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Resumo      
Essa pesquisa teve como objetivo analisar a variação de preços da Banana, comercializada no município de Ponta 

Porã-MS. O presente estudo foi parte de uma metodologia de um trabalho de conclusão de curso, realizado pelo 

Instituto Federal. A pesquisa realizada foi caracterizada como descritiva com natureza exploratória tanto para a coleta 

dos dados quanto para a compilação dos resultados. O tratamento e tabulação dos resultados ocorreu por meio de uma 

planilha de preços. Os resultados desta pesquisa demonstram, em se tratando de um estudo comparativo, há que se 

considerar as características de cada mercado, exigindo que ações de marketing sejam testadas em mercados de teste 

antes que sejam multiplicadas por diversos mercados (principalmente diferentes localidades). O comportamento dos 

preços de frutas em Ponta Porã MS mostrou padrões distintos de sazonalidade, podendo ser visto como um subsídio 

para o planejamento de produtores e consumidores.     
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Abstract    
 This survey aims to analyze the price variation of Banana, sold in Ponta Porã-MS. This study was part of a 

methodology of a course conclusion work, carried out by the Federal Institute. The research carried out was 

characterized as descriptive with an exploratory nature both for the collection of data and for the compilation of 

results. The treatment and tabulation of the results occurred through a price spreadsheet. The results of this research 

demonstrate that, as a comparative study, the characteristics of each market must be considered, requiring marketing 

actions to be tested in test markets before they are multiplied by several markets (mainly different locations). The 

behavior of fruit prices in Ponta Porã MS showed distinct patterns of seasonality, which can be seen as a subsidy for 

planning of producers and consumers.     
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Introdução      

O estudo de comportamento de preços é um importante instrumento de tomada de decisão na 

comercialização, e seu objetivo é mensurar a variação média de preços ao longo dos meses do ano de 

forma significativa estatisticamente. Mesmo obtendo um retorno a longo prazo, a pesquisa é sempre 

um investimento importante para avaliação de crescimento. Ao buscar permanentemente informações 

do mercado da fruticultura, o seu negócio certamente tem mais chances de se destacar e gerar maior 

lucratividade. Neste Sentido, parte do princípio de que as principais abordagens existentes de decisão 

de preço orientados: pela teoria econômica, pelos custos e pelo marketing. O grande desafio é conhecer 

e administrar todas as informações necessárias para a tomada de decisões que permitirão a 

sobrevivência e o crescimento da empresa no mercado competitivo, no que se trata do comportamento 

variável dos preços no ramo da fruticultura (NOGUEIRA, 2013). Dessa forma, se faz necessário 

analisar a variação de preços das frutas, comercializadas no município de Ponta Porã – MS, se fazendo 

necessário definir as frutas a serem analisadas; levantar os preços praticados nos estabelecimentos 

escolhidos; verificar como se comportam os preços; determinar as causas destas variações.     

     

    

1 Metodologia     

O estudo faz parte dos resultados do trabalho de conclusão de curso da primeira autora. O 

presente trabalho foi realizado por meio de uma pesquisa descritiva, no Município de Ponta Porã-MS, 

região Centro-Oeste do País, fazendo divisa com a cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Ponta 

Porã está distante 324 km de Campo Grande capital do estado. A população do munícipio é mais de 

88 mil habitantes (IBGE, 2007). Os dados coletados para análise foram feitos através dos três 

principais estabelecimentos comerciais de frutas da cidade de Ponta Porã, por hora denominados na 

pesquisa, mercado 1, mercado 2, mercado 3, para preservar os estabelecimentos. A fruta considerada 

para compor a pesquisa foi a Banana Nanica (Musa Acuminata). O método de pesquisa utilizado 

envolveu a consulta de materiais bibliográficos para maior compreensão do tema estudado, com 

objetivo de se ter maior domínio sobre assuntos já pesquisados. A partir destes, segui se as visitas aos 

locais para o preenchimento de planilhas de preços. A pesquisa teve início em outubro de 2016 a 

outubro de 2017. Com o parâmetro de fixar os preços, evitando os dias de ofertas dos produtos. Após 



                                                                                                                                                                                                        

 

a coleta dos dados, os mesmos foram tabulados em uma planilha de Microsoft 2016 para a 

compreensão dos resultados.      

     

Análise de Resultados       

Os resultados obtidos demonstram que os estabelecimentos comerciais possuem algumas 

características inovadoras: embalagens altamente atrativas (Rótulos coloridos, informações 

completas) desenvolvidas a partir de materiais de alta Tecnologia; produtos com boa aparência; preços 

compatíveis com os demais estabelecimentos; maior espaço de exposição da Banana. A variação de 

preço da Banana pesquisado, é praticada de acordo com a oferta e procura presumindo-se que os 

fatores como distância da origem ao mercado varejista, demanda do produto, o fato de ser perecível e 

intermediações afetam a margem de comercialização. As altas no preço da banana ocorreram em 

virtude dos períodos de entressafras que fazem acontecer as referidas sazonalidades. Assim como os 

planejamentos de sistemas de irrigação implantados para alcançar o mercado internacional, utilizando 

um maior investimento e obtendo maiores custos de manutenção no setor. No Mercado 3 a qualidade 

foi predominante perante aos outros comparativos, o que fez com que o preço de comercialização não 

fosse tão atrativo, sempre se mantendo em alta perante aos demais concorrentes. Já o Mercado 2, tendo 

o mesmo fornecedor que os concorrentes, ocorreu que com a grande quantidade comprada em relação 

aos outros, fez seu preço melhor para o consumidor. Pode-se notar, também, que todas as empresas 

tinham o preço mais baixo nos últimos meses devido à grande oferta dos produtos. Foi observado que 

o Mercado 1 se manteve com um preço médio em relação aos concorrentes, devido a uma quantidade 

da aquisição do produto. A banana nanica foi comercializada com os menores preços médios R$ 

1,54/kg em agosto e teve seu maior preço durante os meses de dezembro R$ 5,90/kg e fevereiro R$ 

5,89/kg, respectivamente. O gráfico 1 apresenta a variação de preços mensais da banana nanica nos 

mercados pela média da variação:      

     

  

  

  

  

  

  



                                                                                                                                                                                                        

 

  

       Gráfico 1 – Variação de preços Mensal Banana Nanica (KG)      

  

    
Fonte: Dados da Pesquisa.     

     

Considerações Finais      

Os comparativos de preços analisados nos estabelecimentos comerciais demonstraram as mais 

diversas variações referentes a preços, qualidade e consumo. Em termos de preço, as Bananas 

importadas tiveram maior valorização, que por sua maioria comercializada, e conforme destaque a 

seguir, há uma explicação plausível para o fato. O que os resultados desta pesquisa demonstraram, no 

entanto, em se tratando de um estudo comparativo, é que precisa ser considerada as características de 

cada mercado, exigindo que ações de marketing sejam testadas em mercados de teste antes que sejam 

multiplicadas por diversos mercados. A pesquisa foi importante para que a empresa com um 

planejamento possa aumentar seu faturamento e consiga em curto prazo estender a estratégia a outras 

lojas da rede, com eficiência na qualidade de seus produtos, ganhando credibilidade e confiança de 

seus clientes diretos e indiretos, fazendo uma diferença entre seus distribuidores.      
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