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RESUMO 

 

Objetivando introduzir a prática de gerenciamento econômico/financeiro aos feirantes do 

mercado e da feira livre de pescado do município de Bragança, foram determinados os 

custos e arrecadações mensais na comercialização do pescado juntamente com o público 

alvo (vendedores, balanceiros, freteiros, etc.). Os dados coletados foram obtidos através 

de questionários estruturados aplicados aos comerciantes, na feira e no mercado de peixe 

no município de Bragança, onde eram coletadas informações sobre as espécies 

comercializadas, volume comercializado, preço de compra e preço de revenda. Os dados 

coletados mensalmente com os feirantes foram condensados em planilhas padronizadas, 

onde eram digitadas todas as informações para posterior análise de cálculo do valor de 

compra e valor de venda, margem de lucro e espécies mais comercializadas. Os preços 

de comercialização registrados nos pontos de comercialização variaram entre R$ 25,00 

(pescada amarela) e R$ 2,00 (bandeirado), com o valor de corte de venda de R$ 4,69 até 

R$ 22,00, e uma margem de lucro que ficava entre R$ 1,29 podendo chegar até R$ 4,61. 

Entre os peixes mais comercializados, a variação de preço esteve entre R$ 2,00 e R$ 

12,00. O lucro total obtido por mês chegou a ser de R$ 800,00 a R$ 1.000,00, dos 

vendedores do mercado municipal de peixe. Já dos vendedores da feira livre chegou a ser 

menor, em torno de R$ 700,00 a R$ 800,00. Dependendo da safra de determinada espécie 

de peixe os feirantes chegam a vender o peixe pelo mesmo preço que lhes é repassado 

por conta da grande concorrência para não terem prejuízos maiores. Podemos observar 

que mesmo Bragança sendo um dos principais municípios de desembarque do pescado 

não possui uma rentabilidade atraente quando se trata das vendas de peixe no município, 

mas que mesmo assim não deixa de ser um meio do qual se pode obter uma renda mensal. 
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