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Contextualizando a produção 
brasileira de banana



Onde estão os principais produtores?

Censo Agropecuário (IBGE)
Área: 319 mil ha

X
Hortifruti Brasil (CEPEA)

Área: 81 mil ha

• Acompanhamos 25% da área do IBGE
• Trabalhamos com produtores comerciais
• Área de média/alta tecnologia



Quais as perspectivas para 2020?
Considerando as regiões com média/alta tecnologia de
produção de banana, que hoje são responsáveis pela maior
movimentação do mercado, temos que:

ÁREA DEVE SER LEVEMENTE 
MAIOR OU ESTÁVEL!

Fonte: Hortifruti/Cepea



ÁREA DEVE SER QUASE ESTÁVEL EM 2020
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Fonte: Hortifruti/Cepea



COMO FICA O VOLUME EM 2020?

• Deve-se observar maiores investimentos nos tratos culturais.

• Produtores estão visando a boa produtividade e qualidade.

• Sabe-se, porém, que o clima também impacta nestes quesitos.

• Desde março, clima seco nas regiões produtoras de nanica, 
afetando o desenvolvimento da planta e atrasando a colheita 
para maio.

• Nas regiões de prata, por sua vez, choveu bastante entre 
fevereiro e março, o que intensificou as pulverizações (em 
especial, contra a Sigatoka).

Fonte: Hortifruti/Cepea



CUSTOS SEGUEM ELEVADOS EM 2020

• Chuvas estão aumentando 
gastos com pulverização 
no semiárido

• Dólar segue elevado, 
impactando nos principais 
insumos

• Dólar alto = bom apenas 
para exportadores

Fonte: Hortifruti/Cepea



Impactos do covid-19 no setor



Quais os impactos do covid-19 no setor?

Na produção, tem 

encarecido o custo
devido à medidas 

usadas para controle e 
pelo dólar elevado.

Na comercialização, afetou principalmente 

pequenos/médios produtores que atuam no 

mercado local, institucional, food service 
e feiras livres.

Para grandes produtores, o impacto 

foi menor devido à comercialização 
direta com redes varejistas, mais 

preparadas. Observa-se uma 
periodicidade diferente de compras.

Atenção: Quanto mais longa 
e desintegrada a cadeia de 

fornecimento, maiores 
dificuldade de distribuição.

Todavia, refeições caseiras têm incluído 
mais HFs e existe uma maior demanda 

para produtos benéficos à saúde
Fonte: Kantar, 

Euromonitor e 
Hortifruti/Cepea







Evolução dos preços nas últimas semanas
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Recessão Crise
Crise 

profunda

China -0.4% -2.6% -5.4%

EUA -4.1% -5.8% -7.9%

Japão -4.5% -6.6% -9.4%

Itália -8.7% -11.2% -14.3%

Alemanha -6.3% -8.2% -10.6%

França -6.4% -8.1% -10.3%

Reino Unido -5.2% -6.9% -9.2%

Espanha -7.6% -9.9% -12.9%

Brasil -2.7% -5.3% -8.6%

Como deve ser no curto prazo?

Fonte: Kantar, Euromonitor e Hortifruti/Cepea

• Espera-se queda do PIB em 2020
• Queda de renda tem médio impacto no consumo da banana
• Serviços de alimentação retornam, mas com ritmo moderado
• Escolhas alimentares ainda devem seguir a tendência de 

saudabilidade
• Manutenção das compras online de alimentos (seja varejo ou 

alimentos prontos)
• Em 2021, pode-se esperar uma recuperação do PIB. Porém, o 

cenário de incertezas dificulta previsões

Previsões da Euromonitor para o crescimento 
real do PIB em 2020 em diferentes cenários



EUROMONITOR APONTA CRESCIMENTO NO 
CONSUMO DE BANANA IN NATURA ATÉ 2024!

Expectativa de venda da banana no varejo do Brasil
2019 2024 24x19

Volume (mil toneladas) - venda no varejo 5.910,9 6.533,0 11%
Valor (milhões de R$) - venda no varejo 29.199,7 32.273,1 11%

Mundialmente, o consumidor está mais consciente de suas escolhas

Tendências de saudabilidade, sustentabilidade e conveniência em alta

Tecnologia está facilitando a troca de informações e a compra



Agora, para capturar essas novas tendências para o setor, o 
desafio é aprimorar 3 importantes ferramentas de gestão:

• Da qualidade

• Atender às exigências de segurança do alimento por meio de boas práticas, 
rastreabilidade e certificações.

• Da cadeia de suprimentos (em especial a logística)

• Setor trabalhando em conjunto (encurtamento da cadeia).

• Necessário investir em modelos mais integrados de comercialização.

• Do marketing

• Oferta de produtos personalizados.

• Gerar identidade e reciprocidade.



Brasil no mercado externo



97%
Da área do Brasil 

destina sua produção 

ao mercado doméstico

3%
Da área do Brasil 

destina sua produção 

do mercado externo

4º
Produtor mundial 

(em volume)
Fonte: FAO

34º
Exportador mundial 

(em receita)
Fonte: FAO

Panorama internacionalPerdendo apenas para Índia, 
China e Indonésia.

Equador, Costa Rica e Filipinas 
são os maiores exportadores.

Fonte: Cepea



Concorrentes do Brasil

Principal concorrente pelo mercado

do Mercosul e da União Europeia.

Aqui, estão presentes os principais

players do mercado mundial.
A

Equador
1º exportador 

mundial

B
Bolívia
18º exportador 

mundial

C
Costa Rica
2º exportador 

mundial

D
Colômbia
4º exportador 

mundial

A B C D

Apesar da pouca expressão a nível

mundial, é um grande concorrente

pelo Mercosul, principal consu-

midor brasileiro.

Grande concorrente no mercado

europeu e norte-americano. Neste

país, estão presentes os principais

players do mercado mundial.

Grande concorrente no mercado

europeu, mas tem olhado para os

países sul-americanos de outra

forma – acirrando ainda mais sua

competição com o Brasil.

Fonte: Faostat



• Segundo destino das exportações brasileiras

• Banana é enviada principalmente do RN/CE 

(devido à maior proximidade logística com o 

bloco).

UNIÃO EUROPEIA (24% do total)

• Principal destino das exportações brasileiras

• Banana é enviada principalmente do Norte de 

Santa Catarina (devido à proximidade com 

Uruguai e Argentina).

MERCOSUL (72% do total)

Principais consumidores do Brasil

U. EUROPEIA

MERCOSUL
Volume: 56 mil toneladas (+1%)

Receita: US$ 15 milhões (+6%)

Volume: 19 mil toneladas (+116%)
Receita: US$ 8 milhões (+107%)

TOTAL
Volume: 78 mil toneladas (+21%)
Receita: US$ 24 milhões (+19%)

2019

2020?
• Devem continuar positivas em 2020, visto à boa produção 

doméstica e demanda internacional

Fonte: Comex stat



Para saber mais, entre em:

hfbrasil.org.br

E-mails para contato:

marcela.barbieri@cepea.org.br

hfbanana@cepea.org.br



Entre em contato conosco nas 
mais diversas plataformas!

Envie #LISTAHF para 
receber as últimas 

informações do
mercado, vídeos e a 

revista Hortifruti Brasil 
projetada para 

WhatsApp.


