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1. Introdução

      As mangas, inicialmente introduzidas pelos 
portugueses, eram da raça filipínica, ou seja, mangas 
geralmente de baixa qualidade, com polpa fibrosa e 
sementes poliembriônicas, que geram pouca variação 
genética. Em meados do Século XX, foram realizadas 
introduções com variedades da raça Indiana, que 
vieram da Flórida (EUA), com mais qualidade, pouca 
fibra, frutos bem coloridos, mais resistência à 
antracnose e sementes monoembriônicas, que induzem 
grande variabilidade genética quando plantadas em pé 
franco. Essas introduções ampliaram a comercialização 
da manga no mercado interno e conquistaram o 
mercado externo, dos quais se destacam a Europa 
(68%), os países da América do Norte (30%), América 
do Sul (1%), outros (1%). Hoje o Brasil está entre os 
dez países produtores mundiais de manga, com uma 
área plantada superior a 68 mil hectares e produção de 
mais de um milhão de toneladas. Dessa produção, o 
país exporta cerca de 12%.
      A manga está presente em todo o Brasil, mas como 
cultivo econômico concentra-se nas regiões Nordeste e 
Sudeste, predominantemente nos estados da Bahia, 
Pernambuco, Ceará, Minas Gerais e São Paulo. 

2. Métodos e Materiais
      
      Com a intenção de levantar dados e identificar a 
percepção dos principais atores do agronegócio no 
Pólo Petrolina/Juazeiro, ressalvando-se as 
especificidades de cada categoria, foi estabelecido um 
roteiro básico de questões para os pequenos produtores 
e suas associações e um para as empresa. Os dados 
gerais foram extraídos do IBGE e da CODEVASF 
publicados nos anos de 2002 e 2005. Na pesquisa 
dirigida aos pequenos produtores objeto prioritário 
deste estudo o questionário foi construído em nove 
blocos de questões, abrangendo desde os sistemas de 
produção, as formas de inserção no mercado interno e 
externo, marketing estratégico, parcerias públicas 
privadas, assistência técnica entre outros.  

3. Resultados e discussão
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3.1 Determinantes e evolução da produção da 
manga no Pólo Petrolina/Juazeiro

      No inicio da década de 90 a produção de mangas 
encontrava-se bem distribuída. Entre os estados 
nordestinos este cenário, porém, foi modificado ao 
longo do período, ocorrendo depois uma concentração 
na Bahia e em Pernambuco. Esse incremento na 
produtividade nos estados da Bahia e Pernambuco se 
deu principalmente pela inserção de recursos 
financeiros e tecnologias apoiadas por órgãos públicos 
regionais de desenvolvimento e de fomento que 
direcionaram a produção para exportação.
      O primeiro período a ser analisado (1990-1995), 
considerando-se o aspecto da produção, caracteriza-se 
por uma mudança de foco na produção dos perímetros 
públicos irrigados, predominantemente de ciclo curto 
para a produção de frutíferas de ciclo longo, entre as 
quais, e com grande destaque, a manga
      Pelo lado do mercado, a década de 90 marca 
definitivamente a mudança nos padrões de 
competitividade, até então dominados por uma 
demanda de massa amparada na produção em escala e 
nas vantagens comparativas dos custos de produção. 
Comandada pela indústria e a agroindústria, que 
simplificavam os padrões de consumo, tudo o que se 
produzia era facilmente absorvido por uma demanda 
que crescia e sem muitas exigências.                                   
      No Pólo os investimentos para o desenvolvimento e 
expansão da fruticultura irrigada, sobretudo para as 
culturas perenes (coco, goiaba, manga e uva), 
começaram a se concretizar no início da década de 90, 
com ênfase no aproveitamento das estruturas de 
pesquisa do CPTSA (Embrapa Semi-Árido), de infra-
estrutura de irrigação, CODEVASF, além do apoio 
com políticas de crédito e financiamento, que 
contribuíram para a transformação do Vale do São 
Francisco, do ponto de vista econômico, em uma das 
regiões mais dinâmicas do país.
       Para estar no mercado de forma sustentável, é 
necessária uma nova articulação, um novo projeto, que 
agora é focado na competitividade: a eficiência 
produtiva, a qualidade e a diferenciação dos produtos, 
o atendimento aos requisitos das grandes redes de 
distribuição e do consumidor, agora os novos signos da 
competitividade global, aos quais, em se tratando de 
alimentos, devem-se acrescentar as questões de 
biossegurança.
      É importante verificar que na cultura da manga, 
pequenos produtores familiares e empresas ocupam 
áreas quase iguais. A maior diferença ocorre nos níveis 



de produção por área, que são em média mais elevados 
nas empresas, mas a diferença é relativamente pequena 
se considerarmos os níveis de investimentos e os 
padrões tecnológicos adotados pelas grandes empresas.
      O Brasil, que através das cadeias das commodities 
– café, açúcar, grãos e carne já se encontravam 
fortemente inserido no mercado global, abre um novo 
espaço no complexo mercado de produtos alimentares, 
frescos ou processados. 
         
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

4.1 Os pequenos produtores em sistema de produção 
familiar 
               
     A ausência de uma estrutura formal de coordenação 
e de representação dos pequenos produtores que 
aglutine suas associações de base, seja através de uma 
estratégia de organização coletiva da produção de 
industrialização ou de acesso aos mercados, impede a 
formulação de novos modelos de atuação estratégica, o 
acesso à informação e o desenvolvimento de lideranças 
com visão empreendedora. 

A pesquisa revelou: 
 A maioria dos entrevistados desconhece as 

normas de classificação, deixando este serviço 
para os intermediários ou as empresas 
compradoras, que depois devolvem e 
descontam o refugo;

 As dificuldades de acesso ao crédito 
aumentaram com o endividamento dos 
pequenos produtores, as cooperativas ou 
associações alegam que têm medo de 
assumirem responsabilidades coletivas, pois a 
inadimplência de uns poucos pode 
comprometer a situação do cadastro dos 
demais;

 As associações de pequenos produtores nunca 
participaram de campanhas ou estudos de 
marketing, embora considerem interessantes, 
acreditam que elas sozinhas não resolveriam o 
problema da crise da manga, mas aceitariam 
participar de ações de orientação de mercado e 
de elaboração de estratégias de marketing;

 As relações com certas empresas implantadas 
no Pólo, que produzem e exportam e que têm 
como estratégia fidelizar os fornecedores, 
evoluem para o estabelecimento de contratos, 
essas novas formas de relacionamento foram 
assinaladas como positivas pelos produtores, 
pois oferecem certa tranqüilidade quanto à 
compra do produto por um preço aceitável e 
com a certeza do pagamento.

 Na visão unânime dos produtores associados, é 
o processamento, entre as alternativas de 
processamento, a mais interessante para as 
associações é a indústria de polpas e de sucos.

 Considerando-se os dados da pesquisa, 65% dos 
pequenos produtores vendem a manga 
exclusivamente para o mercado interno e 35% 
para o mercado interno e externo.

 Ficou evidente a incerteza e o pessimismo com 
50% dos entrevistados para o agronegócio da 
manga, tendo informado que estão cogitando a 
eliminação da cultura. Esse grupo não 
demonstrou interesse por novas variedades, 
para os que pensam em continuar, apesar das 
dificuldades, há interesse por novas 
variedades.

      Somente através das relações de intermediação 
com as grandes empresas exportadoras é que os 
produtos dos pequenos produtores chegam às grandes 
redes globais de distribuição. Chegam com maior valor 
agregado, com padrões, embalagens e marcas 
estabelecidas por essas grandes empresas que fazem a 
interface com os compradores.

4.2 Às grandes empresas

        A maioria das grandes empresas produz e 
exportam mangas, outras ainda adquirem a produção 
dos pequenos e médios produtores, foi através dos 
grandes empresas que os pequenos produtores tiveram 
a possibilidade de inserção no mercado mundial de 
produtos frescos, colocando suas marcas, embalagens e 
padrões próprios, utilizando canais comerciais e 
logísticos praticamente inacessíveis para os pequenos e 
médios produtores. 
      A pesquisa revelou: 

 As formas de relacionamento “parcerias” 
aparecem como uma força competitiva para as 
grandes empresas exportadoras do Pólo, em 
muitos casos constitui uma necessidade vital 
para a sua sobrevivência.

 Para as empresas entrevistadas às estratégias de 
marketing que deveriam ser priorizadas, 
seriam, além da diversificação de variedades, 
intensificarem a promoção para a conquista de 
novos espaços e cliente, nos mercados interna 
e externo diminuir a dependência de poucos 
países compradores. 

 As mudanças ocorridas inicialmente nos 
sistemas produtivos, passando de culturas 
anuais para frutíferas perenes de exportação, 
provocaram uma elevada demanda de crédito 
para renovação das culturas, investimentos em 
infra-estrutura social e produtiva, em pesquisa 
e desenvolvimento, logística, equipamentos de 
frio e de processamento de pós-colheita.

 Mais investimentos em alternativas produtivas 
como a agroindústria e novos investimentos 
em infra-estrutura poderiam amenizar ou 
solucionar os principais problemas que afetam 
o agronegócio da manga.



Quanto às perspectivas para o agronegócio da manga 
nos próximos dez anos, existe um desestímulo geral do 
setor. 
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Gráficos 1.1 e 1.2 − Redução das culturas temporárias e evolução das culturas perenes nas áreas de colonos nos 
principais perímetros públicos irrigados (1994-1997)
    

     Fonte: Marinozzi, G. & Correia, R. C. Sober, 1999

Figura 1 −Modelo de inserção dos pequenos produtores de mangas nos canais de comercialização
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