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142.704 hectares e uma produção de 3,1

por cerca de 58%. A comercialização é o
seguimento que mais problemas traz para o
produtor no Brasil. As redes atacadistas e
varejistas lucram com a pouca organização
dos produtores, já que compram os produtos
por preços muito baixos e os repassam ao
consumidor por até três vezes o valor pago.
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Verificou-se

que

a
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comercializada no mercado atacadista de
Salvador, teve um aumento de apenas 1%
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COMERCIALIZAÇÃO

NA CEASA-BA DE 1999 A 2005

entre 1999 e 2005. Em 1999, o estado de
Minas Gerais era o principal fornecedor de
batata para a CEASA-BA, com 74% de toda a
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batata comercializada, seguido do estado de
São Paulo, com 15%. Em 2005, 64% da
batata passou a ser do próprio Estado, seguido
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pelo estado de Minas Gerais, com 31%. O
padrão

dos

preços

apresentou
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comportamento inverso ao das quantidades
ofertadas, registrando-se menores preços de
setembro a novembro e os maiores, entre os
meses de abril a junho. Assim, há um
indicativo para os produtores ofertarem o seu
produto nas épocas de preços mais favoráveis.
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