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Constant 

Market Share

efeitos de competitividade, destino, e crescimento do 

database

e do Faostat (Food and Agriculture Organization of 

the United Nations)

constatou-se que o efeito competitividade representou 

Palavras-chave

and grapes. The mango, produced in this region, has 

observe the importance of the effects competitiveness, 
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1 INTRODUÇÃO

com sua posição de terceiro maior produtor do 

in natura, conseguiu 

Tommy Atkins 

que tinham o intuito de aumentar a participação 

A manga, a banana, o mamão, entre outras 

que chamou a atenção durante os anos da crise 

o 

As 

parceiros comerciais, a partir do método Constant 

Market Share

2 PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO DA 
MANGA BRASILEIRA

mangueira (Mangifera indica L.) que pertence 

vem ganhando espaço no mercado e aumentando 

sua produção. 
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A produção da fruta na região é reconhecida 

em vista que a maioria da produção da manga é 

São Francisco para o mercado americano. 

-

FOB EUA KG EUA

Fonte:

-
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Dentro do mercado europeu, os países que 

França. Um fato que merece destaque é o caso 

o país possuir os principais portos receptores da 

para outros países do continente.

3 METODOLOGIA

3.1 Método Constant Market Share

O método Constant Market Share

competitividade.
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Sendo  

c para um mercado j em 

um determinado período de tempo f  

é o preço do produto c, 

f, e  é a quantidade do produto c, 

f, sendo n o 

0) é representado por: 

 e , respectivamente, 

em que:

Desta forma, a decomposição do crescimento 

onde  é é correspondente ao 

 

do país A em quatro efeitos, respectivamente:

 

– que representa o crescimento observado caso 

 – que representa as 

mudanças na estrutura da pauta, com a concentração 

em mercadorias com crescimento de demanda de 

mercadoria – a manga.

 – que representa 

os ganhos ou perdas em termo de percentagem 

do crescimento dos ganhos ou perdas de participação 

destaca o começo do ganho de mercado da fruta1. O 

AliceWeb e da 

Food and Agriculture Organization (FAO), sistema 

Faostat,

4 ANÁLISES DOS RESULTADOS

Aliceweb para os 

Faostat para os anos posteriores a 
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em questão corrobora com os dados apresentados 

Francisco para o mercado americano e para a União 

foram citados anteriormente.

mundiais, o que não aconteceu devido à grande 

Mercados

91,1

França 19,9

Outros países 

e efeito competitividade, entre os subperíodos da 

outro. Do primeiro para o segundo subperíodo, 

com a entrada de uma variedade norte-americana 

aprimorada (Tommy Atkins) que apresenta 

da casca, como também devido ao aumento 
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Mercados

9 100

19 100

100

100

França -11 91 100

100

-19 100

Outros países 100

1 100

países passaram a importar menos manga (por isso 

tiveram uma menor inserção nesses países. 

 

Mercados

-

-

-

França -

-

-

Outros países -

- -



45

Competitividade e parcela de mercado das exportações brasileiras de manga: uma análise do modelo constant market share

Rev. Econ. NE, Fortaleza, v. 47, n. 1, p. 39-48, jan./mar., 2016

efeito composição) e o efeito competitividade em 

países chegando a ter índices negativos, como é o 

efeito crescimento foi menor do que o efeito 

ocorrido foi muito menor do que o do subperíodo 

subperíodo passado.

e França apareceram como os principais países 

ganho de mercado através do efeito destino, 

por parte do mercado americano que causa uma 

etc. Da mesma forma que no subperíodo anterior, 

meio do efeito competitividade.

destacam como maiores importadores da manga 

segundo grande importador, passa a ser apenas o 

Mercados

100

9,9 100

100

100

França 100

100

100

Outros países 100

100

o efeito competitividade representou a maior 
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1

100,0 100,0

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levando-se em consideração a grande 

maior usufruto de frutas na tentativa de uma 

a essa necessidade, a produção das frutas vem 

parte dos países produtores também apresentam 

o mercado interno do país produtor consegue 

absorver a produção, restando assim, a opção por 

a opção tomada. 

Constant Market 

Share, no subperíodo que antecedeu a crise 

dentre os demais produtores de manga, sobretudo 

por causa da entrada de uma variedade norte-

efeitos, que foram sentidos de forma diferente 
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possui os principais portos receptores da manga na 

país através de pesquisas que provoquem o 

também, gerando meios para a redução dos custos 

da demanda passassem a importar mais a manga 

mercado, passando a reforçar o crescimento das 

REFERÊNCIAS

. 

, 

Constant Market Share para o 

SOUZA, S. F., 



48

Severino Félix de Souza, Jorge Luiz Mariano da Silva, João Paulo Martins Guedes e João Ricardo Ferreira de Lima

Rev. Econ. NE, Fortaleza, v. 47, n. 1, p. 39-48, jan./mar., 2016

 v. 19, 


