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RESUI10

Apresenta-se os resultados de uma pesquisa de comercialização de feijão ,
na região de Ouricuri, no alto sertão do Pernambuco, no Nordeste brasileiro. A
pesquisa foi realizada por pesquisadores do Centro de Pesquisa Agropecuária do
Trópico Semi-Árido (CPATSA) da Empresa Brasileira de Pesquisa' Agropecuária
(EMBRAPA). A metodologia usada, permitiu para o feijão,calcular disponibilidade
e levantar problemas de mercado e de comercialização, ao nivel regional e de
unidades de produção. A partir dos resultados detidos pela pesquisa, chegou-se a
concluir que os problemas de disponibilidade do feijão para o consumo regional
estão relacionados ao mercado e as funções de comercialização. 1) A dificuldade
de transporte, ou entraves burocráticos e ineficiência dos orgãos oficiais le-
vam "OS agricultores a venderem sua produção de feijão nas feiras, aos comerci-
antes e atravessadores pela metade do preço de mercado. 2) A redução de preço
imposta pelos comerciantes e atravessadores não se refletem no mercado, nem b~
neficia aos consumidores. Na entressafra.os.atravessadores,.aumentaram os pre-
ços do feijão em indices entre duas e três vezes superiores a inflação. 3) Não
existe na região uma estrutura de armazenamento capaz de atender as necessida-
des de comercialização. 4) A unidade de produção dispõe de capacidade de armaz~
namento para atender as necessidades de consumo interno, embora não são utiliz~
dos pºrque os agricultores são obrigados a vender parte dessa produção para as-
segurar a sobrevivência. A partir destas conclusões propõe-se um sistema de co
mercialização repartindo responsabilidades entre o Governo, os atravessadores e
as feiras. Também propõe-se' medidas operacionais e de apoio a produção.
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