa, a maçã, a pêra, o pêssego, a nectarina e a uva de mesa.

Por outro lado, a ação combinada dos dois fatores contribuiu para

aumentar a participação das frutas subtropicais, no mercado interno, tendo em vista

que se trata de futuras alternativas de exportação para os produtores brasileiros, que

já estão produzindo-as em larga escala comercial.

As frutas importadas pelo Brasil são mercadorias que apresentam preços

superiores no mercado internacional, como a Pêra que representou 23,68%, isto é, o

maior volume importado do país, na década de 90, sendo predominantemente de

origem Argentina, seguida pela Americana (Figura 04).

As inovações identificadas na comercialização a partir das importações

das frutas subtropicais estão relacionadas:

- aos novos tipos de Pêras de origem portuguesa e asiática, diferentes

das variedades importadas da Argentina e dos Estado Unidos; e,

- a importação de Maçã dos Estado Unidos, da França e da Itália, em

substituição da fruta oriunda da Argentina.
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Figura 04: Importação brasileira de frutas. Participação das frutas
importadas - 1990 a 2000.

Fonte: SECEX/MDIC: www.mdic.gov.br. Atualizado em 01/03/2002. Dados
coletados no site: www.ma.gov.br, em julho de 2002.

Estas mudanças contribuíram para o desenvolvimento da comercialização

agrícola brasileira. Tendo em vista que as novas relações comerciais foram seguidas

de novos procedimentos, como a importação direta por parte das grandes redes de

supermercados e a melhoria das condições de infra-estrutura para armazenamento

em ambientes refrigerados.

A importação direta também reduziu a participação de intermediários e

aumentou a competitividade das grandes redes. De modo que os preços praticados

foram menor e houve uma melhoria significativa na qualidade. Entretanto, a

tendência de maior lucro com as importações é o principal objetivo das empresas.
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No período analisado, foi considerável a diversificação quanto à origem

das frutas importadas, em função da maior integração comercial firmada por novos

acordos entre o Brasil, EUA, União Européia e Ásia.

O crescimento da oferta interna das frutas de clima subtropical (ameixa,

maçã, pêra, pêssego e uva) contribuiu, positivamente, para o desenvolvimento da

fruticultura brasileira. As mudanças mais significativas ficaram por conta da melhoria

da produção e das inovações tecnológicas na pós-colheita e na comercialização.

Na produção foram desenvolvidos novos sistemas de plantio, com

espécies capazes de serem plantadas em maior número por hectare e com maior

produtividade, além do emprego de novas técnicas de nutrição mais eficientes e

capazes de aumentar a longevidade das frutas.

A colheita e pós-colheita passaram a ser monitoradas por modernos

sistemas de informações que indicam o momento ideal para a colheita das frutas.

Novos métodos de manejo passaram a ser adotados no sentido de evitar danos e

modernos sistemas de armazenamento resfriados com controle de atmosfera

capazes de elevar a vida útil das frutas depois de colhida, em meses.

Um dos principais avanços da fruticultura nacional ocorreu com os

pomicultores de maçã. Na Região Sul do Brasil, principalmente, nos Estado do Rio

Grande do Sul e Santa Catarina, a capacidade de armazenamento em volume,

apresentou um crescimento significativo. Os novos equipamentos de armazenagem

contribuem para a manutenção das características naturais da fruta e as conservam

por mais de 12 meses.

As mudanças implementadas contribuíram para reduzir as importações e

ampliar as exportações da maçã brasileira.
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Nesse segmento, o Brasil assumiu papel importante, na década de 90,

principalmente, em relação aos países do hemisfério sul, devendo chegar a posição

de vanguarda e disputar as principais posições entre os produtores e exportadores

mundiais, num curto espaço de tempo. Se comparado ao vizinho Argentina, o Brasil

o superou em produção e qualidade de algumas frutas e na capacidade de

armazenamento e qualidade dos equipamentos.

De fato, houve mudanças significativas na fruticultura nacional resultante

da modernização da agricultura e das exigências do mercado consumidor.

2.4 - As exportações agrícolas do Brasil no final do século XX e início do século

XXI.

O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas, atrás apenas da

China e da Índia, e ocupa uma modesta nona posição entre os dez maiores

exportadores mundiais de produtos agrícolas (Tabela 05).

Com o desafio de aumentar a sua participação no comércio internacional

e o crescimento das exportações, o país vem acompanhando a forte onda de

investimentos no desenvolvimento do agronegócio, o principal responsável pelo

crescimento do PIB e das exportações.

Entre os principais fatores que contribuíram para o bom desempenho do

setor agrícola, nas últimas décadas, destacam-se o meio natural, o avanço da

mecanização e a profissionalização da produção no campo que, também, constituem
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fator importante para a adoção de novas técnicas de armazenagem como a

climatização adequada para cada produto.

Por outro lado, a localização do Brasil, sua extensão e a disponibilidade

de terras em áreas com grande potencial para o desenvolvimento da agricultura

irrigada se constituem em elementos para ampliar a participação do país no

agronegócio mundial.

US$ bilhões

PAÍSES 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

EUA 45,2 44,6 48,2 47,8 52,3 62,3 66,3 62,5 57,4 52,7

FRANÇA 33,4 32,8 36,3 33,3 34,9 40,7 40,4 38,5 38,3 36,8

HOLANDA 30,9 30,9 33,8 29,4 35,1 36,9 37,3 32,1 30,2 34,4

ALEMANHA 20,4 21,9 24,2 21,3 23,5 24,7 26,5 24,6 25,3 23,6

ITALIA 11,1 12,0 13,0 11,9 13,3 14,6 16,9 15,7 16,1 15,9

CHINA 10,2 11,6 12,0 12,2 14,6 14,4 14,3 13,4 16,9 15,5

R.UNIDO 12,8 13,5 15,1 13,1 14,0 14,6 15,4 17,4 16,6 15,7

ESPANHA 7,8 8,9 9,5 9,8 11,0 13,2 15,0 15,1 14,9 14,0

BRASIL 8,8 8,0 9,1 9,7 12,6 13,4 14,3 16,0 15,2 13,8

AUSTRALIA 11,7 10,4 11,0 11,1 12,0 12,7 16,1 16,9 14,3 14,6

OUTROS 133,9 134,5 145,8 139,4 164,9 195,0 203,0 203,3 192,5 179,8

TOTAL 326,2 329,1 358,0 339,0 388,2 442,5 465,5 455,5 437,7 416,8

Tabela 05: Agricultura mundial. Principais países exportadores de produtos
agrícolas - 1990 a 1999.

Fonte: FAO: www.fao.org. Atualizado em 21/03/2002. Dados coletados no site:
www.ma.gov.br, em julho de 2002.

Nessa perspectiva a agricultura brasileira tem sido capaz de superar a

competitividade internacional, ainda que sem os subsídios presentes em outros

países.

A presença do Governo tem sido fundamental na definição das

estratégias comerciais para exportação. A diversificação da pauta de exportações

tem sido fator preponderante e factível para maior inserção da agricultura brasileira
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no comércio internacional cujos resultados são bastante positivos e têm sido

divulgados por diversos organismos e a mídia em geral.

Entre os principais complexos agro-exportadores estão os da soja, do

cacau, do café, do açúcar, da laranja, da carne e do fumo, que são os segmentos

mais tradicionais no comércio internacional. O Estado de Sergipe contribui com o

complexo do suco de laranja e será analisado no capítulo 3.

Na década de 90, as exportações brasileiras de frutas foram marcadas

pela concentração em quatro tipos: o Melão, a Laranja, a Banana e a Maçã, que são

as frutas mais comercializadas pelo Brasil. Em seguida, surge um grupo de frutas

com grande potencial de crescimento, formado pela Manga, o Mamão (Papaya), o

Abacaxi, o Abacate e Figo, sendo este o grupo que apresentou maior crescimento

no comércio mundial, para o mesmo período.

Segundo os dados da FAO, as frutas merecem atenção especial, pois

ocupam a terceira posição entre as exportações agrícolas mundiais. Este comércio

apresenta forte concentração entre oito tipos, que representa mais de 98,0% do total

(Tabela 06).

Mil US$

FRUTAS 1990 1995 1998 1999
Banana 2.734,8 4.649,7 5.013,9 4.781,5

Maçã 1.978,9 3.026,4 2.649,5 2.657,8
Laranja 1.773,1 2.181,1 2.061,1 1.853,5
Melão 421,2 603,0 727,1 711,3
Manga 107,4 297,4 381,5 381,7
Abacaxi 179,5 298,7 373,8 422,7
Abacate 158,8 240,9 291,3 361,0
Mamão 34,1 64,8 107,1 89,6

TOTAL* 14.081,7 20.428,4 20.817,5 20.787,3

Tabela 06: Agricultura mundial. Exportações de frutas - 1990 a 1999.

Fonte: FAO. (www.fao.org). Dados coletados no sitio: www.ma.gov.br , em julho de
2002. *Valor de todas as frutas exportadas. Atualizado em 24/04/2002.
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No grupo das quatro principais frutas, o Melão da Região Nordeste (Rio

Grande do Norte, Pernambuco e Bahia) é exportado para os EUA, Europa e Ásia,

principalmente, e para os países do Mercosul. Por sua vez, a Banana apresenta a

produção concentrada na Região Sul, no Estado do Paraná maior produtor nacional,

que exporta para os países do Mercosul. De modo ainda tímido há uma pequena

parcela da fruta do Rio Grande do Norte, voltada para atender o Mercosul.

A maçã brasileira, produzida nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa

Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais, atende a maior parte do consumo

interno. Os três últimos Estados apresentam limitações de produção, se comparados

aos dois Estados da Região Sul, que apresentam maior produção e melhor

qualidade da fruta.

A produção de São Paulo e Minas Gerais atende apenas uma pequena

fatia do consumo dos dois Estados. Entretanto o Paraná, por influência dos

produtores de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, é responsável por outra

parcela limitada da fruta comercializada no mercado interno.

De fato o Rio Grande do Sul e Santa Catarina são os maiores produtores

e exportadores nacionais. A fruta produzida nestes Estados atende o consumo

interno nos doze meses do ano. Os dois Estados se colocam em destaque pela

capacidade de armazenagem da fruta, para as duas principais variedades: a Gala e

a Fuji, colhidas entre os meses de fevereiro e maio. A União Européia e a China são

os principais mercados de consumo externo da maçã brasileira, com esse último

sendo menos exigente quanto à qualidade da fruta e que vem contribuindo para

novos rumos do agronegócio da maçã.

Ainda sobre o primeiro grupo, vale destacar a ausência do Estado de

Sergipe nas exportações da Laranja in-natura, visto que, o Estado é o terceiro maior
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produtor nacional e que hoje destina sua fruta para o consumo no Norte, Nordeste e

Centro-oeste. Os Estados de São Paulo e Minas Gerais, respectivamente o primeiro

e quarto produtores nacionais, são os únicos exportadores da Laranja, para o

Mercosul.

Essas frutas produzidas no Brasil se diferenciam dos concorrentes

internacionais pelo sabor acentuado e o balanceamento do brix1 das frutas

destinadas ao consumo final. As frutas são produzidas principalmente na Região

Nordeste, nos Estados da Bahia, Pernambuco e Paraíba.

2.5 - Comercialização da pequena produção e a intervenção do Governo nos

Anos 90.

Nos anos 90, a temática da comercialização agrícola da pequena

produção brasileira volta-se para a questão da inserção comercial e social dos

agricultores familiares e sua sustentabilidade. Da parte dos Governos Federal,

Estadual e Municipal algumas ações foram adotadas; como o Programa Parceria &

Mercado, que foca a formação de parcerias para alcance de mercados locais,

regionais e internacionais.

A proposta basea-se em um modelo de formulação e gestão de políticas e

ações descentralizadas e participativas, inserindo os pequenos produtores familiares

nas cadeias comerciais modernas, aproveitando as vantagens comparativas dos

empreendimentos e respeitando as vocações e relações históricas locais.

1 Indicador de sabor medido a partir da relação de sólidos solúveis presentes nas frutas e são
transformados em frutose – açúcar natural das frutas.
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O Programa Parceria & Mercado, coordenado pela Secretaria da

Agricultura Familiar, foi implementado contemplando as seguintes etapas:

a) Caracterização do agronegócio local, regional e estadual;

b) Mapeamento da base produtiva da agricultura familiar;

c) Ampliação e aperfeiçoamento dos serviços de assistência técnica;

d) Identificação de oportunidades de mercado;

e) Estudos de cadeias produtivas;

f) Mobilização, organização e capacitação tecnológica e gerencial; e,

g) Organização de estruturas de coordenação das cadeias produtivas.

Nesse Programa, merece destaque o modelo da Gestão Participativa e

Descentralizada que contribuiu para fortalecimento das parceiras entre os

organismos públicos – Federal, Estaduais e Municipais, os movimentos sociais, as

organizações não-governamentais – ONG’s e empresas privadas (Figura 05).

Figura 05: Fluxo para inserção da pequena produção familiar no Brasil, na década de 90.

Fonte: MDA, 1999.
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Com o objetivo de incentivar negócios e parcerias de empresas com

agricultores familiares, por meio de suas associações, cooperativas ou empresas, o

Governo Federal instituiu o Prêmio Parceiro da Agricultura Familiar. Este prêmio tem

a finalidade de proporcionar aumento da produtividade, melhoria da qualidade dos

produtos, agregar valor às mercadorias agrícolas, além de incrementar a renda no

campo (MDA, 1999: 33).

Em Sergipe, foi dada a atenção para o cultivo da Abóbora. No primeiro

ano de criação, o assentamento Oito de Outubro, em Simão Dias, comercializou

abóbora de qualidade para outros estados (Op. cit.: 46).

A produção foi resultado do trabalho coletivo das 80 famílias assentadas

no projeto. A Abóbora garantiu aos agricultores um faturamento aproximado de

R$1.600.000,00 (Um milhão e seiscentos mil reais) tendo sido comercializada a

preço variável de R$ 0,23 a R$ 0,25 centavos de real por quilo, além da abóbora, os

assentados plantaram e comercializaram o milho e o feijão.

Por outro lado, a proximidade do município de Simão Dias, em Sergipe,

com Paripiranga, na Bahia, que é a principal área de produção da Abóbora do

Nordeste contribuiu positivamente para o bom desempenho comercial da produção,

tendo em vista que grande parte da produção foi comercializada por intermediários

baianos, seguidos por sergipanos.

Os mercados que mais absorveram a abóbora produzida nos

assentamentos daquele município foram os Estados de Pernambuco, Rio de

Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Sergipe.

No Brasil, a partir da segunda metade da década de 90, a atenção dada à

pequena produção familiar e especificamente à comercialização foi tema de

discussões e construção de propostas que permeiam diversos segmentos sociais.
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A questão da inserção da pequena produção torna-se complexa na

medida em que os avanços obtidos acontecem em situações esporádicas e não

representam uma participação significativa dos pequenos produtores familiares.



54

�
�
�
�
�

Comercialização de frutas na feira de Nossa Senhora das Dores (SE). Foto: CACS, 2004.
�

“Na feira [...] tem [...]. Banana, laranja, manga, batata-doce, [...]. Cenoura,

jaboticaba, [...]. Tem [...]. Maxixe, cebola verde, tomate, coentro, couve e

chuchu [...]. Tem [...], fruta de palma e mandacaru. [...] De tudo que há no

mundo. Tem na feira [...]”.

(Fragmento da música “A feira de Caruaru”).�
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3 - As Múltiplas Formas de Comercialização Agrícola no Estado

de Sergipe

Neste capítulo, são analisadas as diversas formas de comercialização

agrícola no mercado interno sergipano. A análise se inicia, com a questão da

comercialização no varejo, feita diretamente ao consumidor final, cujo cerne da

discussão é o mercado informal (presente nas feiras e no comércio ambulante) e o

mercado formal – das redes de distribuição. Posteriormente, a analise é do o

comércio atacadista sergipano de hortifrutigranjeiros e a contribuição do município

de Itabaiana neste contexto.

3.1 - O comércio varejista e os mercados informal e formal.

No comércio varejista, o cerne do debate é as feiras, que apresentaram

um crescimento significativo, a partir da segunda metade da década de 90.

Considerando que essa importância foi crescente na capital e no interior, trata-se de

um fenômeno atípico, no país, que se associa a diversas questões de ordem

socioeconômica e política. Ainda acompanha essa tendência o crescimento dos

vendedores ambulantes, em todo Estado.

Na capital, o comércio varejista formal, composto pelas diversas redes de

distribuição, apresenta significativa perda de mercado para as feiras-livres,
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espalhadas nos bairros da cidade. Ainda assim, contam com a definição de

estratégias importantes na competição entre as diversas redes de distribuição e

dessas com outros tipos de comerciantes que atuam na capital e no interior. Nas

lojas de bairro e no interior foram ampliados os pontos de venda de

hortifrutigranjeiros, principalmente, nos centros urbanos de maior destaque.

Por outro lado, o comércio atacadista se consolida no principal centro de

distribuição do Estado, com transplante dos volumes de mercadorias agrícolas

comercializadas na CEASA, em Aracaju, para o Mercadão de Itabaiana, cidade que

se afirma como o maior centro de comercialização agrícola de Sergipe, atendendo

aos diversos mercados do Estado e dos vizinhos, Bahia e Alagoas. Assim, identifica-

se em Itabaiana a formação de uma das principais redes de distribuição da Região

Nordeste, a partir do modelo de transporte rodoviário, tendo em vista que a cidade

dispõe de grande frota de caminhões.

3.1.1 - O comércio varejista informal das feiras e o comércio ambulante.

A comercialização agrícola tem início com a mudança no hábito de vida

do homem que passa do nomadismo para o sedentarismo, ao mesmo tempo em que

as suas necessidades passaram a ser atendidas com o início do cultivo de plantas e

animais, sendo, posteriormente, necessário à prática da troca e venda de parte da

produção obtida.

Nas feiras são comercializadas mercadorias artesanais, manufaturadas,

industriais, e principalmente as mercadorias agrícolas – os hortifrutigranjeiros,
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carnes, cereais e farináceos; bem como, a venda de serviços. Os produtos agrícolas

de origem animal e vegetal são a essência das feiras no Estado de Sergipe.

No presente trabalho são tomados como base, alguns pressupostos

estabelecidos por DINIZ (1987), sobre as feiras2. O foco de análise é a feira

enquanto lugar de compra e venda de variados produtos agrícolas, comercializados

em seu estado natural e aqueles que são minimamente processados.

Por sua vez, são considerados os produtos e suas diversas formas de se

comercializar, como os tradicionais ou novos que implicam na prática de preços

reduzidos, em função do seu caráter informal, da vulnerabilidade das mercadorias e

da concorrência entre os vendedores.

Nas feiras, há uma pequena oferta de serviços aos seus freqüentadores,

principalmente; àqueles oriundos das zonas rurais que têm acesso a determinadas

atividades apenas no dia da feira como os serviços disponíveis nas cutelarias,

àqueles executados pelos mecânicos de conserto de máquinas e equipamentos e os

serviços de transportes dos freqüentadores e das mercadorias.

Outro aspecto importante que engloba a feira é o fato desta compor a

economia informal e, ao mesmo tempo, ser uma atividade secundária e até mesmo

constituir-se na única e principal forma de acesso aos produtos e serviços mediante

a sua função comercial enquanto mercado periódico.

No Estado de Sergipe há uma forte relação entre essa forma de venda no

varejo e a comercialização dos produtos agrícolas, tendo em vista que, nos últimos

anos essa atividade comercial mostrou-se crescente, por diversos fatores de ordem

econômica e social.

2 Diniz estudou As feiras de Sergipe e em Seu Entorno, oportunidade em que as definiu como
mercado periódico e sua função marginal, frente à economia formal.
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O feirante é um pequeno comerciante que, essencialmente, intermedia a

compra e a venda de vários produtos agrícolas e oferece serviços ligados à feira

como: os barbeiros, os cuteleiros, os dentistas práticos, os fotógrafos, os mecânicos

de bicicletas e os relojoeiros, estabelecidos em caráter periódico ou itinerante.

A itinerância é uma característica fortemente vinculada ao feirante. Esta

indica a mobilidade do feirante e pode ser identificada por diferentes tipos de anéis,

constituído entre os diferentes lugares que o mesmo freqüenta.

Durante o trabalho de campo foi possível identificar que em Sergipe, os

feirantes de produtos agrícolas estão presentes em todas as feiras, tanto nas feiras-

livres da capital, quanto nas feiras periódicas do interior, inclusive na Grande

Aracaju.

A exceção é o município de Barra dos Coqueiros que não tem feira, mas,

no centro da cidade há o comércio permanente durante a semana de frutas e

verduras que atende à população da cidade.

Entre os feirantes de produtos agrícolas há dois tipos: o feirante-

comerciante e o feirante-produtor que apresentam um aspecto comum quanto à sua

origem e o forte vínculo com a atividade agrícola. Embora, apresentem como

diferencial a quantidade de dias da semana que freqüenta a feira (Figura 06).

O feirante-produtor de hortifrutigranjeiros normalmente freqüenta três e no

máximo quatro feiras durante a semana, os demais dias são destinados aos

cuidados da produção. Todavia, ao assumir a condição de feirante o agricultor

procura eliminar a figura do intermediário, na perspectiva de maximizar o lucro sobre

o seu produto.
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Figura 06: Anéis de mercado dos feirantes - 2004.

Fonte: Trabalho de campo, 2004.
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Uma característica específica que o produtor assume como feirante é a de

pluriativo, tendo em vista, que a comercialização da produção é uma atividade

agrícola executada fora da unidade produtiva. Embora, nas últimas décadas, e mais

fortemente, na década de 90, haja, no Brasil e em Sergipe, a evidência de redução

dos níveis de intermediação, entre a produção e o consumo.

Ao maximizar o lucro sobre a produção e eliminar a intermediação, o

feirante-produtor tem como referencial para a sua produção, os preços praticados no

mercado que está relacionado à oferta do produto na feira.

Os casos indicados na figura anterior foram obtidos no trabalho de campo

e no exemplo do feirante-comerciante fica constatada a sua maior mobilidade em

relação aos feirantes-produtores.

Dos quatro casos analisados, o feirante de Campo do Brito, se destaca

em relação aos demais por sua freqüência a seis feiras durante a semana que vai da

quarta-feira à segunda-feira, reservando a terça-feira para a realização de suas

compras.

Outro aspecto interessante que o feirante-comerciante apresenta é que o

mesmo redistribui suas mercadorias com outros feirantes de menor condição

financeira, isto é, ao mesmo tempo atua como atacadista, principalmente, em Fátima

e Paripiranga, na Bahia.

Segundo informações do feirante, este chega a vender até 4.500 Kg. de

Maçã Nacional Vermelha que é o seu principal produto de venda.

Este ainda freqüenta as feiras de Lagarto, nos dias de sábado e segunda-

feira; Simão Dias, na quinta-feira; e, Monte Alegre de Sergipe, no domingo. Os dois

primeiros municípios se encontram na Região Centro-sul e o terceiro no Sertão do

Estado de Sergipe.
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A periodicidade da feira diz respeito à freqüência com que são realizadas

e a partir da sua freqüência, esta apresenta características de mercado onde

concorrem, em épocas ou dias fixos, comerciantes de vários lugares, livre para

venda de gêneros de primeira necessidade com isenção parcial de impostos dos

produtos nelas vendidos, conforme identificado no trabalho de campo.

Em determinados locais as feiras são os mercados propriamente dito,

tendo em vista onde esta é realizada. A dimensão de sua abrangência, o tamanho

que apresenta, a variedade das mercadorias negociadas, bem como, o horário em

que ocorre e o tempo de sua duração compõe o conjunto dos atributos e ao mesmo

tempo indicam a importância da feira.

Por sua vez, a importância da feira apresenta forte relação com a

condição de renda gerada no município e a oferta de produtos agrícolas, como foi

possível identificar no trabalho de campo, com a diferença apresentada, entre as

feiras maiores e as menores.

As feiras maiores apresentaram maior variedade de produtos entre esses

os básicos - Batata lisa, Tomate, Cebola, Pimentão Verde, Laranja, Banana e Maçã;

e, os complementares - Alface, Repolho Verde e Roxo, Acelga, Couve-flor, Cenoura,

Chuchu e Pimentão Colorido, como em Itabaiana, em Nossa Senhora do Socorro,

em Lagarto, em Estância, em Carira e Nossa Senhora da Glória.

Por outro lado, as feiras menores realizadas em cidades como Telha,

Divina Pastora, Cumbe, Siriri, Itabí e muitas outras só se comercializa os produtos

básicos, salvo em períodos festivos é que há uma maior oferta de produtos em

quantidade e variedade.

A origem do feirante constitui um aspecto interessante na análise da feira.

Além de indicar a mobilidade do comerciante, foi possível identificar em alguns
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lugares do interior de Sergipe a ausência de feirantes de outros lugares, como em

Cumbe. Por outro lado, a cidade de Telha e no Povoado Escurial a feira é realizada

apenas por feirantes de fora.

Nas duas situações o fenômeno decorre do baixo poder aquisitivo da

população, da quantidade reduzida de produtos consumidos e da influência das

feiras maiores de cidades vizinhas. Nesses casos a feira atende às necessidades de

uma pequena parte da população rural, como em Cumbe cuja população se

abastece nos sábados em Nossa Senhora da Glória ou na segunda-feira em Nossa

Senhora das Dores.

Quanto às feiras de Telha e Escurial, estas só ocorrem em poucas horas

do período da tarde da sexta-feira e do domingo, respectivamente. Assim mesmo,

porque as duas localidades se encontram na passagem dos feirantes que se

deslocam para a feira de sábado em Propriá, no caso de telha; e, os feirantes que

vão para a feira da segunda, em Porto da Folha.

Em muitas cidades brasileiras, as feiras são geralmente freqüentadas pela

população local como também da circunvizinha. No caso específico do Nordeste,

toda sede municipal possui um prédio público onde funciona o mercado, havendo,

por conseguinte dois espaços organizados nas feiras; um localizado dentro do

mercado e outro localizado ao ar livre.

Este tipo de comércio sustenta a economia urbana, principalmente das

cidades do sertão nordestino. Um aspecto que caracteriza as feiras desses lugares é

a grande padronização das unidades de valor, peso e medida. Os produtos agrícolas

são os que apresentam maior variação que está relacionada à cultura do lugar ou

até mesmo constitui uma forma de levar vantagem por parte do feirante, tendo em
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vista que a relação peso versus unidade não apresenta grandes distorções em

função do custo de produção.

No Brasil e em Sergipe, o surgimento de várias cidades está associado

aos mercados periódicos. De acordo com o desempenho e a dinâmica assumida, as

cidades surgem em decorrências do seu papel comercial e chegam a desaparecer,

pelo insucesso comercial. Em outros casos, tornam-se, verdadeiros entroncamentos

comerciais e rodoviários prósperos, como: Itabaiana, em Sergipe; Feira de Santana,

na Bahia; Arapiraca, em Alagoas; Caruaru, em Pernambuco, Campina Grande, na

Paraíba; Campinas, em São Paulo; Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul; Lages, em

Santa Catarina; Londrina, no Paraná, dentre outras.

A feira assume papel fundamental para o desenvolvimento econômico na

medida em que a partir dela é possível identificar as formas de organização espacial

e as mudanças ocorridas, ao longo do tempo.

No Brasil, a localização das feiras, é um fator fundamental, por constituir

um espaço privilegiado, a partir do qual muitas cidades surgiram e no seu entorno

aparecem outras atividades sejam elas comerciais e ou sociais; mesmo tendo que

em seguida mudar de lugar. Um referencial importante foi à construção de diversas

igrejas, logo transformadas em praças e o lugar mais importante das atividades

humanas (SILVA, 1987: 08).

Presente em quase todas cidades brasileiras, as feiras têm uma grande

vinculação com a região Nordeste do Brasil, já que a partir destas é que acontece o

abastecimento das mercadorias destinadas a atender às necessidades da

população caracterizando a presença de um mercado periódico, típico de países

subdesenvolvidos, que também atrai consumidores de cidades próximas, gerando

fluxos de pessoas, capitais e mercadorias (Op. cit.: 13).
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Em Sergipe, o surgimento das primeiras feiras é pouco conhecido:

“[...] não se tem conhecimento certo de quando elas começaram. Embora se
saiba que algumas foram criadas a partir de alvarás oficiais. A grande
maioria das atuais feiras surgiu espontaneamente, chegando muita delas a
se tornar um fato importante para a cidade onde ocorrem” (PAIXÃO,
1982:04).

Durante o trabalho de campo, foi possível identificar que entre as poucas

cidades surgidas a partir da feira, no Estado, tem-se Feira Nova e Simão Dias. A

primeira, anteriormente denominada ‘Logradouro’, onde os moradores de uma

fazenda e das fazendas vizinhas se abasteciam de mercadorias, aos domingos,

passando alguns anos e elevada à categoria de cidade, na década de 1960.

Enquanto, a segunda, no início do século passado denominava-se ‘Mata da Moita’,

importante local de comércio na região.

As feiras no Estado de Sergipe são realizadas em dias diferenciados e de

acordo com cada município, raramente coincidindo os dias com a dos municípios

vizinhos. Existe, ainda, uma variação no que diz respeito à quantidade de dias das

feiras. Na maioria das vezes, ela é realizada em um único dia da semana, como é o

caso de Nossa Senhora das Dores, ou em dois e até três dias, como acontece nas

cidades de Itabaiana, em Lagarto, Propriá e Estância (Figura 07).

Nos últimos anos as feiras maiores apresentam bom movimento de

mercadorias e consumidores no dia que antecede ao dia principal, aqui denominada

de feira de preparação identificada com maior intensidade nas cidades de Aquidabã,

Capela, Nossa Senhora da Glória e Nossa Senhora das Dores.

Em Sergipe, algumas feiras se destacam graças a sua grande área de

influência ou atração, sem contar que elas são, em boa parte dos casos,

responsáveis diretas pela expansão econômica do município este é o caso, da feira
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de Nossa Senhora da Glória, que contribui para a maior dinâmica da economia local.

Tendo em vista, que na hierarquia urbana do Estado, esta cidade, ocupa posição de

centro de zona do sertão sergipano.
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Figura 07: As feiras do Estado de Sergipe, segundo o dia da semana - 2004.

Fonte: Trabalho de Campo e Prefeituras Municipais, 2003 a 2004.
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A principal atividade comercial de vários municípios de Sergipe está

vinculada diretamente à realização de sua feira semanal, ou seja, nos dias de feiras

há um grande aquecimento da economia local. A importância quanto ao tamanho da

feira funciona como termômetro na medição da economia municipal. Se a economia

vai bem ou mal, a feira acompanha; o município perde ou ganha. Esse

comportamento tem sido identificado nas últimas três décadas, período no qual a

economia popular sofreu em função das oscilações decorrentes da instabilidade

financeira e econômica do país que se seguiu com incontrolável inflação, e, tão logo

se estabeleceu o plano real em 1994, com perspectivas de estabilização financeira e

econômica.

A feira realizada no município de Itabaiana é, sem dúvida, a maior

realizada em Sergipe. Além da sua forte capacidade de abastecer o mercado local,

exerce grande influência nas feiras de diversos municípios de Sergipe e dos estados

vizinhos, bem como; de outros estados brasileiros com a presença de feirantes

vendendo seus produtos.

A maioria dos feirantes e dos produtos agrícolas vendidos nas feiras

sergipanas, em algumas da Bahia e Alagoas, bem como, nos demais Estados do

Nordeste e de outras Regiões do país são comercializados nesse município ou

passaram por comerciantes e/ou transportadores de Itabaiana.

Esse fenômeno foi estudado por DINIZ (1987), quando afirma que:

“Os feirantes residem nas mais diferentes cidades, embora pareçam existir
alguns com esse papel bastante acentuado, deslocando-se para diversas
feiras durante a semana. O deslocamento tende a ser predominantemente
para cidades vizinhas, embora às vezes o ajustamento entre o dia de feira
em sua cidade com os dias de feiras grandes e que justifiquem a viagem,
obrigue a percursos mais longos. Não resta dúvida, todavia, de que os anéis
de mercado se relacionem à distância percorrida versus expectativa de
venda” (DINIZ, 1987: 87).
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No decorrer do trabalho de campo foram identificadas 224 feiras que

comercializam produtos agrícolas e foram ordenadas por tipo da feira e o dia da

semana, tendo sido constatado que 183 delas, são periódicas, e representam a

maior parte, 81,7%; enquanto há 41 feiras-livres que equivalem a 18,3% (Tabela 07).

TIPO DE FEIRA
Periódica Livre

T O T A LDIAS DA
SEMANA

Quantidade Freqüência Quantidade Freqüência Quantidade Freqüência

Terça-feira 12 6,56 1 2,44 13 5,80
Quarta-feira 14 7,65 4 9,76 18 8,04
Quinta-feira 13 7,10 2 4,88 15 6,70
Sexta-feira 19 10,38 10 24,39 29 12,95
Sábado 40 21,86 12 29,27 52 23,21
Domingo 51 27,87 12 29,27 63 28,13
Segunda-feira 34 18,58 0 0,00 34 15,18

TOTAL 183 81,70 41 18,30 224 100,00

Tabela 07: As feiras no Estado de Sergipe, por tipo e segundo o dia da semana -

2004.

Fonte: EMSURB (PMA), Prefeituras Municipais, Jornal Cinform, Trabalho de campo -
2004.

O principal destaque da comercialização dos produtos agrícolas no

Estado de Sergipe, é que as feiras ocorrem em todos os dias da semana, na capital

e em grande parte das cidades no interior do Estado.

As feiras periódicas ocorrem em todo Estado e foram bem definidas por

Diniz (1987: 73) como:

“[...] mercados que se disseminam por diversos lugares, desde os maiores

aglomerados urbanos até os pequenos povoados. Presente em lugarejos

litorâneo e do interior de poucas casas e reduzido número de vendedores,

entre esses sempre os marchantes, que se estabelecem uma vez por

semana para abastecimento da população rural circunvizinha,

freqüentemente acompanhado do verdureiro [...]”.
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O grande número de produtos e a freqüência com que se realiza, em um

ou mais dias da semana, são características das maiores feiras periódicas.

Por outro lado, as feiras-livres se caracterizam pela presença

predominante dos feirantes dos produtos de origem agrícola, comerciantes e

produtores, que vendem suas mercadorias em dias consecutivos, de caráter

complementar ao comércio formal. Estas ocorrem, principalmente, em Aracaju e na

sua área metropolitana – Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão; e, em

Estância, a feira do Bairro Cidade Nova se enquadra neste grupo.

Aracaju, a partir de 2003, passou a ter feira-livre de terça-feira ao

domingo. Fato que confirma a forte presença do comércio informal e, a partir de

então, o poder público ratifica a importância dada para a comercialização de

hortifrutigranjeiros.

Só na capital são 32 feiras-livres, realizadas em espaços públicos

administrados entre a Prefeitura, através da Empresa Municipal de Serviços Urbanos

(EMSURB), o Estado e a iniciativa privada, além da presença dos mercados públicos

que funcionam diariamente, sendo que no domingo estão abertos até o meio dia

(Figura 08).

Esse negócio cresceu bastante nos últimos anos, principalmente, a partir

das mudanças implementadas com a construção do mercado Albano Franco a

reforma dos mercados Antonio Franco e Tales Ferraz, todos no centro da cidade,

que passaram à condição de mercados especializados.

Na atualidade existem seis mercados públicos que vendem

hortifrutigranjeiros, diariamente, em Aracaju. Sendo que os mercados do Santos

Dumont, o do Produtor e a Ceasa são de responsabilidade da iniciativa privada.
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Figura 08: As feiras-livres na Grande Aracaju, segundo o dia da semana - 2004.

Fonte: EMSURB (PMA), Prefeituras Municipais, Jornal Cinform, Trabalho de campo, 2004.
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A estes dois grupos de feiras somam-se as quatorze feiras-livres e os três

mercados periódicos, situados em Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão,

principalmente, no primeiro município.

A grande sensação tem sido as feiras-livres realizadas à noite. Os clientes

preferem comprar neste horário em função da qualidade dos produtos, da

temperatura agradável e da disponibilidade de tempo (FERNANDES, 2004: 08).

Os dias de maior ocorrência das feiras livres são da sexta-feira ao

domingo, com forte concentração no sábado quando acontecem as principais feiras,

do Estado.

As feiras do sábado apresentam os maiores fluxos de compradores das

mercadorias vendidas nos principais aglomerados urbanos que também apresentam

condição de renda superior, principalmente, as feiras livres da capital e sua região

metropolitana, ou as feiras periódicas de importantes cidades do interior sergipano.

O domingo é o dia que acontece a maior quantidade das feiras no Estado,

sendo que no interior do Estado, elas acontecem na maioria das pequenas cidades

e nos povoados das cidades maiores. As exceções são as feiras livres dos bairros e

conjuntos habitacionais nas cidades que circundam a Grande Aracaju.

Em Aracaju, as feiras livres acontecem com maior freqüência, onde ocorre

a comercialização de produtos agrícolas, embora, foi possível identificar a venda de

outros produtos como roupas e material de limpeza nas feiras do Gragerú, Orlando

Dantas, Santos Dumont e Bairro América.

A presença de outros produtos nessas feiras tem fortes relações com a

redução do poder aquisitivo de parte da população, que procura produtos mais

baratos, também nas feiras da capital.
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No decorrer do trabalho de campo foi possível identificar em alguns

municípios do interior novas formas de venda das frutas e verduras, anteriormente

presentes apenas em grandes centros ou nas cidades menores só no dia de feira,

como os vendedores ambulantes e algumas pequenas lojas de venda permanente

(Figura 09).

Foto: 01. (JWCS, 2004).

Fotos: 02 e 03. (JWCS, 2004).

Figura 09: Comércio de Hortifrutigranjeiros no Interior de Sergipe – Ambulante em Itaporanga D’Ájuda
(Foto 01) e Comerciante Permanente em Carira (Fotos 02 e 03).

Fonte: Trabalho de Campo, 2004.

Entres esses novos comerciantes no interior do Estado, destacam-se os

que foram identificados nos municípios de Lagarto, Porto da Folha e Carira, onde
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existem as lojas com a venda durante a semana e, no dia de feira, essas são o

principal ponto de referência de preços e qualidade dos produtos. Sendo que a loja

de Lagarto é móvel e, no Domingo, sede o lugar para a feira de confecções.

Esses comerciantes são os principais feirantes, tanto em quantidade,

como em variedade de mercadorias. Nas instalações os equipamentos utilizados

não são muito diferentes dos que são apresentados na feira.

Por sua vez, os ambulantes foram identificados em cidades como

Itaporanga D’Ájuda, em Nossa Senhora das Dores, em Capela, em Neópolis e com

maior freqüência em Nossa Senhora do Socorro, por influência da capital. Nesse

mesmo grupo, são encontrados diversos vendedores às margens das rodovias em

cidades e nos povoados em Lagarto (Treze), em Cristinápolis, em Rosário do Catete

e Laranjeiras, em Areia Branca, em Itabaiana e em Siriri além de muitos outros.

Os vendedores situados nas rodovias, em sua maioria são produtores que

instalam suas barracas, ainda que em condições precárias para a venda e

complementação de renda típica das atividades não-agrícolas desenvolvidas por

pequenos agricultores familiares.

3.1.2 - O comércio varejista formal das grandes redes de distribuição

O estudo da comercialização dos produtos agrícolas nos supermercados

sergipanos ainda é pouco destacado, apesar do papel fundamental que esta

categoria comercial representa na construção dos espaços urbanos e por suas

relações com o meio rural, principalmente, no tocante ao abastecimento de
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alimentos nas diversas localidades de atuação das redes, tendo em vista, que os

produtos agrícolas passam por uma série de intermediações até chegar ao

consumidor final.

Um dos poucos trabalhos que merece destaque foi, recentemente,

apresentado ao Núcleo de Pós-graduação em Geografia e tratou de analisar “A

integração entre os supermercados e os agricultores de Itabaiana”, por Nascimento

(2003). Na oportunidade, a autora deixa claro que a contribuição do segmento

supermercadista é fundamental e, ao mesmo tempo, o processo de integração

identificado ocorre de modo parcial e atende, prioritariamente, aos interesses das

principais redes de distribuição situadas em Aracaju: a rede G. Barbosa e os

supermercados Bompreço, principais empresas que atuam no estado

(NASCIMENTO, 2003: 38-52).

A partir da segunda metade da década de 90, as duas principais

empresas de varejo que atuam, em Sergipe, seguiram a tendência do mercado

globalizado, tendo passado de empresas familiares para empresas de capital aberto,

após décadas de controle por membros de duas famílias descendentes de

Ribeirópolis3 e Itabaiana4.

O Grupo Bompreço surgiu em Sergipe e tem sua matriz em Recife,

inicialmente, realizou uma joint venture5 com o Grupo Holandês Royal Ahold6, no

ano de 1996; que assumiu o controle acionário, em 2000.

3 O Grupo Bompreço surgiu no povoado Serra do Machado, terra do patriarca Pedro Paes Mendonça,
no qual ainda preservam o prédio onde funcionou a bodega, que deu origem e faz parte das
empresas JCPM Empreendimentos junto com a fundação que leva o nome do Sr. Pedro.

4 A rede de supermercados G. Barbosa começou suas atividades na feira da cidade de Itabaiana,
com os seus ex-donos: Gentil Barbosa (in-memoriam) e Noel Barbosa.

5 Empreendimento com fins lucrativos do qual participam duas ou mais pessoas/empresas,
relacionadas a um único projeto, após cujo término, dissolve-se automaticamente a associação.
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No ano de 2001, o mesmo grupo compra os pontos de venda da rede G.

Barbosa e passa a monopolizar o mercado varejista, no Estado de Sergipe. Esta

rede, ainda pertencente aos holandeses, encontra-se em processo de negociação,

para nova venda7.

As mudanças ocorridas no grande varejo foram fundamentais para uma

série de outras que afetaram, significativamente, o comércio de hortifrutigranjeiros,

que ainda passa por adaptações decorrentes delas e indicaram novas perspectivas

para atacadistas e varejistas nordestinos e principalmente os sergipanos.

A priori, as mudanças indicavam a possibilidade dos fornecedores dos

produtos agrícolas de Sergipe participarem de mercados mais amplos, em especial o

baiano, onde as duas empresas consolidavam seus negócios.

O Bompreço, ao comprar o Supermar significava a possibilidade de uma

grande oportunidade de maior acesso para a comercialização em Salvador e na

região metropolitana.

Por outro lado, o G. Barbosa seguia em direção aos mercados

secundários como Feira de Santana, Alagoinhas e, posteriormente, em Salvador.

A atuação das duas empresas sergipanas, na Bahia, apresentou uma

contribuição muito restrita para três setores tradicionais de atuação dos produtores

do Estado, no caso do Quiabo, da Laranja Pêra e da Batata-doce.

Para os comerciantes identificados no trabalho de campo, ainda assim, a

atual relação comercial entre os grandes supermercados e os comerciantes de

6 Grupo de investidores no segmento de varejo mundial que chegou a controlar empresas como o
Disco na Argentina, Santa Isabel no Chile, Pingo Doce em Portugal, Stop & Shop na Califórnia, além
de muitas alianças na expansão de seus negócios pelo mundo, cuja meta estabelecida era ser a
melhor empresa de varejo do mundo.

7 Segundo o Cinform de 03 a 09 jan. 2004. A Royal Ahold fechou acordo de venda da rede G.
Barbosa com a americana ACON Investments.
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quiabo, da laranja pêra e da batata-doce, está muito longe do que já representou

com o Paes Mendonça, até o início dos anos 90.

Segundo os comerciantes desses produtos (intermediários – produtores,

cooperativas e atacadistas) situados em Canindé do São Francisco, na Região

Centro-Sul e no Agreste Sergipano (Itabaiana, Areia Branca e Moita Bonita), as

mudanças só trouxeram melhorias para as grandes redes.

A crescente atuação da distribuição das grandes redes na

comercialização de hortifrutícolas tem provocado uma reestruturação no fluxo de

abastecimento destes produtos.

Outrora, a compra de frutas, legumes e verduras dessas empresas

acontecia, principalmente, nas Centrais de Abastecimento que, em Sergipe, era na

Ceasa de Aracaju.

Desde a segunda metade da década de 90 e mais fortemente nos últimos

quatro anos, o processo tem se deslocado para fornecedores de produtos agrícolas,

entre os quais se colocam os produtores e os novos distribuidores.

De modo geral, estes têm se constituído em agentes da comercialização

de cada cadeia de produto face à sua capacidade de adaptação para atender as

quantidades de produtos que as empresas necessitam diariamente. Além disso,

esses intermediários tendem a se adaptar, mais rapidamente, aos modelos

operacionais e às exigências comerciais e logísticas das estruturas varejistas.

Este cenário tem levado ao desenvolvimento de um novo canal de

circulação de produtos agrícolas e de novos agentes participantes, ao mesmo tempo

em que provoca o enfraquecimento dos sistemas tradicionais de abastecimento que

a maior parte dos agricultores não conseguem acompanhar em função da

velocidade com que se processam as mudanças na comercialização.
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A concentração no varejo brasileiro aconteceu e afetou,

significativamente, o mercado de hortifrutigranjeiros da Região Nordeste e,

conseqüentemente, com o mercado sergipano, contribuindo para o surgimento de

novas relações.

O produtor passou a modificar a sua forma de produzir e comercializar

seus produtos, com foco, cada vez mais, para a qualidade e o desenvolvimento da

cadeia produtiva voltado para a segmentação do produto.

As grandes redes de varejo apoiadas pela informática e as

telecomunicações vêm substituindo, rapidamente, os mercados atacadistas no

transcorrer das negociações.

Na velocidade com que se processam as mudanças no grande varejo

globalizado, tanto produtores como intermediários têm sido colocados fora do

mercado, quando não conseguem acompanhar a dinâmica demandada por novas

técnicas e processos de venda das mercadorias agrícolas.

A diferença entre os processos tradicionais e os novos modelos é

significativa, já não são mais as Ceasas que comandam as grandes quantidades de

produtos hortifrutigranjeiros, nem apenas o produtor atuando sozinho na venda de

seu produto.

Entre as novas modalidades presentes, vale destacar as Centrais de

Compra que atuam nas negociações dos preços e as Centrais de Distribuição que

desempenham a função logística.

Segundo Belik e Chaim (1999: p. 01) esses canais funcionam de modo a

aproximar os agricultores dos pontos-de-venda desde que atendam as novas

imposições quanto aos requisitos e modalidades comerciais como:

- a forte dilatação nos prazos de venda,
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- os descontos financeiros sobre o faturamento das mercadorias vendidas

pelos agricultores,

- o pagamento de verbas promocionais,

- o aluguel de equipamentos e acessórios logísticos,

- a pontualidade e rapidez no abastecimento dos produtos na área de

vendas, e;

- a perda mínima dos produtos.

O conjunto dos quesitos mostra o grau de domínio do grande varejo e o

poder de mudança que este exerce sobre a agricultura, sendo necessário atingir a

excelência para a manutenção no concorrido mercado.

A adoção dos novos sistemas de comercialização dos hortifrutigranjeiros

e o acesso dos agricultores direto no abastecimento do varejo resultam em impactos

na produção agrícola que indicam a necessidade de construção de novas políticas

públicas de apoio à produção e comercialização de modo que o agricultor deva estar

mais bem preparado e organizado, para permanecer no mercado (BELIK & CHAIM,

1999: p. 02).

Por outro lado, as políticas devem ser abrangentes ao máximo para

minimizar o processo de exclusão dos produtores e ao mesmo tempo capacita-los

para acompanhar e criar novos processos.

Até o início da década de 90, o comércio dos produtos hortifrutigranjeiros

nas cadeias de supermercados brasileiras era considerado um atrativo para os

clientes que freqüentavam as feiras.

Os supermercados ofereciam aos consumidores a comodidade de

comprar as frutas, verduras e legumes num só lugar, diferente das feiras cujo

processo de comercialização desses alimentos era composto de inúmeras etapas
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que refletiam a precariedade dos sistemas de abastecimento e a falta de

planejamento das cidades brasileiras.

Por outro lado, o alto preço dos produtos agrícolas potencializados pela

população que se aglomerava nas cidades induziu o Estado a procurar organizar,

minimamente, os circuitos de abastecimento de produtos frescos, com o incentivo à

criação das Centrais de Distribuição (Ceasas e Mercados), por todo país.

O resultado que se viu dessa ação ao longo dos anos foi o fortalecimento

dos canais de intermediação e o aumento da dependência do agricultor em relação

aos intermediários beneficiados com as instalações comerciais.

A priori, o comércio dos hortifrutigranjeiros nos supermercados brasileiros

se constituía num importante elemento estratégico para atração do consumidor ao

ponto-de-venda, as margens de lucro na comercialização dessas mercadorias eram

consideradas baixas e representavam um importante elemento de fixação de um

novo hábito de consumo.

De modo geral, os produtos hortifrutigranjeiros não poderiam faltar nas

lojas dos supermercados, o seu custo deveria ser o mais baixo possível, e muitas

experiências foram realizadas no sentido de se obter uma integração direta com a

produção.

Os supermercados brasileiros mantinham fazendas produtoras de

verduras e legumes, como o Paes Mendonça e o Bompreço, que chegaram a

produzir frangos e ovos destinados a atender o consumo nos grandes centros (Op.

cit.: 04).

Nas décadas de 80 e 90, ainda com o Paes Mendonça e posteriormente

com o Bompreço, a população de Aracaju, era atendida com a produção de Tomate

produzido na Bahia e em Pernambuco, em fazendas das duas companhias.
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A produção de Manga e Uva da fazenda, dessas empresas, era vendida,

diretamente, em suas lojas, com um grande diferencial de qualidade e preço. A

exemplo disso, as lojas do Bompreço em Aracaju, se destacavam na venda de Uva

Itália e Rubi, bem como, de Manga Tommy e Van Daike, da Frutivale.

Assim como, a produção de ovos da Avícola D’ Gema, também do Grupo

Bompreço, respondia por cem por cento da venda de ovos nas lojas de Aracaju, no

mesmo período.

Para complementar estes sistemas de produção integrados, a redes

realizavam diariamente compras nas principais Ceasas – Centrais de Abastecimento

– mantendo, para tanto, instalações atacadistas nestes entrepostos, ou escritórios

de compras e acompanhamento de preços dos produtos.

Em plena década de 90, os supermercados investiram, fortemente, no

comércio dos hortifrutigranjeiros, graças ao crescimento do consumo de alimentos

frescos e a busca por produtos de melhor qualidade que forçaram as empresas

dedicarem maior espaço de venda para a comercialização destes produtos.

Uma loja de supermercado de tamanho médio destina aproximadamente

10,0% da sua área de venda para a seção de hortifrutigranjeiros e contribui com

aproximadamente 8,0% do seu faturamento anual e apresenta entre 7,5% e 10,0%

da sua margem bruta8 (Op. cit.: 05).

A sustentabilidade do comércio de hortifrutigranjeiros nos supermercados,

está relacionada à ausência de mecanismos de avaliação de sua rentabilidade. As

grandes empresas já dispõem de ferramentas eficazes, enquanto os pequenos

varejistas são desprovidos de controles das quebras geradas durante a

movimentação dessas mercadorias.

8 Acompanhamento do autor, nos anos 90. Ver edições das Revistas Supermercado Moderno e
Superhiper, publicações especializadas no ramo do grande varejo brasileiro.
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O início da década de 90 foi fundamental para o desenvolvimento dos

modernos mecanismos de controle das perdas. No início, os grandes

supermercados efetuavam seus controles manualmente, com ênfase, apenas para o

controle de peso das quantidades jogadas no lixo comparadas com as quantidades

compradas.

Na atualidade, as redes desenvolveram sistemas de controles de

qualidade das mercadorias, com a definição de padrões dos produtos. Implantaram

o escalonamento de compras e redução dos dias de permanência das mercadorias

nos depósitos das Lojas e nas Centrais de Distribuição.

O desenvolvimento de novos processos operacionais foi seguido da

profissionalização dos recursos humanos existentes e a inclusão de técnicos de

nível superior e médio com formação em áreas afins da agricultura (Agronomia,

Veterinária, Zootecnia e Engenharia de Alimentos) e treinamento freqüente das

equipes operacionais (BLEINROTH, 1992: 01-15; NETO, 1995: 03-05; e SANTANA,

1996: 01).

Em função das características apresentadas pelos produtos

hortifrutigranjeiros, as possibilidades de adoção de novas estruturas capazes de

minimizar os custos da comercialização vêm sendo desenvolvidas no país, inclusive

no Estado de Sergipe (Figura 10).

Trata-se de condições que visam o monitoramento permanente dos

custos, desde a produção até o consumidor final. Dentre as estruturas implantadas

estão aquelas que se fazem presentes na produção e, também, as existentes nos

estabelecimentos comerciais, como a embalagem dos produtos ainda na unidade de

produção.
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Figura 10: Ambiente de beneficiamento do quiabo.

Fonte: Trabalho de Campo: Hortaliças Vida Verde. Itabaiana (SE) - 2004.

A implantação de novos modelos é acompanhada de custos capazes de

tornar o sistema de distribuição pouco competitivo a ponto de viabilizar os

concorrentes que mantêm os modelos tradicionais com preços e aparentes

resultados mais acessíveis aos consumidores.

O final dos anos 90 e este início de século são marcados por práticas

inovadoras que conduziram os hortifrutigranjeiros comercializados nas redes de

supermercados brasileiras a apresentarem condições semelhantes às praticadas

pelas grandes indústrias de alimentos, ficando atrás apenas dos setores de
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plásticos, eletroeletrônicos, produtos farmacêuticos e, as indústrias de vestuários e

calçados.

No mesmo período, o mercado foi marcado pelo avanço significativo de

aproximação dos agricultores e a transferência de atividades anteriormente realizada

pelos varejistas, também, foi assumida pelo setor produtivo que foram além da

classificação pura das mercadorias (Figura 11).

Figura 11: Batata-doce destinada ao Supermercado Bompreço na Bahia - 2004.

Fonte: Trabalho de Campo, 2004.

Na fotografia, observa-se o nível de exigência do comprador quanto à

qualidade do produto, em relação ao tamanho, à ocorrência de injúrias e defeitos

ausente nas raízes. Cujo padrão é pré-estabelecido em contrato de fornecimento.

De modo geral, a aproximação dos agricultores foi seguida de forte

transferência de atividades executadas pelos varejistas e atacadistas, cabendo a

esse assumir novos custos.
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Entre os novos custos assumidos pelos agricultores destaca-se a

embalagem dos produtos da colheita até o consumidor final e, outros como:

- a locação de caixas plásticas;

- os custos operacionais de distribuição (logística) das mercadorias até o

ponto de venda;

- a mão-de-obra nas lojas;

- o pagamento de acordos financeiros sobre o faturamento bruto,

descontado no ato do pagamento;

- a dilatação dos prazos de venda de 07 dias para até 45 dias; e,

- a adoção de novas práticas de tratamento e acondicionamento dos

produtos, como cadeias de frio para climatização das mercadorias, que

elevam a longevidade dos produtos agrícolas.

Diante das mudanças significativas que tornaram dispendiosas

determinadas operações. Isto fez com que, fossem introduzidas novas formas de

relacionamento, entre os agricultores e as redes de supermercados.

Em Sergipe, uma das formas presente é a integração, ainda que de modo

parcial; mas, capaz de ampliar a freqüência dos produtores com menor

intermediação e equilibrar as relações com uma interdependência bilateral entre os

agricultores e as redes de varejo. As novas formas de relação são mais duradouras,

ainda que perversas (NASCIMENTO, 2003: 71).

A busca pela eficiência e controle sobre os bens comercializados é uma

forte ferramenta e técnica muito utilizada na economia industrial, transplantada para

os sistemas de operação de hortifrutigranjeiros. Nessa perspectiva, as centrais de

compras e distribuição, implantadas nos países desenvolvidos vinculam-se
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diretamente às técnicas de estoque mínimo e produção flexível em vigor na indústria

desde os anos 60 (BELIK e CHAIM, 1999: 05).

As novas técnicas de logística e distribuição de mercadorias são,

freqüentemente, adaptadas para atender situações extremas, como é o caso de

alimentos frescos com alta perecibilidade, incluindo-se os hortifrutigranjeiros. No

Brasil, a introdução dos sistemas das Centrais de Compras e as Centrais de

Distribuição, vem se processando desde meados dos anos 80, em substituição aos

sistemas de compras nas centrais de abastecimentos implantadas pelo governo (Op.

cit.: 06-07).

Uma das questões que está relacionada à comercialização de

hortifrutigranjeiros, principalmente nas redes de supermercados, diz respeito à venda

das mercadorias de pequena escala ou quantidade. Belik e Chaim (1999: 08)

verificaram, em 1999, que pode ser resolvida através da especialização da produção

e abastecimento para comercialização.

No Estado de Sergipe, foi identificado durante a pesquisa de campo que

os supermercados, em sua maioria as pequenas redes, ainda adotam os

mecanismos tradicionais de comercialização; enquanto as duas principais varejistas

(Bompreço e G. Barbosa) apresentam formas modernas de organização dos

sistemas de comercialização para os hortifrutigranjeiros.

Dentre as empresas identificadas foram analisadas as redes de

Supermercados Nunes Peixoto, Supermercados Ki-Barato, Supermercados Hiper

Box, Supermercados Estrela e São Cristóvão, Supermercado Primos, Supermercado

Andrade e Aragão, Supermercado G. Barbosa (Royal Ahold), e, Grupo Bompreço

(Wall Mart). As empresas analisadas se fazem presentes na capital e no interior e
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foram agrupadas pelo tamanho em faturamento e número de lojas, com oferta de

hortifrutigranjeiros.

No primeiro grupo, formado pelas grandes redes estão o Grupo Bompreço

e o G. Barbosa. A primeira empresa opera no Estado de Sergipe, somente com lojas

em Aracaju, num total de 05 filiais, um hipermercado e quatro supermercados, dos

quais apenas uma loja opera em shopping center e as demais são lojas de bairro. Já

a rede G. Barbosa possui lojas na capital e no interior. Duas lojas da capital são

hipermercados, sendo que um deles é âncora de shopping center. Ainda na área da

Grande Aracaju, tem lojas de bairro e nos grandes conjuntos de São Cristóvão e

Nossa Senhora do Socorro; no interior do Estado são 10 lojas, sendo que em todas

são vendidos hortifrutigranjeiros.

O Supermercado Nunes Peixoto tem lojas em Itabaiana e Nossa Senhora

da Glória, num total de duas lojas. O Ki-Barato atua no varejo em Maruim, Neópolis,

Propriá e Nossa Senhora da Glória. O Supermercado Hiper Box tem apenas uma

loja apenas em Sergipe, na cidade de Canindé do São Francisco. Enquanto os

Supermercados Estrela e São Cristóvão têm lojas em São Cristóvão e Maruim; e, o

Andrade & Aragão, tem apenas uma loja em Monte Alegre de Sergipe.

Em Sergipe, as grandes redes se destacam em relação aos demais

supermercados por apresentarem sistemas mais modernos de comercialização de

hortifrutigranjeiros. O Bompreço, nos últimos anos, adotou sistemas de compra com

entrega direto no ponto-de-venda para todas categorias dos hortifrutigranjeiros e, em

determinados momentos, fez opção pela compra centralizada, sendo abastecido por

duas centrais, uma em Recife (pouco utilizada) e outra em Salvador (utilizada de

forma regular, pelo novo controlador acionário – Wall Mart).
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Teoricamente, seria uma grande vantagem, caso o sistema operacional

funcionasse de modo perfeito. Entretanto, essa estratégia apresentou falha

decorrente da imperfeição de diversos fatores, como a precariedade do sistema de

transporte, à distância do mercado consumidor em relação à central de compras

para acompanhamento da concorrência, dentre outras. Tais questões contribuíram

para a perda significativa de competitividade no mercado de Aracaju.

As redes de tamanho médio e pequeno apresentam sistemas de

abastecimento de hortifrutigranjeiros muito semelhantes. A exemplo do

Supermercado Hiper Box, instalado desde o ano de 2001, na cidade de Canindé do

São Francisco. Nessa empresa familiar, administrada diretamente por irmãos

(sócios), a compra das suas mercadorias é feita em Itabaiana, sempre às quinta-

feira. O responsável das compras é o pai (comprador), que adquire os produtos para

sua loja em Delmiro Gouveia e para a loja dos filhos em Canindé do São Francisco.

A opção de comprar as frutas e verduras, na quinta-feira, está associada

à proximidade do final de semana, quando ocorre aumento do movimento de

vendas, principalmente, no sábado que é o dia de feira e por ser o dia de maior

oferta no mercadão de Itabaiana.

A maioria das pequenas redes compra no mercadão de Itabaiana, a vista

ou com prazos reduzidos que significa muito pouco, em relação com as condições

praticadas pelas grandes redes. Nesse aspecto, os pequenos varejistas são reféns

do mercado atacadista, que lhes impõem a mercadoria disponível, sem qualquer

critério qualitativo pré-definido. Sem saber, estão condicionados às condições do

intermediário e às especulações do mercado.

O Hiper Box, como as demais redes do mesmo porte, não tem câmara

frigorífica com capacidade para armazenar as frutas e verduras. Apenas algumas
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frutas como a maçã, a uva e algumas verduras são mantidas, na câmara fria, junto

com os produtos lácteos, embutidos de carne e outras mercadorias. O estoque das

mercadorias é pequeno, com alguns produtos ficando expostos em sacaria no ponto

de venda e uma outra parte no depósito de armazenagem diversificado, com

definição de espaço para cada grupo de mercadorias.

Segundo informações do proprietário a participação das vendas dos

hortifrutigranjeiros é de aproximadamente 10,0% sobre o faturamento da loja,

enquanto as perdas ficam em torno de 10,0%, sobre o volume financeiro e físico do

grupo dessas mercadorias. Estes dados são empíricos e não são monitorados para

indicar a eficiência do negócio em relação ao contexto geral, conforme desenvolviam

as grandes redes até o final dos anos 80 e início da década de 90, em todo o país.

De modo geral, a comercialização desses produtos é lucrativa, apesar das limitações

nas instalações físicas de armazenagem e exposição das mercadorias, assim como

pela deficiência operacional, para as empresas que fazem compras semanais e não

diárias como fazem as maiores empresas do ramo. O lixo é o destino final das

perdas e não passa por nenhum processo de reciclagem.

A variedade das mercadorias comercializadas nas pequenas redes é bem

limitada se comparada com as grandes varejistas. Estas oferecem regularmente os

produtos de maior consumo, aqueles considerados básicos, como a Batata inglesa,

o Tomate, a Cebola branca, o Chuchu, etc, no subgrupo das verduras; a Laranja

pêra, a Banana prata/pacovan, a Maçã nacional vermelha, etc, entre as frutas; a

ameixa seca e passa entre as frutas desidratadas.

Na capital, as grandes lojas chegam a ofertar regularmente aos

consumidores, aproximadamente 150 tipos de hortifrutigranjeiros, e as pequenas

comercializam aproximadamente 1/3 das primeiras.
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Os supermercados das grandes companhias têm uma variedade menor

do que os hipermercados, com uma variação em torno de 80,0%, a menos dos

primeiros em relação aos demais. Essa variação deve-se ao poder aquisitivo dos

consumidores e, conseqüentemente, aos hábitos alimentares. De fato, a composição

dos produtos a serem ofertados, nos diferentes pontos-de-venda é variável, também

em função da sazonalidade dos produtos.

As redes menores sempre procuram acompanhar a dinâmica da

comercialização das principais redes e adotam algumas técnicas e estratégias de

vendas semelhantes ou o mais próximo do concorrente. Entre elas foi possível

identificar a adoção de embalagem de determinados produtos, sendo que, na

maioria dos casos, as mercadorias são expostas em balcões e caixas a granel.

O sistema de transporte adotado pelas pequenas empresas é um fator

fundamental que contribui para a redução da vida útil dos hortifrutigranjeiros, a

começar pelo tipo que, na sua maioria, são veículos abertos para transporte de

carga seca, que expõem as mercadorias ao vento, sol e calor. Os produtos são

acondicionados sem qualquer critério de aclimatação9 das mercadorias.

Por sua vez, o custo de frete é um aspecto importante no sistema de

transporte, pago pelo varejista e cujo cálculo nem sempre representa o custo real

sobre o valor agregado da mercadoria. A maioria inclui um valor linear que é

insignificante em algumas mercadorias e elevado para outras, principalmente,

quando essa apresenta valor agregado muito baixo.

Nos últimos anos, o Grupo Bompreço alternou o sistema de

abastecimento dos hortifrutigranjeiros, para as lojas de Aracaju. Em determinados

9 O termo está sendo empregado para englobar as condições climáticas do meio de transporte
adotado, que deveria ser em veículo resfriado, casos houvesse controle na cadeia de frio logo após a
colheita e porque, não há separação das mercadorias climatéricas (Banana, Mamão, Tomate,
Goiaba, Maçã, etc) e não-climatéricas (Chuchu, Cenoura, Beterraba, Repolho, etc). Condição
indispensável para melhorar as condições de apresentação e conservação dos produtos agrícolas.
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momentos adotou o modelo direto e em outros o sistema centralizado. Essas

mudanças estão relacionadas à posição da empresa frente aos seus concorrentes e

a incerteza da transferência do controle acionário.

Segundo um dos Gerentes da rede, atualmente, a feira livre é o principal

concorrente que vem tirando clientes de suas lojas, em Aracaju. Concomitante, a

companhia está refazendo sua estratégia comercial para resgatar a sua participação

no mercado sergipano.

Essa condição de incerteza afetou a empresa quanto às quantidades dos

hortifrutigranjeiros vendidos nas cinco lojas do Bompreço, em Aracaju, no ano de

2003 e é um indicativo do quadro pelo qual a empresa passou, nesse período.

Segundo informações apresentadas a participação dos hortifrutigranjeiros, sobre as

vendas brutas foi de 3,56% (Tabela 08).

Esta participação é muito baixa, se comparada com anos anteriores, cujo

percentual normal é entre 8,0% e 10,0%, conforme declarou um dos diretores da

empresa.

Hortifrutigranjeiros
Categorias Participação das vendas

(%)
Horti 1,59
Flores e Plantas 0,63
Legumes e Hortaliças 1,34

T o t a l 3,56

Tabela 08: Participação das vendas de hortifrutigranjeiros na Rede Bompreço em
Aracaju (SE) - 2003.

Fonte: Trabalho de campo. Dados fornecidos pelo Supermercado Bompreço (SE), 2003.

A situação é confirmada com a quantidade de mercadoria vendida por

grupo de produtos, segundo as categorias de negócios, em que se identifica uma
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grande participação da venda de folhagens com 31,78%, sendo que o coentro,

representou 13,24%, da quantidade total comercializada no setor (Tabela 09).

A quantidade comercializada e a participação das principais mercadorias

vendidas no setor de hortifrutigranjeiros estão distribuídas com o primeiro grupo

citado acima, o das folhosas seguidas dos demais.

Participação
(%)Nº de

ordem D e s c r i ç ã o Vendas
Qtd.

Preço
R$ Embalagem

Seção Grupo
Origem

Folhosas
1 Coentro 232.825 0,45 MACO 13,24 6,99 SE
2 Alface lisa 95.310 0,44 UNID 5,42 2,86 SE
3 Cebolinha 77.910 0,47 MACO 4,43 2,34 SE

4 Couve folha 56.053 0,48 MACO 3,19 1,68 SE
5 Alface hidropônica 39.049 1,09 UNID 2,22 1,17 SE
6 Salsa 14.659 0,49 MACO 0,83 0,44 SE

7 Hortelã 10.880 0,47 MACO 0,62 0,33 SE
8 Alface Americana 7.076 0,64 UNID 0,40 0,21 SE
9 Espinafre 6.828 0,48 MACO 0,39 0,20 SE

10 Agrião 6.023 0,48 MACO 0,34 0,18 SE

T o t a l 559.319 31,78 16,65

Frutas Nacionais
1 Laranja pêra emb. 168.535 0,61 Kg 12,97 5,06 SE/BA

2 Banana prata 160.654 1,44 Kg 12,36 4,82 PE/BA/MG
3 Maça nac. vermelha 132.227 2,91 Kg 10,17 3,97 RS/SC/PR
4 Coco verde 23.417 0,62 UNID 1,80 0,70 SE

5 Coco seco 2.730 2,40 Kg 0,21 0,08 SE

T o t a l 487.562 37,51 14,63

Tubérculos
1 Batata lisa embalada 187.457 1,57 Kg 10,66 5,63 BA/MG/SP/PR/SE/DF

2 Macaxeira (Aipim) 36.798 1,17 Kg 2,09 1,10
3 Batata aper. emb. 28.065 1,11 Kg 1,60 0,84 BA
4 Inhame 27.989 2,64 Kg 1,59 0,83 BA

5 Batata doce 24.545 0,94 Kg 1,40 0,74 SE
6 Batata doce roxa 163 0,81 Kg 0,01 0,005 SE

T o t a l 268.056 17,35 9,14

Hortaliças
1 Tomate embalado 197.413 1,70 Kg 11,22 5,93 BA
2 Quiabo embalado 26.258 2,00 Kg 1,49 0,79 SE
3 Tomate 14.221 1,23 Kg 0,81 0,43 BA/ES/MG/SP/GO/PR

T o t a l 237.892 13,52 7,15

Tabela 09: Hortifrutigranjeiros comercializados no Bompreço em Aracaju, no ano de 2003.

Fonte: Trabalho de campo. Dados fornecidos pelo Supermercado Bompreço (SE), 2003.
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As frutas nacionais compõem o segundo grupo com destaque para a

Laranja Pêra, 12,97%; a Banana - Pacovan e Prata – 12,36%; e depois a Maçã

Nacional Vermelha - Gala e Fuji – 10,17%.

O terceiro grupo, formado pelos tubérculos representa 17,35% das

mercadorias agrícolas vendidas, sendo que a Batata Lisa tem absoluta liderança e

contribui com 10,66% da venda do setor. Nesse grupo, para o ano de 2003, o

inhame teve uma comercialização insignificante e representou apenas 1,60% das

quantidades de venda da seção.

O quarto grupo em participação nas quantidades de hortifrutigranjeiros

vendidos no Bompreço é liderado pelo Tomate que representa 11,22%, mesmo

ausente da tabela, tem-se ainda a Cebola, a Cenoura, o Chuchu, entre outras.

Essas mercadorias não estão relacionadas na tabela em virtude de não serem

objeto de análise entre os principais produtos importados e exportados.

Em função da complexidade e da perecibilidade das mercadorias

agrícolas, elas requerem que o cuidado com o manejo, acondicionamento e a

sistemática de abastecimento, seja diferenciado, tal como ocorre com as folhagens,

desde a emissão dos pedidos e, sucessivamente, nas demais etapas.

O sistema de abastecimento das folhagens (Alface, Coentro, Cebolinha e

outras) é direto na loja pelo fornecedor/produtor. Os preços são negociados por um

representante da empresa e as lojas realizam suas previsões de vendas repassadas

diariamente, sempre no dia anterior ao da venda. A maioria desses produtos é da

Região Agreste de Itabaiana (Itabaiana, Areia Branca e Moita Bonita).

O abastecimento dos produtos estocados em Salvador é feito

diariamente, sendo que os pedidos das lojas são emitidos via on-line no dia anterior

ao da venda, ou seja, as mercadorias para venda na terça-feira têm o pedido emitido
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na segunda-feira, pelas lojas. A central recebe as mercadorias no mesmo dia e

rateia entre as lojas, sendo enviadas para o ponto de venda.

Nas lojas do G. Barbosa, o abastecimento de hortifrutigranjeiros é feito

por fornecedores diariamente ou em dias alternados, direto nas lojas. Dentre os

principais atacadistas, três são distribuidores que operam suas próprias centrais

como a BT Hortifrutigranjeiros, a Hortaliças Mesquita, e a Comercial de Bananas.

Ainda fazem parte desse sistema alguns fornecedores-produtores que, também, têm

seus depósitos para beneficiamento das mercadorias a serem vendidas, como é o

caso da Vida Verde, que é produtor-intermediário.

Neste caso, o produtor-fornecedor tem contrato de integração, com outros

produtores que fornecem mercadorias, para a venda ao supermercado G. Barbosa,

sendo a maneira adotada para se estabelecer como empresa rural. A integração só

ocorre para as mercadorias produzidas nos padrões convencionais, sendo ausente

nos demais sistemas de produção.

A Vida Verde é uma empresa rural que agrega a produção de três

unidades da família, com o desenvolvimento da atividade em propriedades

diferentes: a primeira delas produz hortaliças e ervas medicinais; na segunda, ocorre

o cultivo de alface hidropônica; enquanto na terceira, são plantadas as hortaliças

orgânicas credenciada pelo IBD (Instituto de Biodinâmica). A empresa está situada

em Itabaiana.

As mercadorias são beneficiadas em cada unidade produtiva do grupo de

acordo com padrões adotados em outras regiões do país, além da empresa

desenvolver suas próprias técnicas. O transporte das mercadorias até o ponto de

venda é realizado em caminhões baús (seco), com entregas diárias.
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Os fornecedores que operam neste sistema são responsáveis pela

aquisição e distribuição das mercadorias negociadas para abastecer as lojas dos

supermercados, que são seus clientes.

As atribuições dos fornecedores são: a negociação semanal com o

comprador da categoria, que é o funcionário do supermercado, e a entrega das

quantidades das mercadorias solicitadas pelas lojas, que acontece diariamente. Há

casos em que o abastecimento ocorre em dias alternados, outras lojas recebem as

os produtos duas vezes por semana e, também, há lojas que são abastecidas duas

vezes nos dias de maior fluxo. A relação tem como base contratos informais de

fornecimento com o estabelecimento dos padrões de qualidade do produto e da

embalagem desejados.

O avanço tecnológico nas principais empresas ficou evidente, enquanto as

demais apresentam modelos tradicionais comprando apenas uma vez por semana

na feira de itabaiana.

O Grupo Bompreço aparece como a empresa que apresenta maior

exigência dos quesitos qualidade e logística. Os fornecedores ao negociarem suas

mercadorias com esta companhia tomam conhecimento dos critérios e padrões

estabelecidos pela mesma.

As principais características de qualidade das mercadorias são

apresentadas de modo formal, através do book de hortifrutigranjeiros que os

fornecedores têm acesso, para que possam entregar as mesmas de acordo com os

critérios de qualidade definidos.

A logística desenvolvida pelo Bompreço toma como referência as principais

redes de distribuição e varejo do mundo. O avanço apresentado pelo grupo teve seu

início, a partir de 1996, quando a empresa se associou a Royal Ahold. Com a
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aquisição do Supermar, em 1996, passou a operar no mercado baiano e acelerou as

mudanças em sua Central de Distribuição, em Salvador, devido à dimensão dos

volumes comercializados que indicavam a necessidade de se implantar novos

sistemas de controle de qualidade das mercadorias comercializadas.

As mudanças implementadas significaram o rompimento com práticas

antigas e com velhos paradigmas que limitavam o desenvolvimento da

comercialização agrícola, por se tratar do principal mercado de consumo da Região

Nordeste.

Entre as mudanças realizadas as mais significativas são:

- a padronização de caixas plásticas e papelão, para minimizar a

manipulação das mercadorias e conseqüentemente aumentar a

longevidade;

- a sistemática de horários para operação com os hortifrutigranjeiros, para

evitar exposição à alta temperatura principal responsável pela

durabilidade;

- a utilização de veículos com baú térmico, resfriado e seco, compatível com

as características de cada tipo de produto agrícola comercializado, para

evitar a ação do vento e possibilitar maior controle da temperatura;

- a paletização10 das cargas, como ganho significativo de movimentação das

mercadorias no depósito, sendo que essa ação é realizada ainda nas

instalações do fornecedor e;

- o controle geral de estoques, para assegurar o ciclo de rotatividade e o

frescor das mercadorias no ponto de venda.

10 Sistema de embalagem máxima, com dimensão adequada para o transporte em caminhões, que
evita a movimentação das caixas na carroceria.
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3.2 - O comércio atacadista de Itabaiana e os principais mercados.

O comércio atacadista de hortifrutigranjeiros, no Estado de Sergipe, teve

seu início nos anos 70, com a construção da CEASA, em Aracaju, no Bairro Cirurgia.

A finalidade principal foi concentrar em um só lugar, a comercialização de frutas e

verduras in-natura, pelos produtores sergipanos, contribuindo para eliminar os

diversos intermediários entre os produtores e os consumidores.

A construção da CEASA seguiu a proposta do Governo Federal, que na

época instalou inicialmente 26 unidades nas principais cidades do país,

preferencialmente as capitais. Na proposta governamental a criação desses espaços

específicos, procura criar lugares centrais para maximizar o comércio de grandes

quantidades das mercadorias agrícolas nos crescentes mercados urbanos.

Então as CEASAS passaram a cumprir um papel fundamental, de elo

entre os meios urbano e rural, mesmo porque, os antigos mercados varejistas e

grossistas já não atendiam mais as expectativas de crescimento da demanda, como

foi o caso, em Aracaju, dos antigos mercados Antonio Franco e Thales Ferraz, no

centro da cidade. Assim como está acontecendo com o Mercadão no Centro de

Itabaiana.

A partir dessas áreas especializadas, a comercialização agrícola passou a

apresentar novos territórios dominados para atender interesses dos agricultores e

dos comerciantes, colocando os primeiros como subordinados aos segundo, em

função do maior domínio sobre a atividade que está vinculada à sua relação direta

com os consumidores.
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Durante a pesquisa, foi perseguido o objetivo de se estabelecer para o

Estado de Sergipe, uma distinção clara entre os principais centros de comércio

atacadista.

Com base nos dados de produção agrícola, do IBGE, para o período de

1999 a 2003, dos principais produtos hortifrutigranjeiros que são analisados no

capítulo 04, foi possível determinar quatro níveis de mercado atacadista dessa

categoria, sendo (Figura 12).

01 – Centro de comércio atacadista superior;

02 – Centro de comércio atacadista terciário;

03 – Centro de comércio atacadista secundário, e;

04 – Centro de comércio atacadista primário.

O centro de comércio atacadista superior é composto por Itabaiana, que é

o único mercado atacadista a receber produtos dos demais municípios de Sergipe e

de outros Estados, em quantidades e variedades superiores até à Aracaju.

Como principal centro de comércio atacadista do Estado, Itabaiana,

comercializa grandes quantidades de produtos agrícolas que são revendidas,

principalmente, para os demais pontos de Sergipe, Bahia e Alagoas. A venda para

Pernambuco é bem menor, embora, haja a presença de comerciantes que trazem

produtos de origem pernambucana e leva produtos sergipanos de retorno com os

caminhões.

O comércio formado por Aracaju, Lagarto, Canindé do São Francisco,

Nossa Senhora da Glória, Neópolis, Pacatuba, Santana do São Francisco, Moita

Bonita e Malhador e apresentam características específicas.
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Figura 12: Principais Centros de Comércio Atacadista de Hortifrutigranjeiros em Sergipe, Segundo o
Nível do Mercado - 2004.

Fonte: Trabalho de Campo, 2004.

Em Aracaju e Nossa Senhora da Glória ocorre, especificamente a

comercialização, visto que, a produção de hortifrutigranjeiros não se destaca. Os

dois centros do comércio atacadistas recebem os produtos agrícolas direto do
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produtor, bem como, de Itabaiana e atendem os varejistas locais e de cidades

vizinhas. Em Aracaju são atendidos alguns varejistas que comercialização nos

diversos pontos da cidade, e de São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro. Em

Nossa Senhora da Glória os produtos são procedentes dos atacadistas de Itabaiana,

principalmente; e alguns pequenos produtores e comerciantes de Canindé de São

Francisco que repassam as mercadorias para os varejistas locais.

Em Lagarto e Malhador o comércio atacadista está associado à produção

interna e à importação para atender ao consumo local e de cidades vizinhas.

O primeiro apresenta intensa e variada relação comercial com Itabaiana,

de caráter complementar entre os dois centros seguido de concorrência em preços,

com ligeira vantagem de Itabaiana que tem produtos mais baratos e melhor

qualidade.

Por outro lado, Malhador, tradicional produtor de banana e inhame tem

nestes dois produtos a base do seu comércio atacadista que é de fundamental

importância local e estadual. No comércio da banana Malhador só foi superado por

Neópolis por conta da grande produção obtida neste início de século, ainda assim,

os atacadistas de Malhador comercializam mais banana do que a CEASA de Aracaju

e são os principais fornecedores dos feirantes da Grande Aracaju, com predomínio

da fruta importada do Semi-árido de Pernambuco e da Bahia, onde é comprada por

preço abaixo do produzido no Platô de Neópolis.

Os consumidores pagam maior preço pela banana do Sertão, por esta

apresentar melhor qualidade quanto ao tamanho, cor e ausência de injúrias, que se

constituem em importante diferencial.
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Canindé de São Francisco, Neópolis, Pacatuba, Santana do São

Francisco e Moita Bonita apresentam comércio atacadista associado à

intermediação dos seus próprios produtos.

Os produtos comercializados por esses centros atacadistas atendem ao

comércio interno e ainda se constituem em exportadores de expressão regional e

nacional com o quiabo, o coco verde e a batata-doce.

Os preços pagos nos mercados de destino servem de regulador da

produção, embora, grande parte do lucro se concentre com os intermediários que

dão sustentação aos produtores.

Os centros de comércio secundário, representados por Estância, Barra

dos Coqueiros, Boquim, São Cristóvão, Itaporanga D’Ájuda, Salgado, Pedrinhas,

Santa Luzia do Itanhy, Umbaúba, Cristinápolis, Indiaroba e Itabaianinha apresentam

o comércio atacadista de dois produtos a laranja pêra e o coco seco. O comércio

desses produtos está associado à produção local, a perspectiva de crescimento é

limitada, visto que, a produção passa por um momento de declínio que afeta as duas

lavouras. No caso da laranja, ainda há forte fluxo interno e externo de mercadoria,

bem abaixo da sua capacidade como ocorreu, nas décadas de 80 e 90.

Por outro lado, o comércio atacadista do coco seco está voltado para uma

reduzida oferta do produto que atende basicamente à indústria alimentícia, como

matéria prima. O comércio in-natura ocorre de forma mais intensa em duas épocas

do ano: a semana santa e no período junino, principalmente, no Nordeste do país.

Os centros de comércio atacadista primário formado por Aquidabã,

Capela, Siriri, Nossa Senhora das Dores, Ribeirópolis, Campo do Brito, Simão Dias

Riachão do Dantas e Tomar do Gerú apresentam como aspecto principal à
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subordinação a um dos centros anteriores e visa, basicamente, atender os

intermediários de menor porte.
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Figura 13: Principais Produtos Hortifrutigranjeiros Comercializados no Atacado em Sergipe - 2004.

Fonte: Trabalho de Campo, 2004.
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O alcance dos atacadistas desses centros é muito baixo se comparado

aos comerciantes dos grupos anteriores, a sua maioria fica restrita ao comércio local

e apresenta uma forte relação com outras atividades como a produção ou a

diversificação com outros negócios do comércio e vendem nas feiras sergipanas e

esporadicamente em feiras do interior da Bahia e alagoas.

Os centros do comércio atacadista em Sergipe apresentam relações

variadas, decorrentes da intensidade da demanda dos produtos e, em conformidade

com a dinâmica no fluxo das mercadorias. Embora, os fluxos sejam internos e

externos (Figura 13).

No Estado, os casos de fluxos internos mais dinâmicos acontecem na

comercialização de laranja, banana, coco verde, batata-doce, quiabo e por diversos

produtos, que se destinam a atender o consumo interno e a exportação para

Estados vizinhos e outros da própria Região Nordeste, bem como, do Sudeste, do

Sul e do Centro-oeste.

Os fluxos internos mais intensos ocorrem entre Itabaiana-Grande Aracaju,

Lagarto-Grande Aracaju e, Itabaiana-Lagarto, onde estão os principais centros de

consumo do Estado.
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Colheita de Alface orgânica em Itabaiana (SE). Foto: JWCS, 2004.

“Os consumidores comprarão mais orgânicos, se nós oferecermos mais

novidades. Já existem cerca de 1.200 itens em nossas lojas, com preços

cada vez mais baixos”.

(Lucy Neville-Rolfe, 2001).



103

4. Mudanças Recentes na Comercialização Agrícola.

Neste capítulo serão analisados as principais mudanças ocorridas na

comercialização agrícola, a partir dos hortifrutigranjeiros vendidos no mercado

interno e o alcance dos principais produtos nos diversos mercados.

No mercado interno, as mudanças mais significativas na comercialização

dos hortifrutigranjeiros estão relacionadas às exigências dos consumidores de

Aracaju, para onde são destinadas as maiores quantidades dessas mercadorias, a

montante; e a jusante, aos consumidores do interior, incluindo-se partes da Bahia e

Alagoas.

As mudanças na comercialização englobam as questões inerentes aos

consumidores, em função de suas necessidades e preferências, bem como, os

novos processos de manejo dos produtos internos e os importados. Nesse contexto,

os produtos que mais se destacaram nos últimos anos foram a Maçã, o Tomate, a

Batata Lisa, a Laranja, a Banana, a Batata-doce, o Coco-da-baía, o Quiabo e as

Folhagens.

Ao mesmo tempo, as mudanças implicam em se adotar novos processos

produtivos e comerciais realizáveis no campo ou na cidade, sempre com ênfase na

maximização da produção, na melhoria significativa da qualidade dos produtos, no

aumento da longevidade das mercadorias, na redução dos riscos de consumo e no

aumento de satisfação dos consumidores. Sendo esses, alguns indicadores da

dinâmica da agricultura contemporânea desenvolvida para a melhoria da qualidade

de vida das populações.
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4.1 - Principais mudanças recentes na comercialização agrícola.

O início do processo de mudanças na comercialização se dá no campo

com a adoção de técnicas modernas e com o avanço da tecnologia de informações

para se atingir o nível de excelência dos produtos.

A introdução de novas técnicas de comercialização, também, constitui o

conjunto das mudanças presentes nas relações do mercado, entre comerciantes e

consumidores, sendo estes, o foco principal das as inovações dos processos de

pós-colheita.

Os processos de beneficiamento das frutas e verduras se iniciam na

colheita, passa pela embalagem e a comercialização e, deve estar focado no

consumidor. A partir deste é que se pode saber qual a qualidade e a quantidade de

determinado produto apto ao consumo no mercado (SILVA E MELO, 2004: 04).

A fisiologia pós-colheita dos hortifrutigranjeiros constitui um dos principais

aspectos relacionados à comercialização dos produtos agrícolas. Nos últimos anos,

esse é um campo que vem contribuindo significativamente para o desenvolvimento

da agricultura, na perspectiva de incluir e destacar as áreas agrícolas brasileiras.

O crescimento na importância dos cuidados com os produtos agrícolas

tornou-se mais importante em função da evolução das informações no campo.

Awad (1993: 16-17), destaca como principais aspectos da fisiologia pós-

colheita dos produtos agrícolas:

- a sua morfologia de desenvolvimento,

- a respiração dos frutos,

- a produção do etileno,
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- a presença das auxinas e outros reguladores do crescimento,

- a importância da cor, sabor, aroma e valor nutritivo,

- a textura, e,

- as anormalidades fisiológicas presentes nos frutos.

A combinação destes indicadores relacionados com o balanço nutricional

das plantas tem se constituído no principal desafio da agricultura do país, para

aumentar o tempo de conservação e maior período de comercialização dos frutos.

Por sua vez, a conservação das frutas e verduras pelo maior tempo

possível torna-se necessário, porque a colheita da maioria delas se dá num espaço

de tempo relativamente curto, o que resulta no excesso de oferta e preços baixos.

O progresso da fisiologia pós-colheita ocupa papel de destaque na

longevidade dos frutos e na maximização da agricultura, na medida em que diminui

as perdas com a produção e, torna-se mais importante com o aumento do

movimento de hortifrutigranjeiros in-natura entre grandes distâncias num mesmo

país e entre diferentes nações, para atingir mercados de maior poder aquisitivo. (Op.

cit.: 17).

A diminuição das perdas após a colheita contribui significativamente para

a redução dos preços dos produtos agrícolas, tornando-os mais baratos e

acessíveis. A redução das perdas é mais barato do que aumentar o plantio para

aumentar a oferta de produtos de boa qualidade disponíveis no mercado.

Dentre os diversos métodos e técnicas modificadores da fisiologia de pós-

colheita já desenvolvidos os mais polêmicos estão relacionados aos aceleradores de

maturação, principalmente, dos produtos climatéricos com o uso do etileno, cujo

emprego na aceleração da maturação de produtos agrícola é complexo e adotado

há muito tempo (AWAD, 1993: p. 49-66).
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Nesse contexto o Estado de Sergipe apresenta características de

mercados simples, onde as aparências externas e os pequenos danos dos frutos

são menos importante nos mercados do interior. Embora Aracaju seja o mercado

mais complexo e os consumidores menos tolerantes à ocorrência de injúrias nas

mercadorias, sendo esses os que podem pagar um pouco mais por serviços e

produtos de maior valor.

A pouca utilização das práticas modernas de pré e pós-colheita constitui

um fator marcante para a ausência dos produtos sergipanos em mercados mais

amplos e dinâmicos. Os processos de beneficiamento dos produtos são artesanais,

sendo os mais comuns lavar e embalar.

Em Sergipe foi identificado que a realização desses processos ora é

realizado no campo, como ocorre com a batata doce, bem como, se realiza, parte do

beneficiamento nas áreas de produção, sendo, completado próximo do consumidor,

a exemplo do que ocorre com a Banana Climatizada. Este produto tem grande parte

das etapas realizadas no campo e a sua climatização em câmaras frias é feita em

Aracaju, sendo um grande diferencial de qualidade entre a fruta comercializada nos

supermercados e em suas feiras.

As inovações como a climatização de banana tem se desenvolvido para

atender o consumo da população de Aracaju, cuja renda dos consumidores é maior

e constitui diferencial em relação aos demais mercados do interior.



A presença dos modernos sistemas de classificação da produção está

relacionada ao desenvolvimento de novos produtos e serviços destinados a nichos

de mercado, que em Sergipe, também, é formado por clientes mais exigentes e de

maior poder aquisitivo, que estão em busca de melhor qualidade de vida. Dentre

essas mudanças, as mais significativas na comercialização de hortifrutigranjeiros é

a presença dos produtos hidropônicos e os orgânicos.

Outras mudanças foram identificadas na comercialização das frutas

regionais, bem como, as ervas medicinais, os temperos e condimentos naturais.

Entre os feirantes, nos anos 90, e ainda neste início de século, o tipo de

banca para exposição das mercadorias nas feiras constitui-se numa mudança que

visa assegurar aos consumidores as melhores condições de higiene dos produtos

vendidos. De modo que, gradativamente, se processa a substituição dos

equipamentos em madeira para os materiais plásticos e em aço inoxidável.

No país há vasta regulamentação federal para a questão e o assunto

ainda é tratado com pouco interesse. O problema é pertinente às autoridades de

saúde pública, em particular, os sanitaristas.

Por outro lado, foi possível identificar que nas feiras as bancas de

madeira, de ferro ou em aço geralmente pertencem ao feirante, em alguns casos

são de pessoas que tradicionalmente vivem do aluguel e, ainda, podem pertencer a

empresas especializadas na prestação de serviços, que atuam no ramo mediante a

concessão pública.

A consolidação da Região Metropolitana de Aracaju, na condição de

mercado especializado no varejo de hortifrutigranjeiros, se dá na segunda metade

da década de 1990, quando os principais atacadistas da CEASA transferem suas

lojas para prédios próprios e reduz as opções de venda em um só local.
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Por outro lado, a CEASA passou a absorver a comercialização das frutas

regionais que outrora acontecia no mercado central, sendo essa, uma mudança

decorrente da intervenção pública no espaço urbano do centro de Aracaju que

afetou o processo de comercialização e passou a apresentar novo ordenamento

espacial.

Segundo a direção da Associação dos Permissionários da Ceasa de

Aracaju (ASSUCEAJU), acredita-se que a situação tem se mantido em equilíbrio em

função da maior freqüência dos pequenos produtores oriundos dos perímetros

irrigados que comercializam a produção, a partir da quarta-feira e mantêm a feira

dos produtores que acontece sempre aos sábados.

Aracaju inclui-se entre as capitais do Nordeste, que primeiro apresentou a

nova tendência de instalação dos atacadistas fora da CEASA, para suprir as

principais redes de supermercados da capital.

Entre os principais atacadistas de hortifrutigranjeiros que optaram por

implantar suas instalações fora da CEASA, foram identificados a Hortaliças

Mesquita, pioneira na capital, com sua unidade funcionando no Distrito Industrial de

Aracaju, desde 1993, que antes funcionava no Conjunto Sol Nascente (1986 a

1993).

Em seguida foi à vez da Hortitel, fora de operação; da LT

hortifrutigranjeiros; a BT Comércio de Hortifrutigranjeiros; a Banana Boat, fora de

operação, e a Comercial de Bananas e muitos outros que também, se instalaram

fora da CEASA, em função da necessidade de adaptação dos horários de

funcionamento dos seus estabelecimentos de acordo com os dos supermercados,

seus principais clientes.
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A mudança dessas empresas da CEASA, também, foi motivada pela

dinâmica do mercado que indicou a necessidade de absorção de alguns serviços,

cuja estrutura a ser montada não comportaria nos Boxes.

Entre as mudanças, também, foi possível identificar em Aracaju, a

expansão das mais variadas formas de comercialização de hortifrutigranjeiros do

Estado de Sergipe. Dentre essas se destacam:

a) as redes de supermercados e as mercearias, presentes nos diversos

bairros da cidade;

b) lojas varejistas especializadas na venda de hortifrutigranjeiros;

c) barraqueiros de hortifrutigranjeiros, presentes em alguns bairros;

d) empresas atacadistas e varejistas instaladas na CEASA;

e) vendedores ambulantes que atuam na capital, dentro dos mercados,

das feiras, nas ruas, nas praias, nos estádios de futebol e em eventos

festivos (às vezes utilizam veículos motorizados, como Kombi,

caminhonetes e outros meios de transporte);

f) barraqueiros especializados na venda de coco verde, presente na orla

das praias;

g) bares e restaurantes que vendem o coco verde e a sua água como

bebida pura ou como acompanhamento de whisky;

h) academias de ginástica que vendem água de coco, como energético;

i) frigoríficos que vendem carnes e hortifrutigranjeiros;

j) comerciantes especializados na venda de coco verde, bem como, do

caldo de cana nos shoping centers, na rodoviária e no aeroporto;

k) vendedores sazonais de frutas de origem subtropical como morango;
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l) comerciantes de milho verde cozido e assado, entre outras formas de

comercio não identificadas.

Uma das principais mudanças ocorridas no comércio de

hortifrutigranjeiros de Sergipe está relacionada ao grande crescimento das diversas

modalidades de venda informal desses produtos.

Os comerciantes informais atuam como importante elemento de regulação

dos preços, embora o negócio apresente maior risco, tendo em vista que, segundo

os atacadistas, esses comerciantes são os principais inadimplentes responsáveis

por um número significativo de débitos.

Ainda assim, os atacadistas atribuem ao comércio informal a possibilidade

de realização da venda de hortifrutigranjeiros de forma menos complexa possível,

tendo em vista que os custos são menores, do ponto de vista operacional,

principalmente, com transporte e encargos sociais que incidem sobre a venda,

sendo que estes últimos inexistem.

Esse assunto merece um estudo mais detalhado em outro momento, por

sua complexidade e a necessidade de se rastrear informações das quantidades de

mercadorias vendidas no comércio informal, para se chegar a uma dimensão real.

Embora, as inferências indicam que nos últimos anos o crescimento do comércio

informal foi maior do que o formal, em decorrência do grande número de

comerciantes que freqüentam as feiras e transitam nos diversos pontos de venda,

principalmente, na capital e nas cidades do interior com maior população.

A comercialização dos hortifrutigranjeiros ainda em moldes antigos e

pouco comprometidos com as questões de higiene pública compromete a qualidade

de grande parte dos produtos comercializados no Estado. As mercadorias ainda são

expostas diretamente ao chão, sem condições de garantia de qualidade (Figura 14).
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Figura 14: Comercialização de Produtos Agrícolas no Mercadão de Itabaiana - 2004.

Fonte: Trabalho de campo, 2004.

Uma das mudanças significativas no mercado sergipano está relacionada

à dinâmica de consumo de novos produtos ou até mesmo de produtos tradicionais

produzidos por métodos e processos novos que são desenvolvidos gradativamente.

A introdução dos produtos hidropônicos e os orgânicos; a melhoria no sistema de

comercialização das frutas regionais, das ervas medicinais e dos condimentos

naturais é um bom exemplo.

Os três últimos apresentaram melhorias que estão relacionadas à

construção do mercado Albano Franco, na capital sergipana e a introdução de

algumas mercadorias que passaram a ser vendidas nos principais supermercados.

Por sua vez, esses produtos foram os mais beneficiados com a ação

pública no antigo mercado do centro da capital. No novo ordenamento a venda das
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frutas, ervas medicinais e os condimentos passou a acontecer com o atacado na

CEASA e também no Mercado do Produtor instalado no Bairro Industrial, enquanto a

venda no varejo passou a ocorrer em diversos pontos da cidade e de várias formas.

A nova formação do mercado aracajuano para os produtos agrícolas é um

dos principais responsáveis na consolidação das inovações que ainda acontecem no

sistema produtivo e pelo desenvolvimento dos novos produtos e serviços, ainda, que

acompanhado das incertezas contribuiu para o sucesso de toda a cadeia da

comercialização e a satisfação dos consumidores.

Quando se trata da inclusão de novos produtos hortifrutigranjeiros,

freqüentemente o risco é significativo, porque os agentes envolvidos na

comercialização normalmente desconhecem as características e a função orgânica

ao qual se destina ou para o qual foi desenvolvido.

Na comercialização agrícola o novo produto, pode ser a própria

mercadoria, a prestação de um novo serviço, ou, uma nova técnica de manejo, que

sempre tem como fim à satisfação dos consumidores.

Em Sergipe, durante a realização da pesquisa uma inovação importante,

constatada, foi a construção de uma aliança estratégica entre os produtores de

orgânicos que se integraram à empresa Vida Verde, para ter acesso a novos

mercados e, ao mesmo tempo, regular o a oferta da produção.

Essa integração não excluiu a necessidade de se buscar competitividade

produtiva e comercial. Ao mesmo tempo esta é um instrumento, através do qual os

produtores de orgânicos, em Itabaiana, acreditam ser possível preparar-se para

conquistar novos mercados, com a aglutinação da produção. A aliança realizada

entre os produtores requer confiabilidade, sendo fundamental para os parceiros,
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tendo em vista, que a priori ocorrerá à concentração comercial e concomitantemente

a busca de novos consumidores, para consolidar a agricultura orgânica em Sergipe.

4.1.1 - A comercialização das folhagens hidropônicas.

A comercialização dos produtos hidropônicos, em Sergipe, se inicia na

segunda metade da década de 90, quando os produtos eram destinados às redes de

hotéis e alguns pequenos estabelecimentos comerciais de menor expressão.

Somente em 2000, os hidropônicos começaram a ser comercializados em maior

escala.

Para Silva (2001: 95-103), os produtos hidropônicos apresentam grandes

diferenciais no mercado em função dos preços e da qualidade apresentada.

A partir dessa idéia, vale esclarecer aspectos fundamentais, tanto em

relação aos preços, quanto à qualidade apresentada por esses produtos. Quanto ao

preço, o diferencial é um indicativo dos custos de produção que são bem superiores

aos produtos convencionais, cuja diferença, conjuga a expectativa de agregar valor

aos produtos agrícolas.

Ao mesmo tempo esta é uma oportunidade acessível a poucos produtores

do Estado de Sergipe. Como foi em outras partes do mundo, também aqui essa

técnica confirma o caráter excludente, na introdução de novas tecnologias. Na

Europa, os produtos hidropônicos são produzidos e comercializados desde a década

de 60. No Oriente Médio, foi popularizado nos anos 80, em função da Guerra do
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Golfo. O Estado de Israel foi o principal difusor. Este serviu de base das forças

aliadas e foi responsável pelo abastecimento de alimentos, naquele período.

No Brasil a sua difusão ocorreu no início dos anos 90, chegando em

Sergipe, no mesmo período.
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A comercialização dos produtos hidropônicos no Estado é restrita ao

grupo das folhagens, principalmente da Alface. Segundo os dados, do Grupo

Bompreço, em Sergipe; a alface hidropônica representa 27,61%, do total deste

grupo e o seu preço superou a alface comum, em 247,72%; e em relação à alface

americana seu preço foi 170,31%, mais caro (Tabela 10).

Nº de
ordem D e s c r i ç ã o Quanti-

dade
Preço

R$
Emba-
lagem

Participação
(%) Origem

Alfaces
1 Alface lisa 95.310 0,44 UNID 67,39 SE

2 Alface hidropônica 39.049 1,09 UNID 27,61 SE

3 Alface americana 7.076 0,64 UNID 5,00 SE

T o t a l 141.435 100,00

Tabela 10: Venda de Alface - 2003.

Fonte: Grupo Bompreço, 2003.

Quanto à origem a alface hidropônica comercializada no Estado é toda

produzida, no mercado interno, sendo procedente dos municípios de Estância e

Itabaiana e a comercialização é toda feita em Aracaju (Figura 15).

Em Sergipe os produtores hidropônicos apresentam nível de instrução

diferente dos produtores convencionais, são profissionais da área agrícola e,
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empresários com formação média e superior, que dominam a técnica, sendo que,

estes estão comprometidos em assegurar aos consumidores a qualidade dos

produtos.

Figura 15: Colheita de alface hidropônica produzida em Itabaiana para venda em
supermercados, restaurantes e hotéis de Aracaju.

Fonte: Trabalho de Campo, 2004.

Os principais consumidores compram essas mercadorias nos diversos

supermercados e lojas especializadas de hortifrutigranjeiros e, também são

consumidas em restaurantes e hotéis da capital.

Um dos grandes desafios para os produtores hidropônicos de Sergipe é a

diversificação dos cultivos, para ampliação do mercado interno. Por outro lado, a

qualidade dos hidropônicos do Estado é superior em tamanho e sanidade ao

produzido na Bahia e os preços são competitivos, sendo, indicadores da

possibilidade de alcance desse mercado.
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A hidroponia realizada em Sergipe utiliza o isopor e o substrato, na etapa

de formação das mudinhas e o PVC na fase final, estes materiais substituem a terra

como sustentáculo dos vegetais no sistema de produção, que em combinação com

as informações de mercado é possível controlar as condições necessárias para se

obter quantidades e qualidades desejadas, sendo este o “sistema bio-econômico

cujo fim é o controle da natureza pelo homem”.12 Essa técnica permite que se

obtenha o fluxo constante de produção, informação e controle (DINIZ, 1986: 21-22).

4.1.2 - Os produtos orgânicos e sua participação no mercado agrícola

sergipano.

O mercado mundial de produtos agrícolas vem apresentando, nos últimos

anos, uma forte tendência de crescimento no consumo dos produtos orgânicos, isto

é, produtos obtidos com a ausência de fertilizantes e defensivos químicos,

produzidos na indústria.

Nesse contexto, se destaca o crescimento registrado no comércio

varejista da Europa13:

“A grande varejista inglesa Tesco, nona no ranking mundial de 2001,
aumentou suas vendas de produtos orgânicos em 30%, em relação ao ano
anterior. Tornou-se assim a maior varejista de alimentos orgânicos do Reino
Unido. Este resultado é uma excelente notícia para os produtores e
fornecedores britânicos de orgânicos” (ASCAR, 2002: 148).

12 Para Diniz, a agricultura é um sistema que deve ser vista como um conjunto de elementos que
interagem, a fim de se atingir um certo objetivo.
13 Antonio Carlos Ascar - Revista SuperHiper. Notícias internacionais. What’s up? Julho de 2002, p.
148.
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A tendência de crescimento do comércio dos orgânicos se confirma em

função dos números previstos para o mercado europeu, conforme afirma a

executiva:

“A diretora da Tesco Lucy Neville-Rolfe afirma que seus clientes querem
cada vez mais produtos orgânicos nas prateleiras. ‘Os consumidores
comprarão mais orgânicos, se nós oferecermos mais novidades. Já existem
cerca de 1.200 itens em nossas lojas, com preços cada vez mais baixos’.
Com vendas anuais em orgânicos de 240,0 (Duzentos e quarenta) milhões
de libras esterlinas, pretende, em cinco anos chegar a uma venda de 1,0
(Um) bilhão” (Op. Cit.: 148).

A produção e comercialização dos produtos orgânicos brasileiros têm sido

alvo de especulações no mercado nacional e internacional. Diversos mercados

consumidores internos e externos vislumbram o imenso tamanho da produção

nacional e a perspectiva do país apresentar forte crescimento nesse seguimento

agrícola.

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social)

estima que o Brasil apresenta uma capacidade de movimentação financeira, para

esse segmento, de aproximadamente US$ 220 milhões anuais.

Os principais países exportadores dos produtos orgânicos no mundo são:

a Austrália, a Argentina, o Canadá; a Itália; os EUA. Por sua vez, o Brasil fica atrás

do Reino Unido, Espanha e França14.

A presença dos produtos e produtores brasileiros na maior feira do

gênero, a Biofach, que acontece anualmente na Alemanha, é o principal

investimento a ser feito para a conquista desse mercado muito exigente.

14 Dados apresentados pelo BNDES, no ano de 2002, e, publicado no Jornal Folha de São Paulo,
Caderno Dinheiro-Agrofolha, em 24.09.2002, reportagem de Cíntia Cardoso. Os dados foram
comparados com os publicados na Organic Agriculture Worldwide: Statistics and Future Prospects –
www.soel.de/inhalte. Por WILLER & YUSSEF, 2001.
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Em 2004 o Governo brasileiro deu sinais claros com lei específica para

efetivar e acompanhar esse processo junto aos produtores do país, sendo que, as

informações de mercado dos produtos orgânicos ainda são pouco divulgadas e

divergem bastante, em virtude das inúmeras instituições de certificação.

Segundo Rojo & Saabor (2002: 38-42), em pesquisa realizada em

supermercados do Estado de São Paulo, o perfil dos consumidores de produtos

orgânicos está nos extratos sociais das pessoas na melhor idade e entre aqueles de

classe social mais elevada. Eles são conhecedores da definição dos alimentos

orgânicos, enquanto as demais classes, precisão obter melhores informações sobre

a produção que é freqüentemente confundida com os hidropônicos.

Na mesma pesquisa os produtos orgânicos mais consumidos nesse

Estado são a Alface, a Rúcula, a Couve e outros, do grupo das folhosas. A Alface

chega a responder por 70% das vendas. Entre os legumes mais comprados pelos

consumidores dos orgânicos estão a Cenoura, o Tomate, o Chuchu, a Berinjela, a

Beterraba e o Pimentão. Entre as frutas orgânicas mais preferidas pelos

consumidores estão: a Banana, a Laranja, o Abacate, a Uva, e muito outros.

Por outro lado, os produtos orgânicos enfrentam como desafio para a

conquista e sustentabilidade no mercado as seguintes variáveis:

- os preços elevados;

- a reduzida oferta de variedades;

- a pouca quantidade dos produtos disponíveis;

- a irregularidade de oferta; e,

- a falta de informação para o consumidor.

Em 2003, a comercialização de produtos orgânicos em uma só rede de

supermercado de Aracaju representou para a empresa Vida Verde o total de 56.386
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unidades (Pés e Molhos/Maços), com destaque para o Coentro, a Alface, a

Cebolinha, a Rúcula e a Chicória (Tabela 11).

No Estado de Sergipe, a produção e comercialização de produtos

agrícolas orgânicos, restringe-se aos hortifrutigranjeiros comercializados por

produtores associados da ASPOAGRE (Associação dos Produtores Orgânicos do

Agreste) e a Empresa Vida Verde, certificada pelo IBD.

Nº de
Ordem Descrição Embalagem Quantidade Participação

(%)

1 Coentro orgânico Maço 21.626 38,35

2 Alface orgânica Und. 14.543 25,79

3 Cebolinha orgânica Maço 10.809 19,17

4 Rúcula orgânica Und. 5.967 10,58

5 Chicória orgânica Maço 1.933 3,43

6 Nabo orgânico Maço 975 1,73

7 Rabanete orgânico Maço 410 0,73

8 Almeirão orgânico Maço 91 0,16

9 Escarola orgânica Maço 32 0,06

Total 56.386 100,00

Tabela 11: Venda dos hortifrutigranjeiros orgânicos em Sergipe – 2003.

Fonte: Trabalho de Campo, 2004.

A associação conta com o acompanhamento técnico da EMBRAPA

(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e da DEAGRO (Departamento de

Desenvolvimento Agropecuário) ex-EMDAGRO (Empresa de Desenvolvimento

Agropecuário) e efetua a sua comercialização em uma loja própria, localizada no

centro comercial de Itabaiana e, desde o ano de 2003, às quartas-feiras, na sede da

AEASE (Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de Sergipe) localizada

na Avenida Beira Mar, no Bairro Treze de Julho, em Aracaju, se realiza a feira de

orgânicos (Figura 16).
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Figura 16: Feira de produtos orgânicos em Sergipe 2004.

Fonte: Jornal Cinform e Trabalho de Campo, 2004.

A realidade da empresa Vida Verde é bem diferente em relação aos

demais produtores de orgânicos. Ela já possui certificação junto ao IBD desde o

início do ano de 2004, e está produzindo e comercializando suas mercadorias de

acordo com os critérios exigidos pela certificadora, de modo a assegurar o máximo a

qualidade biológica e nutritiva dos produtos orgânicos.

Na comercialização dos produtos orgânicos é fundamental manter a

continuidade do sistema de produção. O processo é exigente quanto aos critérios de
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colheita, armazenamento, transporte, distribuição exposição, como garantia de sua

qualidade. A colheita dos produtos é separada dos demais produtos, em seguida

são lavados individualmente e separados (Figura 17).

Foto 01: Colheita. Foto 02: Tanque da primeira água.

Foto 03: Tanque da segunda água. Foto 04: Unidade de escoamento d’água.

Figura 17: Tratamento pós-colheita de produtos orgânicos - 2004.

Fonte: Trabalho de campo, 2004.

Os produtos orgânicos, após serem lavados, são embalados e

acondicionados em caixas utilizadas exclusivamente para o seu manejo, conforme

estabelece a certificadora. No ponto de venda esses produtos, também, devem ser

mantidos separados dos demais (Figura 18).
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Foto 01: Caixa para acondicionamento Foto 02: Embalagem para orgânicos.
e Transporte.

Fotos 03 e 04: Exposição no ponto de venda das mercadorias de origem orgânica.

Figura 18: Manejo pós-colheita e Exposição de produtos orgânicos - 2004.

Fonte: Trabalho de campo, 2004.

Essa é uma estratégia de valorização dos orgânicos, que visa agregar

valor em função da garantia de qualidade dos produtos que se diferenciam daqueles

que são obtidos em sistemas convencionais.

Segundo a ASPOAGRE, os produtos orgânicos produzidos em Sergipe

são comercializados, nas feiras do interior e da capital, sem a devida especificação,

o que é prejudicial aos produtores que não recebem o preço justo pelas

mercadorias.

�
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A comercialização das frutas regionais, das ervas medicinais e dos

condimentos naturais, em Sergipe, tradicionalmente, se realizava no Mercado

Antonio Franco, em Aracaju, onde funcionava o principal comércio atacadista

efetuado por médios e pequeno comerciante. Com a construção do Mercado Albano

Franco, no Centro da cidade, esses produtos sofreram mudanças, sendo a principal

delas o ordenamento espacial da comercialização.

Na nova conjuntura, o comércio atacadista das frutas regionais foi

deslocado para a CEASA, enquanto os demais produtos passaram a ser

comercializados no Mercado do Produtor, localizado no Bairro Industrial. No centro

da cidade e no novo mercado passou a ocorrer apenas à venda no varejo.

Nesse processo de mudança, o comércio ambulante de frutas regionais

que ocupava poucos pontos, em torno dos Calçadões das Ruas São Cristóvão e

João Pessoa e, no entrono da Rodoviária Luiz Garcia; passou a ocupar dezenas de

localidades, nos principais cruzamentos das ruas, no Centro e nos demais bairros da

capital, sendo que essa prática pode contar com maior apoio institucional do poder

público para a sua profissionalização.

O comércio atacadista dessas é realizado por médios e pequenos

comerciantes, aqueles que se destacam por dispor melhor condição financeira

compram frutas do interior de Sergipe e nos demais Estados nordestinos.
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Merece destaque a forte presença da mulher que atua na coleta da

mangaba e do caju, em Sergipe, em Alagoas e na Bahia, para vendê-los em Aracaju

e com menor freqüência nas feiras do interior.

No conjunto das frutas regionais é comum se encontrar à venda de:

acerola, jenipapo, cajá, tamarindo, umbu, umbu-cajá, seriguela, sapoti, jaboticaba e

outras frutas que, na sua maioria, são originárias da coleta e não da produção

comercial agrícola, sendo procedentes do próprio Estado, de Alagoas, do Ceará e

outro estado do Nordeste.

As frutas regionais apresentam grande rotatividade entre as diversas

espécies em decorrência da sazonalidade. A manga é uma das principais frutas de

época, apresentando maior consumo no verão, sendo que, a oferta coincide com o

momento de entressafra da laranja, no Estado.

No interior e na capital, a jaca procedente do Agreste, é uma das frutas

que também se destaca, sendo uma das preferidas no paladar do sergipano.

A tendência de consumo dos produtos naturais, no mundo, tem

contribuído, em Sergipe, para o avanço no consumo e o reconhecimento de

propriedades específicas das hortaliças denominadas ervas medicinais e os

condimentos naturais.

Os produtos desses dois grupos que mais se destacam, em Sergipe, são

as hortelãs grande e pequena, muito utilizadas para o preparo de remédios caseiros

bronco-respiratórios e como tempero de carnes em geral. Muitos outros fazem parte

e são vendidos em quantidades bem menores como a salsa, a arruda, o manjericão,

o capim-santo, a erva-cidreira e uma infinidade de mercadorias de menor significado.

A comercialização de flores e plantas ornamentais, em Sergipe, apresenta

comportamento semelhante ao que acontece no país, fazendo parte de um
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segmento de mercado específico, cujas especificidades só tem interessado às

pessoas e instituições que estão diretamente vinculadas ao negócio.

Essa é uma característica que se pode atribuir a um tipo de mercado

calado, com forte presença em ocasiões eventuais de comemorações como

cerimônias oficiais ou em dias consagrados, e ainda, em datas comemorativas, com

função importante de embelezamento dos ambientes.

Sergipe, como boa parte dos demais Estados, apresenta uma

comercialização de produtos importados dos grandes centros desses negócios,

principalmente, São Paulo de onde são procedentes as flores, sobretudo de

Holambra.

As empresas sergipanas atuam em parceria com a empresa paulista

Terra Viva, que é cadastrada no Velling, em Holambra. Através dessa companhia as

empresas efetuam suas compras, tendo em vista que só é possível comprar no

pregão do Velling, as empresas que atuarem de modo indireto após cinco anos,

quando então o cadastro é aprovado e podem comprar sem a intermediação.

Essa quarentena decorre da necessidade de evitar problema de crédito

interno para o Velling e constitui o sistema mais rígido de compra do setor agrícola

do país, a partir do qual, a Vale Export toma como referência o modelo recém

adotado no Vale do São Francisco, com vendas no pregão.

Esse é um setor que merece ser mais bem conhecido por geógrafos e

outros cientistas que se interessam pelo agronegócio, principalmente, por tratar-se

do segmento da agricultura responsável pelo desenvolvimento das tecnologias mais

modernas, inclusive de comercialização.
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4.1.4 - A comercialização nos perímetros irrigados de Sergipe.

A comercialização agrícola nos perímetros irrigados do Estado ganha

importância, tendo em vista, que esses resultam, da intervenção pública, ocorrida

nas décadas de 80 e 90, na tentativa de produzir para atender o consumo interno e

exportar para os estados vizinhos e, se possível, outros países.

Os perímetros estão divididos em dois grupos, que são administrados

pela COHIDRO (Companhia de Recursos Hídricos do Estado de Sergipe) e pela

CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento do Vale do Rio São Francisco)

(Figura 19).

O primeiro grupo apresenta uma divisão com dois sub-grupos: um de

projetos mistos e outro específico para fruticultura de larga escala.

O sub-grupo dos projetos mistos é formado por sete unidades situadas no

agreste e semi-árido, sendo: o Califórnia, em Canindé do São Francisco; a Ribeira e

Jacarecica I, em Itabaiana; o Jacarecica II, em terras dos municípios de Areia

Branca e Malhador; o Piauí, em Lagarto; e o Jabiberí e Amargosa, em Tobias

Barreto. Este sub-grupo apresenta como característica principal à pequena produção

familiar de hortaliças, em lotes irrigados, com área média de 2 hectares.

O segundo sub-grupo compreende o Platô de Neópolis, que abrange

terras dos municípios de Neópolis, Pacatuba e Santana do São Francisco,

destinadas ao cultivo empresarial de fruticultura irrigada, com 7.000 ha, que se

diferencia dos demais perímetros por apresentar topografia plana, com um relevo

suave, excelente para adoção de práticas modernas de colheita. O restante da área
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do projeto é de proteção ambiental que, na sua maioria, se constituem em encostas

dos tabuleiros, preservadas pelos produtores.
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Figura 19: Localização dos Perímetros Irrigados do Estado de Sergipe – 2004

Fonte: SEAGRI/COHIDRO/CODEVASF, 2004.

O segundo grupo é formado por perímetros implantados pelo Governo

Federal, sob a responsabilidade da CODEVASF. Os projetos Cotingüiba, Pindoba e
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Betume visaram ampliar a produção de arroz no Baixo curso do Rio São Francisco,

que tradicionalmente, já ocorria nas terras dos municípios de Propriá, Neópolis, Ilha

das Flores e Brejo Grande.

Segundo Mota & Lopes (1998: [n.p.]), os perímetros administrados pela

COHIDRO apresentam a tendência de especialização do cultivo de hortaliças e,

geram ocupação permanente para aproximadamente 1,3 mil agricultores familiares,

além da mão-de-obra complementar, contratada na colheita e no beneficiamento

pós-colheita.

No período entre 1993 e 2002, entre as hortaliças cultivadas nos

perímetros apresentou contribuíram com volumes significativos para a

comercialização no Estado de Sergipe. A produção mínima obtida foi de 23.259,8 t.,

em 1994, e a máxima foi de 30.707,8 t., em 2000; que estão relacionados a diversos

fatores naturais e de mercado (Tabela 12).

Nesse período, os perímetros apresentaram uma variação da produção

de 32,02%, enquanto a área plantada variou 39,43%. Entre as lavouras mais

comercializadas aparecem a batata-doce, o quiabo, o coentro, o tomate, o pimentão,

a cebolinha, o amendoim, o pepino, o maxixe, o milho verde, o repolho e outras de

menor participação. Os produtos foram destinados aos mercados de Sergipe e

demais estados nordestinos, sendo que, a batata doce alcançou mercados como

São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, enquanto o quiabo

alcançou o mercado da Bahia.

Estes projetos foram direcionados para a produção consorciada de arroz,

peixe, suíno e pato. Na atualidade o arroz é o principal produto, sendo que no

Betume a comercialização merece destaque e onde funcionou por muito tempo o

beneficiamento. Complementam o quadro atual a comercialização de banana, coco
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verde, manga espada e rosa, além da mandioca, milho e hortaliças como o pimentão

verde, o repolho verde, o tomate e o quiabo em pequenas áreas.

A comercialização do primeiro sub-grupo se destaca, por tratar-se dos

perímetros irrigados, responsáveis pela maior parcela das mercadorias que têm forte

participação nas vendas e no consumo interno, bem como, por serem importantes

para a economia do Estado e alcançarem diferentes mercados externos.

Por sua vez, esses projetos apresentam oscilações que decorrem da

perspectiva de produção sem foco no mercado, no que diz respeito à orientação das

quantidades necessárias para atender o consumo e, por conseguinte evitar o

excesso e à falta, bem como, aos preços pagos aos produtores e às novas

oportunidades. Sendo essas as principais limitações da agricultura sergipana.

Segundo a Associação dos Concessionários do Distrito Irrigado do Platô

de Neópolis (ASCONDIR), os resultados alcançados com a produção no período de

2000 a 2004, estão fortemente orientados para o Coco Verde, seguido pela

Tangerina Murgote, o Limão Tahití (Lima Ácida), a Laranja Pêra, o Coco Seco, além

de outras frutas (Tabela 13).

Os produtos do Platô de Neópolis, também, apresentam alcance

diferenciado como o coco-verde que atende o mercado interno e chega até os

Estados das regiões Sudeste, Sul, o Centro-oeste e outros da região Nordeste,

como a Bahia, Alagoas e Pernambuco.

O perímetro irrigado Califórnia, mais conhecido como Projeto Califórnia,

está localizado no sertão noroeste do estado de Sergipe, encravado no semi-árido

nordestino, especificamente no município de Canindé do São Francisco, a 185 km

da capital Aracaju.
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 TOTALPerímetros
(Irrigados) Produtos

t t t t t t t t t t t %

Abóbora 601,3 515,4 314,5 305,3 180,9 350,6 115,5 27,6 28,2 48,9 2.488,2 2,16

Feijão de
Anão 104,5 88,0 45,8 27,5 13,7 53,1 63,3 26,2 40,3 25,6 488,0 0,42

Feijão de
Corda 39,8 37,4 70,4 209,0 307,6 573,1 232,6 156,7 304,2 214,3 2.145,1 1,86

Milho 768,8 455,6 668,3 726,3 350,9 761,2 732,6 663,3 509,4 336,4 5.972,8 5,19

Quiabo 4.982,7 4.228,3 5.517,9 7.656,0 9.091,810.801,710.133,0 9.966,410.355,2 6.272,4 79.005,4 68,62

Tomate 2.431,9 1.397,8 1.539,0 1.121,6 644,6 159,0 81,3 90,3 79,7 41,2 7.586,4 6,59

Outras
Lavouras 1.430,2 1.696,4 1.282,6 1.351,6 1.570,0 1.276,7 1.858,3 3.327,3 1.990,0 1.672,0 17.455,1 15,16

Califórnia

TOTAL 10.359,2 8.418,9 9.438,511.397,312.159,513.975,413.216,614.257,813.307,0 8.610,8115.141,0 100,0

Amendoim 101,5 137,5 245,7 94,4 146,8 214,6 304,5 316,7 178,5 132,2 1.872,4 2,44

Batata Doce 2.528,3 3.990,5 4.211,0 4.267,7 3.403,7 3.447,8 4.178,5 4.217,6 5.365,6 3.377,9 38.988,6 50,71

Cebolinha 87,7 166,5 167,1 255,6 266,4 198,6 214,9 266,4 366,7 274,9 2.264,8 2,95

Coentro 470,8 1.307,7 1.345,4 1.199,8 1.355,2 1.205,6 1.281,0 1.263,3 1.080,7 1.211,8 11.721,3 15,25

Pimentão 214,3 184,5 361,7 295,4 345,3 257,4 165,1 238,0 287,4 138,5 2.487,6 3,24

Tomate 587,6 608,5 529,1 415,5 465,5 174,9 162,1 251,5 332,9 106,5 3.634,1 4,73

Outras
Lavouras 1.724,5 1.429,6 1.544,2 1.682,0 2.141,7 1.677,6 1.225,2 1.612,4 1.656,2 1.216,0 15.909,4 20,69

Ribeira

TOTAL 5.714,7 7.824,8 8.404,2 8.210,4 8.124,6 7.176,5 7.531,3 8.165,9 9.268,0 6.457,8 76.878,2100,00

Amendoim 75,9 123,9 253,3 213,5 183,8 170,7 259,4 206,1 100,5 112,0 1.699,1 4,41

Batata Doce 5.057,3 3.396,0 1.806,1 1.744,9 1.847,3 1.250,1 1.620,0 1.574,2 1.879,1 1.763,2 21.938,2 56,97

Maxixe 43,7 10,1 33,9 58,3 81,4 83,9 56,2 42,6 43,3 42,6 496,0 1,29

Pepino 110,4 356,8 423,9 269,8 388,9 311,8 119,4 144,0 152,5 108,1 2.385,6 6,19

Pimentão 154,2 89,9 140,8 142,7 125,1 158,2 77,2 55,5 78,5 76,6 1.098,7 2,85

Quiabo 110,0 98,2 106,5 207,7 288,1 412,8 389,2 365,6 419,2 386,9 2.784,2 7,23

Tomate 169,8 104,0 199,5 291,0 132,3 74,9 35,3 22,9 90,3 48,8 1.168,8 3,04

Outras
Lavouras 214,1 531,9 431,1 581,9 571,6 848,0 1.137,3 856,6 846,4 920,1 6.939,0 18,02

Jacarecica

TOTAL 5.935,4 4.710,8 3.395,1 3.509,8 3.618,5 3.310,4 3.694,0 3.267,5 3.609,8 3.458,3 38.509,6 100,0

Amendoim 20,9 13,7 44,2 49,9 57,4 49,1 58,9 86,9 76,2 94,5 551,7 1,62

Fumo 65,2 37,9 57,0 87,0 79,4 219,8 39,0 21,9 60,8 668,0 1,96

Mandioca 167,4 348,0 406,5 484,8 474,1 395,4 401,5 775,3 328,8 285,8 4.067,6 11,95

Milho 21,5 17,7 25,7 33,7 23,6 27,9 25,2 40,9 38,7 57,6 312,5 0,92

Pimentão 27,4 35,6 73,8 63,2 57,9 53,9 86,4 164,7 152,8 152,8 868,5 2,55

Repolho 119,8 114,4 323,8 454,4 359,6 333,7 375,6 710,2 833,9 535,1 4.160,5 12,23

Tomate 306,9 292,7 827,7 1.018,1 795,6 297,1 333,2 543,6 588,9 269,8 5.273,6 15,50

Outras
Lavouras 206,6 1.048,0 1.355,5 2.033,3 2.052,2 2.327,5 2.649,4 1.986,1 1.813,8 2.654,8 18.127,2 53,27

Piauí

TOTAL 870,5 1.935,3 3.095,1 4.194,4 3.907,4 3.564,0 4.150,0 4.346,7 3.855,0 4.111,2 34.029,6 100,0

Milho 135,7 95,5 120,7 103,4 39,8 60,1 102,7 27,3 5,7 121,2 812,1 14,59

Pimentão 7,6 9,6 22,1 42,4 25,8 44,7 59,6 35,9 60,7 38,2 346,6 6,23

Quiabo 70,4 92,8 126,2 144,4 191,2 256,8 334,2 398,4 328,7 400,7 2.343,8 42,11

Repolho 32,9 16,7 27,9 0,0 15,6 2,8 0,6 5,0 0,0 7,3 108,8 1,95

Tomate 67,8 22,8 178,7 130,6 72,9 22,5 128,8 191,5 129,9 142,6 1.088,1 19,55

Outras
Lavouras 87,7 132,6 38,7 486,7 3,5 10,6 15,8 11,8 72,0 6,6 866,0 15,56

Jabiberí

TOTAL 402,1 370,0 514,3 907,5 348,8 397,5 641,7 669,9 597,0 716,6 5.565,4 100,0

Tabela 12: Produção anual nos perímetros irrigados de Sergipe, administrados pela COHIDRO
(1993 a 2002).

Fonte: COHIDRO, 2003.
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A N O S
2000 2001 2002 2003 2004PRODUTOS
Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd.

Verde (Anão)* 5.940 10.000 12.000 25.000 31.150
Coco

Seco (Híbrido)* - 287 460 11.000 16.400

Tangerina Murgote 3.500 4.000 14.000 21.000 28.500

Laranja Pêra 2.160 3.275 7.000 12.000 16.890

Limão Tahití (Lima Ácida) 915 4.000 11.000 13.000 16.500

Manga Tommy - 500 4.500 10.000 11.080

Abacaxí Pérola 1.500 1.000 1.000 2.500 5.000

Banana Pacovan 500 6.000 7.500 11.000 12.200

Maracujá 5.500 8.000 8.000 10.000 12.400

Mamão Havaí 8.000 5.000 5.000 5.000 7.000

Atemóia - 100 350 1.000 1.240

Melão Gold 300 2.000 2.000 4.000 4.000

T O T A L 28.315 44.162 72.810 125.500 162.360

Tabela 13: Produção Agrícola no Platô de Neópolis, no período de 2000 a 2004.

FONTE: ASCONDIR; SANTANA (2000: 06) e Trabalho de Campo, 2004.

Essa importante área agrícola fica na fronteira do Estado de Sergipe com

Alagoas e a Bahia. Sua localização é estratégica, por se situar entre grandes

mercados consumidores como o de Salvador, Maceió e Recife. Sendo esse um dos

aspectos importantes para a comercialização, cujos produtos tornam-se mais

competitivos, decorrente da proximidade de quatro mercados importantes do

Nordeste (SANTANA, 2000: [n.p.]).

Passadas quase duas décadas da sua implantação, o perímetro se

destaca pela comercialização de hortaliças, principalmente, o Quiabo que responde

por 68,62% dos produtos vendidos, isto é, 79.005,4 t. das 115.141,0 t.

A venda de Quiabo é seguida por outras mercadorias como as frutas,

entre estas a goiaba, a acerola, a pinha e a banana, bem como, as hortaliças como

o Tomate, Milho, Abóbora, Feijão-de-corda e o Feijão anão (Figura 20).
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Entre as mercadorias comercializadas individualmente no projeto

Califórnia destaca-se, logo após o quiabo, o milho, só que com uma participação

inferior a dez por cento da produção e comercialização do primeiro.

2,16%
5,19%

1,86%

6,59%

15,16%

0,42%

68,62%

Quiabo Outras Lavouras Tomate Milho

Abóbora Feijão de Corda Feijão de Anão

Figura 20: Participação dos Produtos Agrícolas Produzidos no Projeto Califórnia (1993 – 2002).

Fonte: COHIDRO, 2003.

A implantação dos projetos públicos de irrigação mudou

significativamente, a forma de produzir, em Sergipe, enquanto que os mecanismos

de comercialização pouco mudaram e são desenvolvidos, predominantemente, por

intermediário que realizam a principal etapa da atividade agrícola: a venda da

produção. Entretanto, uma pequena parte da produção é comercializada pelos

próprios agricultores em feiras livres, em supermercados ou através de associações

e cooperativas (MOTA & LOPES, 1988: [n. p.]).

Como aspecto principal do presente estudo vale ressaltar algumas

tentativas de mudar as formas de comercialização realizadas em anos anteriores.
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A comercialização associativa, nos anos 90, foi uma delas comandada

pelo Governo Estadual, marcada pela contradição entre o discurso e a prática.

Ao mesmo tempo em que o Estado tentava institucionalizar a

comercialização associativa, também, estimulava a venda individualizada dos

produtos, o que caracteriza uma ação descontínua da sua intervenção.

Por outro lado, a ação foi seguida por dificuldades que não contribuíram

para consolidar a nova forma de comercialização. Entre essas, a transferência total

da responsabilidade da venda para as associações sem o devido acompanhamento

de controle e orientação da produção e da comercialização.

Em função do crescimento da demanda registrada, na década de 90, a

proposta sucumbiu quando o mercado reunia as condições satisfatórias. E sem

saber o destino mais adequado, os agricultores foram obrigados a reter em suas

mãos a maior parcela do que produzissem e não alcançaram o pagamento de

melhor preço pela produção.

A comercialização conjunta através das associações passou a ser um

pesadelo para os agricultores familiares, porque houve questões de ingerência

comercial e, em seguida, foram obrigados a retomarem a comercializar com os

intermediários, ao invés da venda direta aos consumidores.

Ainda segundo Mota & Lopes (1988: [n.p.]), o modelo adotado tornou os

perímetros mais vulneráveis à ação de intermediários que se apropria da maior

parcela da produção, nos moldes das estruturas conservadoras de exploração dos

pequenos agricultores nordestinos.

Se por um lado houve a introdução de uma nova forma de produção

agrícola intensiva com a adoção da irrigação, nos moldes da agricultura moderna

que se vincula ao emprego intensivo de capital; por sua vez os irrigantes não foram
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contemplados com o mesmo apoio no momento de decidir quanto às alternativas de

melhor remuneração de mercado e sim por indicadores de rentabilidade agronômica,

em regime de campo.

Em nenhum momento houve estudos de mercado e de viabilidade da

produção em função destes, o que não foi capaz de inserir suas produções em

novas estruturas de comercialização que não estivessem diretamente subordinados

ao capital comercial.

A alternativa tem sido buscar o mercado de Salvador, onde o coentro,

produzido na Ribeira e, o quiabo do Califórnia encontra venda garantida e o do Rio

Grande do Sul, para a batata-doce de Jacarecica.

De modo geral, a orientação da produção, nos perímetros irrigados de

Sergipe apresenta-se subordinada à expectativa agronômica dos produtos, que têm

menor custo e, conseqüentemente, menor valor agregado. Isto é insuficiente para

representar um salto no poder econômico do agricultor.
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Batata-doce de Sergipe na Ceasa de Salvador (BA).

Quiabo de Sergipe na Ceasa de Salvador (BA) e Batata-doce destinada a Porto Alegre (RS). Fotos: JWCS (2004)

“O alcance interestadual da

produção é o exemplo de

que a atividade olerícola em

Itabaiana se consolida e se

mostra competitiva”.

(SILVA, 2001: 114).
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5 - Elos da Cadeia de Comercialização e o Alcance dos

Produtos Agrícolas.

Neste item serão analisadas as questões que dizem respeito, à

comercialização dos principais hortifrutigranjeiros importados, comercializados nos

diversos pontos de venda em Sergipe. Esse grupo de mercadorias visa atender à

demanda do consumo interno e, ao mesmo tempo, são exportados para os

mercados secundários de Alagoas e da Bahia.

Segundo Freitas (1997/1: 09-16), o Estado de Sergipe é auto-suficiente

na produção de hortaliças. Ainda assim, torna-se necessário a importação para

suprir a carência do mercado interno de produtos como batata lisa, tomate, cebola,

cenoura, banana, maçã e outros que só são encontrados internamente quando

importado.

Assim, é fundamental a identificação da procedência dos principais

produtos, que são comercializados no mercado sergipano, bem como, a sua

movimentação interna entre os diversos pontos de venda no Estado e as áreas

circunvizinhas.

Nas duas situações é necessário que se conheça os níveis de

intermediações com seus respectivos pontos de estrangulamento.

Os produtos foram distribuídos em dois grupos, em função das diferentes

relações que estão presentes em suas cadeias de comercialização.

O primeiro grupo é formado por produtos importados de outros Estados,

que se destinam a suprir as deficiências da produção interna como acontece com a

banana, a batata inglesa, o tomate e a maçã.
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O segundo grupo é composto por produtos exportados para os Estados

da Região Nordeste e de outras regiões e, que chegam a alcançar o mercado de

outros países como a Argentina. Neste grupo está a batata-doce, o coco-da-baía

(Verde), as folhagens, a laranja e o quiabo.

Para a definição destes produtos foram tomadas como referência à venda

realizada nos Supermercados do Estado, no ano de 2003, e as informações dos

produtores que se constituíram em referência de comportamento do mercado

sergipano.

5.1 - Principais produtos importados.

Os principais produtos importados de outros Estados visam atender o

consumo interno e também se destinam à venda para outros mercados. Compõem

esse grupo duas frutas e duas hortaliças, as mais consumidas pela população, o que

requer uma atuação mais efetiva dos intermediários. Estes procedem de Estados

das Regiões Sudeste, do Sul, do Nordeste e do Centro-oeste (Figura 21).

A ocorrência de mais de uma fonte de procedência para um mesmo item

decorre de fatores naturais e comerciais.

Esses produtos têm fundamental importância em função das quantidades

que são comercializadas e apresenta valor agregado superior aos produtos internos

que são exportados e, ainda, confirma o caráter ambivalente do mercado sergipano.

A ambivalência comercial se caracteriza pela diferença de qualidade dos

produtos internos exportados, quase sempre o de melhor qualidade; enquanto os
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importados apresentam a situação inversa, ou seja, a qualidade dos importados

sempre é inferior, por conta do menor preço final pago pelo consumidor,

essencialmente, o de menor renda.
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Figura 21: Procedência das Principais Frutas e Verduras Importadas para Sergipe - 2004.

Fonte: Trabalho de Campo, 2004.

Segundo os atacadistas, essa diferença acontece porque os mercados de

destino dos produtos exportados pagam preços superiores ao mercado interno. O
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inverso ocorre com os importados, tendo em vista, que o poder de compra da

maioria dos consumidores internos é inferior e as pessoas com melhor poder

aquisitivo compram em Supermercados e em lojas ou vendedores que têm os

produtos com qualidades diferentes. O mesmo ocorre com os consumidores

alcançados, nos mercados secundários dos Estados vizinhos.

A sazonalidade se constitui no principal componente que resulta da ação

do meio natural nas áreas de cultivo de sequeiro e a relação comercial, neste caso,

é intermitente, acontecendo apenas em algumas épocas do ano, como no caso da

batata do Paraná que só chega a Sergipe em casos extremos na entressafra de São

Paulo, Minas Gerais e da Bahia.

Os principais componentes do fator comercial são: o preço das

mercadorias que constitui forte indicativo de mobilidade dos intermediários; a reserva

de mercado para determinado atacadista, prática que evita canibalismo entre

intermediários que compram ao mesmo produtor ou ao intermediário da área fonte e,

também, a ausência de credibilidade do intermediário.

5.1.1 - A banana

A banana é uma das frutas de maior consumo no mundo, sendo à base

da economia de alguns países, graças as suas características alimentares que

implicam num elevado consumo nas diversas camadas da sociedade.

Entre os produtos agrícolas comercializados no Estado de Sergipe a

banana é um dos hortifrutigranjeiros que se destaca por sua quantidade produzida e,
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também, pela quantidade comercializada, embora seja o décimo oitavo produtor

nacional.

No período de 1998 a 2003, o Estado produziu 319.961 t., que

representou o valor total de noventa e seis milhões duzentos e quarenta e dois mil

reais, ocupando a terceira posição em produção e em valor financeiro, entre os seis

produtos estudados (Tabela 14).

Valor Participação
P r o d u t o s Produção

(t). (R$ 1.000) Unitário
(R$)

Produção
%

Valor (R$)
%

Banana 319.961 96.242 0,30 6,27 11,27
Batata-doce 275.572 64.924 0,24 5,40 7,60
Batata-inglesa 576 135 0,23 0,01 0,02
Coco-da-baía 580.473 177.156 0,31 11,37 20,74
Laranja 3.895.433 501.706 0,13 76,33 58,75
Tomate 31.562 13.824 0,44 0,62 1,62
TOTAL GERAL 5.103.577 853.987 0,17 100,00 100,00

Tabela 14: Produção Agrícola de Sergipe – 1998 a 2003.

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal (1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003).

A banana importada, que se comercializa em Sergipe, tem como principal

procedência os Estado da Bahia, Pernambuco e Minas Gerais (Norte do Estado),

respectivamente, o segundo, o quinto e o sexto maior produtor nacional.

As principais áreas de produção da fruta importada estão, no Semi-árido

do Médio São Francisco, no Oeste e no Sul da Bahia. Do Estado de Pernambuco se

destacam as importações das áreas de produção, também, no Semi-árido do Médio

São Francisco e esporadicamente da Zona da Mata. O Norte de Minas Gerais é a

principal área fonte de banana importada deste estado, para Sergipe, em torno de

Janaúba que se encontra no Sertão Semi-árido Mineiro, semelhante às duas áreas

áridas da Bahia e Pernambuco.
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A importação da banana acontece o ano inteiro e visa complementar o

consumo interno e regular a oferta, cuja demanda é forçada por uma procura maior

do que é produzida no Estado.

Esta fruta pode ser encontrada nos diversos pontos de venda do Estado,

sendo comercializada por produtores-intermediários, atacadistas, feirantes,

ambulantes especialistas em sua venda ou em combinação com outros produtos

(Figura 22).

Produtor
de

Banana

Atacadista
Local

Atacadista
Impórtador

Feirante
Supermercados,

Mercearias e
Barraqueiros.

CONSUMIDORES

Figura 22: Fluxo de Intermediação da Banana em Sergipe - 2004.

Fonte: Trabalho de campo - 2004.

Os supermercados de todos os tamanhos também vendem banana, ou

melhor, bananas, tendo em vista que não há apenas um tipo, mas, um grupo delas
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como a prata, pratinha, a pacovan, d’água, maçã, grand naine, ouro, pão, da terra,

entre outras, variedades que compõem o banco genético da espécie.

O preço do produto apresenta um diferencial bastante significativo entre o

valor pago ao produtor e o de venda ao consumidor final, tanto para a fruta interna

como a importada, cuja variação está relacionada ao nível de intermediação em que

o produto é comprado pelo consumidor final, que neste caso apresentou dois níveis

de intermediação, sendo que o mercado é bastante concorrido e não comporta

muitos níveis.

O preço pago ao produtor pela venda da banana produzida no Estado

pago foi trinta e cinco centavos por quilo, durante a pesquisa de campo; sendo, que

o valor indicado pelo IBGE para o ano de 2000, foi dezoito centavos e em 2003,

quarenta e dois centavos. A variação apresentada reflete a competição interna e

externa, a qualidade da fruta e a correção inflacionária seguida do pouco

beneficiamento de pós-coheita, que é realizado pelos intermediários, sendo mais

freqüente a separação por tamanho e a maturação forçada (Figura 23).

A banana produzida em Sergipe apresentou o preço de sessenta

centavos no atacado, setenta e cinco centavos na feira e um real e quarenta e cinco

centavos no supermercado do interior.

Segundo as informações obtidas no trabalho de campo o preço da

banana importada, pago ao produtor em maio de 2004 estava em torno de quarenta

e cinco centavos. Após a separação da fruta de ponta de cacho, de meio e da

cabeça15, o preço era de aproximadamente setenta e cinco centavos, no atacado e,

um real e quinze centavos na feira, enquanto o supermercado vendia por um real e

15 Classificação simples adotada por comerciantes menos especializados que tem validade técnica
em função da variação do tamanho e da concentração dos sólidos solúveis, de amido e de sais
minerais.
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oitenta e cinco centavos a fruta de melhor qualidade de meio do cacho, sem injúrias

e com peso médio de 90 a 120 gramas por unidade.

Os frutos classificados como de segunda e terceira categoria,

respectivamente, a cabeça e a ponta do cacho, eram vendidas por sessenta e cinco

centavos, no atacado e, um real no varejo, por quilo, a de segunda, com peso

aproximado de até 90 gramas. A fruta de terceira, da ponta do cacho, com peso

médio abaixo de 70 gramas, era vendida por cinqüenta e cinco centavos, no atacado

e, setenta centavos, no varejo, por quilo.
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Figura 23: Preços da Banana Comercializada em Sergipe - 2004.

Fonte: Trabalho de campo - 2004.

A variação de preço apresentada entre a fruta interna e a importada

estava de acordo com a diferença de qualidade permitido aos intermediários da

banana importada obter preço maior do que a fruta interna.

Por outro lado, a variação de preço identificada entre o valor pago ao

produtor e o de venda ao consumidor chegou a 414,0%. Vale ressaltar que maio é o
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segundo mês de oferta fraca da produção e entressafra do Estado. Neste período,

os intermediários procuram a fruta nos demais mercados externos e os fatores

mercadológicos contribuem para agregar valor.

A banana produzida em Sergipe está orientada para o mercado interno e,

o alcance externo depende da adoção de práticas produtivas e comerciais, que

sejam capazes de promover a inserção ativa e competitiva, em curto e médio prazo,

nos diversos mercados e se possível o internacional, como ocorreu no Rio Grande

do Norte (SILVA & MOTA, 2003: [n.p.]).

Nessa perspectiva um dos olhares deve ser voltado para o comércio de

vizinhança que, também, é um aspecto fundamental e uma das principais

características dos principais mercados, que merece ser considerado, como ocorre

entre os maiores centros importadores com suas relações geopolíticas e comerciais

preferencialmente com os países exportadores.

O principal aspecto apresentado nas relações comercial da banana, em

Sergipe, está relacionado com a proximidade e distanciamento, entre a produção e o

consumidor, como foi possível identificar com os comerciantes de Malhador. Estes

são os principais atacadistas de Banana no Estado.

Segundo os próprios feirantes e as informações dos intermediários, a

comercialização é realizada por aproximadamente 10 a 15 atacadistas do município,

que se dispersão por várias áreas, em busca da mercadoria de melhor qualidade

com o preço menor. A quantidade de banana comercializada, semanalmente, por

intermediários de Malhador é de aproximadamente 300 t.

A importação da banana é feita diretamente dos produtores do sertão da

Bahia e Pernambuco, principalmente, que é seguida pela importação de Minas
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Gerais com o objetivo de atender o consumo da Grande Aracaju e,

secundariamente, outras localidades de melhor poder de compra.

5.1.2 - A batata-inglesa

Na atualidade a batata é o quarto alimento mais consumido no mundo,

após arroz, trigo e milho, sendo encontrado em todos os continentes, nas mais

variadas formas (ABBA, 2004: [n.p.]).

A comercialização é o principal problema enfrentado por produtores

brasileiros da batata e, entre os fatores que mais afetam o comércio e merecem

destaque estão: a globalização da agricultura, as espécies vegetais cultivadas e a

inadimplência provocada por intermediários inescrupulosos.

Em Sergipe, a batata também é um dos produtos agrícolas mais

consumidos, sendo importada da Bahia, Minas gerais, São Paulo, Paraná e do

Distrito Federal.

Segundo dados do IBGE, no período de 1998 a 2003, foi produzido em

Sergipe 576 t. de batata, o suficiente para atender a venda de uma semana no

Mercadão de Itabaiana. O preço médio pago ao produtor no período foi de vinte e

três centavos por quilo, bem abaixo do preço nacional, que é de cinqüenta centavos.

Os municípios de Itabaiana e Simão Dias foram os pioneiros na produção

de batata, em Sergipe, com as primeiras lavouras sendo implantadas, na década de

70. Na atualidade, além desses municípios, a batata pode ser encontrada em

Ribeirópolis, Frei Paulo e Carira, sendo estes, os que apresentam melhores
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condições naturais para o seu desenvolvimento, que ocorre em curto período, de

junho a agosto (Figura 24).

As áreas do cultivo de batata, em Sergipe, apresentam combinação de

sazonalidade, com a produção de Minas Gerais e São Paulo, que é diferente daqui.

Enquanto nesses dois estados a batata está em pleno desenvolvimento, nos meses

de agosto e setembro, os produtores sergipanos estão colhendo sua safra.

Fotos 01 e 02: Colheita e Lavagem de Batata Lisa em Ribeirópolis (SE).

Fotos 03 e 04: Agricultor com a Batata Secando para Classificação Manual.

Figura 24: Processo de Pós-colheita da Batata Lisa em Ribeirópolis (SE) – 2004.

Fonte: Trabalho de Campo, 2004.

A comercialização é fortemente marcada pela ação do intermediário, que

compra o produto beneficiado e realiza a sua venda nos mercados atacadistas de
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Itabaiana e na CEASA, em Aracaju. Os produtores de Sergipe adotam como prática

a venda no Mercadão de Itabaiana, na perspectiva de maximizar o lucro com a

produção (Figura 25).
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Supermercados,
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Pousadas.

CONSUMIDORES

Figura 25: Fluxo de Intermediação da Batata em Sergipe - 2004.

Fonte: Trabalho de campo - 2004.

A batata comercializada em Sergipe passa por no mínimo dois

intermediários, sendo estes, o atacadista da produção local ou o que importa a

batata de outros Estados mais o varejista, embora, o fluxo possa chegar a níveis de

intermediação maior e ocorre em condições de abastecimento quando o feirante,
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também atua como atacadista e fornece a restaurantes, pousadas e hotéis que

apresentam menor consumo, nas cidades do interior.

Um dos fatores limitantes para o avanço das lavouras de batata em

Sergipe é o clima, tendo em vista, que as cultivares nacionais foram desenvolvidas

para as áreas de alta latitude e altitude. Aqui as baixas temperaturas, ocorrem

apenas nos meses de maio a julho, em áreas muito restritas.

Diante das condições do meio natural, um os produtores de batata do

Estado, se desloca para Minas Gerais e São Paulo, para implantar suas lavouras,

sendo que durante quatro meses do ano esse fica em Sergipe e nos demais,

desenvolve as lavouras nesses Estados. As lavouras são implantadas em parceria

com um agricultor mineiro e juntos arrendam terras para u cultivo.

Na atualidade o beneficiamento da batata lisa no Estado só é feito,

manualmente, pelo produtor de Itabaiana e há um intermediário-comerciante em

Aracaju, que utiliza sua estrutura para efetuar sua própria classificação.

O produtor de Itabaiana pretende montar uma pequena beneficiadora, até

o ano de 2006, para atender suas necessidades, bem como, aumentar a produção,

melhorar a classificação do seu produto e passar a ter acesso a outros mercados.

Esse produtor sergipano produz no Sul de Minas Gerais e em São Paulo,

em áreas arrendadas.
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5.1.3 - A maçã nacional.

Na atualidade a maçã ocupa lugar de destaque na produção nacional com

590.000 t./ano, sendo 80% do consumo nacional total. Os principais Estados

produtores localizam-se na região Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina,

seguidos por Paraná, São Paulo e Minas Gerais, onde as baixas temperaturas,

iguais ou abaixo de 7ºC estão em torno de 700-800 horas/anuais.

Sendo que no Paraná há forte atuação dos produtores-intermediários de

Santa Catarina, que expandiram suas lavouras.

Para obter uma boa comercialização os pomicultores do sul plantam os

cultivares mais aceitos entre os consumidores por seu paladar, sendo elas: a maçã

Gala (Das linhagens Gala Colorida, Royal Gala e Imperial Gala) e Fuji, que

representam 78% da área cultivada, e têm alta aceitação no mercado consumidor

interno e externo.

O aumento da participação da maçã nos mercados existentes e a

conquista dos novos, só possível com a implementação de mudanças na produção,

com o desenvolvimento e implantação de modernos sistemas de plantio, com novas

espécies capazes de serem plantadas em maior número por hectare e com maior

produtividade, além do emprego de novas técnicas de nutrição mais eficientes e

capazes de aumentar a longevidade das frutas, fundamentais para o alcance de

diversos mercados.

O crescimento da maçã no mercado interno e no externo ganha, também,

respaldo na ação combinada com os cuidados da colheita e pós-colheita, que

passaram a ser monitoradas por modernos sistemas de informações que indicam o
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momento ideal para a colheita das frutas. Também passaram a ser adotados novos

métodos de manejo que evitam danos e sistemas de armazenamento resfriados com

controle de atmosfera capazes de elevar a vida útil das frutas em meses, depois de

colhida. Só assim é possível aumentar o espectro da comercialização da fruta.

As mudanças implementadas contribuíram para reduzir as importações e

ampliar as exportações da maçã brasileira, ao mesmo tempo está assegurado o

abastecimento interno sendo vital para a sobrevivência dos pomicultores.

Nesse segmento, o Brasil assumiu papel importante, na década de 90,

principalmente, em relação aos países do hemisfério sul, devendo chegar a posição

de vanguarda e disputar as principais posições entre os produtores e exportadores

mundiais, num curto espaço de tempo.

A comercialização de maçã, em Sergipe, também passou por mudanças

como na produção e no restante dos mercados. O principal indicador foi o

crescimento na comercialização, desse produto que passou 859.044 t., em 1979,

para aproximadamente, 5.184.000 t., em 2004.

A década de 90 foi marcada pela presença de intermediários locais

instalados na CEASA em Aracaju e por um importador argentino que mantinha lojas

nas principais centrais do Nordeste, como em Aracaju, Recife e Fortaleza.

Com a atuação dessas empresas a venda de maçã em Aracaju atraia

comerciantes de Arapiraca e Maceió. A falência das duas principais companhias no

início da segunda metade dos anos 90 foi seguida por intermediários inconsistentes

que deram lugar aos atuais.

O principal intermediário-comerciante instalado em Aracaju adquire maçã

aos intermediários-produtores do Sul para atender uma das redes varejistas e outros

intermediários de menor expressão.
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Por outro lado, o principal atacadista do Estado é o intermediário-

comerciante que vende em Itabaiana que já teve loja na CEASA em Aracaju,

fechada em 2003, porque a venda era insignificante em relação à primeira loja e os

clientes freqüentavam as duas.

A venda da maçã em Itabaiana é feita aos diversos intermediários

(Atacadistas e Varejistas) da capital e do interior Sergipano, incluindo-se as

pequenas redes de supermercados e mercearias. Intermediários de Jeremoabo,

Paulo Afonso, Paripiranga e Cícero Dantas, na Bahia, bem como, aos de Arapiraca,

Delmiro Golveia e outros de Alagoas que também compram maçã em Itabaiana

(Figura 26).

O preço de maçã varia de acordo com a classificação por categoria,

quanto à cor e tolerância de defeitos, danos e injúrias; por diversos tipos de tamanho

que são agrupados em frutas pequenas, médias e grandes e por marca de cada

empresa, a qual é destinada ao mercado interno e externo.

Assim, as variações do preço da maçã no mercado interno estão sujeitas

ao comportamento do mercado mundial, embora os intermediários optem por vender

a fruta de tamanho menor para assegurar maior lucro.

Como exemplo é citado o acompanhamento feito ao longo do ano de

2004, no qual foi possível vender 05 maçãs médias por R$ 1,00, no varejo, em

janeiro, sendo que a mesma fruta custou R$ 28,00/cx 18 Kg/CAT 2/TAM 165, no

atacado e R$ 20,00/cx 18 Kg, na origem, e o preço pago ao produtor em Vacaria de

R$ 0,55/Kg, na safra, cujo custo de produção médio é de R$ 0,43.

O lucro obtido em cada nível foi de aproximadamente:

01 – para o produtor 27,9%;

02 – o intermediário-produtor 102,0%;
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03 – o atacadista local (Aju/Ita) e o intermediário (SP/RJ/BA) 40,0%;

04 – o intermediário-varejista 17,8%.
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Produtor-
Intermediário

Intermediário
(SP/RJ/BA)

Atacadista
Local

(Aju/Ita)

Feirante
Interno

Supermercados,
Mercearias e

Quitandas

Ambulante Feirante
Externo

CONSUMIDORES

Figura 26: Fluxo de Intermediação da Maçã em Sergipe - 2004.

Fonte: Trabalho de campo - 2004.
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O produtor que apresenta o valor pago pelo investimento e o trabalho

realizado com a manutenção do pomar ao longo do ano e por aproximadamente 10

anos que é a média de vida útil de cada pomar.

No caso do intermediário-produtor que realiza as etapas de colheita,

transporte para o packing-house, beneficiamento e armazenamento médio de 06

meses ao longo do ano. O investimento feito na estrutura corre por conta do seu

lucro, bem como, a tributação na origem que é de 7,0%, e o prazo de venda.

O intermediário-atacadista é responsável pelo transporte até o armazém,

à diferença do imposto na venda de 10,0%, o custo de pessoal e manutenção da

estrutura e o risco quando vende a prazo para receber entre 8 e 21 dias, ou, até 35

dias em média quando for para as grandes redes.

Do produtor ao consumidor final a maçã passa por aproximadamente três

intermediários e apresenta uma variação final 232,72%, entre o preço de 1 Kg que

foi pago ao primeiro cinqüenta e cinco centavos e, o valor que os consumidores

compraram ao segundo por um real e oitenta e três centavos.

Segundo informações de um feirante de Nossa Senhora das Dores, tem

um intermediário de Itabaiana que está comprando maçã em Juazeiro, na Bahia,

com a para fugir da concentração, no comércio atacadista em Sergipe, que é

comandado pelas empresas Hortaliças Mesquita, em Aracaju e, a MJ

Hortifrutigranjeiros, em Itabaiana, sendo esse, mais um intermediário-atacadista.
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5.1.4 - O tomate

A comercialização de tomate é composta por parte da produção interna

com menor participação e, principalmente, com as quantidades importadas,

procedentes dos estados de Goiás, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro,

Espírito Santo e Pernambuco.

Entre os produtos importados é um dos que apresenta maior variação de

procedência e de preços, bem como, o que segundo os dados do IBGE, garante

melhor preço pago ao produtor local, quarenta e quatro centavos (Tabela 14).

No mercado nacional os anos de 2003 e 2004, registraram preços

elevados pagos ao tomate no varejo, o quilo atingiu o valor de três reais e oitenta e

cinco centavos. Desde a estabilização financeira esses dois anos só foram

superados, em 1994 e 1995, quando o varejo concorreu com a industria, decorrente

do crescimento no consumo e a pouca oferta, o preço chegou a três reais e

cinqüenta centavos, o fruto de mesa, enquanto o industrial foi vendido no varejo a

dois reais, o quilo.

O primeiro período foi marcado por elevado consumo no mercado

nacional, seguido de catástrofe climática na área de produção, como geadas no Sul

e Sudeste e seca no Nordeste, situação completamente atípica, que marcou

profundamente o mercado por preços elevado e forte pressão na produção e

comercialização. Sendo este último evento natural, o principal responsável pelos

preços elevados identificados no segundo período.
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Dos produtos importados para atender o mercado sergipano, o tomate é o

que mais se produz internamente, apesar da sua produção ser bastante limitada, em

quantidade e qualidade.
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Figura 27: Fluxo de Intermediação do Tomate em Sergipe - 2004.

Fonte: Trabalho de campo - 2004.
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A comercialização do tomate no mercado sergipano é realizada pelo

produtor, por produtor-intermediário, por intermediário-atacadista e por diversos

intermediários-varejistas (Figura 27).

O produtor-intermediário sergipano na perspectiva de maximizar o lucro

com melhor preço vende parte da sua produção, principalmente, na quinta-feira, em

Itabaiana, quando potencializa ao máximo seus preços e aguarda o final de semana

para vender outra parte nas feiras-livres de Aracaju ou nas feiras periódicas do

interior de Sergipe, da Bahia e em Alagoas.

A cadeia do tomate é uma das mais complexas, entre as que se fazem

presentes no comércio de hortifrutigranjeiros, em Sergipe, que por sua vez, está

relacionada a perecibilidade do produto e à distância quando o produto é importado

e em períodos de catástrofes naturais.

5.2. - Alcance dos principais produtos exportados

O grupo dos produtos exportados é composto por batata-doce, coco-da-

baía (verde), as folhagens, a laranja e o quiabo. A análise desses produtos tem

como cerne às diversas cadeias de intermediação e o alcance de cada produto

identificado a partir das relações espaciais apresentadas durante a pesquisa de

campo. Estes são os hortifrutigranjeiros mais produzidos e comercializados no

mercado sergipano, sendo que a maior parte da produção é exportada para outros,

principalmente, no Nordeste como acontece com a laranja.
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As informações obtidas no trabalho de campo contribuíram para se

identificar à dinâmica do comércio agrícola do Estado e sua inserção regional,

nacional e internacional.

Em Sergipe, os diversos canais de comercialização são multiformes e

multidimensionais e, contam com participação significativa dos intermediários,

embora os agricultores, também, realizem a sua própria comercialização, nesse

momento assume o papel de intermediário.

5.2.1 - A batata-doce

Desde a década de 90, a batata-doce é exportada para o Rio Grande do

Sul e se destina ao consumo humano e industrial, sendo a venda direta para este

país um desafio para os produtores e comerciantes de Sergipe (SILVA, 2001: 114).

O alcance da venda direta do produtor, com a sua produção ou na

condição de intermediário está relacionado à sua maior presença no mercado

interno vendendo aos supermercados, nas feiras-livres da capital e do interior

(Figura 28).

Por sua vez, esse ainda consegue estabelecer uma relação com o

mercado, realizando a venda no varejo e no atacado nos vizinhos estados da Bahia

e Alagoas.
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Figura 28: Fluxo de Intermediação da Batata-doce de Sergipe - 2004.

Fonte: Silva (2001: 107), Oliveira (2003: 67) e Trabalho de campo, 2004.

Na atualidade a batata-doce de Sergipe apresenta três tipos de alcance

de mercado, sendo externo, o interno e o permanente, que se diferenciam pelo nível

de relação comercial e a freqüência de abastecimento (Figura 29).
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Figura 29: Alcance da Batata-doce Produzida em Sergipe – 1998 a 2003.

Fonte: Silva (2001: 115) e Trabalho de Campo, 2004.

O alcance externo da batata-doce de Sergipe acontece através da ação

do intermediário e do atacadista externo, que exporta o produto para a Argentina,

sendo que, estes atuam em parceria no abastecimento da indústria de alimentos

situada no Rio Grande do Sul.
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No mercado nacional, cujo alcance apresenta o tipo interno e o

permanente, estes apresentam como diferencial o abastecimento dos mercados com

o fluxo em dias alternados para o primeiro e diariamente para o segundo.

Por sua vez, o tipo interno apresenta a figura do atacadista-interno

atuando como principal elemento na cadeia da batata-doce. Este determina os

preços nos mercados que se faz presente e controla as quantidades vendidas.

Também, constitui fator fundamental para o tipo interno a distância em

relação à área de produção, que equivale ao salto, por conta da descontinuidade

espacial.

O tipo de alcance permanente além de apresentar o abastecimento diário,

como principal característica, tem a atuação do produtor-intermediário e do produtor

como predominantes nos mercados. O primeiro é principal responsável pela difusão

da batata-doce do Estado, na área mapeada da Bahia e em parte de Alagoas;

enquanto, o segundo tem presença marcante nas feiras de Sergipe e em grande

parte do interior desses Estados.

Em função desses aspectos é que o tipo permanente se consolida como

área contígua, devido ao predomínio da batata-doce sergipana.

5.2.2 - O coco-da-baía.

O coco verde é, na atualidade, um dos principais produtos agrícolas

comercializado no mercado sergipano e, um dos mais exportados para a Região
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Sudeste, principalmente, nos dias de sol, durante o verão, quando o consumo é

elevado.

No período, entre 1998 e 2003, o Estado apresentou o crescimento de

34,04%, da sua produção segundo dados do IBGE, sendo que Sergipe foi o sexto

maior produtor nacional em 2002 e o quarto em 2003, com a sua participação

ficando em torno de 6,00% da produção nacional.

Para o mesmo período foi identificada uma significativa variação de preço

pago ao produtor que em 1998, foi de cinqüenta e sete centavos; enquanto em

2001, chegou a dezoito centavos, por unidade. Por sua vez, evitar a continuidade

dessa redução é um dos maiores desafios da cocoicultura.

A forte presença do Estado no comercio nacional está vinculada à oferta

da fruta produzida no Platô de Neópolis que, na atualidade, se constitui em um dos

principais projetos empresariais do país, com grandes áreas em produção, diferente,

por exemplo, do Médio São Francisco, onde as áreas são pequenas e dispersas.

Esse diferencial facilita a comercialização do produto sergipano que apresenta

menor custo ao produtor, que vende a mercadoria pronta no transporte.

Entre os principais produtores exportadores estão a Samam

Agropecuária e a Âncora, do mesmo grupo; a H. Dantas, a Frutese e a Frutal que

detém a maior parte da produção. Suas frutas se destinam a atender os principais

mercados consumidores do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e o

Distrito Federal. O alcance desses mercados é fundamental para os produtores, que

necessitam escoar cerca de 20.000.000 de frutas por ano, quantidade que superou

as estimativas da ASCONDIR.

Com base nas informações dos produtores e comerciantes de coco, a

produção estadual apresenta um espectro amplo no mercado interno e externo,



162

sendo possível ordenar o seu alcance em dois tipos diferentes: o Alcance de Verão,

quando a fruta consegue atender o consumo de mercados mais distantes e, o

Alcance Permanente, cujo fluxo apresenta variação entre as estações do ano

(Figura 30).

No alcance de Verão se destacam os mercados de Campo Grande,

Cuiabá e Londrina, com a comercialização feita entre o produtor-intermediário

sergipano e o intermediário-atacadista que atua no respectivo mercado.

O preço pago na fonte é o de mercado conforme a qualidade da fruta

negociada, que em 2004, esteve em torno de trinta e cinco centavos, sendo vendido

no atacado do mercado destino, por aproximadamente um real.

O atacadista recebe a fruta embarcada, sendo a carga liberada após o

pagamento à vista e o mesmo é o responsável por pagar o frete. Como o custo de

transporte é elevado, cada embarque feito carrega entre 7.000 e 14.000 frutos,

dependendo da distância, visto que, o valor agregado do produto é baixo. Nesses

mercados o consumidor final chega a pagar o preço de até dois reais por fruta.

O alcance permanente foi subdividido em duas áreas. Uma que fica em

torno de Sergipe, com quantidades indeterminadas e abrange parte de Alagoas e

Bahia, nessa área ocorre forte canibalismo comercial entre os intermediários dos

três Estados e o abastecimento é feito por frutas de qualidade inferior.

A segunda constitui a principal área e apresenta o fluxo mínimo de

quatorze mil frutos semanal, composto por um corredor que envolve Salvador e

Vitória da Conquista, em há concorrência direta com a fruta baiana.

No topo do consumo do coco verde de Sergipe estão os grandes centros

de consumo, formado por Belo Horizonte e Uberlândia em Minas, em Minas Gerais;

Brasília, no Distrito Federal; Goiânia, em Goiás; o Litoral carioca e principalmente a
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cidade do Rio de Janeiro; por fim o grande mercado paulista, no Litoral, na Capital e

em outros mercados como Campinas e Ribeirão Preto.

B R A S I L BA

MA
CE

PI

RN
PB

PE
AL

SE

PA

AP
RR

AM

AC

RO
TO

GO

MT

MS

DF

RJSP

PR

SC

RS

ES
MG

Semana

VERÃO

PERMANENTE

+ 14.000 Frutos por Semana

Até 14.000 Frutos por

T I P O S

Quantidade Indeterminada

Figura 30: Alcance do Coco Verde Produzido em Sergipe - 1998 a 2003.

Fonte: Trabalho de Campo, 2004.

A comercialização do coco verde é uma das que apresenta a cadeia mais

dispersa, até chegar ao consumidor final (Figura 31).
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Figura 31: Fluxo de Intermediação do Coco Verde de Sergipe - 2004.

Fonte: Trabalho de campo, 2004.

A ocorrência de uma cadeia de comercialização muito dispersa é

explicada pela ação dos intermediários nos principais mercados e a forma é

reproduzida em todos esses. No terceiro nível de intermediação, os intermediários

apresentados no mercado sergipano se assemelham aos dos demais mercados.
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Por sua vez a presença, do intermediário ambulante (01 e 02), se deve a

atuação do vendedor da fruta in-natura para o (01), seja em local fixo ou móvel;

enquanto, o (02) vende a água do coco engarrafada que sofre alteração do seu

estado, sendo processada de forma industrial ou artesanal e estes se fazem

presente em diversos pontos das grandes cidades brasileiras.

Na comercialização do coco verde se destaca a grande diversidade de

formas, que inclui a venda da fruta in-natura, da água envasada em vários tipos de

embalagens, com a durabilidade também variada.

Nesse negócio há uma relação de qualidade entre o tamanho da fruta, o

volume de água e o seu brix, que são monitorados no campo, desde a sua

inflorescência até a data ideal de colheita.

5.2.3 - As folhagens.

A folhagem é composta pelo grupo das hortaliças exportadas por

produtores sergipanos, entre elas estão a Alface, o Coentro, a Cebolinha, a Salsa e

a Hortelã Grande e Pequena. O consumo desses produtos é elevado no mercado

interno e nos mercados vizinhos de Alagoas e, principalmente, a Bahia.

Segundo os dados apresentados pela CEASA de Salvador a participação

dos produtos procedentes de Sergipe, nessa categoria, apresenta uma variação de

10,0 a 78,0%, com a liderança absoluta do coentro sobre os demais.

Por outro lado, essas mercadorias são vendidas nos Mercados de Sete

Portas, Aquidabã, São Joaquim e Rio Vermelho, além de outros menores, sem
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passar na CEASA de Salvador e, ainda, na central de abastecimento de Feira de

Santana. É possível que esses produtos alcancem outros mercados da Bahia como

os de Vitória da Conquista e Juazeiro, sem o devido registro.

O fluxo permanente foi o único tipo de alcance ordenado. Este apresenta

relações com a perecibilidade dessas mercadorias que influencia no tipo de

abastecimento, que apresenta como principal característica o fornecimento diário.

Por sua vez, o alcance das mercadorias produzidas em Sergipe, sendo

este de caráter permanente, também, tem uma relação muito forte com a quantidade

consumida dessas mercadorias. O fluxo permanente se constitui no tipo que

predomina no Estado, bem como, nos mercados que apresenta forte penetração

como ocorre em Alagoas e na Bahia (Figura 32).

No Estado de Alagoas o principal centro de comercialização do produto

sergipano no atacado é em Arapiraca e eventualmente Maceió. No varejo ocorre

uma presença mais marcante na Região Ribeirinha do Baixo São Francisco e em

boa parte do interior no Sertão e Agreste, através dos feirantes que, também

vendem no atacado para os feirantes das cidades alcançadas.

A ampliação do alcance das folhagens a outros mercados é possível

mediante o avanço tecnológico, entre estes se destacam os cuidados de pós-

colheita, para conservar melhor e causar menos riscos de perda e representar maior

cuidado com a saúde pública.
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Figura 32: Alcance das Folhagens Produzidas em Sergipe - 1998 a 2003.

Fonte: Trabalho de Campo, 2004.

Nessa perspectiva, vale lembrar que em mercados mais modernos já são

adotadas algumas técnicas como o pré-resfriamento, a adoção de caixas de papelão

e refrigeração que permitem um grande aumento da vida útil das folhagens, que

podem ser transportadas para mercados com distâncias superiores a 2.000 Km em

boas condições de conservação e com o controle das condições de temperatura e

umidade.
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5.2.4 - A laranja.

A laranja foi o único produto do Estado que teve penetração do mercado

de Campina Grande, na Paraíba, conforme identificou Nascimento e representou

29,98% dos produtos comercializados na EMPASA-CG, no período de 1994-1995,

colocando o Estado de Sergipe, como o principal parceiro na comercialização de

hortifrutigranjeiros no mesmo período (NASCIMENTO, 1999: p.54-62).

A partir da EMPASA-CG, a fruta sergipana se espraia e vai ocupando

espaços em outros pontos de consumo de forma indireta, no mercado paraibano.

Como ocorre em Campina Grande o mesmo fenômeno se repete nos demais

Estados da federação, sendo essa a forma como a laranja de Sergipe consegue

alcançar mercados tão distantes e diversificados (Figura 33).

Os fluxos identificados foram de três tipos: os de Baixo e Médio Fluxo

Anual e o de Alto Fluxo anual Permanente.

O Baixo Fluxo Anual ocorre nos mercados com a freqüência esporádica,

onde a competição com a fruta de São Paulo torna inviável a exportação sendo o

preço final o principal fator limitante. Nesse grupo estão presentes os mercados de

Londrina, no Paraná; Cuiabá, no Mato Grosso e; Campo Grande, no Mato Grosso do

Sul.

Nas áreas de Médio Fluxo Anual a laranja de Sergipe tem maior

penetração, do que no grupo anterior e a quantidade é maior. Na entressafra de São

Paulo a fruta se destina ao mercado in-natura e a indústria. Nesse período as

condições de sanidade dos pomares de Sergipe, se constituem em fator importante,

tendo em vista, que a qualidade da laranja é melhor.
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Figura 33: Alcance da Laranja Produzida em Sergipe - 1998 a 2003.

Fonte: Trabalho de Campo, 2004.

A área de Alto Fluxo Anual e Permanente é a que apresenta uma intensa

relação comercial, marcada por permanente abastecimento com a fruta de Sergipe e

predomina na Região Nordeste, sendo este mercado regional para o qual se destina

a maior quantidade de laranja in-natura do Estado.

Nos três casos a comercialização é realizada entre o intermediário-

beneficiador de Sergipe e o intermediário-atacadista do mercado de destino e em
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certas circunstâncias, ainda há a presença do intermediário-corretor, que intermedia

a compra o beneficiamento e realiza a venda para o atacadista (Figura 34).

Produtor
de

Laranja

Intermediário-
corretor.

Comprador.

Produtor-
intermediário

Intermediário-
beneficiador

Intermediário-
atacadista

Indústria

Feirante Supermercado,
Mercearia e
Quitanda.

Bar,
Restaurante e

Hotel.

Tradings
(exportação)

Ambulante

Distribuição

CONSUMIDORES

Figura 34: Fluxo de Intermediação da Laranja de Sergipe - 2004.

Fonte: Trabalho de campo, 2004.
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O preço da laranja no mercado in-natura sofre forte influência do valor

pago pelas indústrias do Estado e as do Sudeste, sendo este o termômetro, para se

estabelecer o preço de venda para o produtor.

Um segundo fator de variação do preço é o de oferta da laranja na safra e

entressafra, culminando com os preços mais elevados entre dezembro e fevereiro e

uma pequena alta entre maio e julho, sendo esses períodos os mais críticos no

abastecimento da laranja, no mercado nacional e conseqüentemente no Estado de

Sergipe.

Segundo a FUNDECITRUS (Fundação de Desenvolvimento da

Citricultura) e a ABECITRUS (Associação Brasileira dos Exportadores de Cítricos)

um dos seguimentos do Sistema Citrícola que têm potencial de crescimento, é o

mercado de fruta fresca interno e o externo. Essa expectativa esta relacionada ao

reduzido percentual de exportação brasileira que é de 1% da produção de fruta

fresca, e o consumo de laranja no país teve queda de 40% no último ano, no ano de

2003, em função da queda de safra em São Paulo.

Com esse potencial do mercado interno, o setor, pode desenvolver

estratégias ou ações coletivas para incentivar o consumo, inclusive em Sergipe, nas

áreas destinadas à fruticultura irrigada.

5.2.5 - O quiabo

O quiabo produzido em Sergipe tem um significado importante para os

produtores do Projeto Califórnia, em Canindé de São Francisco, que há quase duas
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décadas se destaca como um dos principais produtores nacionais e o principal do

Nordeste.

No ano de 1998, o quiabo de Sergipe, representava 94,9% e, em 2003,

passou para 70,81%, da quantidade de quiabo comercializado na CEASA de

Salvador, que corresponde a uma redução gradativa que chegou a representar

25,38%, a menos do quiabo sergipano, embora, no mesmo período tenha ocorrido

um aumento de 36,8%, do total de quiabo comercializado no mercado

soteropolitano.

A ênfase dada a esse mercado deve-se à representatividade do mesmo

para a crescente produção ocorrida nos anos 90.

Ao verificar o comportamento do preço do quiabo, no mercado de

Salvador foi possível identificar que com a redução da participação do quiabo de

Sergipe, na Ceasa de Salvador houve um impacto direto sobre o preço, do atacado,

que no mesmo período passou de R$ 0,67 para R$ 0,98 por quilo, aumento

equivalente a 46,26%. O que não ficou claro foi se o mesmo aumento de preço

aconteceu para o produtor em Canindé de São Francisco, visto que o intermediário

passou a receber mais pelo produto.

A orientação para redução das áreas de produção do quiabo foi uma

decisão tomada pela COHIDRO (Companhia de Recursos Hídricos de Sergipe), que

em médio prazo significou um ajuste nos preços.

Por outro lado, a carência dos produtores se mostrou muito maior do que

a simples redução, tornando-se necessário a adoção de novas medidas focadas no

mercado para melhor ajustar a produção, com melhor preço e qualidade, na

perspectiva de agregar valor à produção e ampliar a capacidade de alcance de

mercados mais distantes.
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O quiabo apresentou um alcance permanente direcionado para o

mercado de vizinhança com um fluxo permanente (Figura 35).
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Figura 35: Alcance do Quiabo Produzido em Sergipe - 1998 a 2003.

Fonte: Trabalho de Campo, 2004.

Na atualidade a área de fluxo permanente do quiabo produzido em

Sergipe é a zona de comercialização que o produto de Canindé de São Francisco

tem uma influência significativa e representa uma ação bastante limitada, tendo em
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vista que há processos de pós-colheita que contribuem para um aumento do

espectro de mercado desse produto.

Além do mercado soteropolitano, o quiabo sergipano se faz presente

também em Feira de Santana e, com menor intensidade, em Vitória da Conquista

em Aracaju e Maceió, sendo que a partir de Salvador, outros centros menores da

Bahia são atendidos.

A fronteira do quiabo de Sergipe vai se expandindo em direção ao Sertão

da Bahia, Alagoas e Pernambuco, com agricultores que se deslocam para

desenvolver sua atividade produtiva, principalmente, porque em Canindé de São

Francisco, os problemas oriundos do excesso de cultivo permanente, sem a rotação

com outras lavouras, causam problemas sérios como o excesso de nematóides, que

inviabilizam a produção.

A presença dominante do produtor-intermediário e do intermediário-

atacadista constitui a principal característica da comercialização do quiabo em

Sergipe e ao mesmo tempo torna-se fator limitante em função dos baixos preços que

segundo especialistas não justifica o valor do investimento para irrigar esse produto.

Essa presença se fortaleceu após algumas tentativas anteriores de

comercialização associativa através de Associações e Cooperativas, que pode ser

trabalhado, com novas perspectivas.



175

6 - À guisa de conclusão.

A comercialização agrícola assume papel destacado na agricultura, tendo

em vista a dinâmica dela resultante e que se faz presente nos contextos

internacional e nacional.

Nos últimos anos, esse comércio vem apresentando avanços importantes

para ampliar a participação dos produtos brasileiros no mercado mundial, sendo

crescente nas exportações e decrescente nas importações agrícolas. Dessa forma, a

comercialização agrícola contribuiu, significativamente, para atrair novos recursos e

interferiu diretamente na balança comercial que vem apresentando superávit, graças

ao agronegócio que conta com a participação fundamental dos hortifrutigranjeiros,

dentre estes a maçã.

O avanço dos produtos agrícolas brasileiros no mercado mundial é

responsável, por mudanças na configuração espacial das áreas de produção, com

destaque para a inclusão de novas áreas produtivas e expansão dos produtos

tradicionais ou ainda para a implantação de novos cultivos.

Entre os principais produtos exportados as frutas são as mais importantes

e destas há pelo menos cinco, dentre as oito mais exportadas, que o Estado de

Sergipe produz sendo que a quantidade é insuficiente para atender o mercado local

que é menos exigente.

A exceção fica por conta da laranja que apresentou mudanças

significativas nas décadas de setenta e oitenta, quando Sergipe ocupou a segunda

posição entre os produtores do país sendo que na atualidade alcança a quarta.
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O cultivo da laranja, na Região Centro-sul do Estado, por longo período

apresentou a formação de áreas especializadas, com contribuição expressiva para a

comercialização da fruta em todo o Nordeste do país. O alcance comercial desta

fruta é responsável por mudanças espaciais endógenas e exógenas, sendo o

principal produto agrícola industrializado que atinge o mercado externo.

No comércio da fruta in-natura, a laranja apresenta o maior alcance

espacial, dentre os produtos analisados e, ao mesmo tempo, sua cadeia de

distribuição é uma das mais verticalizadas apresentando, fluxo de comercialização

espacial imbricado, decorrente da longa jornada que o produto percorre com a

transferência de posse iniciada com o produtor até chegar ao consumidor final.

No Estado de Sergipe a comercialização está submetida às diversas

formas de atuação dos produtores, intermediários – atacadistas e varejistas - e

consumidores, sendo esta uma atividade fundamental do agronegócio, na medida

em que proporciona a integração do mercado interno com os demais mercados

produtores e consumidores de forma multilateral.

A localização dos mercados agrícolas, em Sergipe, é um dos aspectos

fundamentais para explicar a dinâmica da comercialização. Dois centros urbanos

formam os principais mercados que concentram grande parte dessa atividade:

Aracaju e Itabaiana.

Itabaiana que, nos últimos vinte anos passou por um processo de

consolidação como principal mercado de atração e distribuição de produtos

agrícolas. Segundo Silva (1987: 34-49), no final da década de 1980, a cidade

apresentava o principal mercado de varejo que tinha em suas feiras e nos feirantes

dispersos por várias localidades a referência comercial, sendo que, na atualidade o
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comércio atacadista é a sua principal função, com relações em níveis estadual,

nacional e internacional.

Este centro apresenta maior importância regional no comércio atacadista

de hortifrutigranjeiros do Estado e, ao mesmo tempo, se consolida como um dos

principais mercados atacadistas do Nordeste, competindo em atração de

comerciantes com as centrais de Salvador, Recife e Juazeiro, que são os maiores

mercados atacadistas da região.

O comércio atacadista de Itabaiana exerce forte influência sobre os

diversos mercados secundários da região Nordeste, com destaque para os Estados

de Alagoas, da Bahia, de Pernambuco e da Paraíba.

Em combinação com o crescimento do comércio atacadista de Itabaiana,

acontece o fortalecimento do comércio varejista informal e que serve de subsídio

para proliferação de extensas redes de distribuição dessa atividade no mercado

interno e externo que se sobrepõem ao comércio formal.

Por outro lado, Aracaju, que tinha na CEASA a base do seu comércio

atacadista, com força de atração e distribuição dos produtos agrícolas, para o

restante do Estado, passa a exercer a função de principal comércio varejista,

explicada pela concentração da população e renda.

De fato, é a capital a responsável pelo conjunto de mudanças, passando

a exigir novos produtos, resultando em um novo ordenamento espacial, sobretudo

com o surgimento de várias formas de comercialização.

O principal desafio imposto pelo mercado aos produtores é atender às

exigências dos consumidores e das diversas redes de comercialização que atuam

no Estado e fora deste, como forma de assegurar a sobrevivência dos agricultores

do presente e, principalmente, do futuro.
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A sustentabilidade da produção prevalece como desafio de produzir para

atender os diferentes tipos de mercado com produtos diferenciados, para maximizar

o trabalho dos agricultores e atender consumidores em diversas partes do mundo.

Um dos canais para se alcançar os novos desafios é a formação de parcerias, com

as redes de distribuição que atuam nos diversos Estados.

Estas redes, para aumentar as vendas de hortifrutigranjeiros, adotam o

conceito de consumo dos produtos naturais, como sinônimo de melhor qualidade de

vida e estratégia mercadológica para atrair os consumidores dos mercados.

Como estratégia, as redes de distribuição procuram passar aos

consumidores informações sobre os produtos, como a origem, sua utilidade, como

são produzidos, os cuidados necessários para a sua melhor conservação e

longevidade e, as formas de consumo.

Estes novos desafios potencializam o consumo dos produtos agrícolas e,

tornam-se possíveis com a antecipação dos agricultores em relação aos desejos de

consumo das populações que podem estar presentes em diversos lugares ao

mesmo tempo, nas feiras, nas ruas, nos supermercados, nas lojas especializadas no

comércio de frutas e verduras, nos restaurantes, nas lanchonetes, nas pousadas e

hotéis, enfim em qualquer lugar e a todo o momento.

A comercialização de hortifrutigranjeiros constitui forte referencial em

função da atuação do transportador, atacadista, varejista, corretor e qualquer tipo de

intermediação com presença marcante desses comerciantes que carreiam recursos

para o Estado através de suas atividades.

O processo de comercialização agrícola identificado nos principais

produtos analisados indica a necessidade de atuação mais efetiva dos organismos
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públicos como auxiliares na orientação da comercialização, na formação dos preços

e para o conhecimento das exigências dos mercados.

Na atualidade, os atores que cumprem essa função são os intermediários,

que atuam como principal interlocutor e a sua ação está de acordo com o mercado e

com a sua conveniência. De modo geral, se constituem em problema para a

comercialização, contribuindo para a manutenção dos sistemas tradicionais.

O lucro com a venda da produção é o principal fator de satisfação do

produtor e o preço baixo o principal motivo de satisfação do consumidor, só que

entre o primeiro e o segundo há a figura do intermediário e quando este não é o

agricultor, a maior parcela se destina ao terceiro, cabendo-lhe a apropriação material

e intelectual de conhecimento do mercado.

Na comercialização agrícola em Sergipe os desafios presentes são

processuais e afetam os intermediários e produtores, com destaque para:

1 - Melhoria da qualidade de algumas mercadorias importadas,

caracterizada pela ambivalência, quando comparado com o elevado

nível de exigência dos produtos exportados;

2 - Redução do diferencial de preço pago ao produtor e o de venda ao

consumidor;

3 - Maior equilíbrio de preços agregando valor aos produtos exportados e

fazer reduzir o valor dos produtos importados;

4 - Maior apoio institucional dos governos e da sociedade civil organizada

aos agricultores e até mesmo aos intermediários para crescimento na

venda das mercadorias;

5 - Elevar a competitividade do setor citrícola, o mais importante do

Estado, sobretudo quando comparado com São Paulo, que contribui
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para a perda significativa de posição na produção e comercialização,

para outros Estados;

6 - Aumentar o nível tecnológico de pós-colheita dos produtos exportados

para agregar valor à produção interna e gerar mais oportunidades de

trabalho;

7 - Reduzir o desperdício dos produtos desde a colheita até ao

consumidor final, que apresenta variação de perda entre 40,0%, no

comércio informal e aproximadamente 5,0%, no comércio formal;

8 - Melhorar as condições dos sistemas de beneficiamento, embalagem,

transporte, armazenagem e dos equipamentos utilizados para a

comercialização.

A expansão dos produtos procedentes de Sergipe, nos mercados já

alcançados e dos possíveis a serem conquistados está relacionada ao avanço a ser

promovido no campo, bem como, os resultantes da melhoria significativa do sistema

de comercialização.

O futuro da agricultura sergipana é promissor, diante das condições

apresentadas na atualidade. O setor inova e persegue o concorrido mercado

mundial que já influencia a citricultura e, é um dos principais responsáveis pelo

crescimento na participação do coco verde.

Ao mesmo tempo, sinaliza para o avanço no comércio do quiabo e da

batata-doce, com a última se destacando em diversos Estados, apesar da forte

concorrência que se acirra com a produção da Bahia e de Pernambuco.

Por outro lado, as folhagens sergipanas se destacam pela qualidade e

regularidade de produção, na competição com a produção de Arapiraca e do

Recôncavo Baiano.
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Na atualidade a comercialização contribui de forma vital para o

desenvolvimento da agricultura sergipana e decorre da somação dos atores

envolvidos com o agronegócio, seguido do apoio governamental.

A atuação das instituições deve ser mais efetiva, principalmente, no que

concerne à melhor orientação aos agricultores e intermediários para o

desenvolvimento sustentado do agronegócio, em que todos possam lucrar e não

apenas uma parte desses atores.

Por fim, o alcance espacial apresentado pelos principais produtos

exportados, esta explica a dinâmica da comercialização, que se amplia na medida

em que novos produtos internos e importados são incorporados à exportação.
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08 - Anexo

Aracaju, Região Metropolitana e Demais CidadesNº de
Ordem LOCAL/DIA DA SEMANA

Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Terça

1 A R A C A J U
1.1 Getúlio Vargas (Rua Estância) 15h às 19h - - - - - -

1.2 Conj. Augusto Franco (Mercado) 15h às 22h - - - 5h às 12h - -

1.3 Santos Dumont (Rua Jane Bomfim) - 5h às 11h - - - - -

1.4 Sol Nascente (Rua ‘37’) - - 5h às 11h - - - -

1.5 Jessé Pinto Freire (Av. São José) - - 5h às 11h - - - -

1.6 São José (Rua General Chaves) - - 5h às 11h - - - -

1.7 Médici (R. Cel. Armando Mendes) - - 5h às 12h - - - -

1.8 Castelo Branco (R. João Gonçalves) - - 5h às 12h - - - -

1.9 Agamenon Magalhães (Rua Goiás) - - 5h às 12h - - - -

1.10 Suíssa (Av. Edézio V. de Melo) - - 5h às 12h - - - -

1.11 Leite Neto (R. Clodoaldo Alencar) - - - 5h às 11h - - -

1.12 Mosqueiro (Rod. Dos Náufragos) - - - 5h às 11h - - -

1.13 Cirurgia (Rua Riachão) - - - 5h às 11h - - -

1.14 São Carlos (Av Santa Gleide) - - - 5h às 11h - - -

1.15 Cidade Nova (R. Santa Terezinha) - - - 5h às 11h - - -

1.16 Gragerú (R. Mariquinha S. Dórea) - - - 5h às 12h - - -

1.17 Coroa do Meio (R. Cel. Albuquerque) - - - 5h às 12h - - -

1.18 18 do Forte (Rua Cabo Jordino) - - - 5h às 12h - - -

1.19 Santo Antonio (R. Juscelino Kubitsheck) - - - 5h às 12h - - -

1.20 Siqueira Campos (Rua Amazonas) M/T M/T M/T 5h às 14h M/T M/T M/T

1.21 CEASA (Feira do Produtor) M/T M/T M/T 5h às 14h M/T M/T M/T

1.22 Jardim Esperança (Rua Júpiter) - - - - 5h às 11h - -

1.23 Orlando Dantas (Rua ‘8’) - - - - 5h às 12h - -

1.24 Santa Maria (Av. Alexandre Alcino) - - - - 5h às 12h - -

1.25 Bugio (Rua ‘D - 2’) - - - - 5h às 12h - -

1.26 Dom Pedro I (Rua Alagoas) - - - - 5h às 12h - -

1.27 Bairro América (Rua Cuba) Mercado Mercado Mercado Mercado 5h às 12h Mercado Mercado

1.28 Batistão (Rua Campo do Brito) - - - - - - 15h

1.29 Seplantec (Rua Vila Cristina) - - Manhã - - - -

1.30 AEASE (Feira de Orgânicos) 13h às 18h - - - - - -

1.31 Mercado do Produtor (Bairro Industrial) M/T M/T M/T M/T até 13h M/T M/T

1.32 Mercado Albano Franco (Centro) M/T M/T M/T M/T até 13h M/T M/T

1.33 Conj. Santa Lúcia NOITE - - - - - -

1.34 Pov. Mosqueiro - - - - MANHÃ - -

2 Amparo do S. Francisco - - - - MANHÃ - -

3 Aquidabã - - - - - MANHÃ -

4 Arauá - - - MANHÃ - - -

5 Areia Branca - - - - MANHÃ - -

6 Barra dos Coqueiros * * * * * * *
7 Boquim - - - MANHÃ - - -

8 Brejo Grande - - - - MANHÃ - -

9 Campo do Brito - - MANHÃ - - - -

10 Canhoba - - - - MANHÃ - -
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Aracaju, Região Metropolitana e Demais CidadesNº de
Ordem LOCAL/DIA DA SEMANA

Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Terça

11 Canindé do S. Francisco - - - MANHÃ - - -

12 Capela - - - - T/N M/T -

13 Carira - - - - - MANHÃ -

14 Carmópolis - - - - MANHÃ - -

15 Cedro de São João - - - - MANHÃ - -

16 Cristinápolis - - - - - MANHÃ -

17 Cumbe - - - - MANHÃ - -

18 Divina Pastora - - - MANHÃ - - -

19.1 Estância M/T - MER. M/T - MER. M/T - MER. M/T - MER. - M/T - MER. -

19.2 Bairro Cidade Nova - - - - MANHÃ - -

20 Feira Nova - - - - MANHÃ - -

21 Frei Paulo - - T/N M/T - - -

21.1 Alagadiço - - - - MANHÃ - -

21.2 Mocambo - - - - - MANHÃ -

22 Gararu M/T - - - - - -

22.1 Pov. São Mateus da Palestina - - - - MANHÃ - -

22.2 Pov. Palestina - - - - MANHÃ - -

23 General Maynard - - - - MANHÃ - -

24 Graccho Cardoso - - - - MANHÃ - -

25 Ilha das Flores - - - - - MANHÃ -

26 Indiaroba - - - - MANHÃ - -

27 Itabaiana M/T – VAR. ATACADO ATACADO M/T - - ATACADO

28 Itabaianinha - - - M/T - - -

29 Itabí - - - MANHÃ - - -

30 Itaporanga D’Ajuda - - - MANHÃ - - -

30.1 Caueira - - - - MANHÃ - -

30.2 Ipanema - - - - MANHÃ - -

30.3 Sapé - - - - MANHÃ - -

30.4 Tapera - - - - MANHÃ - -

31 Japaratuba - - - M/T - - -

32 Japoatã - - - - - MANHÃ -

33 Lagarto Mercado M/T Mercado Mercado Mercado M/T Mercado

33.1 Brasília - - - - M/T - -

33.2 Colônia Treze - - - - M/T - -

33.3 Jenipapo - - - - M/T - -

33.4 Olhos D`Água - - - - MANHÃ - -

34 Laranjeiras - - - MANHÃ - - -

35 Macambira - - - - - M/T -

36 Malhada dos Bois - - - - - M/T -

37 Malhador - - - - - MANHÃ -

38 Maruim - - T/N M/T - - -

39 Moita Bonita - - - - M/T - -

40 Monte Alegre - - - - M/T - -

41 Muribeca - - - - M/T - -

42 Neópolis - - - MANHÃ MANHÃ - -

43 Nª Srª Aparecida - - - - MANHÃ - -

44 Nª Srª das Dores - - - - T/N M/T -

45 Nª Srª da Glória - - T/N M/T - - -

46 Nª Srª de Lourdes - - - MANHÃ - - -

46.1 Pov. Escurial - - - - M/T - -



193

Aracaju, Região Metropolitana e Demais CidadesNº de
Ordem LOCAL/DIA DA SEMANA

Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Terça

47.1 Nª Srª do Socorro MERCADO MERCADO MERCADO MERCADO MANHÃ MERCADO MERCADO

47.2 Conj. Fernando Collor - NOITE - - - - -

47.3 Conj. Jardim - - - - MANHÃ - -

47.4 Conj. João Alves MERCADO MERCADO MERCADO MERCADO MANHÃ MERCADO MERCADO

47.5 Conj. Marcos Freire II - - - - MANHÃ - -

47.6 Conj. Marcos Freire III - - NOITE - - - -

47.7 Conj. Parque dos Faróis - - - MANHÃ MANHÃ - -

47.8 Conj. Piabeta - - NOITE - - - -

47.9 Conj. Albano Franco - - - - MANHÃ - -

47.10 Lot. Nª Srª de Fátima - - NOITE - - - -

48 Pacatuba - - - M/T - - -

49 Pedra Mole - - - - - MANHÃ -

50 Pedrinhas - - - - - MANHÃ -

51 Pinhão - - - MANHÃ - - -

52 Pirambú - - MANHÃ - - - -

53 Poço Redondo - - - - - M/T -

54 Poço Verde - - - MANHÃ - - -

55 Porto da Folha - - - - - M/T -

55.1 Lagoa da Volta - - - M/T - - -

55.2 Lagoa do Rancho - - - - MANHÃ - -

55.3 Lagoa Redonda - - - M/T - - -

56 Própria - - T/N M/T - - -

57 Riachão do Dantas - - - MANHÃ - - -

57.1 Palmares - - - - Manhã - -

57.2 Tanque Novo - - - - - M/T -

58 Riachuelo - - - - M/T - -

59 Ribeirópolis - - - - - M/T -

60 Rosário do Catete - - - - - MANHÃ -

61 Salgado - - - MANHÃ - - -

61.1 Pov. Água Fria - - - - MANHÃ - -

62 Santa Luzia do Itanhy - - - - MANHÃ - -

63 Santa Rosa de Lima - - - MANHÃ - - -

64 Santana do S. Francisco - - - - MANHÃ - -

65 Santo Amaro das Brotas - - - M/T - - -

66.1 São Cristóvão Mercado Mercado Mercado M/T Mercado Mercado Mercado

66.2 Alto da Divinéia - - - - MANHÃ - -

66.3 Eduardo Gomes - - - M/T - - -

67 São Domingos - - - M/T - - -

68 São Francisco - - - - MANHÃ - -

69 São Miguel do Aleixo - - - - MANHÃ - -

69.1 Pov. Lagoa dos Tamborins - - - - MANHÃ - -

70 Simão Dias - M/T - M/T - - -

70.1 Pov. Feirinha - - - - MANHA - -

70.2 Pov. Curral dos Bois - - - - - M/T -

70.3 Pov. Triunfo - - - - MANHÃ - -

71 Siriri - - - - MANHÃ - -

72 Telha - - Tarde* - - - -

73 Tobias Barreto - - - M/T - M/T -

73.1 Samambaia - - M/T - - - -

74 Tomar do Gerú - - - M/T - - -


