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RESUMO 
 

 

Esse estudo analisa o ambiente institucional e suas mudanças em torno da atividade carcinicultora 

no Rio Grande do Norte a partir da compreensão da sua trajetória e dos elementos micro e 

macroinstitucionais que caracterizam a atividade no período de 1999 a 2009. Na análise das 

mudanças institucionais ocorridas na carcinicultura toma-se como referência espacial o Estuário 

Guaraíra, localizado no litoral oriental do Rio Grande do Norte. A análise proposta tem por base a 

adoção do amparo conceitual das inovadoras teorias institucionalistas e neoshumpterianas, por 

entender que estas trazem elementos complementares e enriquecedores que permitirão uma 

análise, não estática, mas, dinâmica da atividade carcinicultora. Verificou-se que a crise alavancada 

pela ação anti-dumping, pelos problemas das doenças que abateram o camarão, pela desvalorização 

do real, entre outros levou a uma reviravolta na conjuntura de mercado e produtiva e forçou a 

alteração das instituições vigentes. Essa alteração institucional, vai no sentido de buscar atender as 

novas demandas da carcinicultura que foi possível pela solidez dos alicerces institucionais 

construídos ao longo dos trinta anos anteriores e a conseqüente consolidação do aparato 

institucional composto por um rico mix de organizações, não só por agências de governo, como 

também por organizações com representação social. 
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ABSTRACT 
 

 

 

 

This study analyzes the institucional environment and its changes around the carcinicultora activity in 

Rio Grande do Norte from the understanding of its trajectory and the macroinstitucional elements 

micron and that characterizes the activity in the period of 1999 the 2009. In the analysis of the 

occured institucional changes in the carcinicultura the Guaraíra Estuary is overcome as space 

reference, located in the eastern coast of the Rio Grande of the North. The analysis proposal has for 

base the adoption of the conceptual support of the innovative institucionalistas and 

neoshumpterianas theories, for understanding that these bring complementary and enriching 

elements that will allow an analysis, not static, but, dynamics of the carcinicultora activity. It was 

verified that the crisis brought up for the antidumping action, for the problems of the illnesses that 

had abated the shrimp, for the depreciation of the Real, among others it led to an overturn in the 

productive conjuncture of market and forced the alteration of the effective institutions. This 

institucional alteration, goes in the direction to search to take care of the new demands of the 

carcinicultura that was possible for the solidity of the institucional foundations constructed 

throughout the thirty previous years and the consequent consolidation of the composed institucional 

apparatus for rich a mix of organizations, not only for agencies of government, as well as for 

organizations with social representation. 

 

 

 

Word-key: Institucional environment; Innovation; Carcinicultura. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

As atividades econômicas evoluem e se transformam ao longo do tempo. A 

sobrevivência dessas atividades nos seus lócus de origem depende de inúmeros fatores, dentre 

eles os fatores institucionais característicos da região ou país onde estas se desenvolvem, da 

cultura, das condições econômicas dessa sociedade, das políticas e seus padrões. 

 Mas como garantir que atividades que se iniciam como novas oportunidades de 

crescimento e desenvolvimento, para regiões muitas vezes carentes e subdesenvolvidas, 

sobrevivam, se solidifiquem, tornem-se perenes e prossigam em trajetórias de constantes 

crescimentos? Como evitar o fado de conviver com “eternas” procissões de milagres, como 

boons de desenvolvimento que passam...?  

Muito já se tem estudado quanto à sobrevivência das organizações a partir dos seus 

comportamentos individuais, as questões microeconômicas no que se refere às barreiras, 

entraves e gargalos para suas sobrevivência e crescimento, assim como o seu contraponto, isto 

é, as soluções sugeridas a partir dessas constatações. Sabe-se então qual deve ser o 

comportamento competitivo, competente e eficiente. 

Todavia, um fator importante nesse processo diz respeito a análise dos aspectos 

relacionados à sobrevivência de um ramo de atividade, isto é,  o sucesso ou fracasso de uma 

atividade a partir de elementos não somente internos, mas de todos aqueles que circundam o 

ambiente sistêmico em que estas estão inseridas. 

As organizações encontram-se, portanto, em um ambiente institucional que não lhes é 

alheio. Ao contrário, são por ele influenciadas, assim como o influenciam ao longo de suas 

respectivas trajetórias. Nesse sentido, o objetivo deste estudo é procurar investigar os 

elementos institucionais que influenciam não somente as organizações, mas ramos de 

atividade como um todo. Mais especificamente, procurar-se-á analisar o ambiente 

institucional em torno da atividade carcinicultora no Rio Grande do Norte (RN) a partir da 

compreensão da sua trajetória e dos elementos micro e macroinstitucionais que caracterizam a 

atividade, buscando responder algumas indagações levantadas por esta pesquisa que poderão 

servir de base para possíveis sugestões de políticas.  
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Historicamente verifica-se que para economias menos desenvolvidas 

economicamente, como é o caso da norte-rio-grandense, a saída para a melhoria de 

indicadores socioeconômicos foi procurar desenvolver atividades, para as quais o estado já 

trouxesse alguma vantagem comparativa. Este fato pode ser constatado no processo de busca 

pela dinamização das principais atividades econômicas do Rio Grande do Norte tais como: 

fruticultura, carcinicultura, caprinocultura, bovinocultura leiteira, apicultura e castanha e 

pedúnculo do caju (LOPES, 2005). 

Dentre essas atividades, o segmento da carcinicultura teve seu momento de destaque, 

com maior participação na pauta de exportação agropecuária do RN no ano de 2003, com 

39,87% do valor total exportado superando a participação da fruticultura de 32,66%, 

destacando-se como um novo segmento no campo da agroindústria alimentar e de carnes 

exóticas voltadas para o atendimento de um novo padrão de demanda. Apesar disto, o 

segmento carcinicultor brasileiro passa hoje por um momento de reestruturação estratégica 

voltando-se para o mercado interno e para diversificação dos seus produtos.  

Em um cenário de escassez histórica de atividades produtivas que podem exercer 

efeito sobre o crescimento econômico, a atividade carcinicultora, ganha ainda mais 

importância pelo fato de sinalizar para a promoção do desenvolvimento local, 

principalmente para o desenvolvimento das regiões interioranas, onde se encontram os 

maiores bolsões de pobreza do estado. 

Nesse contexto, estudos que conduzam a uma compreensão ampla das atividades 

potencializadoras do desenvolvimento e do crescimento econômico do estado do Rio Grande 

do Norte, como é o caso da carcinicultura, tornam-se relevantes. No entanto, os estudos 

voltados para a carcinicultura do estado, procuraram fazer análises sobre a importância do 

segmento enquanto gerador de emprego e renda, de divisas e até mesmo com o objetivo de 

construir e/ou caracterizar a sua cadeia produtiva1.  

Apesar da importância desses trabalhos, ainda não se dispõe de estudos que tratem 

especificamente da trajetória da atividade numa perspectiva institucional, evidenciando as 

                                                           
1 Entre esses trabalhos podem ser destacados: ROCHA e RODRIGUES (2003), que em seu trabalho “O 
Agronegócio do Camarão Cultivado em 2003”, procuraram caracterizar a carcinicultura através de uma 
retomada histórica desta atividade desde 1997 e da análise do cenário mundial até 2003. COSTA e SAMPAIO 
(2003) no trabalho “Geração de Empregos Diretos e Indiretos na Cadeia Produtiva do Camarão Marinho 
Cultivado” identificam e analisam o emprego direto e indireto gerado pela cadeia produtiva do camarão marinho 
no Brasil. MOREIRA (2005) analisa a inserção comercial da produção de camarão do Rio Grande do Norte, 
procurando observar a direção do comércio exterior dessa atividade para as regiões mais desenvolvidas do 
mundo.  
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regras formais e informais que condicionam os elementos indutores e bloqueadores desse 

processo a partir de uma visão sistêmica, no seu contexto micro e macroeconômico. 

Assim, este estudo busca analisar a atividade carcinicultora com o intuito de trazer 

uma nova contribuição para além dos estudos já existentes. O trabalho pretende identificar e 

analisar os motivos que conduziram a trajetória da atividade carcinicultora do estado, a partir 

da análise de seus elementos institucionais.  

O arcabouço analítico encontra-se nas inovadoras teorias institucionalistas e 

neoshumpterianas, por entender que estas trazem elementos complementares e 

enriquecedores, que permitem uma análise mais adequada para a compreensão da atividade 

carcinicultora do RN. 

Diante do exposto, o trabalho está estruturado em 3 capítulos, além dessa introdução. 

No primeiro capítulo buscou-se dar subsídios teóricos para a análise do crescimento da 

atividade carcinicultora no estado do Rio Grande do Norte, abordando três grandes questões: 

a) os aspectos institucionais da firma, com base em uma visão neoshumpeteriana onde serão 

analisados alguns elementos indispensáveis à compreensão, e indissociáveis, do processo 

inovativo desenvolvido pelas empresas, ou de outra forma, da conformação da trajetória 

percorrida por esta no que diz respeito ao seu desenvolvimento tecnológico, em busca de 

expandir-se ou mesmo manter-se no mercado; b) o ambiente institucional e de seleção da 

firma, ressaltando o aspecto da incerteza inerente ao ambiente institucional e de seleção e, 

portanto, aos processos econômicos que se processam neste ambiente. Abordaram-se também, 

como forma de promover uma maior compreensão da configuração desse ambiente 

institucional, as dimensões institucionais do mesmo; c) as teorias institucionalistas, origens 

teóricas dos próprios neoschumpeterianos, como da vertente evolucionária. Será ressaltado 

também o aspecto genuinamente institucionalista que diz respeito ao caráter evolutivo e 

mutável das instituições. 

No capítulo 2, procurou-se descrever a evolução histórica da atividade carcinicultora 

no Rio Grande do Norte elaborando o pano de fundo da sua trajetória. 

 No terceiro e último capítulo analisou-se as mudanças institucionais ocorridas na 

carcinicultura tomando-se como referência espacial o Estuário Guaraíra, localizado no estado 

do Rio Grande do Norte, como referência temporal o período de 1999 a 2009, analisando-se 

os dados primários e secundários obtidos na pesquisa documental e em levantamento de 

campo, à luz das teorias institucionalista e neoschumpeterianas. 
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2.  UMA ABORDAGEM ÀS TEORIAS 
INSTITUCIONALISTAS E NEOSCHUMPETERIANAS 

 
 

As teorias econômicas já a pelo menos seis décadas vêm formalmente apresentando 

mudanças nos modelos formais de crescimento. O crescimento econômico que vem sendo 

uma das temáticas mais discutidas da moderna teoria econômica absorve no decorrer desse 

período novos elementos que vem promovendo o seu enriquecimento enquanto corpo teórico 

analítico da realidade econômica de uma nação, de um setor ou de uma atividade econômica 

especifica. 

Esses novos elementos são propostos por correntes mais evolucionárias                                                                              

que vêem o crescimento econômico como um processo histórico, dinâmico e cumulativo de 

mudança tecnológica e institucional, onde as instituições são como “engrenagens” ou 

“articulações” desse processo que tem lugar em determinado momento de tempo e espaço 

(NORTH, 1993, CONCEIÇÃO, 2002). 

O desenvolvimento desse conceito de crescimento a partir da convergência de 

elementos da moderna teoria institucional e evolucionária2 representa uma enorme 

contribuição teórica no sentido de se buscar construir uma teoria da dinâmica do crescimento 

e da mudança. Ela evidência a importância dada a mudança institucional e tecnológica como 

fator desencadeador do processo de crescimento.  

A importância das instituições como fator determinante da trajetória de crescimento de 

uma nação, ou de uma atividade especifica, o papel desempenhado pela história na 

compreensão dessa trajetória, e a noção de mudança institucional a partir da noção do caráter 

evolutivo e mutável assumido pelas instituições, são algumas das principais contribuições 

institucionalistas, as quais serão mais detalhadas na parte 3 deste capítulo.  

Já a mais de duas décadas essas idéias trazidas pelas teorias institucionalistas vêem 

sendo enriquecidas pelos evolucionários neoschumpeterianos, que a partir da sua 

contraposição ao modelo equilibrista e estático do mainstream neoclássico, baseado no ajuste 

as condições dadas, passam a caracterizar o processo de crescimento econômico como um 

                                                           
2
 O qual se inclui neste trabalho os institucionalistas Belik (2001) Conceição (2000, 2001, 2002,2006,2007), 

North (1993) e os neoschumpeterianos  como Nelson (2006), BAPTISTA (2000), Pelaez (2006), entre outros. 
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produto da mudança tecnológica, claro considerando também os aspectos institucionais nesse 

processo. 

O que distingue essencialmente as duas abordagens propostas como base 

teórica/analítica nesta dissertação é a prioridade dada por estas a tecnologia e as instituições, 

enquanto fatores determinantes do processo de crescimento. Embora, o que uma priorize a 

outra coloque em segundo plano, essas duas abordagens não são excludentes.  

È importante salientar, que embora tenha-se destacado tal divergência, não se busca 

neste trabalho desenvolver uma discussão entre esses dois ricos referenciais teóricos, afim de 

definir quais dos dois fatores, tecnológicos ou institucionais, ocupa papel mais decisivo 

enquanto elementos no processo de crescimento, mas sim, ter por objetivo o estabelecimento 

dos pontos relevantes de cada uma dessas teorias quanto aos elementos institucionais ao nível 

da firma e ao nível do ambiente macroinstitucional que interferem na trajetória de crescimento 

de uma atividade específica.  

Portanto, o que tenta-se mostrar aqui é a importância da mudança tanto institucional, 

quanto tecnológica, como fator desencadeador  do processo de crescimento. Há na verdade 

uma via de mão dupla na interação entre mudança institucional e tecnológica que levam aos 

resultados do processo histórico de crescimento. 

Diante deste evolucionário respaldo teórico, o objetivo desse capítulo é dá subsídios 

teóricos para análise do crescimento da atividade carcinicultora no estado do Rio Grande do 

Norte à medida que dispõem de elementos que proporcionarão tanto uma análise dos 

elementos institucionais internos a firma, quanto aqueles que estão no próprio ambiente 

institucional, possibilitando um esclarecimento da real trajetória percorrida por essa atividade 

no que diz respeito a evolução econômica das suas micro e macro instituições. Na verdade o 

objetivo desse estudo a ser analisado com base na teoria proposta neste capítulo será a própria 

dinâmica do ambiente micro e macro institucional da atividade carcinicultora no estado e o 

seu papel para o crescimento da mesma. 

Assim abordar-se-á a seguir três questões extremamente relevantes do ponto de vista 

do atendimento do objetivo anteriormente proposto: A primeira tratar-se-á dos aspectos 

institucionais da firma, com base em uma visão neoshumpeteriana onde serão abordados 

algumas elementos indispensáveis à compreensão,  e indissociáveis, do processo inovativo 

desenvolvido pelas empresas,ou de outra forma, da conformação da trajetória percorrida por 
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esta no que diz respeito ao seu desenvolvimento tecnológico, em busca de expandir-se ou 

mesmo manter-se no mercado. 

O segundo ponto tratar-se-á o ambiente institucional e de seleção da firma, ressaltando 

o aspecto da incerteza inerente ao ambiente institucional e de seleção e, portanto, aos 

processos econômicos que se processam neste ambiente. Abordar-se-á também, como forma 

de promover uma maior compreensão da configuração desse ambiente institucional, as 

dimensões institucionais do mesmo. 

Por fim, abordar-se-á as teorias institucionalistas, origens teóricas dos próprios 

neoschumpeterianos, como da vertente evolucionária e base para construção do modelo de 

análise desta dissertação. Nesse tratamento às teorias institucionalistas, se fará um apanhado 

das suas principais vertentes, os velhos institucionalistas, a Nova Economia Institucional e os 

neo-institucionalistas destacando os elementos institucionais evolucionários os quais serão 

absorvidos à analise da realidade carcinicultora. Será ressaltado, também, o aspecto 

genuinamente institucionalista das instituições que diz respeito ao seu caráter evolutivo e 

mutável. 

 
 

2.1. OS ASPECTOS INSTITUCIONAIS DA FIRMA  
 

No que se refere ao tratamento dos aspectos institucionais da firma busca-se a partir 

deste ponto evidenciar e explorar algumas questões institucionais que ocorrem no interior da 

firma.  

Compreender a dinâmica do ambiente institucional exige compreender a dinâmica da 

firma já que a firma se coloca como uma das principais organizações econômicas que 

transformam o próprio ambiente institucional. Ainda segundo a relevância da firma na 

dinâmica econômica Baptista (2000, p.62) enfatiza que a firma é considerada: 

 
 

“... o agente básico de competitividade... pois é nesta que se tomam as decisões 

cruciais de investimento (relativas não só à sua intensidade, mas também, à sua 

orientação) e é em seu interior que se criam, conservam e ampliam distintas 

capacitações” (BAPTISTA, 2000, p. 62). 

 
 
A dinâmica da firma perpassa por algumas questões que interferem na evolução de 

suas trajetórias e no rompimento dos seus paradigmas (o path dependence e o lock-in). Daí a 
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importância de se adentrar nessas questões e buscar compreender a interferência destes 

elementos micro-institucionais na construção da trajetória dinâmica de uma determinada 

atividade econômica. 

O objetivo essencial deste item é evidenciar a firma, enquanto organização promotora 

do crescimento econômico de uma nação, através da identificação de elementos que fazem 

parte do próprio domínio e que refletem o seu potencial inovador e alavancador desse 

crescimento. 

Portanto, o sentido do processo evolutivo de aprendizado a partir da compreensão da 

relação entre conhecimento, competência, rotinas, bem como, as inovações tecnológicas e a 

capacidade inovativa da firma e a sua relação com o crescimento são objetos específicos desse 

primeiro item desse capítulo. O desenvolvimento desses conceitos insere-se na construção da 

visão neoschumpeteriana recente ao tratar da inovação e do seu papel para o crescimento. 

Para essa vertente teórica a inovação é de fundamental importância, tanto para a 

competitividade da empresa, já que é ela que leva as firmas a adquirir vantagens frente as suas 

rivais; quanto para o desenvolvimento econômico de uma nação, sendo esta uma das 

principais fontes capaz de levar a um processo de expansão contínuo de uma economia. 

 
 

2.1.1. Aprendizado, competência e rotinas  
 

A própria compreensão do conceito de firma, citado anteriormente, impõe assimilar 

outros conceitos fundamentais e idéias que permite a real percepção do que seja de fato a 

firma e qual o seu papel, como se dá a superação das suas limitações e qual a sua contribuição 

para o crescimento. 

Nos mais diversos conceitos desenvolvidos pelas modernas teorias da firma, seja ela 

entendida como um espaço de aprendizado, como uma organização que aprende, espaço para 

competência ser incorporada, ou dito de outra forma como, “um conjunto de competências 

incorporadas as suas rotinas”, é perceptível a visualização de pelo menos três conceitos 

fundamentais no que se refere ao aspecto da inovação tecnológica e que encadeiam para 

outros elementos que conjugam também uma dada relevância nesta temática: o de 

aprendizado, o de competência e o de rotinas.  

Essa concepção de firma que tem como base Nelson e Winter (2005), uns dos 

expoentes da moderna teoria da firma como da própria teoria evolucionária, é 
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incansavelmente abordada por inúmeros outros relevantes autores3 que compartilham com a 

abordagem evolucionária. 

Para expansão ou mesmo manutenção da firma em um dado mercado, a posse do 

conhecimento figura-se como variável essencial. Todavia, este somente assumirá o papel de 

ativo estratégico nesse processo a medida que associar-se a outro elemento: a capacidade de 

utilizar tal conhecimento, isto é, a competência. Mais claramente as competências podem ser 

descritas, segundo Dosi e Malerba (1996) como “o nome coletivo para o domínio da 

aplicabilidade e a eficácia de procedimentos para a solução de problemas, habilidade no uso e 

na aplicação do conhecimento externo e compreensão das exigências da demanda e de 

usuários”.  

É importante ressaltar ainda a respeito das competências que estas têm como 

principais características: ser exclusiva e apenas de conhecimento da empresa se constituindo 

em “domínios processuais da empresa”; fazer referência à solução de um problema específico 

e que se utilizará também de um conhecimento específico. Tais características são sintetizadas 

por Dosi e Malerba (1996) como três possíveis caráter: tácito, específico e complexo4. 

Nesse contexto, pode-se dizer que as rotinas se constituem nas habilidades da 

utilização do conhecimento, em geral tácito, que é adquirida na prática do dia a dia do 

trabalho ou, expressando, segundo Pelaez (2006, p.316) corresponde a “certas competências 

da firma em uso em um dado momento” ou ainda, de outra forma, segundo Dosi e Malerba 

(1996), significa “o conhecimento ou experiência cristalizado desenhado em função das 

habilidades” (DOSI e MALERBA, 1996; PELAEZ, 2006, p.316). 

Portanto, através das rotinas se desenvolve não tão somente as habilidades, como 

também, o próprio processo de aprendizado, que corresponde por sua vez a base de 

acumulação da competência. 

O aprendizado pode ser visto como um processo de aquisição cumulativa do 

conhecimento ao longo do tempo. Dosi, Teece & Winter, (1992, p.191) apud Baptista (2000, 

p.85) coloca complementarmente o conceito de aprendizado que se processa no interior da 

firma enfatizando o seu caráter social e coletivo no qual este deve ser “entendido como um 
                                                           
3 PELAEZ(2006) in Economia da Inovação Tecnológica, cap. 13, p.314, DOSI e  MALERBA(1996) in 

Embededeness institucional; entre outros). 

4
 Ver DOSI e MALERBA(1996). 
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processo através do qual a repetição e a experimentação propicia o desempenho melhor e 

mais rápido de tarefas e a identificação de novas oportunidades de produção” (DOSI, TEECE 

& WINTER, 1992, p.191 apud BAPTISTA 2000 ,p.85). 

O aprendizado da firma se dá a partir de um processo evolutivo de um determinado 

paradigma que pode no processo ser rompido ou não e que está definindo a trajetória dessa 

firma.  

Os conceitos de paradigma e trajetória tecnológicos foram propostos inicialmente por 

Dosi em 1984, sendo melhor explicitados em Dosi em 1988. De acordo com esta última fonte: 

“Um paradigma tecnológico define, contextualmente, as necessidades que se pretende 

satisfazer, os princípios científicos utilizados para esta tarefa, a tecnologia material a ser 

utilizada”. De outra forma esses mesmos autores colocam que “os paradigmas tecnológicos 

definem as oportunidades tecnológicas para inovações ulteriores e alguns procedimentos 

básicos relativos a como explorá-las”, de forma que eles canalizam os esforços para uma 

determinadas trajetória tecnológica em detrimento de outra. A trajetória tecnológica por sua 

vez é definida como: “o padrão da atividade ‘normal’ de solução de problemas no campo de 

um paradigma tecnológico” (BAPTISTA, 2000, p.39). 

Muitas vezes as firmas ficam represadas em determinadas trajetórias tecnológicas, 

esse aprisionamento denominado de lock-in impossibilita o rompimento de um paradigma a 

outro. 

A história de desenvolvimento tecnológico também é um elemento que se relaciona ao 

desenvolvimento das trajetórias. O chamado path dependence evidencia o caráter cumulativo 

do processo de aprendizado 

A partir desta interação aos conceitos fundamentais das modernas teorias da firma, 

pode-se adentrar na busca pela investigação dos elementos básicos ao nível da firma que 

conformam sua competitividade. Nesse ponto este trabalho identifica-se, e, portanto, baseia-se 

em Baptista (2000). 

 
 

2.1.2. Inovação e capacidade inovativa da firma 
 

Nelson e Winter (2005), dentre os mais conceituados autores evolucionários, ao 

abordar a natureza do problema econômico tendo como ponto de partida a idéia de 
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concorrência shumpeteriana, trataram de um tema relevante – concorrência dinâmica e 

progresso técnico –, ressaltando a importância de considerar distintas as perspectivas ex-ante 

em relação ao avanço técnico. Segundo os autores perante o avanço técnico existem dois 

movimentos distintos das firmas: um vai na direção da busca e do esforço para inovação, 

enquanto o outro, corresponde ao acompanhamento do sucesso das líderes por meio da 

imitação. 

Imitar ou inovar? Esta é uma questão de fundamental importância do ponto de vista 

estratégico da firma no que se refere à expansão ou manutenção da sua própria fatia de 

mercado. Como a primeira política impõe custos bem superiores, é indispensável saber quais 

estratégias inovadoras se mostram lucrativas a ponto de compensar o esforço inovativo. Uma 

decisão errônea pode levar a perda, contração ou ruína de uma atividade. A função da 

concorrência obedece a um sentido ativo5: promover as firmas que escolheu bem e eliminar 

ou forçar a reformar as firmas que erram constantemente. 

Sendo a inovação uma questão crucial quando se fala do crescimento e sobrevivência 

da firma, deve-se buscar respostas para pelo menos duas questões que se tornam nesse caso 

indispensáveis: afinal, em que se constitui a inovação? E mais, quais as pré-condições básicas 

para geração da inovação? 

O sentido da concorrência em Schumpeter é a inovação, que se constitui em um 

processo chave do desenvolvimento e que pode ser definido no seu sentido mais amplo como 

a “realização de novas combinações”6. Segundo Schumpeter (1934, p.66) apud Nelson e 

Winter (2005, p. 402) podem ser destacados cinco casos de inovações: a) introdução de um 

novo bem; b) introdução de um novo método de produção; c) introdução de uma nova fonte 

de suprimentos; d) abertura de um novo mercado; e) estabelecimento de uma nova 

organização em qualquer ramo. 

A inovação, considerada o elemento básico que move e mantêm a expansão 

econômica, foi e é até hoje a grande referência dos trabalhos de Schumpeter. Na idéia deste 

autor é através da inovação que se dá o progresso econômico em uma economia capitalista. 

                                                           
5
 NELSON e WINTER (2005) extraem a idéia da função da concorrência em Schumpeter (1984) e esclarece os                           

dois sentidos que a mesma possui: estrutural, que seria formar diversidade de comportamento das firmas e; 

ativo, NELSON e WINTER(2005). 

6
 “Na economia competitiva, novas combinações significam a eliminação competitiva do velho” SCHUMPETER 

(1934, p.66) apud NELSON e WINTER (2005, p. 402) 
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Para ele a inovação se constitui no “impulso fundamental que inicia e mantém o movimento 

da máquina capitalista” (SCHUMPETER,1984, p.112). 

Identificaremos como forma de ampliar o entendimento a respeito da dimensão da 

inovação duas características as quais as inovações podem assumir a partir das idéias de Tigre 

(2006): as radicais e as incrementais, que sinteticamente podem ser descritas da seguinte 

forma: 

a) Inovações radicais – são na maioria deslocadas e independentes das tecnologias 

antes empregadas. De forma mais clara podemos definir a inovação tecnológica radical como 

o rompimento das trajetórias existentes e o concomitante início de uma nova rota tecnológica 

(TIGRE, 2006, p. 74).   Um exemplo desse tipo de inovação é a criação da tecnologia dos 

CDs que em nada requer a tecnologia usada na produção dos discos de vinil, (PELAEZ, 2006, 

p.318). 

b) Inovações incrementais – modificam uma tecnologia já existente, isto é, são 

melhorias parciais dentro das técnicas já existentes e só fazem sentido ao se acoplarem a 

estas, um exemplo são os computadores cada vez mais rápidos feitos pela Intel dentro de uma 

mesma arquitetura 80x86/Pentium. As inovações incrementais são definidas por Tigre (2006) 

como o “nível mais elementar e gradual de mudanças tecnológicas”, não derivando 

necessariamente de atividades de P&D, mas sendo muito mais resultado do processo de 

aprendizado interno e da capacitação acumulada. 

Teece (1996) apud Pessali e Fernández (2006, p.318, 319), vem ampliar a idéia da 

inovação com mais duas outras características a seguir: 

a) Inovações autônomas - introduzida sem modificar a tecnologia existente. Um 

exemplo é a introdução na década de 1920 de um espelho retrovisor ao automóvel; 

b) Inovação sistêmica – requer significativo ajustes em outras partes do sistema em 

questão.  

As mudanças de paradigmas promovidas pela inovação radical leva não apenas a 

mudança nas tecnologias, mas na sociedade, nas instituições que permeia o ambiente onde 

estas ocorrem. Segundo Tigre (2006) “um paradigma não é apenas técnico, pois necessita de 

mutações organizacionais e institucionais para se consolidar” (TIGRE, 2006 p.75), segundo 
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ele “longos ciclos de desenvolvimento são atribuídos a mudanças sucessivas de paradigmas 

tecnológicos”. 

Baptista (2000) extrai dos escritos de Schumpeter uma idéia essencial para quem 

busca entender a dimensão do processo inovativo e a sua relação com a dinâmica econômica: 

a idéia de que é o próprio “processo de busca por inovações que, quando bem sucedido, 

confere dinamismo ao sistema capitalista, ao apresentar, como resultado, a criação e/ou 

rejuvenescimento de vantagens competitivas de mercado”, (BAPTISTA, 2000, p.18). Mais 

especificamente, a inovação seria a fonte básica motriz da geração de vantagens absolutas (de 

custo ou qualidade) e, portanto, da geração de assimetrias entre as unidades econômicas, se 

traduzindo, portanto, também como a fonte básica de dinamismo do sistema econômico. 

A partir dessa constatação o mercado não se configura mais em hipótese alguma em 

um espaço onde se equilibram as forças de mercado, mas, sobretudo, onde se desequilibram 

essas forças. O processo inovativo tem implícito a sua capacidade de geração de vantagens 

absolutas, que por sua vez levam a um processo constante de geração de assimetrias e, 

portanto, de desequilíbrio.   

Essa idéia fica clara, primeiro, na definição de mercado utilizada por Baptista (2000) - 

onde “o mercado é um lócus de confronto e de rivalidade entre agentes, onde se exercem 

relações de poder, poder este conferido pela apropriação (privada) de vantagens absolutas de 

custo e/ou qualidade” (BAPTISTA, 2000, p.19) -, e segundo, nas palavras de Schumpeter 

(1971), quando se refere à inovação: “(...) vemos que existe um elemento no processo 

capitalista, incorporado no tipo e na função do empreendedor que, pelo seu próprio 

funcionamento e a partir de dentro (...) destruirá qualquer equilíbrio que se tenha estabelecido 

ou que esteja em processo de constituição” (SCHUMPETER, 1971, p.39, grifos do autor apud 

BAPTISTA, 2000, p.19).  

Contudo, ainda resta saber quais são as pré-condições básicas para geração da 

inovação? Encontra-se em Baptista (2000) três pré-condições essenciais: a) a presença, no 

interior de determinado paradigma, de rotas possíveis de desenvolvimento tecnológico 

sintetizado no grau de oportunidade tecnológica; b) apropriabilidade privada dos retornos 

econômicos associados à inovação; c) as expectativas formadas em torno da demanda para o 

novo produto ou processo fruto da inovação (BAPTISTA, 2000, p.40). 
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O grau de oportunidade tecnológica, que está associado as potencialidades de 

exploração de cada paradigma, será tão mais elevado quanto forem as oportunidades de 

melhoramento da base técnica ao qual o paradigma se sustenta e quanto mais facilmente 

forem realizados esses potenciais de aperfeiçoamentos/melhoramentos, de forma que se leve 

em conta princípios básicos que definem o paradigma e os custos de sua exploração 

econômica. 

As oportunidades tecnológicas serão aproveitadas pelas empresas caso as condições de 

apropriabilidade favoráveis garantam a realização de lucros temporários (ALBUQUERQUE, 

2006 p.234). 

Uma firma somente se direcionará a um novo paradigma caso possua uma expectativa 

de ganho econômico, ou pelo menos evitar perdas pela ausência de inovação. Essa expectativa 

se vincula por um lado, a demanda pelo produto fruto da inovação, e por outro lado, pela 

apropriabilidade que reflete a possibilidade de converter esforço inovativo em assimetrias 

(BAPTISTA, 2000, p.41). Não vale a pena alterar a base técnica de um determinado 

paradigma, sem que se tenha pelo menos a expectativa de que os retornos dessa inovação irão 

ser apropriados pelo inovador e que irão compensar tal iniciativa.  

È importante ressaltar também que quanto maior se apresenta essa apropriabilidade 

privada dos retornos econômicos da inovação será proporcionalmente menor a facilidade de 

imitação. Isso porque a medida que a inovação culmina em produto com tecnologia com alto 

teor tácito, por exemplo, mais dificilmente esta será imitada e portanto, deterá um maior 

potencial de apropriação dos seus retornos pelo inovador. 

Até aqui destaca-se o papel desempenhado pela firma no que se refere a análise 

econômica sobre os elementos internos a firma que interferem no processo de aprendizado. 

Embora a firma desempenhe “papel central no desenvolvimento de novos produtos e 

processos, na transformação de conhecimento em riqueza” é importante ressaltar que existem 

outras organizações que compõem o ambiente institucional, que contribuem para a mudança 

técnica e que também são loci de processos de aprendizado tecnológicos. Essas organizações, 

que podem ser representadas pelas agências governamentais e instituições públicas de 

pesquisas, por exemplo, favorecem a acumulação de competências nas firmas por meio do 

suporte direto a atividades de pesquisas (QUEIROZ, 2006). 
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Baptista (2000) reforça a importância que deve ser dada ao ambiente institucional ao 

se buscar analisar a trajetória de um segmento a medida que condiciona o comportamento 

estratégico adotado pela firma a dois fatores: “ por um lado, pelo conjunto de ativos e 

capacitações  de que dispõem (e sua capacidade deles extrair o melhor rendimento possível) e, 

por outro, do ambiente de seleção o qual estão submetidas” (BAPTISTA, 2000, p. 62). 

Esse ambiente de seleção segundo Baptista (2000) nada mais é do que o próprio 

mercado, que aqui apresenta-se como um produto institucional. Para Menard (1997, p. 25) 

apud Belik (2001, p.19) o mercado “não é outra coisa que uma instituição em particular”. 

Ainda segundo Belik (2001) ele “é apenas uma das formas de arranjo institucional”, existindo 

ainda “inúmeras outras formas de coordenação entre transações que não tem o mercado 

neoclássico como base para tomada de decisões” (Belik, 2001, p.19). 

Dessa forma, abordar-se-á no item a seguir as questões referentes ao ambiente 

institucional que dá conta da interação da firma com o mercado em que atua e demais 

organizações inseridas no ambiente institucional. 

 
 

2.2.  O AMBIENTE INSTITUCIONAL E DE SELEÇÃO DA 
FIRMA DIANTE DAS INCERTEZAS  
 

Nesse tópico a questão se concentra em procurar entender como se configura o 

ambiente institucional e de seleção da firma. A firma enfrenta decisões complexas durante 

toda a sua existência, algumas de caráter mais ativo – na busca por expansão, por exemplo -, 

outras de natureza mais passiva, a medida que procura proteger-se, por exemplo, ou apenas 

manter mercado.  

Todas essas decisões envolvem, na maioria das vezes, um caminho sem volta ou de 

altíssimo custo de reversibilidade, como é o caso das decisões de investimento em ampliação 

da capacidade instalada; de entrada e saída de mercados com base na diversificação e na 

especialização; da entrada em uma determinada trajetória tecnológica e em atuações de 

indefinição da trajetória concorrente; e, de decisões em P&D (BAPTISTA, 2000, p.65). 

Tais decisões não podem ser tomadas por uma firma sem levar em conta o 

comportamento e mesmo a reação dos seus rivais e dos demais agentes, não somente 

econômicos, mas todos aqueles cujas atitudes culminam em alguma conseqüência econômica 

externa e interna para a firma, como é o caso do governo e das suas políticas e o impacto 
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destas sobre as atividades econômicas, o que acentua o caráter incerto do ambiente 

institucional da firma.  

Segundo Pelaez (2006), “O ambiente é afetado por muitos outros elementos 

circunstanciais referentes a aspectos muito variados da vida dos agentes econômicos”. Como 

exemplo ele cita “os fatores de ordem econômica, fatores de natureza político-jurídico-

institucional, fatores de ordem sócio-cultural e o meio ambiente natural”. (PELAEZ, 2006, p. 

31) 

 
 

2.2.1.  Incertezas e rotinas  
 

A disponibilidade de informações e racionalidade que leve ao cálculo do 

comportamento futuro dos seus rivais, não garante que este resultado ocorra de fato. O que 

está se falando especificamente é do caráter intrinsecamente incerto do ambiente de seleção 

da firma.  

De acordo com Possas (1996, p.85) apud Baptista (2000, p.65), a incerteza está 

relacionada com o desenvolvimento dos processos de inovação e difusão tecnológica. A idéia 

é que a incerteza é uma característica inerente a esses processos, já que nas palavras desses 

autores “o desdobramento de cada trajetória tecnológica não pode ser determinado ex-ante, 

por suas características técnicas inerentes”.  

Portanto, mais importante que tentar eliminar a incerteza, fato impossível, que 

somente levaria a perda de tempo e gastos inúteis, dever-se-ia, sobretudo, buscar reduzi-la. 

Mas então, como reduzir ou mesmo amenizar a incerteza dos processos econômicos? Uma 

boa resposta é trazida por Baptista (2000, p.66 a 77), que enfatiza a importância das rotinas e 

instituições como forma de amenizar as instabilidades dos resultados da inovação. 

A rotina se “constitui na forma mais importante de armazenamento do conhecimento 

de cada firma (...), sua memória (continuamente renovada)”. Uma rotina pode ser 

genericamente definida “como um padrão de solução repetitivo para problemas semelhantes, 

incorporado em pessoas e organizações (entre as quais a firma)” (NELSON & WINTER, 

1982, apud BAPTISTA, 2000, p.68). 

A partir das idéias desenvolvidas por essa autora, é possível destacar três tipos básicos 

de rotina: as referentes à capacidade tecnológica, que visam reduzir custos e aumentar a 

qualidade do produto; as relacionadas à expansão da atividade, que se refletem em 
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investimentos para expansão da qualidade e marketing, e; as relacionadas ao melhoramento de 

rotinas refletidas em processos de inovação e imitação. Todas essas rotinas são consideradas 

importantes, sobretudo a última, que possibilita o crescimento contínuo da firma a medida que 

permite abrir caminho em prol de uma trajetória inovativa (METCALFE, 1995 apud 

BAPTISTA, 2000, p.68). 

No que se refere às instituições, deve-se compreender a sua importância não somente 

na redução da incerteza, como também na própria orientação das mudanças no processo 

econômico. Para tanto é necessário ampliar o conceito de instituição, como faz Baptista 

(2000), dividindo este conceito em duas definições distintas: as macroinstituições e as 

microinstituições. 

 
 

2.2.2.  Macro e Microinstituições 
 

As macroinstituições, 
 
 

“correspondem ao conjunto de agências públicas, seus padrões de interação, os 

aparatos regulatórios e as políticas por elas definidas que disciplinam as relações 

econômicas entre os agentes privados, seus padrões de interação com os 

organismos públicos e que, de uma forma mais geral, definem os direitos de 

propriedade”. Em suma estes são “arcabouços institucionais específicos de cada 

país – conformam, portanto, sistemas de incentivos, desestímulos e mesmo 

sanções que restringem e orientam o comportamento dos agentes econômicos 

privados – vale dizer suas estratégias” (DOSI, 1988 p.137-138 apud BAPTISTA, 

2000, p.72).  

 
 

As macroinstituições são ainda classificadas em quatro tipos básicos: o caráter do 

estado; as características dos sistemas de relações de trabalho; a organização do sistema 

financeiro e o sistema legal regulatório (Zismam, 1994, p. 258 apud BAPTISTA, 2000, p.72). 

Já as microinstituições podem ser definidas como: 

 
 

 “...todas as formas microinstitucionalizadas de interação entre agentes – não 

mediadas diretamente pelo mercado – que se verificam no âmbito privado e que 

envolvem as redes de comunicação entre agentes que se processam: (i) no interior 

das corporações (firmas); (ii) no âmbito das relações interfirmas (por sobre os 

mercados); (iii) no âmbito das relações interfirmas (no interior de cada mercado)” 

( DOSI, 1988ª p.137-138 apud BAPTISTA, 2000, p.72).  
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Enquanto, o primeiro caso envolve o sistema de hierarquia intrafirma, seus sistemas de 

incentivos, sua forma de organização interna e a ‘cultura da empresa’, os dois outros casos 

envolvem a realização de contratos de compra e venda, alianças estratégicas e acordos de 

cooperação em geral, além de relações de confiança não formalizadas (BAPTISTA, 2000, 

p.73). 

O estudo das macro e microinstituições possibilita os elementos básicos requeridos 

para a caracterização das estratégias utilizadas pelas empresas para estudar ambientes 

instáveis e incertos, como são aqueles que caracterizam as cadeias produtivas das 

comunidades agropecuárias. 

Compreende-se que os processos existentes no interior de cada firma alteram o 

ambiente econômico institucional que por sua vez interferem também no comportamento 

dessas firmas. Adota-se aqui neste trabalho a idéia da existem de uma via de mão dupla de 

forma que se torna importante não apenas compreender os elementos internos a firma que 

impactam no seu comportamento e consequentemente no desempenho econômico de uma 

determinada atividade, bem como investigar e analisar os próprios elementos contidos no 

ambiente institucional que circunscreve a atividade a ser estudada. Nesse sentido, a teoria 

institucionalista pode fornecer novos elementos para compreensão da trajetória dinâmica de 

uma atividade. 

Dessa forma, o tópico a seguir adentrará nas teorias institucionais, a fim de obter esses 

elementos para a análise institucional que está sendo proposta por esse trabalho. Procurar-se-á 

tratar de forma sintética das principais teorias institucionais enquanto instrumento de análise 

da realidade econômica buscando destacar suas principais contribuições e/ou limitações.  

 
 

2.3.  UMA ABORDAGEM ÀS TEORIAS INSTITUCIONALISTAS 
 

Estudiosos dos mais diversos campos científicos, seja político, sociológico ou 

econômico, têm adotado a abordagem institucional como instrumento de análise da realidade. 

Para os teóricos institucionalistas, as instituições contam, quer dizer, contribuem de 

forma positiva para o desenvolvimento econômico, e, em particular, para o desempenho dos 

agentes econômicos, tanto na sua ação individual quanto coletiva (NORTH, 1993, p.139). 
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Este pressuposto teórico foi o ponto de partida para a elaboração desta dissertação, 

cuja hipótese básica fundamenta-se na existência de um ambiente institucional favorável 

como variável explicativa do crescimento da carcinicultura no estado do Rio Grande do 

Norte, apesar dos sucessivos reveses causados pela valorização do câmbio, a redução da 

demanda, a queda dos preços no mercado internacional, as barreiras comerciais impostas ao 

camarão brasileiro e as doenças que afetaram a produção e a produtividade do camarão 

marinho no estado. 

Torna-se imprescindível conhecer as bases teóricas das principais vertentes 

institucionalistas, os conceitos de instituição adotados por essas e suas principais 

contribuições e limitações. Posteriormente abordar-se-á, uma outra questão numa tentativa de 

recuperar as contribuições de North (1993) a respeito das mudanças institucionais: o caráter 

historicamente evolutivo e mutável das instituições, como forma de ampliar o entendimento 

que cerca a questão do ambiente institucional em que se insere a firma.  

Não se poderia aqui, na medida em que tenta-se relacionar os elementos institucionais 

e o crescimento econômico, deixar de lado o aspecto de mudança tanto da firma, que busca 

continuamente adequar seus instrumentos estratégicos em prol de uma trajetória de sucesso, 

bem como do próprio ambiente no qual esta firma se insere e das instituições e outros 

organismos que compõem e são inerentes a este ambiente.  

 
 

2.3.1.  Definição e funções das instituições: síntese das 
principais abordagens teóricas 

 

Uma definição mais generalista de instituição pode ser encontrada no clássico trabalho 

de North (1993), Instituições, câmbio institucional e desempeno econômico: “Son las reglas 

del juego en una sociedad (...) structuram incentivos en el intercâmbio humano, seja político, 

social o econômico (...) “definen e limitan el conjunto de elecciones de los indivíduos” 

(NORTH, 1993, p.14 e p. 113). 

Dessa definição pode-se abstrair uma das principais funções das instituições, numa 

óptica econômica, que é reduzir a incerteza econômica dada a uma maior estabilidade da 

economia proporcionada por certa previsibilidade do comportamento dos agentes. 

O porquê das instituições reduzirem a incerteza econômica é destacado por North 

(1993): “Las instituiciones reducen la incertidumbre por el hecho que proporcionan una 
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estructura a la vida diária”, pois, elas “definem e limitam o conjunto de decisões a serem 

tomadas pelos indivíduos” (North, 1993, p.14). 

A partir desta definição de instituição pode-se buscar o seu conceito através da 

diferenciação entre instituição e organizações. O último refere-se a grupos de indivíduos 

envolvidos por objetivos comuns, como os corpos políticos (partidos políticos, agências 

reguladoras, senado); econômicos (empresas, sindicatos, arranjos familiares, cooperativas); 

sociais (igrejas, clubes, associações desportivas); e, órgãos educativos (escolas, universidades, 

centros de capacitações). Tais organizações são criadas com propósitos deliberados e são 

fonte principal da mudança institucional, pois influenciam na forma como evolui o marco 

institucional (NORTH, 1993, p.15-16). 

Já as instituições podem ser definidas como um conjunto de normas e regras formais e 

informais que regulam o comportamento da sociedade, tendo como função principal, em uma 

sociedade, segundo as palavras de North, “reducir la incertidumbre establecendo una 

estructura estable (pero no necesariamente eficiente) de la interacción humana”, porém com 

mudança permanente (NORTH, 1993, p.16).   

Esse conceito de instituição tratado por North (1993) traz uma das suas principais 

contribuições que é tratar do aspecto da dinâmica institucional. Nesse ponto há uma 

convergência entre o institucionalismo e os evolucionários neoschumpeterianos, no sentido de 

ver a economia como um processo evolutivo. Além de North, vários outros teóricos 

institucionalistas trouxeram elementos a contribuir à construção de uma teoria analítica mais 

realista da atividade econômica, como o Velho Institucionalismo que tem em Veblen a origem 

teórica do pensamento evolucionista e os neo-institucionalismo que se inspiram nesse caráter 

evolucionista da teoria Vebleriana. 

Nesse contexto, procurar-se-á tratar a seguir, ainda que de forma sintética, das 

principais teorias institucionais enquanto instrumento de análise da realidade econômica 

buscando destacar suas principais contribuições e/ou limitações. 
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Dentro das mais importantes teorias institucionalistas pode-se destacar três 

abordagens7: os Velhos Institucionalistas, Neo-institucionalistas e a Nova Economia 

Institucional (NEI). 

Os Velhos Institucionalistas correspondem ao legado do antigo institucionalismo de 

Veblen e seus seguidores como John Commons, Wesley Mitchel os quais desenvolveram uma 

linha mais descritiva dentro da teoria institucional. Suas principais contribuições resultaram 

na negação de pensar a economia em torno da noção de equilíbrio, reiterando a importância 

do processo de mudança.  

Segundo Conceição (2007) o trabalho de Veblen centra-se em três pontos: a) na 

inadequação da teoria neoclássica em supor as inovações como dadas desconsiderando as 

condições de sua implantação; b) na preocupação de como se dá a mudança e o conseqüente 

crescimento no lugar de preocupar-se com equilíbrio estável; c) na ênfase no processo de 

evolução econômica e transformação tecnológica. A ênfase dada por Veblen a esses três 

pontos torna a sua abordagem institucionalista evolucionária. Nesse sentido o 

institucionalismo Vebleriano pode ser entendido como um institucionalismo evolucionário. 

Já os neo-institucionalistas procuram, além de aprofundar algumas das noções 

propostas por Veblen, “criticar a natureza estática dos problemas e modelos neoclássicos para 

reafirmar a importância de se resgatar a natureza dinâmica e evolucionária da economia” 

(CONCEIÇÃO, 2007, p.127). Entre os principais representantes da vertente teórica neo-

institucionalista, incluem-se Galbraith, Gruchy, seguidos de Hodgson, Ramstad, Rutther Ford, 

Sammuels, Mark Tool e Stanfield. 

Destacam-se duas grandes contribuições dessa abordagem neo-institucionalista. A 

primeira refere-se à importância dada ao processo histórico na formulação das idéias e das 

políticas econômicas. A segunda refere-se à formulação do “corpo de conhecimento” 

institucionalista, composto a partir da identificação dos diversos pressupostos e respectivos 

                                                           
7
 Além dessa três abordagens institucionais existem pelo menos duas outras teorias que em muito se 

aproximam dos institucionalistas e que merecem ser destacadas: a Teoria da Regulação e a Teoria 

Evolucionária, dado que constituem também uma alternativa à teoria neoclássica, ver CONCEIÇÃO,2007. 
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paradigmas do institucionalismo como um todo, os quais foram detalhadamente descritos por 

Conceição, (2007)8.  

Por sua vez, a Nova Economia Institucional, que tem como principais representantes 

Ronald Coase, Oliver Willianson, e, Douglas North, coloca como objetivo último ou 

finalidade das instituições “dar ‘ordem’ ao conflito e aumentar a eficiência, ao se constituírem 

em mecanismos de ação coletiva” (CONCEIÇÃO, 2007, p.128). 

Essa abordagem, especificamente no que diz respeito ao trabalho de Coase (1937), 

centra sua análise na redução dos custos de transação; e, mais especificamente em dois 

pontos: primeiro, considera não a tecnologia, mas as transações e seus respectivos custos, o 

objeto central da análise; em segundo lugar, a incerteza e a racionalidade limitada constituem-

se em elementos chaves da análise. Acrescenta ainda que a redução dos custos de transação 

pode ocorrer de duas formas: através do mecanismo de preços, e/ou substituindo um conjunto 

de vários contratos incompletos por um único contrato completo (CONCEIÇÃO, 2007, 

p.130). 

Em Williamson (1991, p.18) apud Conceição (2007, p.129) encontra-se o pensamento 

da nova economia institucional sintetizado em três hipóteses básicas:  

 
 
“a) as transações e os custos a ela associados definem diferentes modos 

institucionais de organização; b) a tecnologia, embora se constitua em aspecto 

fundamental da organização da firma, não é um fator determinante da mesma; e, 

c) as “falhas de mercado” são centrais à análise” (WILLIAMSON, 1991, p.18 apud 

CONCEIÇÃO, 2007, p.129). 

 
 

Apesar de muitas contribuições, destaca-se, dentre algumas das limitações da teoria 

dos custos de transação, o fato desta ser considerada um instrumento de análise da realidade 

com um campo de abrangência um tanto quanto estreitado, a medida que considera a empresa 

simplesmente com a função de reduzir os custos de transação. É justamente este ponto de 

crítica que reflete certa limitação teórica analítica dessa abordagem. 

Em geral, o ideário conceitual e analítico institucionalista, 

 

                                                           
8
 Ver principais paradigmas do institucionalismo em CONCEIÇÃO, 2007, p.126 e 127. 



 34

 
“está mais próximo do campo analítico heterodoxo do que do mainstream 

neoclássico, visto que os princípios institucionalistas originaram-se a partir da 

oposição aos fundamentos de equilíbrio, otimalidade e racionalidade substantiva” 

(CONCEIÇÃO, 2007, p.121).  

 
 

Segundo CONCEIÇÃO, 2007, qualquer abordagem que se pretenda institucionalista 

deve atender a três condições: a) incluir o “path dependency”; b) reconhecer o caráter 

diferenciado do processo de desenvolvimento econômico; e, c) supor que o desenvolvimento 

econômico envolve disputas, antagonismos, conflitos e incertezas. 

 
 

2.3.2.  O caráter historicamente evolutivo e mutável das 
instituições 

 

A questão proposta neste item consiste em enfatizar um aspecto característico das 

instituições: o seu caráter historicamente evolutivo e mutável. As instituições geralmente 

evoluem gradativamente ao longo do tempo9. Com exceção daqueles períodos de guerras e 

revoluções, as mudanças institucionais se dão pela própria alteração do marco institucional 

que constitui todas as formas institucionais que vigoram por um determinado tempo em uma 

sociedade e que não podem ser mudadas do dia para a noite. 

Para entender de fato e com mais clareza esse processo “incremental” de mudança 

deve-se direcionar pelo menos a duas interrogativas: como se dá a direção da mudança? e 

quando vale a pena mudar? 

Essa percepção de como evoluem as instituições fica perfeitamente explicitada em 

North (1993). Segundo esse autor é na interação entre instituições e organizações que se 

determina a direção da mudança institucional. As primeiras determinam as oportunidades que 

há em uma sociedade e as segundas são criadas para aproveitar essas oportunidades. 

Conforme as organizações evoluem alteração as instituições.  

Essa idéia da mudança incremental esta bastante condiciona a percepção das 

organizações, além de evidenciar um processo de contínua mudança, dinâmico e evolutivo, 

assim como é o processo de inovação tecnológica descrito pelos neoschumpeterianos.  

                                                           
9
 Ver, com detalhes a respeito do processo de evolução institucional, NORTH Douglas: Instituições, Cambio 

Institucional e Desempeno Econômico, 1993, caps. 1, 9 e 10. 
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As instituições que compõem o ambiente institucional sinalizam as oportunidades para 

as organizações, de forma que estas ao perceberem a possibilidade ou vantagem com relação 

aos preços relativos buscam aproveitar – caso valha a pena sair do equilíbrio institucional - 

essas oportunidades alterando o marco institucional e as instituições. Essas alterações têm 

novas implicações para as organizações e um novo posicionamento dessas constituindo-se 

assim em um processo de retroalimentação. 

A firma enquanto organização possui duas possibilidades de melhor aproveitamento 

da sua conduta10, podendo seguir duas direções: 1) explorar a estrutura mais eficiente de 

organização dentro das limitações institucionais existentes; 2) dedicar recursos a mudar as 

limitações institucionais. Essa segunda alternativa corresponderia ao processo de mudança 

“incremental”11 (NORTH, 1993). 

A mudança incremental de certo deva ser mais custosa. Romper paradigma e alterar 

trajetórias, por exemplo, é tão mais custoso que requer certamente investigar antecipadamente 

os possíveis retornos provenientes da mudança. Saber se vale a pena mudar ou não remete à 

idéia dos preços relativos tratados por North, 1993: há um preço que se paga quando se 

pretende literalmente ir de “encontro a maré”, isto é, ir de encontro às limitações 

institucionais. Mas, é obvio que ao tomar sua decisão a firma já pesou e ponderou seus custos 

bem como o retorno futuro da sua decisão, é como se a tomada de decisão estivesse 

relacionada à idéia de custo - beneficio. 

É importante ressaltar também que é na interação entre a economia e a política que o 

processo de mudança incremental tem sua resultante, um novo marco institucional. Quanto a 

isto, North (1993) coloca: “As organizações com força de negociação suficiente usarão a 

política para alcançarem objetivos quando o resultado da maximização nessa direção excede o 

resultado de investir dentro das limitações existentes” (NORTH, 1993, cap. 9, p.106). 

A firma enquanto organização institucional não poderia ser diferente, também 

possuindo tal característica que se evidencia nos seus processos evolutivos de aprendizagem 

discutidos no tópico anterior. 

                                                           
10

 Esta idéia se aproxima das idéias desenvolvidas por Nelson & Winter, 2005, ao tratar a respeito da 

diferenciação entre inovação e imitação, e por PAVIT, 1984, ao distinguir o processo de “explotação” do 

processo de  “exploitação”. 

11
 Consiste em “ajustes marginais ao conjunto de regras, normas e cumprimento obrigatório que constituem o 

marco institucional” ou, “somatório de um agregado de pequenas alterações”, NORTH, 1993, cap. 10, p. 114. 
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2.3.3. Síntese dos elementos teóricos de análise do objeto de 
estudo desta dissertação 

 

Abordou-se aqui neste capítulo elementos puramente institucionalistas e 

neoschumpeterianos, associados à teoria evolucionária, que enfatiza o processo de mudança 

institucional que subordina a economia a um desenvolvimento mutável, dinâmico e incerto.  

Viu-se que, o arcabouço analítico institucionalista está mais próximo do campo 

analítico heterodoxo do que do mainstream neoclássico, visto que os princípios 

institucionalistas originam-se a partir da oposição aos pressupostos neoclássicos de equilíbrio 

constante e racionalidade ilimitada. 

Embora a visão institucional por si só represente um grande avanço nos instrumentos 

teóricos de análise da realidade econômica, como foi a contraposição do modelo equilibrista e 

estático neoclássico por parte dos velhos e neo-institucionalistas, ou o surgimento da teoria 

dos custos de transação, constituída a partir dos trabalhos de Coase e Willianson, que 

promoveram uma importante contribuição na análise da interdependência dos agentes quando 

das transações econômicas, ou a já referida contribuição de North na compreensão do 

processo de mudança, essas possuem algumas limitações que são apontadas e “resolvidas” 

pela teoria evolucionária neoschumpeteriana.  

Daí a importância, não de abandonar a teoria institucional, mas, de adicionar a esta 

alguns elementos evolucionários/neoschumpeterianos, o que foi feito na primeira parte deste 

trabalho quando abordou-se os aspectos institucionais da firma. 

Diante disto, que elementos comuns podem ser obtidos nessas abordagens teóricas 

para analisar a trajetória das cadeias produtivas, e, em particular, da cadeia produtiva da 

carcinicultura, que será objeto de estudo empírico nos próximos capítulos? 

Em primeiro lugar, a idéia da inovação como elemento central do desenvolvimento 

tecnológico, abordada neste trabalho, permite pensar, analisar e compreender os prováveis 

motivos pelos quais uma determinada atividade econômica não logrou sucesso, já que se sabe 

de certo que a inovação é condição importante e indispensável para manutenção de vantagens 

e consequentemente de espaço necessário para o seu crescimento.  

Percebeu-se a partir do referencial teórico a importância de se reconhecer o caráter 

qualitativamente distinto das diferentes atividades econômicas no que diz respeito ao seu 



 37

potencial dinâmico de crescimento e inovatividade. Em outras palavras, cada atividade 

econômica possui um potencial específico de inovatividade que necessita assim de 

investigação própria. Sendo assim, este é um dos objetivos desse trabalho no que se refere a 

análise da carcinicultura nesta última década. 

Em segundo lugar, o referencial teórico proposto nesse trabalho permitiu compreender 

que a firma – um dos atores fundamentais no próprio processo de promoção do crescimento 

econômico, uma vez que é dentro dela que se desenvolvem as novas tecnologias – assim 

como todo e qualquer processo de mudança tecnológica, depende do grau de apropriabilidade 

privada da inovação.  

Por outro lado, o desenvolvimento das rotinas, do processo de aprendizado e das 

competências que se desenvolvem no interior das firmas, além de todas as demais relações 

que se desenvolvem no seu interior e exterior neste processo, obedece a microinstituições que, 

por sua vez, estão subordinados as macroinstituições. Daí a importância do ambiente 

institucional quando do desenvolvimento de análise da mudança econômica. Em que medida 

o ambiente institucional – micro e macro – favorece ou prejudica o crescimento e a 

manutenção das firmas no mercado? 

O processo inovativo, embora condição necessária, não é suficiente para garantir o 

crescimento da empresa e a sua inserção no mercado no longo prazo. Existem outros fatores 

de ordem institucional a serem considerados na análise da trajetória econômica de uma 

atividade que ultrapassam o domínio processual das empresas: o sistema legal regulatório – 

expresso através das leis; o sistema financeiro, o sistema político e outros elementos 

macroinstitucionais como próprio sistema cambial, que interfere e muito no desempenho das 

atividades econômicas.  

Nesse contexto, por último, mas não menos importante, considera-se que a 

implementação de instrumentos específicos de políticas públicas – fiscais, cambiais, 

monetárias, setoriais, ambientais e sociais – pode contribuir para o êxito ou o fracasso das 

cadeias produtivas em geral e da carcinicultura em particular. 

Em suma, os conceitos adotados ou abstraídos das abordagens neoschumpeteriana e 

institucionais – como, por exemplo, os conceitos de aprendizado tecnológico, rotinas, 

competência, paradigmas, trajetórias, de mudança institucional e outros elementos intrínsecos 

ao processo de desenvolvimento tecnológico como o aspecto de cumulatividade do 
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conhecimento e o seu caráter tácito - são, de fato, mais amplos e complexos, remete não 

apenas a indagar quanto aos possíveis elementos capazes de interferir no crescimento da 

firma, mas, também, sobre aqueles cujo papel é também manter a firma em processo de 

contínua expansão. 

Portanto, considera-se este um referencial teórico rico e amplo para análise do 

desenvolvimento econômico das atividades que colocam a firma e as cadeias nas quais elas se 

inserem no centro da análise relativa aos processos de inovações tecnológicas e institucionais, 

que, por sua vez, estão inseridos dentro de um sistema ou ambiente institucional, como será 

visto a partir do próximo capítulo. 
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3.  EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA ATIVIDADE 
CARCINICULTORA NO RN: da formação dos alicerces 
institucionais ao panorama atual 

 
 

Este capítulo tem por primeiro objetivo descrever toda a evolução histórica da 

atividade carcinicultora no Rio Grande do Norte a fim de elaborar o pano de fundo da sua 

trajetória nesses últimos onze anos, tendo em vista que o passado é um importante aspecto a 

ser analisado no delinear do marco institucional vigente. 

A história do cultivo de camarões no mundo teve sua origem na década de 1930, 

através do trabalho de um jovem cientista japonês no ano de 1933, Motosaku Fujinaga. Seus 

estudos eram direcionados a busca de conhecimento sobre a morfologia e ecologia das larvas 

de camarões da espécie Penaus Japonicus, sendo sua grande descoberta a obtenção de ovos a 

partir de fêmeas ovadas de camarões (GUIMARÃES, 2007, p.8) 

Mas é na década de 1960 que o Japão torna-se pioneiro no cultivo de camarões em 

escala industrial, segundo GUIMARÃES (2007): “O cultivo de Camarões em escala industrial 

foi iniciado por M. Fujinaga ... Daí em diante as fazendas de camarões no Japão começaram a 

surgir”. 

Foram inúmeros estudos desenvolvidos pelos japoneses inclusive em parceria com os 

Estados Unidos que nesta década também já possuía uma avançada tecnologia no cultivo de 

larvas de camarão. Todavia, mesmo com todos os avanços, havia ainda algumas dificuldades 

a serem enfrentadas pelos japoneses e norte americanos:  

 
 
“Tanto o Japão como os Estados Unidos, apesar de possuírem naquela época uma 

avançada tecnologia no cultivo de larvas de camarões, tinham, entretanto 

desvantagens para levar avante o cultivo da pós-larva ao estágio adulto. As 

desvantagens consistiam na existência de um clima adverso para esta atividade 

quando baixas temperaturas são atingidas em determinadas épocas do ano; 

preços proibitivos de áreas propícias para o cultivo e indisponibilidade de áreas 

impermeáveis” (GUIMARÃES - Revista Ciências Sempre – FAPERN, 2007, p.8). 

 
 

No Brasil o cultivo do camarão marinho foi iniciado na primeira metade dos anos 

setenta, mais especificamente em 1973, através da realização de experimentos nos estados do 
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Rio Grande do Norte com o inicio do Projeto Camarão, passando a adquirir caráter 

empresarial no final dos anos oitenta, substituindo as espécies nativas Farfantepenaeus 

subtilis, F. brasiliensis e Litopnaeusschmitti pela espécie Marsupenaeus Japonicus, de origem 

asiática.  

A fim de detalhar a riqueza do processo histórico da atividade carcinicultora no estado 

do Rio Grande do Norte e didaticamente melhor visualizar a evolução econômica/institucional 

da atividade carcinicultora no referido estado, dividi-se esse período que vai de 1973, onde 

originou-se os primeiros experimentos com a atividade no estado, a 2009, último ano a ser 

analisado por este trabalho, em 3 fases: 1ª) formação dos alicerces institucionais  da 

carcinicultura no Rio Grande do Norte que vai de 1973 a 1996; 2ª) Crescimento e ápice da 

atividade no período de 1997 a 2003; e a 3ª) Decrescimento e retomada atividade no período 

de 2004 a 2009. 

 
 

3.1.  FORMAÇÃO DOS ALICERCES INSTITUCIONAIS – 1973 A 
1996 
 

Para CARDENAS, 2007, essa primeira fase é denominada de “indução do estado”. De 

fato o surgimento da atividade carcinicultora no Rio Grande do Norte dar-se através do apoio 

institucional do Estado que resolve em 1973, através do governo de Cortez Pereira, iniciar o 

Projeto que ficará conhecido como o ponta-pé inicial da atividade carcinicultora nesse estado: 

O Projeto Camarão. 

O Projeto Camarão tem sua origem na idéia trazida pelo então presidente do Banco de 

Desenvolvimento do Rio Grande do Norte (BDRN), Sr. Arimar França, ao Governador 

Cortez Pereira durante uma de suas viagens a São Paulo. 

Guimarães (2007) relata o encontro de onde nascerá o embrião da atividade 

carcinicultora no estado do Rio Grande do Norte.  

 
 
“...um homem entrega, sorridente, ao então governador do Rio Grande do Norte, 

Cortez Pereira, um suplemento do Jornal do Brasil que falava sobre o cultivo de 

camarões no Japão ... Dizia a reportagem que o Japão apesar de estar 

desenvolvendo em nível comercial o cultivo de camarões a partir de desovas em 

laboratórios, sofria pela falta de determinadas condições necessárias para 

continuidade daquela atividade”(GUIMARÃES, 2007, p.18). 
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As tais condições que faltavam ao Japão sobravam ao Rio Grande do Norte, de forma 

que Cortez Pereira empolgado com o potencial natural desse estado para desenvolvimento da 

atividade decide investir nas pesquisas necessárias para início do cultivo do camarão no 

mesmo. 

O primeiro passo foi a realização da viagem de observação aos estuários da Ásia e 

América do Norte com o objetivo de absorver a tecnologia necessária para desenvolvimento 

do cultivo de camarão no Rio Grande do Norte. 

Essa visita técnica se deu aproveitando uma viagem que já estava agendada do Sr. 

Arimar França ao Japão, para participar da assinatura do contrato para construção de uma 

fábrica de tecidos no Seridó (GUIMARÃES, 2007). 

A equipe era composta por Tupan Ferreira de Souza, químico industrial, que dada sua 

ativa participação no Grupo de Estudos da Barrilha ficaria encarregado por toda a parte 

técnica da missão, o deputado Antônio Florêncio, político bastante preocupado com os 

problemas das regiões salineiras e Osmundo Faria que representava os interesses da iniciativa 

privada. 

A visita técnica que durou cerca de um mês, de 26 de janeiro de 1973 a 27 de fevereiro 

desse mesmo ano, possibilitou além do conhecimento do processo técnico utilizado pelos 

japoneses para produção de camarões em viveiros, a observação do sistema de larvinicultura 

dos norte americanos que já era mais avançado que a dos japoneses. 

Mas ainda era necessário adaptar os sistemas utilizados tanto pelos japoneses, quanto 

pelos norte americanos as condições ambientais do Rio Grande do Norte. Com as informações 

técnicas já coletadas na visita de observação, era necessário agora passar para fase de testes, 

sendo preciso buscar apoio financeiro para pesquisa. 

O apoio financeiro não foi um grande obstáculo a principio. Como já comentado 

anteriormente Cortez Pereira estava vislumbrado com a possibilidade de desenvolvimento 

econômico que poderia ser gerado pela atividade e tinha apoio do Arimar França, o então 

presidente do BDRN responsável por trazer a idéia a Cortez Pereira. Assim, o Banco de 

Desenvolvimento do Rio Grande do Norte (BDRN) criou convênio com a Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) financiando o Programa de Viabilidade da Cultura 

de Camarões (GUIMARÃES, 2007, p.21). 
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Daí nasce o Projeto Camarões que tinha como principais objetivos:  

 
 

a) Desenvolver pesquisas básicas que determinariam o conhecimento das 
condições naturais das áreas consideradas como favoráveis à implantação de tal 
cultura; 
b) Desenvolver pesquisas aplicadas que determinariam a adaptação das técnicas 
de cultivos de camarões, desenvolvidas, testadas e aprovadas com sucesso em 
outros países; 
c) aproveitar as áreas ociosas ( e salinas em processo de extinção) próprias ao 
cultivo de camarões; utilizar a capacidade de frigorificação do estado;  
d) criar milhares de empregos diretos e indiretos e gerar divisas. 

 
 

Durante cerca de oito anos, através do Projeto Camarões, procurou-se desenvolver no 

estado as tecnologias na área alimentar e da larvinocultura. Foram necessários, além de muito 

apoio institucional técnico/financeiro para desenvolvimento das pesquisas por parte de 

diversas instituições ao longo desses anos - como BDRN, UFRN, Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico (SEDEC), Brascan Nordeste – uma grande dedicação e desejo de que desse certo 

por parte dos envolvidos no Projeto. 

Tal dedicação potencializava a busca de novas alternativas de continuidade dos 

estudos de viabilidade que vinham sendo desenvolvidos. Esse desdobramento é citado por 

Guimarães (2007), quando trata da difícil situação que passa a enfrentar o Projeto Camarão 

com a saída do Governador Cortez Pereira em março de 2005: 

 
 

“Sem a participação efetiva do governo o Projeto estava fadado a 

morrer....Novamente seu coordenador geral, Tupan Ferreira, deu-lhe uma 

sobrevida: celebrou outros convênios com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), 

com o Banco Nacional de Desenvolvimento(BNDE)”, entre outras instituições. 

(Ciência Sempre, Guimarães, 2007, p.25). 

 
 

O Projeto Camarões foi indispensável para que fossem muito bem plantados os 

fundamentos da atividade. Através dos resultados alcançados nas pesquisas do Projeto foi 

possível a rotineirização dos processos básicos de cultivo de larvas do ovo às pós-larvas, o 



 43

cultivo de microalgas a partir do isolamento das células e o controle da maturação para 

reprodução em cativeiro.  

Apesar de todos os avanços tecnológicos - sobretudo a comprovação de que se 

poderiam produzir pós-larvas de camarões a parir do ovo - das evidências comprovadas da 

plena viabilidade do negócio, da existência, finalmente, de mão de obra especializada para 

executar as tarefas, ainda não havia uma técnica definida para uma produção em escala 

comercial. 

Esse progresso foi de fato conquistado apenas no início da década de 1980, através de 

esforços conjuntos com a iniciativa privada. A CIRNE – Companhia industrial do Rio Grande 

do Norte – que já vinha investindo desde 1970 nas experiências do cultivo do camarão 

buscando encontrar seu próprio sistema de cultivo de camarão em viveiros12.  

Essa empresa foi estimulada a investir nesse novo ramo de atividade, por um lado, 

pelas condições institucionais e naturais favoráveis e pela plena viabilidade do negócio, 

evidenciada pelos números das pesquisas até então realizadas, possíveis de se alcançar; e por 

outro lado, pela opção econômica que representava a atividade carcinicultora para 

aproveitamento das suas áreas salineiras, está descobriu-se a frente ser tecnicamente inviável 

(GUIMARÃES, 2007). 

Em 1972 a CIRNE constrói o seu primeiro viveiro para iniciar as suas experiências e 

após nove anos consegue iniciar a sua produção em escala comercial. As principais 

dificuldades enfrentadas para chegar a esse resultado foram: a descoberta de uma técnica 

eficiente para ser utilizado na produção do camarão em cativeiro em larga escala e o 

fornecimento de grande quantidade de pós-larvas necessário ao povoamento dos viveiros. 

Para superar tais dificuldades foi de suma importância o apoio do Projeto Camarão 

que tinha como objetivo fazer com que a empresa privada explorasse aquela atividade. A 

experiência acumulada pelos técnicos do Projeto Camarão, somou-se aos investimentos da 

CIRNE na construção em 1979 dos seus próprios laboratórios de produção de pós-larvas, já 

                                                           
12

 Segundo Guimarães (2007) esse era “ Um sistema diferente do empregado pelos americanos, pelos 

japoneses e até mesmo pelo Projeto Camarão de Natal”. Sobre a adoção desse novo sistema pela CIRNE 

Guimarães comenta: “Esqueceram do método de cultivo de camarões em viveiros aplicado no projeto em Natal 

à base de ração artificial num protótipo do modelo japonês, e desenvolveram uma técnica de cultivo usando as 

condições ambientais com a indução do aumento da alimentação natural” (GUIMARÃES, 2007, p.27, 28). 
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que o Projeto camarões não conseguia abastecer a empresa com a quantidade de larvas 

necessária para produção em escala comercial.  

A superação desses obstáculos leva a tão esperada conquista a qual Guimarães cita: “E 

ali estava a única empresa do Rio Grande do Norte com uma maneira de produzir camarões, 

hibridizada pelas experiências em suas próprias terras e pelas experiências do Núcleo Potengi, 

apenas porque acreditou que o camarão poderia ser uma opção econômica para o sal” 

(GUIMARÃES, 2007, p.28). 

Mas, foi somente a partir da primeira metade dos anos noventa, com a introdução da 

espécie Litoperaneus Vannanei, que o desenvolvimento da carcinicultura no país se processou 

em bases mais sólidas, dada a rápida adaptação dessa espécie às condições dos estuários 

brasileiros (CARDENAS, 2007; CARVALHO, 2005; GUIMARÃES, 2007; ROCHA E 

RODRIGUES, 2004). 

O ritmo comercial acelerado se deu a partir de 1996, devido as condições favoráveis 

de mercado, conseqüência da crise enfrentada pelo Equador, maior produtor mundial na 

época. Tal fato, além de abrir o mercado mundial para o camarão brasileiro atraiu uma 

verdadeira enxurrada de novos produtores, no Ceará, na Bahia, em Pernambuco, no Rio 

Grande do Norte entre outros (LOPES, 2005). 

 
 

3.2.  CRESCIMENTO E ÁPICE DA ATIVIDADE – 1997 A 2003 
 

Com o ambiente institucional constituído - instituições de apoio a pesquisa que 

possibilitaram desenvolvimento de tecnologia para produção de larva e pós-larva, 

desenvolvimento de técnicas de cultivo do camarão em viveiro, e toda experiência acumulada 

– e condições favoráveis de mercado com significativo aumento da demanda pelo camarão 

brasileiro, o resultado foram seis seguidos anos de estrondoso crescimento da atividade, 

superando todas e quaisquer expectativas. 

O flagrante do bom desempenho da atividade no país evidencia-se pela extraordinária 

evolução da sua produção, bem como da área cultivada, dos níveis de produtividade e das 

exportações do camarão cultivado, expressos na tabela 1, baixo. 
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Tabela 1- Evolução da Carcinicultura Brasileira 1997-2003 
Itens/anos 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Crescimento 

Área de viveiros em 
há 

3.548 4.320 5.200 6.250 8.500 11.016 14.824 317,81% 

Produção em ton. 3.600 7.250 15.000 25.000 40.000 60.128 90.190 2405,28% 

Produtividade em 
kg/há/ano 

1.015 1.680 1.680 4.000 4.706 5.458 6.087 499,41% 

Fonte: Rocha e Rodrigues (2004), ABCC. 

 
 

Nesse período acima, que vai de 1997 a 2003, a expansão da produção se justifica pelo 

aumento da área de viveiros, bem como pelo aumento da produtividade dando um salto 

surpreendente de 3.600ton. em 1997 para 90.190.190ton. em 2003. 

O crescimento da área de viveiros, por sua vez, nesse mesmo período, que foi 

evidenciado de ano a ano e que no período obteve o crescimento acumulado de 317% 

(comparando 1997 a 2003), pode ser explicado pelo aumento, tanto, do número de produtores, 

de pequeno, médio e grande porte ( que no geral passa de 680 produtores para 905- ABCC), 

quanto, pelo aumento na área cultivada (passa de 11.016ha para 14.824). 

Ademais os próprios valores respectivos às exportações de camarão brasileiro para 

demais países demonstram a pujança desse recente seguimento agroindustrial que obteve um 

crescimento no valor de suas exportações na ordem de 7.931%(ALICEWEB/MDIC) no 

período que vai de 1998 a 2003( passando de US$ 2.813.413em 1998 para US$ 225.943.939 

em 2003). 

Entre os estados brasileiros os que mais se destacaram, nesse período, foram o Ceará 

acompanhado do Rio Grande do Norte. Como verificamos em quadro abaixo: 
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                      Fonte: ABCC (2004) Estatísticas do Setor 

Figura 1 - Valor das exportações de camarão cultivado – 1999 a 2004 

 

 Esses possuem o maior número de produtores, com respectivamente 126 e 280, 

referente ao ano de 2002 e maior capacidade de processamento e congelamento do camarão 

com capacidades de 250 e 210ton/dia respectivamente. Além disso, o Rio Grande do Norte 

representa o estado com o maior número de laboratórios para produção de pós-larva com nove 

instalações contra quatro no Ceará e cinco na Bahia ano de 2002 (ROCHA e RODRIGUES, 

2004 apud Costa e SAMPAIO, 2003). 

No caso específico do Rio Grande do Norte, no período entre 2002 e 2004, o camarão 

cultivado passou a ocupar o primeiro lugar na pauta de exportação em relação aos demais 

produtos agropecuários chegando a representar 40% da pauta de exportação agropecuária, 

contra 32,12% da fruticultura em 2004. Esse período evidencia uma conjuntura extremamente 

favorável, nos aspectos produtivos, de mercado e institucional. Para melhor visualização 

vejamos gráfico 1: 
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Gráfico 1 - Distribuição da exportação dos principais produtos agropecuários do Rio 
Grande do Norte por grupo de 1999 a 2004 
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Outros produtos animais 0,09 0,09 0,17 0,03 0,00 0,14 0,08

Couros e peles 2,26 4,40 2,57 1,12 0,37 0,05 1,27

Peixes/crustác. exceto camarão 9,97 12,45 13,83 15,46 8,76 9,68 11,34

Camarão 2,61 17,66 28,43 36,17 39,87 40,02 32,51

Hort ículas 0,01 0,53 0,04 0,01 0,01 0,10 0,09

Castanha de Caju 32,85 26,85 18,79 14,55 14,57 15,89 18,19

Frutas 52,21 38,02 36,18 32,66 36,41 34,12 36,51

1999 2000 2001 2002 2003 2004
Total no 
período

 

 Fonte: Autoria própria. Dados MDIC, 2009.  

 
 

3.3.  DECRESCIMENTO DA ATIVIDADE E RETOMADA – 2004 
A 2009: AS MUDANÇAS DE CENÁRIO A PARTIR DA CRISE E A 
NOVA POSTURA ESTRATÉGICA 
 

Após seguidos anos de crescimento acelerado a atividade enfrentou, a partir de 2004, a 

maior crise de toda sua história culminando numa mudança do cenário anterior e na  adoção 

de uma nova postura estratégica por parte das firmas. 

O cenário exposto anteriormente, mostrando a evolução do setor até 2003/200413, que 

reflete a pujança da atividade carcinicultora, tendo o estado do Rio Grande do Norte como um 

dos principais estados a frente de tal desenvolvimento, distingue-se da situação que se 

encontra a carcinicultura brasileira a partir de 2004 e mais especificamente a do Rio Grande 

do Norte. 

                                                           
13

 Esses dois anos representam a transição. Embora, o Rio Grande do Norte o ano de 2004 apresente ainda 

bons resultados, os problemas que culminaram na crise do setor já começam a se apresentar no ano de 2003. 
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Várias são as dificuldades e problemas enfrentados pela atividade, a partir de 2004 e 

ainda mais agravados no ano de 2005. O primeiro, evidenciado, já no fim de 2003, são as 

doenças provocadas por vírus aos viveiros. Tais vírus entraram pelo estado do Piauí e se 

espalharam contaminando a produção em todos os estados nordestinos sem exceção.  

Os vírus provocam a queda da produtividade, a diminuição do tamanho do camarão e 

o tempo de maturação dos mesmos nos viveiros, isto é, o tempo de permanência deles no 

ciclo, aumentando principalmente os custos com a ração para alimentação e com energia 

elétrica e dificultando também o alcance do tamanho ideal do camarão exigido pelo mercado 

externo consumidor. 

A incidência, o vírus da mionecroseinfecciosa ( IMNU) foi considerado pelos 

produtores como um dos principais responsáveis pela  redução na produção de camarão, 

desde que foi oficialmente detectado nos viveiros potiguares no primeiro semestre do ano de 

2005. 

Fora isso, ainda existe pelo menos outros quatro principais problemas que dificultaram 

a situação e agravaram a crise no segmento carcinicultor: a política de dumping, 

implementada pelos Estados Unidos à produção de camarão brasileira, a valorização do real 

frente ao dólar, os problemas ambientais e a conseqüente dificuldade na obtenção do crédito. 

O cenário mundial mudou depois que os norte-americanos impuseram elevadas tarifas 

ao produto brasileiro, o chamado dumping. Segundo entrevista prestada á Tribuna do Norte, 

em 26/set./2005, o senhor Anton Safieh, vice-presidente da Associação Norte-rio-grandense 

dos Criadores de Camarão (ANCC) declara: “O dumping não foi criado para inibir a 

concorrência desleal. Mas para acabar com qualquer tipo de concorrência”. Ainda segundo 

ele: “o camarão brasileiro está ‘de bandeja’ no mercado europeu dependendo exclusivamente 

do consumo da França e da Espanha. Até o ano passado o principal destino do camarão 

produzido no Rio Grande do Norte era os EUA.” (LOPES, 2005). 

Embora o problema viral implique em aumento de custos danosos para o segmento, 

segundo Anton Safieh, em mesma entrevista concedida a Tribuna, “a questão do dumping, 

aliada à valorização do real, representam a principal doença da carcinicultura”. 

Na indústria de beneficiamento o número de demissões em 2005, segundo cálculo do 

sindicato desse segmento, já passavam de mil. Das 12 empresas de processamento existente 

no Rio Grande do Norte, pelo menos, 4 fecharam as portas só neste ano. O cálculo das 

empresas é que em 2005 foram processados apenas 3,6 contêineres por mês, quando o 
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mínimo para pagar o custo do frigorífico seriam 6 contêineres. Em algumas indústrias 

beneficiadoras a situação ainda foi pior cuja produção não chegava a 1 contêiner por mês 

(LOPES, 2005). 

Como se já não bastasse a difícil situação do enfrentamento da política anti-dumping, 

os anos seguintes, período entre 2003 a 2008 prossegue-se uma contínua desvalorização 

cambial. Que pode ser identificada no gráfico 2 o qual segue: 

 
 

Gráfico 2 - Comportamento da taxa de câmbio de 2003 a 2009 
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                   Fonte: Banco Central, 2010. Elaboração da autora. 

 
 
Os problemas ambientais gerados pela atividade carcinicultora, apresenta-se como 

mais um grande desafio a ser enfrentado pela atividade carcinicultora e centram-se sobre tudo 

na poluição provocada pelos resíduos deixados no cultivo do camarão e pela degradação das 

áreas de preservação ambiental, nesse caso conseqüência principalmente do desmatamento 

dos mangues e do avanço dos viveiros nas áreas de preservação permanentes situadas as 

margens das lagoas e rios, onde se desenvolve a atividade. 

Todos esses problemas foram resultados de uma busca de crescimento econômico 

indissociado da sustentabilidade ambiental. A demanda crescente pelo camarão no mercado 

internacional, na década de noventa até o ano de 2003, associado a lucratividade 

proporcionada pela atividade, e a difusão dos conhecimentos e informações para o processo 

de cultivo, atraiu uma enxurrada de novos produtores que não tendo qualquer preocupação 
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com o meio ambiente e centrados apenas nos retornos econômicos da atividade passaram a 

operar em sistemas de alta densidade, utilizando produtos inadequados ao meio ambiente e 

estendo suas produções a qualquer área que lhes fosse possível ampliar sua produção e seu 

faturamento, a despeito da degradação ambiental. 

A partir de 2004 já se começa a sentir os efeitos negativos como o surgimento de 

algumas doenças provocadas no camarão pela alta densidade, mortalidade, redução do seu 

tamanho gerando queda de produtividade e prejuízos. 

Uma outra conseqüência foi a intensificação das ações educativas e punitivas dos 

organismos reguladores, como o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente 

(IDEMA) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), e, configuração de uma resolução de lei para a atividade carcinicultora e normas 

estabelecidas pelo CONAMA. 

A questão ambiental passa a ter maior atenção, não apenas pelas instituições 

ambientais, mas por todas aquelas que estão diretamente ligadas à busca de um 

desenvolvimento, ambientalmente/economicamente sustentável.  

 As próprias instituições de crédito passam a vincular a concessão do crédito a 

apresentação da licença ambiental. Se por um lado essa ação institucional criou mais um 

incentivo para que os produtores se adequassem às normas ambientais, por outro burocratizou  

e dificultou a obtenção do crédito junto as referidas instituições. 

O certo é que nesse quadro de crise, de grande instabilidade e incerteza da atividade 

carcinicultora, as instituições de crédito passaram a atuar com mais cautela e maiores 

exigências na concessão dos financiamentos.  

O Poti, em sua edição dominical, em 23/jan/2005, ressalta a dificuldade na obtenção 

no financiamento: “O financiamento ainda é muito difícil, principalmente para o pequeno e 

médio produtor. Os carcinicultores só têm acesso ao crédito se tiverem uma licença ambiental, 

argumenta Itamar Rocha [...] Em 2004, o nosso setor recebeu cerca de R$ 200 milhões [...]. 

Para que a capacidade da indústria carcinicultora cresça precisamos de investimentos na 

ordem de R$ 300 milhões, acrescenta Itamar” ( O Poti, 23/jan/2005: p.2, reportagem sobre a 

crise da Tailândia apud LOPES, 2005). 

Essa postura adotada por essas instituições, nesse primeiro momento, amplia ainda 

mais as dificuldades pelas quais vinham passando as empresas carcinicultoras, sobre tudo, as 

grandes empresas agroindustriais que se descapitalizaram - em parte pela desvalorização do 
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dólar, aumento dos custos e pelo grande volume de gastos para aumentar instalações, 

investimentos realizados por agroindústrias ainda em período prospero (LOPES, 2005).  

A difícil situação da atividade nesse período é expressa pelo decréscimo no valor 

exportado e pelo grande número de demissões no segmento. Segundo dados trazidos em 

entrevista da Tribuna do Norte (em 26/09/2005), “No último mês de agosto em relação a igual 

período de 2004, as estatísticas mostram que houve um decréscimo de 40,13% no valor 

exportado [...] uma diferença de US$ 2.131 milhões que equivale a 571ton ( site: 

www.tribunadonorte.com.br, acesso em 03/12/2005). 

Segundo Lopes(2005): “Chega-se a pensar se não é o fim da carcinicultura”. Em 

entrevista que a mesma realizou com o Sr. Sávio, proprietário da agroindústria Marine 

localizada no município de Canguaretama, é destacado que “... a fase é a pior que o setor 

enfrenta desde o início da atividade no estado”.  

Diante desse quadro de crise que vivenciou esse segmento foi imprescindível a adoção 

de uma nova postura estratégica por parte das empresas. Nesse sentido, a ação estratégica das 

empresas nesse seguimento, principalmente dos produtores e agroindústrias processadoras, 

centrou-se na redução de custos e redefinição do foco de escoamento para produção. 

A redução dos custos centrou-se no enxugamento do quadro de funcionários e na 

busca por isenções por parte do Governo. Segundo Lopes (2005) o depoimento de um grande 

produtor do estado revela que algumas empresas demitiram quase que totalmente os 

funcionários que desempenhavam as funções de execução nas empresas, com exceção, 

daqueles que possuíam alguma função estratégica, como fiscalização das atividades de 

execução, e os que desempenhavam as funções administrativas. 

Quanto à mudança de foco, os produtores de camarão voltaram sua atenção ao 

mercado nacional. Em artigo do jornal Tribuna do Norte, através de informações da ANCC, 

ressalta-se o tamanho do mercado interno dizendo: “O mercado interno é imenso. Mas, só 

agora diante da crise, os produtores e a indústria de beneficiamento resolveram apostar nele” 

(LOPES, 2005). 

Um outro problema, esse de ordem natural, foram as fortes chuvas que por vezes 

provocou perdas de produção e de infraestrutura em vários estados do Nordeste como Rio 

Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Somente no Rio Grande do Norte, o maior 

produtor de crustáceos no país, foi contabilizado 20 milhões de perdas no ano de 2009 

(ABCC, 2009). 
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Mesmo com todos os problemas que se abateram sobre a atividade carcinicultora, e de 

todo o quadro de crise descrito anteriormente a atividade conseguiu estabilizar-se 

paulatinamente é o que demonstra alguns indicadores econômicos. Para que seja visualizado 

todo esse processo, da crise a recuperação, pelo qual passou a atividade nesta última década 

tratar-se-á de evidenciar o comportamento de algumas das principais variáveis econômicas 

neste período. 

O comparativo das exportações de camarão entre Brasil e Equador evidencia a entrada 

da carcinicultura brasileira no mercado internacional que se inicia de forma ainda pouco 

expressiva em 1998, mas, que foi ganhando espaço nesse mercado até 2000 dado os 

problemas enfrentados pelo Equador. A parir de 2001, já inserida no mercado externo, a 

exportação de camarão brasileira obteve a cada ano taxas de crescimento surpreendentes, 

chegando de 2001 a 2002 crescer sua participação nesse mercado cerca de 77% e de 2002 a 

2003 54,6%. Veja na figura 2, abaixo, o comportamento da variável exportação brasileira:  

 
 

 

Fonte: ABCC XI, ed. nº 1, p.58,  jun 2009. 

Figura 2 - Comparativo das exportações de camarão  do Brasil e Equador – 1998 a 2008 

 
 

Na figura acima, a queda nas exportações brasileira, entre os anos de 2004 a 2008, 

reflete os problemas já relacionados anteriormente, assim como a mudança de foco de 

mercado, isto é o novo direcionamento da produção para o mercado interno. 
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Visualiza-se com mais clareza o direcionamento da produção de camarões para o 

mercado interno, além do comportamento da produtividade na figura 3. 

 
 

                             

Fonte: ABCC, ano XI, ed nº 1, p.69, jun/2009. 

Figura 3 - Evolução da atividade carcinicultora no Brasil – 1998 a 2008 

     
 
No hiato entre produção total e exportação, pode-se identificar o espaço desse novo 

mercado, que vem absorvendo desde 2005, a cada ano, um volume cada vez maior da 

produção. Essa diferença da produção que certamente destina-se ao mercado interno chega a 

cerca de 23.000 toneladas em 2005, 35.000 toneladas em 2006, 50.000 toneladas em 2007 e 

60.000 toneladas em 2008. 

A redução da produtividade constitui em outra variável importante na análise do 

desenvolvimento de uma atividade econômica, que no caso específico da atividade 

carcinicultora esta muito ligada tanto a fatores naturais, quanto a tecnologia empregada no 

manejo. A figura evidencia um comportamento crescente da produtividade da carcinicultura 

brasileira de 1998 a 2003 seguido de uma queda nos anos seguintes Embora, observe-se 

indícios de estabilização da produtividade levando-se em conta uma variação negativa cada 

vez menor. 

Outra variável que tem apresentado mudança no seu comportamento é a taxa de 

câmbio, que embora, como mostrada anteriormente, tenha se desvalorizado nesses últimos 
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seis anos, conforme gráfico abaixo tem apresentado taxas de variação negativas decrescentes 

e no ano de 2009 valorização cambial de 2,8% em comparação com ano anterior. Mesmo com 

o preço internacional apresentando melhora, e a crescente demanda internacional pelo 

produto14,onde a taxa de câmbio passou de cerca 1,7% para 2%, o gráfico anterior evidencia 

que a tendência tem sido a expansão do mercado interno. Um dos motivos certamente para 

essa escolha tem sido a boa absorção do produto nesse mercado.  

 
 

Gráfico 3 - Variação da taxa média de câmbio de 2003 a 2009 
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             Fonte: Banco Central, 2010. Elaboração da autora. 

 
 

Levando-se em conta o potencial de consumo15 que tem o Brasil, certamente a 

tendência que as empresas carcinicultoras continuem adotando essa postura estratégica só 

aumenta. A não ser que as condições do mercado internacional mudem e se mostrem 

extremamente favoráveis a ponto de compensar o mercado interno que possui como grande 

vantagem a estabilidade na sua demanda, se comparado com o mercado internacional. 

                                                           
14

 O volume das importações nos últimos dez anos. Só na União Européia no período de 1997 a 2006, o 

crescimento do volume exportado foi de 83,28%. E a tendência ao aumentos das importações é seguida 

também pelos Estados Unidos, Japão, Ásia, e outros que apresentam respectivamente um crescimento médio 

anual da ordem de 9,38%, 3,32%, 13%, 5,34%, 7,39% (ABCC, Uma Nova Visão de Mercado, 2007, p.16). 

15
 O consumo per capita de camarão no Brasil é de 250g representando pouco mais de 30% da média mundial 

que é de 750g e menos de 20% do consumo do México, 1,3Kg. Internamente o consumo per capita de  

camarão em 2006 foi de 250g, enquanto o de carne vermelha, carnes brancas e pescados foram 

respectivamente: 29,6Kg, 47,7Kg e 6Kg, evidenciando um espaço gigantesco para crescimento.   
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O comportamento da carcinicultura brasileira está estreitamente relacionado ao 

comportamento da carcinicultura nordestina, uma vez que essa é responsável por 96,86%, 

segundo dados de 2008, da produção nacional de camarão cultivado, uma característica ligada 

aos aspectos naturais favoráveis ao cultivo do camarão nesta região. No gráfico 4 podemos 

observar o comportamento da participação da Região Nordeste, bem como das demais 

regiões, na produção de camarão brasileiro no período de 2003 a 2008. 

 
 

Gráfico 4 - Comportamento da participação das regiões na produção de camarão 
cultivado brasileira – 2003 a 2008 
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Fonte: Elaboração própria a partir de Andrade, Damasceno e Stanford (2009), elaborado 

com base nos dados do IBAMA, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e ABCC (2009). Sendo 2008 

projeção. 

 
 

O estado do Rio Grande do Norte se coloca nesse mesmo período, entre 2003 a 2008, 

na primeira colocação na produção nacional de camarão, seguido do Ceará, Bahia e 

Pernambuco. A produção do Rio Grande do Norte considerando o ano de 2008 representou 

42% da produção nordestina e 40% da nacional, evidenciando o peso do estado na 

composição da produção. 

A trajetória da produção norte-rio-grandense trás uma outra evidência que é o 

comportamento desta variável frente as mudanças mercadológicas, tecnológicas, ambientais 

ocorridas a partir de 2003. A queda da produção que se inicia em 2003 e que se prolonga até 

2005 está relacionada aos problemas já citados da crise na atividade. A partir de 2005 é 
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perceptível um novo comportamento, dessa vez ascendente na produção do Rio Grande do 

Norte. Esse crescimento evidencia uma ainda tímida recuperação, se comparado às taxas de 

crescimento do período áureo da atividade, mas significativa ao relacionarmos com os 

complexos problemas enfrentados.  

 
 

Gráfico 5 - Evolução da produção de camarão cultivado nos principais estados 
produtores - 2003 a 2008 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Anos

P
ro
du
çã
o 
(T
)

RN

CE

BA

PE

 

Fonte: Autoria própria. Dados Andrade, Damasceno e Stanford (2009), elaborado com 

base nos dados do IBAMA, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e ABCC (2009). Sendo 2008 

projeção. 

 
 

Seguindo a tendência nacional, a carcinicultura no Rio Grande do Norte, apresenta 

uma queda contínua das suas exportações de 2004 a 2009, como evidenciado no gráfico 6:  
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Gráfico 6 - Comportamento das exportações de camarão do Rio Grande do Norte de 
1999 a 2009 
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 Fonte: Elaboração própria. Dados MIDIC, sistema Aliceweb, 2009.  

 
 

Percebe-se, se comparado o comportamento das exportações ao comportamento da 

produção a partir de 2006, um direcionamento inverso dessas duas variáveis, o que indica o 

escoamento da produção ao mercado interno. Tal comportamento assemelha-se ao 

comportamento da destinação da produção brasileira, já evidenciado anteriormente.  Essa 

similaridade justifica-se em parte pela representatividade do Rio Grande do Norte na 

atividade carcinicultora. 
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4. UMA ABORDAGEM INSTITUCIONAL DA 
CARCINICULTURA NO RIO GRANDE DO NORTE NA 
ÚLTIMA DÉCADA: O CASO DO ESTUÁRIO GUARAÍRA 

 
 

O estado do Rio Grande do Norte é naturalmente propicio à produção de camarão em 

cativeiro. Localizado em área com adequada temperatura ambiente e água de boa qualidade 

conta com a existência de sete importantes estuários (Ver figura 4) nos quais se cultiva 

camarão marinho. Os estuários Apodi-Mossoró, Piranhas-Assú e Galinhos-Guamaré estão 

localizados no litoral norte. No litoral oriental encontram-se os outros quatros estuários, 

Ceará-Mirim, Potengi, Guaraíra-Papeba-Nísia Floresta e Cunhaú. 

 
 

 
Fonte: Cluster do Camarão do RN. Plano de desenvolvimento sustentável para a carcinicultura no estado do Rio 

Grande do Norte, primeira edição, julho 2001. 

Figura 4 -– Principais estuários de cultivo de camarão marinho no Rio Grande do Norte 

 
 

Em termos de tamanho o estuário Piranhas - Assú seria o que teria maior 

potencialidade de crescimento, contudo, é muito vulnerável a intempéries naturais, 

particularmente, as chuvas (enchentes). Atualmente, o estuário Piranhas - Assú, afetado pelas 

últimas grandes enchentes (2004 e 2008), teve várias empresas fechadas como a Potiporã, o 

Grupo Queiroz e Galvão. O Estuário Guaraíra é o que se destaca em números de produtores, 

atualmente, conta com 228, tornando-se assim, referência de estudo para este trabalho. 
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Assim, a proposta deste estudo é fazer uma abordagem institucional da carcinicultura 

no Rio Grande do Norte, nesta última década, focando o caso do Estuário Guaraíra nos 

aspectos institucionais internos a firma e nos aspectos macroinstitucionais. 

Neste sentido, este capítulo está dividido em duas partes, na caracterização do estuário 

e seus produtores e na análise institucional sob dois aspectos, o aspecto interno da firma onde 

o centro da análise está o processo inovativo e os aspectos relacionados às macro instituições 

que busca analisa o papel das instituições no apoio ao desenvolvimento da atividade. 

 
 

4.1.  CARACTERIZAÇÃO  
 

O Estuário do Guaraíra esta situado em cinco municípios do litoral oriental, são eles: 

Arêz, Goianinha, Senador Georgino Avelino, Tibau do Sul e Nísia Floresta apresentando 

respectivamente as seguintes áreas em hectares 245,22, 73,26, 399,11, 328,17, 304.6716. 

A pesquisa de campo realizada no Estuário do Guaraíra deteve-se a quatro municípios 

(Arêz, Goianinha, Senador Georgino Avelino, Tibau do Sul). O número de produtores de 

camarão em cativeiro existentes em cada um desses municípios e o número de questionários 

aplicados segue no quadro 1. 

 
 

Municípios Produtores existentes* Produtores entrevistados 

Arêz 39 8 

Goianinha 15 2 

Georgino Avelino 53 9 

Tibau do Sul 51 11 

Total 158 30 

Fonte: Autoria própria. *Dados do IDEMA setor de fiscalização. 

Quadro 1 - Distribuição por município dos produtores existentes e entrevistados do 
Estuário Guaraíra 

 
 

O dimensionamento da amostra baseou-se na amostragem aleatória simples. Para o 

tamanho da população de 158, com 90% de certeza e margem de erro de 13,7% a amostra 

com 30 questionários mostrou-se probabilística. 

O negócio de criação de camarão no Estuário do Guaraíra já funciona há bastante 

tempo. Os primeiros empreendimentos são datados ainda dos últimos anos da década de 

                                                           
16

 Informação obtida junto ao IDEMA  em 15/12/2009. 
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oitenta, quando a atividade ainda funcionava de forma bem artesanal com a captura do 

camarão sendo feita através da pesca dentro da própria lagoa do Guaraíra e o pescado 

colocado dentro de tanques (viveiros), que antes serviam para a criação de peixe, para a 

engorda. Mas é na década de noventa que a idéia de trocar peixe por camarão ganha força e 

um volume cada vez maior de produtores passam a explorar a atividade de cultivo de 

camarão. A distribuição dos produtores pela idade do empreendimento, apresentada na tabela 

2, mostra que a idade média do negócio é de 12,5 anos e que 40% dos produtores tem o 

negócio de cultivo de camarão há pelo menos onze anos e 20% há pelo menos dezesseis anos. 

Apenas 6,7% têm o negócio a menos de cinco anos. 

 
 

Tabela 2 - Distribuição dos produtores por Idade do empreendimento 

Anos Produtores % 

0 a 5 2 6,7 

6 a 10 10 33,3 

11 a 15 12 40,0 

16 a 20 6 20,0 

Total 30 100,0 

                          Fonte: Autoria própria. Pesquisa de campo no Estuário Guaraíra, 2010. 

 
 

O crescimento da produção de camarão cultivado é uma tendência mundial. De acordo 

dados da ABCC (2007, p. 16), de 1996 a 2005 foi observado um crescimento da participação 

da produção do camarão cultivado no mundo de 26,7% para 44,9% de toda a produção de 

camarão mundial. Dados da ABCC (2009, p.50) mostram que em 2007 a produção extrativa 

foi superada pela produção de cultivo, com os respectivos percentuais, 49% e 51% . 

No que se refere ao nível de instrução o grupo dos carcinicultores do Guaraíra é bem 

heterogêneo. Pode ser observado, conforme a tabela que segue, que os produtores sem 

instrução representa apenas 6,7% da amostra e que grande parte dos produtores, 26,7% tem 

segundo grau completo. Ainda, quase 17 dos produtores têm terceiro grau. No entanto, 23,3% 

ainda têm o primeiro grau incompleto (Ver tabela 3). 
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Tabela 3 - Distribuição dos produtores por grau de escolaridade 

Grau de escolaridade Produtores % 

Sem escolaridade 2 6,7 

Primeiro grau incompleto 7 23,3 

Primeiro grau completo 4 13,3 

Segundo grau incompleto 4 13,3 

Segundo grau completo 8 26,7 

Terceiro grau 5 16,7 

Total 30 100,0 

                           Fonte: Autoria própria. Pesquisa de campo no Estuário Guaraíra, 2010. 

 

Quando tratamos dos produtores por tamanho do empreendimento verificamos que a 

maior parte dos empreendimentos presentes no estuário do Guaraíra é de pequeno porte (ver 

gráfico 7), estima-se que cerca de 80% deles concentram-se na faixa de 0 a 5 hectares.  As 

fazendas de maior porte com área de cultivo maior do que 15 hectares constituem 

aproximadamente apenas 6,7% das propriedades amostradas. Contudo, elas representam 54% 

da área total cultivada. 

 

Gráfico 7 - Distribuição dos produtores pela área do empreendimento e grau de 
escolaridade 
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             Fonte: Autoria própria. Pesquisa de campo no Estuário Guaraíra, 2010. 

 

Ao relacionarmos o grau de escolaridade com o tamanho do empreendimento 

observamos que 100% dos produtores que não tem escolaridade a área do viveiro é menor que 
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5ha. Os produtores com segundo grau completo e terceiro grau são os que detêm as 

propriedades maiores, acima de 10hectares (Conforme dados tabela 4). Em suma, os mais 

escolarizados detém um volume maior de terras (riqueza). Verifica-se, portanto, que quanto 

maior o nível de instrução maior a tendência de posse de maiores propriedades.  

 
 

Tabela 4 - Distribuição dos produtores pelo Grau de escolaridade e tamanho do 
empreendimento 

Grau de 
escolaridade 

Tamanho do empreendimento (ha) Total 

0 a 5 6 a 10 11 a 15 >15 

Nº Nº de 
produtores 

% Nº de 
produtores 

% Nº de 
produtores 

% Nº de 
produtores 

% Nº de 
produtores 

% 

Sem 
escolaridade 

2,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 6,7 

Primeiro 
grau 
incompleto 

5,0 16,7 2,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 23,3 

Primeiro 
grau 
completo 

5,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 16,7 

Segundo 
grau 
incompleto 

4,0 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 13,3 

Segundo 
grau 
completo 

5,0 16,7 0,0 0,0 2,0 6,7 0,0 0,0 7,0 23,3 

Terceiro 
grau 

3,0 10,0 0,0 0,0   0,0 2,0 6,7 5,0 16,7 

Total 24 80,0 2 6,7 2 6,7 2 6,7 30 100,0 

Fonte: Autoria própria. Pesquisa de campo no Estuário Guaraíra, 2010. 

 

Uma característica bastante comum as fazendas do Estuário Guaraíra é a produção 

familiar. 47% das fazendas constituem empreendimentos familiares onde o funcionamento se 

dar através do trabalho das famílias que moram próximas aos viveiros. Vendo a distribuição 

dos produtores por número de emprego fixo e temporário gerado (tabela 5) detectamos que, 

respectivamente 50% e 70% dos produtores não têm trabalhadores fixos e temporários. A 

média de trabalhadores fixos e temporários contratados é de 2,6 por empreendimento. A 

maior parte dos produtores que empregam contrata de um a dois trabalhadores fixos e de 5 a 6 

trabalhadores temporários. Os trabalhadores temporários trabalham especialmente na 

despesca e no "tombo de lama" fase da limpeza e preparação dos viveiros para o próximo 

cultivo. 
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Tabela 5 - Distribuição dos produtores por número de empregado fixo e temporário 

Nº de 

empregado 

Produtor com empregado 

fixo 

% Produtor com empregado 

temporário 

% 

0 15 50,0 21 70,0 

1 a 2 8 26,7 1 3,3 

3 a 4 4 13,3 1 3,3 

5 a 6 2 6,7 4 13,3 

> 6 1 3,3 3 10,0 

Total 30 100,0 30 100,0 

        Fonte: Autoria própria. Pesquisa de campo no Estuário Guaraíra, 2010. 

 

A área cultivada no Estuário Guaraíra, somando-se os municípios de Arêz, Goianinha, 

Georgino Avelino e Tibau do Sul, cresceu de 1999 a 2009 141,6%. Todos os municípios 

tiveram crescimento da suas áreas cultivadas, com destaque para Arêz e Georgino Avelino 

com os respectivos crescimentos de 574% e 199%. O crescimento da área referente a esses 

dois municípios se dá por características diferentes. Em Arêz a ampliação do cultivo em 2008 

partiu de um dos produtores com arrendamento de mais 14 hectares. Já em Georgino Avelino 

a entrada de um grande produtor no ramo, em 2007, provocou esse crescimento da área 

cultivada. A área média cultivada por produtor vem crescendo, também. A área média que em 

1999 era em torno de 0,66, 3,50, 7,41 e 3,64 hectares,respectivamente em,  Arêz, Goianinha, 

Georgino Avelino e Tibau do Sul em 2009 ampliou para 2,8, 5,5, 17,2 e 3,7 (esse 

comportamento pode ser observado no gráfico 8, abaixo). 

 

Gráfico 8 - Distribuição da área média cultivada por município no Estuário do Guaraíra 
no período de 1999 a 2009 
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      Fonte: Autoria própria. Pesquisa de campo no Estuário Guaraíra, 2010. 
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O cultivo de camarão no Estuário do Guaraíra nos últimos onze anos apresentou uma 

trajetória de crescimento com um declínio acentuado entre os anos de 2004 a 2006 e seguida 

recuperação em 2007. A produção se comportou de forma estável de 1999 a 2004, 

praticamente, nos quatro municípios estudados. É a parti de 2004 que podem ser observadas 

algumas variações da quantidade de camarão produzido. Em Georgino Avelino a drástica 

redução da produção observada para o período de 2004 a 2005 e mantida no ano de 2006 se 

deu devido o aparecimento de doença no camarão ocasionada pelo stress que atingiu fazenda 

de médio porte reduzindo a produção da mesma em 80%. Em 2007 com a entrada de um 

grande produtor a produção se recupera e supera os patamares anteriores (Ver o 

comportamento da produção média de camarão cultivado no gráfico 9). 

 
 

Gráfico 9 - Distribuição da produção média de camarão pelos municípios do Estuário 
Guaraíra 
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  Fonte: Autoria própria. Pesquisa de campo no Estuário Guaraíra, 2010. 

 
 

Quanto ao tamanho do camarão despescado a maior parte dos produtores, 63%, 

produzem camarão entre 8 e 10 gramas. Sendo que o camarão de 10g é o mais 

comercializado. Esse alcança um preço médio no mercado de  R$ 7,50 o quilo grama. 

Destes produtores estima-se que 50% obtêm rendimento médio anual de até 

R$10.000,00 e apenas 20% consegue atingir até R$20.000,00 (Ver tabela 6). O rendimento 
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líquido médio com o cultivo do camarão para o Guaraíra em 2009 foi estimado em R$ 

13.739,00 por hectare. 

 

Tabela 6 - Distribuição dos produtores por rendimento líquido anual por hectare e 
tamanho do camarão 

 

Rendimento líquido anual 

por hectare (R$) 

Produtores por tamanho do camarão (%) 

camarão despescado (Cm) 

Total (%) 

8  a 10 cm 11 a 13 >13 cm 
Até 10.000,00 31,25 12,5 6,25 50 
> 10.000,00 e /ou = 18,75 0 18,75 37,5 
> 20.000,00 12,5 0 0 12,5 
Total 62,5 12,5 25 100 

                Fonte: Autoria própria. Pesquisa de campo no Estuário Guaraíra, 2010. 

 

Foi observado que 50% dos produtores que produzem camarão de 8 a 10 gramas 

obtêm retorno em termos de rendimento por hectare de até R$ 10.000,00 enquanto que 75% 

dos produtores que produzem camarão maior que 13g podem obter retorno de até R$ 

20.000,00. Assim, os dados indicam que indivíduos que cultivam camarão de maior porte 

estão apresentando maior probabilidade de retorno mais elevados por hectare. 

Vislumbrando a distribuição dos produtores por área cultivada verificamos que é 

característico do Estuário Guaraíra a pequena propriedade.  50% dos produtores do Guaraíra 

tem propriedade de no máximo 2 hectares. As propriedades maiores que 6 hectares 

representam pouco mais que 6%. Em 88% das propriedades de pequeno porte17, de até 2 

hectares, se sobressai na despesca o camarão de tamanho mediano, até 10cm. Nas 

propriedades maiores que 6 hectares 50% do camarão pescado tem de 11 a 13 cm e os outros 

50% é maior que 13cm (Observar a tabela 7). 

 

Tabela 7 - Distribuição dos produtores por área cultivada e tamanho do camarão 

Área cultivada (ha) Tamanho do camarão despescado (g) Total (%) 

8  a 10 11 a 13 >13 
0 a 2 43,75 6,25 0 50 

>2 a 4 12,5 6,25 18,75 37,5 
>4 a 6 0 0 0 0 

>6 0 6,25 6,25 12,5 
Total 56,25 18,75 25 100 

             Fonte: Autoria própria. Pesquisa de campo no Estuário Guaraíra, 2010. 

                                                           
17

 É importante observar que não estamos fazendo referência a classificação dos produtores segundo o porte 

de exploração conforme dispõe a resolução do CONAMA n312 de 10 de outubro de 2002 que define como 

pequeno produtor os que exploram áreas de até 10 hectares, médios produtores aqueles que exploram áreas 

de 10 a 50 hectares e os grandes produtores os que exploram áreas maiores que 50 hectares. 
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O que ocorre é que o pequeno produtor tem apresentado muita dificuldade em 

financiar a produção e mantê-la por um período mais prolongado nos viveiros, para que o 

camarão possa atingir um tamanho maior. Perpassa, também, por essa questão a idéia dos 

produtores de que é mais vantajoso produzir camarões menores pois, requer um período de 

maturação menor o que gera retornos mais rápido. 

No Guaraíra 90% dos produtores encontram-se na fase de cultivo da cadeia produtiva. 

Apenas 10% cultivam e beneficiam o camarão produzido. A produção de pós-larvas não é 

realizada pelos produtores. A distribuição dos produtores por fase da cadeia produtiva está 

apresentada no gráfico 10. 

 
 

Gráfico 10 - Distribuição dos produtores pelas fases da cadeia produtiva 
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                            Fonte: Autoria própria. Pesquisa de campo no Estuário Guaraíra, 2010. 

 
 

A produção de 1999 foi destinada de forma proporcional ao mercado interno e 

externo. Com o passar dos anos a parcela destinada ao mercado externo foi reduzindo e de 

2004 a 2005 recuou drasticamente. O principal fator responsável por essa queda foi a política 

anti-duping realizada pelos Estados Unidos que atingiu diretamente os grandes produtores os 

quais direcionavam a produção para o mercado externo, esses representavam cerca de 6,67% 

dos produtores. Os empreendimentos de pequeno porte voltados para a produção doméstica 

foram menos afetados pelos acontecimentos do mercado internacional. Aqueles que não 
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conseguiram escoar sua produção para o exterior reduziram-na, com indícios18 que passaram 

a assumir uma postura de atravessador onde os riscos da atividade agropecuária, naturais e de 

mercado, são minimizados, deixando-os nas mãos dos pequenos produtores. Estima-se que a 

priori basicamente toda a produção do Guaraíra tenha sido consumida diretamente dentro do 

próprio país como pode ser deduzido do gráfico 11. 

 
 

Gráfico 11 - Destinação da produção  de 1999 a 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fonte: Autoria própria. Pesquisa de campo no Estuário Guaraíra, 2010. 

 
 

Os principais consumidores no mercado interno do camarão cultivado no Estuário 

Guaraíra estão representados no gráfico 12. No mercado interno, os restaurantes, 

supermercados e outros comércios são os principais consumidores, com o consumo de 66% 

do pescado, acompanhado pelos atravessadores que representam consumo de 23% da 

produção. Alguns produtores caracterizam-se por voltar-se para mercados específicos como 

restaurantes, feirantes, turistas, hotéis que permitem a eles obter melhor preço no produto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
18

 Os grandes que reduziram a sua produção passaram a comercializar volumes cada vez maiores. 
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Gráfico 12 - - Principais consumidores no mercado interno em 1999 
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                         Fonte: Autoria própria. Pesquisa de campo no Estuário Guaraíra, 2010. 

 
 

A informalidade do produtor e a irregularidade da propriedade são ainda duas 

características marcantes da atividade carcinicultura no Estuário Guaraíra. Elas estão 

presentes para 76,9 e 80 %, respectivamente dos produtores e empreendimentos. Uma outra 

característica diz respeito a condição do produtor quanto á propriedade. 78,6 dos produtores 

produzem em área própria (Ver gráfico 13). 

 
 

Gráfico 13 - Situação do produtor na atividade, Situação legal da propriedade e 
Condição do produtor na área explorada 
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      Fonte: Autoria própria. Pesquisa de campo no Estuário Guaraíra, 2010. 
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Os produtores em sua maioria, 72% utilizam a renda do cultivo do camarão para 

complemento da renda familiar. Os outros 28% dependem exclusivamente dos rendimentos 

obtidos da atividade carcinicultora. 

 
 

4.2. - ASPECTOS INSTITUCIONAIS DA FIRMA 
  

O Objetivo deste tópico é analisar os aspectos institucionais relacionados a firma no 

contexto da atividade carcinicultora e a partir do caso do Estuário Guaraíra, tendo por base 

elementos teóricos neo-shumpeterianos. Nesta análise procurar-se-á identificar como se 

processou as mudanças no âmbito da empresa e das suas estratégias em relação ao mercado. 

Assim os principais aspectos microinstitucionais a serem analisados dizem respeito a 

mudança tecnologia de produção ou de processo produtivo, as mudanças na forma de 

comercialização, as mudanças na forma de interação entre os concorrentes, e a adoção de  

diferencial em relação ao mercado. 

Será preciso também, tratarmos de alguns aspectos mais gerais relacionados aos as 

inovações e o processo de aprendizagem referente ao desenvolvimento da atividade 

carcinicultora no Estuário do Guaraíra. 

 
 

4.2.1. Mudança de processo ou produto 
 

No âmbito da produção a mudança de processo ou produto foi introduzida por 80% 

dos produtores entrevistados. As mudanças mais comuns foram a adoção de novos métodos 

de produção baseado na introdução de novas tecnologias como aeradores, bombas, bandejas e 

outras máquinas e equipamentos, e, também, na nova forma de tratar o solo e fazer a limpeza 

dos viveiros. Passou-se, a utilizar materiais como o cal e o calcário nesse processo. Essa 

preocupação com a sustentabilidade é recente sendo mais evidenciada nos últimos quatro 

anos.  O elemento estimulador desse novo comportamento é a atuação de organizações sem 

fins lucrativos de apoio técnico que através das suas capacitações vem formando essa 

consciência quanto ao uso adequado dos insumos naturais em prol de garantir a 

sustentabilidade econômica. 

A adoção de novos métodos de produção baseado na introdução de novas tecnologias, 

como a implantação de aeradores, de bombas, de bandejas, de medidor de salinidade, dentre 

outros, vem sendo difundida desde o início da atividade passando a sua utilização a ser mais 

intensiva a partir de 2001.  
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O uso de menor densidade também, vem se traduzindo em um dos novos métodos de 

produção adotados no Guaraíra. Segundo os produtores, essa se configura em uma estratégia 

de diferenciação do produto, uma vez que, o camarão grande possui demanda certa e vem se 

evidenciando a partir de 2006. Este período coincidiu com a fase em que a atuação do 

IDEMA tornou-se mais presente, o que pode também de alguma forma ter influenciado na 

adoção dessa nova forma de produzir. No quadro 2 podem ser visualizadas as mudanças 

tecnológicas relacionadas pelos produtores de camarão cultivado do Estuário Guaraíra assim 

como, o percentual de produtores que implementaram a mudança e os resultados alcançados. 

 
 

Mudança de 
processo ou 

produto 

Mudança adotada 
% Produtores q/ 

adotaram a 
mudança 

Resultado 

Mudança do 
produto 

Introdução de um novo produto 
através do beneficiamento 

2 Atendimento a um novo 
mercado (diversificação do 
mercado) 

Mudança de 
processo 

Novo método de produção baseado 
em menor densidade 

5 Melhorar o ambiente e 
aumenta produtividade 

Novo método de produção baseado 
na introdução de nova tecnologia 
como aeradores, bombas, bandejas e 
outras máquinas e equipamentos 

13 Aumento do oxigenação; 
Controle da salinidade da 
água do viveiro; 

Novo método de produção baseado 
em nova forma de tratar o solo e 
limpeza 

6 Sustentabilidade ambiental 
e econômica do viveiro 

Substituição de máquinas e 
equipamentos (tecnologia mais 
atrasada) por outros mais avançados. 

2 Redução de custo; 
Aumento da produtividade. 

Novo método de produção por lote 
em tempo diferenciado 

1 Reduz o risco de perda 
total da produção; 
Facilita o escoamento; 
Reduz necessidade de 
financiar capital de giro. 

Novo método de produção baseado 
no uso de probióticos 

2  Aumento da 
produtividade; 
Menor agressão ao meio 
ambiente. 

Adoção de novo método na finalização 
do processo produtivo através do uso 
de batentes e estradas 

1 Reduzir perdas geradas 
pela demora na despesca 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no estuário Guaraíra, 2010. Elaboração própria 

Quadro 2 - Mudanças implementadas de processo ou produto 

 
 

Os produtores não inovadores no campo da produção correspondem à 20%. Desses, 

50% não o fizeram por não ter interesse, 25% pela escassez de recursos e 25% desconheciam 

a forma como inovar. 
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4.2.2. Mudança na interação com os concorrentes 
 

Constatou-se que cerca de 50% dos produtores entrevistados adotaram mudança na 

forma de interação com os concorrentes. As principais mudanças adotadas foram: buscar 

parceria firmando acordo de cooperação para complementação da produção e /ou compra de 

ração; adoção da troca de experiências para aperfeiçoamento e eficiência no manejo e de 

informações sobre os melhores canais para comercialização do produto. A partir do quadro 8 

podemos identificar o percentual que inovaram a cada ano.  

 

Tabela 8 - Percentual de produtores que adotaram mudança na interação com os 
concorrentes -  1999 a 2010 

Anos em que ocorreu 
inovação 

2001 2004 2005 2006 2008 2010 

Percentual de 
produtores 

26,6% 26,6% 26,6% 20% 26,6% 26,6% 

    Fonte: Pesquisa primária realizada no Estuário Guaraíra/ RN, 2010. 

 
 

Dos produtores que adotam mudança, na forma de interação com os concorrentes, 

estão classificados abaixo(Quadro 3) por tipo de mudança. É importante ressaltar que alguns 

produtores adotaram mais de um tipo de modificação. 

 
 

Mudanças na forma de 
interação com os 

concorrentes 

Mudança adotada % Produtores q/ 
adotaram a mudança 

Resultado 

Buscar parceria 
firmando acordo de 
cooperação para 
complementação da 
produção e /ou 
compra de ração 

40% Preço menor, maiores 
ganhos; 
Melhor qualidade da 
ração; 
 

Adoção da troca de 
conhecimentos e 
experiências para 
aperfeiçoamento e 
eficiência no manejo 

53% Melhoria na produção 
e na qualidade do 
produto 

Informações sobre os 
melhores canais para 
comercialização do 
produto 
 

33,33% Idéia do preço para 
negociação; 
 
Segurança no 
recebimento 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no estuário Guaraíra, 2010. Elaboração própria 

Quadro 3 - Mudança das relações intra firma no mesmo mercado 
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No mercado, especialmente a partir de 2004, a busca por informações sobre os 

melhores canais para comercialização do produto passa a ocorrer com mais freqüência, a 

utilização dessa estratégia é citado por pelo menos 33% dos carcinicultores entrevistados.  

Com a crise o preço foi uma das variáveis mais afetadas, muitos dos atravessadores se 

aproveitando da grande quantidade do produto que se acumulavam nas fazendas “impunha” 

um valor descabido ao produto que mal dava para cobrir as despesas. Não se contentando em 

pagar preços irrisórios ao produtor pelo camarão naquele momento, alguns deles, geralmente 

de outros estados, não cumpriram com os pagamentos. 

Assim, com a existência do risco de calotes no mercado e com a contração da 

demanda e o excesso de oferta que achatou os preços tornou-se preciso estreitar os laços de 

interação entre firmas no sentido de compartilhamento de informações sobre o mercado, 

especificamente sobre a credibilidade de fornecedores e preços praticados que pudessem 

apontar para os melhores canais de comercialização naquele momento. Afinal sem essa 

interação estava difícil a sobrevivência. Hoje continua havendo este tipo de parceria. 

As outras duas estratégias de interação, a buscar parceria firmando acordo de 

cooperação para complementação da produção e /ou compra de ração e a adoção da troca de 

conhecimentos e experiências para aperfeiçoamento e eficiência no manejo foram adotadas 

pelos produtores em diversos anos e não demonstra incidência maior em um determinado ano.  

A adoção da interação para complementação da produção e /ou compra de ração foram 

buscadas por uma boa parte dos produtores de camarão, 40%, através da tentativa da 

formação de cooperativas ou grupos de produtores. A formação desses grupos ou cooperativas 

buscava em última instancia ampliar o poder de negociação, tanto com a indústria amontante 

sobre tudo os fornecedores de ração na tentativa de obter preços menores, quanto, em relação 

aos compradores, sejam atravessadores ou grandes agroindústrias. Essas tentativas na sua 

maioria não deram certo, pelo menos não por muito tempo, dada a falta de entendimento entre 

os cooperados e o pouco alcance, segundo eles, dos objetivos propostos pela cooperativa. 

Quanto à outra metade dos produtores que não adotaram mudança na forma de 

interação com os concorrentes 33% alegaram como principal motivo a “desunião”.Outros 

motivos menos citados foram: não via necessidade, falta espírito cooperativista. 26,6% não 

responderam. 
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4.2.3. Mudança na forma de comercialização 
 

No que se refere a mudança na forma de comercialização, 36,6% dos produtores não 

adotaram mudança nesses últimos 11 anos. Os motivos destacados são principalmente dois 

“não ver necessidade de mudança” com 27% e a “ausência de conhecimento” de como 

acessar outros mercados ou que mudança poderia implementar, também com 27%. Outros 

motivos menos citados foram que “a pequena produção tornasse não atrativa aos 

compradores”, a existência da incerteza no recebimento na mudança para um novo comprador 

e a dependência em relação ao fornecimento de ração que é realizado pelo atravessador que 

atrela obrigatoriamente o fornecimento da ração a venda da produção. 

Foi verificado também na pesquisa que 56,7% adotaram mudanças na forma de 

comercialização. A respeito dessas mudanças vejamos o quadro 4. 

 
 

Mudanças na forma de 
comercialização 

Mudança adotada 
% Produtores q/ 

adotaram a mudança 
Resultado 

Passou a vender para 
outro atravessador 

5,9% Perda de confiança 

Passou a vender para 
consumidor final e 
feirantes ao invés de 
grandes compradores 

35,4% 
 

Melhor negociação 
com obtenção de 
melhor preço; 
Reduz o risco de calote; 
Autonomia para 
comprar ração, a pós-
larva e a venda da 
produção 

Passou a vender 
apenas para 
compradores com 
credibilidade no 
mercado ou avista 

17,7% Redução do risco do 
não recebimento. 

Direcionamento ao 
mercado interno 

11,8% Escoar a produção 

Buscou produzir 
camarão maior 

23,6% Maior competitividade; 
Melhor preço. 

Redução do prazo para 
recebimento 

5,9% Reduzir o risco do 
recebimento; 
Circulação do recurso 
para custeio. 

Fonte: Pesquisa de campo realizada no estuário Guaraíra, 2010. Elaboração própria 

Quadro 4 - - Mudanças na forma de comercialização 

 
 

A principal mudança na forma de comercialização adotada pelos produtores do 

Estuário Guaraíra, a busca da venda para consumidor final e feirantes ao invés de grandes 
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compradores, vem ocorrendo principalmente a partir de 2005 sendo mais utilizada pelos 

produtores do município de Tibau do Sul, de forma que 66% dos produtores que adotaram 

essa mudança de mercado são desse município. Alguns produtores já começaram a buscar 

atender o mercado local  ainda em 2004, período em que as produções “boiaram”. Para não 

perder os produtores foram vendendo a sua produção fragmentada a pequenos compradores. 

O resultado foi melhor que o esperado. Perceberam que atuando comercialmente desta forma 

obtinham um menos e reduziam o risco de grandes perdas com calotes. 

A partir dessa experiência, esses produtores passaram a dividir seus viveiros. Como 

exemplo do que ocorreu no mercado o produtor T6 comenta, “antes focava nas grandes, mas a 

partir de 2005 sobrou produção e tive que vende de pedaço”. 

O sucesso na adoção dessa mudança por parte dos produtores de Tibau do Sul esta 

associada ao fato deste município encontrar-se na rota da praia de Pipa, um dos municípios 

com maior potencialidade turística do estado do Rio Grande do Norte. O turismo intensificou 

a demanda pelo produto por parte dos feirantes, que vedem diretamente ao cliente o produto 

preparado para consumo. Ao vender o camarão com um valor agregado, o feirante, paga 

também um preço melhor pelo camarão ao produtor.  

 Ainda temos uma parte dos produtores, 6,7% deles, que disseram ter tentado 

implementar mudanças, mais ainda não tinham conseguido. Essas correspondem à 

implantação de cooperativa dos criadores de camarão de Georgino Avelino. È citado por eles 

como uma das principais dificuldades para formação dessa cooperativa a ausência do espírito 

de cooperativismo.  

Percebe-se assim que a adoção dessa nova estratégia foi impulsionada, muito mais, 

pela necessidade urgente de redefinir mercado para escoar a produção em período de grande 

oferta, no qual o objetivo das empresas era manterem-se no mercado, do que pela busca de  

vantagens competitivas que propiciassem   a expansão das suas atividades.  

 O direcionamento ao mercado interno foi uma outra mudança estratégica de 

comercialização, utilizada pelos produtores maiores do Estuário Guaraíra que antes 

direcionavam sua produção ao mercado externo. Essas empresas possuíam um volume grande 

de produção para ser escoado para o mercado local. Não podendo proceder como o fez parte 

dos pequenos produtores que fragmentaram sua produção e direcionou-as ao mercado local, 

tanto para feirantes, consumidor final, pequenos mercados e restaurantes, optaram por atender 

outros estados, e grandes supermercados do país.  
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4.2.4. Diferencial em relação ao mercado 
 

 Quanto ao diferencial de mercado 53,3% consideram não ter diferencial. Cerca de 

46,7% dos produtores do Estuário Guaraíra considera ter diferencial em relação aos seus 

concorrentes. As principais vantagens citadas pelos mesmos são:  

 
 
a) O tratamento adequado dos viveiros que proporciona uma maior produtividade;  
b) A produção em grande escala que lhe confere um maior poder de negociação do 

preço;  

c) A busca pela qualidade do solo que gera uma maior produtividade dado a menos 
impactos negativos no cultivo; beneficiamento com filetagem;  

d) Utilização de larvas e ração de qualidade superior e a utilização sustentável do meio 
ambiente que proporciona uma menor mortalidade dos camarões e maior produtividade; 

e) Trabalhar com baixa densidade para obter um camarão maior;  

f) Cuidados especiais no manejo com verificação diária do viveiro utilizando o 
conhecimento empírico adquirido no dia a dia do trabalho, ou seja, através das rotinas ao 
longo do tempo (conhecimento tácito). 

  
 

4.2.5. Processo de aprendizado, inovação e capacidade 
inovativa 

 

O processo de aprendizado desenvolvido na atividade carcinicultora no Estuário 

Guaraíra possui algumas características peculiares. Por se tratar de uma atividade constituída 

em grande parte por pequenos produtores familiares muitos dos conhecimentos técnicos 

relacionados ao processo de cultivo são passados de pai para filho, de geração à geração, de 

forma que a aprendizagem se processa pelas atividades desempenhadas no dia a dia do 

cultivo, isto é,  pelas próprias rotinas. Nos dados empíricos obtidos observou-se que 44% não 

buscaram novos conhecimentos formais, através de cursos e capacitações indicando que o 

desenvolvimento do processo de aprendizagem se identifica com o aprender fazendo. Logo a 

baixo ver figura 5 com família característica da carcinicultura familiar do Estuário Guaraíra. 

Nessa família trabalham na atividade o pai com o filho e um sobrinho. A propriedade que já 

foi herança deixada pelo pai do atual dono, funcionava a 30 anos atrás a atividade da pesca, 

passando para carcinicultura a cerca de 20 anos.Observa-se também o neto do proprietário 

que acompanha o pai e o avô nas rotinas do cultivo. 
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Fonte: Pesquisa de campo no Estuário Guaraíra, 2010. 

Figura 5 - - Viveiro de produção familiar, três gerações. Arêz/RN. 
 
 

 Outra parte dos produtores, 56%, já passou por pelo menos um processo de 

capacitação nos últimos 11 anos. Na sua maioria foram capacitações técnicas em manejo 

realizadas através do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) 

que possui atuação forte naquela região. Outros cursos menos citados foram na área de gestão 

empresarial, especificamente Produção mais Limpa diretamente relacionado ao manejo. 

As capacitações formais trouxeram mudanças aos produtores principalmente no que 

diz respeito à adoção de técnicas mais sustentáveis de cultivo. A conscientização da 

necessidade de preservação ambiental e, portanto, da adoção de novas técnicas, levaram para 

aqueles que as adotaram uma melhoria no trato dos camarões e segundo os próprios 

produtores diminuiu a mortalidade por cultivo, o que pode ser uma das explicações para o 

crescimento da produção nesses municípios, a partir de 2006 quando se intensificam as 

capacitações realizadas pelo SEBRAE ( o comportamento do crescimento médio da produção 

dos municípios estudados pode ser visualizado no tópico de caracterização do Estuário 

Guaraíra). 

A capacitação do corpo funcional é uma outra variável a ser analisada, quando se 

considera a disseminação do conhecimento. Quanto a esta foi constatado que dos produtores 

que possuem funcionário fixo, 46% procuraram capacitar tecnicamente seus funcionários 

através do SEBRAE. 
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A figura abaixo mostra um dos produtores utilizando conhecimentos que recebeu 

através das capacitações do SEBRAE. Ao lado dele está uma outra tecnologia bastante 

difundida que são as bandejas de alimentação. O uso da bandeja contribui para reduzirem 

resíduos dentro do viveiro e manter melhores condições para o desenvolvimento do camarão. 

Ela também permite a redução do desperdício, reduzindo custos, além do maior controle da 

quantidade necessária para alimentação. Veja figura 6,  abaixo: 

 
 

 
          Fonte: Pesquisa de campo no Estuário Guaraíra, 2010. 

Figura 6 - - Produtor nas rotinas do manejo – Verificando as bandejas de ração. Tibau 
do Sul/RN 

 
 

O uso dos aeradores no Estuário Guaraíra foi uma outra inovação trazida pelas 

empresas de maior porte. Essa inovação foi acompanhada por parte dos pequenos produtores, 

que mesmo sem ter acesso a estudos científicos, que evidenciassem a viabilidade econômica 

do uso dos aeradores, aproveitavam a experiência dos técnicos dessas grandes empresas para 

obter algumas informações quanto aos possíveis processos de melhorias que poderiam estar 

sendo implementados no manejo dos seus viveiros, e passaram a adotar o equipamento. 

Uma outra parte dos pequenos produtores, mais resistentes à mudanças preferem ficar 

presos a métodos e técnicas já conhecidas e dominadas, e dispensam o uso do aerador, uma 

das tecnologias básicas para manter a oxigenação no ambiente e a conseqüente produtividade 

no cultivo do camarão em viveiro.  
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A utilização do aerador permite o produtor trabalhar com densidades maiores sem 

perdas por falta de oxigenação nos viveiros. Sem a utilização desta tecnologia essas 

produções se limitam a trabalhar com densidades bem menores. Há produtores no Estuário 

Guaraíra que trabalham com densidades tão baixas que acabam se caracterizando como uma 

atividade de subsistência19. 

Essa inércia no que se refere o produtor se propor a experimentar a adoção de novas 

tecnologias fica expressa nas palavras do produtor GA3 que diz: “Não se meche em time que 

ta ganhando, e se eu mexer e não dé certo? se tá dando certo, pra que mexer?”.Esse 

comportamento leva ao represamento em determinadas técnicas e não se permitindo a 

experimentação ele acaba bloqueando a possibilidade de inovação das próprias rotinas e 

renovação dos conhecimentos. 

Vejamos nas figuras 7 e 8 abaixo o injetor de ar já em desuso, substituído por um 

aerador de pá, menor custo de manutenção, mais econômico e eficiente. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo no Estuário Guaraíra, 2010. 

Figura 7 - Tecnologia mais moderna - Aerador de pás – Arêz/RN. 

 
 
 

 

 

                                                           
19

 A exemplo o produtor T2 que trabalha com densidade de 1 camarão por m
2
 , com baixa produção e 

faturamento necessita até ter uma outra atividade para complementar a sua renda e pagar as despesas 

domésticas da família. 
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Fonte: Pesquisa de campo no Estuário Guaraíra, 2010. 

Figura 8 - Tecnologia em desuso - Injetor de ar substituído – Arêz/RN 
 
 
 

 
 
                   
 
 
 
 
 
     
 
 
 

 

Fonte: Pesquisa de campo no Estuário Guaraíra,2010. 

Figura 9 - Aerador de palhetas – Implantado – Arêz/RN 

 
 

Esses produtores que optam pelo não uso desta tecnologia o fazem por três motivos: 

Primeiro por desconhecem a viabilidade da adoção desta tecnologia associado ao 

desconhecimento dos novos modelos; em segundo, não tem comprometimento com a 

produtividade do viveiro; pela falta de infraestrutura como energia elétrica para instalação da 

tecnologia. 

O primeiro motivo e o terceiro expressa uma situação de represamento em um 

determinado paradigma tecnológico. O terceiro é um exemplo claro em que pré-condições 
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para capacidade inovativa não são atendidas, não existindo rota possível de desenvolvimento 

tecnológico dentro do atual paradigma em que se encontra, assim ele tende a ficar represado. 

  O segundo motivo está relacionado aqueles produtores que não tem na atividade da 

carcinicultura sua atividade econômica principal. Nesse caso a atividade representa apenas um 

complemento da renda familiar, sendo os seus rendimentos secundários; ou até como 

comentado por um dos entrevistados “um lazer”.  

Foi perceptível a intensificação de novas estratégias na carcinicultura nesta última 

década, especificamente aqui exemplificado pelo Estuário Guaraíra. Essas novas estratégias 

estão diretamente relacionadas às mudanças tecnológicas e de mercado promovidas por essas 

empresas que conformam a atividade carcinicultora naquele estuário.  

Na implementação dessas novas tecnologias no processo produtivo tem-se adotado 

formas mais sustentáveis de manejo encaminhando a atividade para uma produção mais 

limpa, mais eficiente e segura.  

 
 

4.3. ASPECTOS MACRO INSTITUCIONAIS 
  

Partindo da concepção de North de que as organizações são fonte principal da 

mudança institucional a análise dos aspectos macro institucionais, proposta neste tópico, se 

fundamentará na abordagem das principais organizações presentes no ambiente institucional 

que norteia a atividade carcinicultora, buscando identificar o papel de cada uma para o 

crescimento da atividade. 

Assim subdividiremos este tópico em cinco partes: a) o crédito e as instituições de 

apoio; b) instituições de apoio a pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico; c) regulação 

ambiental; d) ações do Estado; e) organizações privadas e sem fins lucrativos. 

 
 

4.3.1. a) O crédito e as instituições de apoio 
 

O cultivo do camarão envolve custos elevados que chega em média a 60% do 

rendimento bruto. Os recursos para financiar as etapas da produção, isto é, o custeio, é uma 

das principais preocupações listadas pelos carcinicultores na hora que decidem iniciar um 

novo ciclo do cultivo. A despesa com a ração é a mais onerosa, seguida pelas despesas com os 

trabalhadores, energia elétrica e com as larvas. No quadro 9 são estimados os custos médios 

dos principais insumos por hectare produzido. 
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Tabela 9 -Custo dos principais insumos por cultivo 

Insumos Custo médio unitário (R$) Custo médio por hectare 
produzido

20
 (R$) 

Ração (Kg) 2,00 2.888,00 

Pós-larva (mil) 5,1 765,00 

Energia (kWh) 2,31 1.200,00 

Salário Mínimo (R$) 510,00 2.550,00 

Total 7.403,00 

Fonte: Autoria própria. Pesquisa de campo no Estuário Guaraíra, 2010. 
 
 

Neste contexto, as instituições de crédito constituem uma ferramenta importante para 

garantir relativamente a permanência da atividade e impulsionar o crescimento econômico. O 

interesse dos produtores de camarão do estuário Guaraíra pelo crédito, ao longo dos últimos 

onze anos, fica demonstrado através da busca de 50% dos produtores dessa localidade por 

investimentos para a implantação/ampliação da infraestrutura produtiva e/ou custeio da 

produção. Destes, 93% conseguiram a concessão de crédito. As instituições mais procuradas 

foram Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Banco do Brasil (BB), Agencia de Fomento do 

Rio grande do Norte (AGN) e Banco Real com os respectivos percentuais 53%, 13%, 7% e 

7%.  Os 20% restante declararam não lembrar da fonte de financiamento.  

A AGN foi crida em 1999 com o objetivo social de viabilização de empreendimentos 

econômicos no território do Rio Grande do Norte, envolvendo a identificação, criação e 

estimulação de vantagens competitivas e oportunidades de investimentos no estado. A partir 

de 2001 a AGN passou a apoiar a carcinicultura em consonância com o panorama desenhado 

no Plano de Desenvolvimento Sustentável para a Carcinicultura no Rio Grande do Norte que 

para essa agência apresentava condições excepcionais para a expansão da atividade. As linhas 

operadas pela AGN na carcinicultura são as do Banco Nacional de Desenvolvimento 

(BNDES), do FNE e de recursos próprios. 

                                                           
20

  Para estimar o custo médio dos principais insumos por hectare produzido usamos como referência os 

seguintes parâmetros: 15 pós-larvas por m
2
, de acordo determinação do CONAMA; a quantidade média de 

ração utilizada para alimentar essas larvas por um ciclo de 90 dias, que é em torno de 1.444,44 Kg (baseada na 

pesquisa própria); A quantidade média de kWh de energia utilizado por cultivo por hectare, 519 kws (baseada 

na pesquisa própria); a quantidade média de trabalhadores fixos obtida a partir da pesquisa de campo no 

Estuário do Guaraíra-RN. 
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Inicialmente as dificuldades no apoio estavam vinculadas ao perfeito conhecimento da 

tecnologia de produção e disponibilidade de insumos produtivos, mão de obra especializada, 

bem como, conhecimento do mercado.  Com a expansão da atividade intensificaram-se as 

ações de fiscalização do uso do meio ambiente e para a concessão do crédito passou-se a 

exigir a licença ambiental.  

Atualmente, a AGN exige para a concessão do crédito além da licença ambiental a 

comprovação de mercado comprador, experiência na atividade e acompanhamento técnico, 

garantias reais para a cobertura de operação financeira e informações cadastrais satisfatórias 

(AGN 2010, questionário direcionado ao diretor administrativo-financeiro em fev 2010). 

Os empréstimos que se iniciaram em 2001 cresceram deste ano para 2002 em 257,5%, 

mas a partir de 2003 começou a declinar caindo em mais de 50% neste ano. De 2005 a 2008 

os montantes financiados eram muito pequenos se comparado ao ano de 2002 (ficando entre 

2,4% e 6,96% do que foi financiado em 2002) (AGN 2010, questionário direcionado ao 

diretor administrativo-financeiro em fev 2010). 

As estimativas são de que tenham sido em média duas solicitações de empréstimo por 

produtor. Um número que poderia ser bem mais significativo se não fosse a exigência da 

licença ambiental a ser emitida pelo IDEMA para o uso de área pertencente ao patrimônio da 

União. Este tem sido, atualmente, um dos principais entraves a concessão do crédito segundo 

os pequenos produtores localizados no Estuário Guaraíra. 

 
 

4.3.2. b) Instituições de apoio a pesquisa e ao 
desenvolvimento tecnológico 

 

No Rio Grande do Norte ações conjuntas e individualizadas de diversas instituições de 

pesquisa e de apoio a mesma, estaduais, de autarquia federal, públicas e/ou privadas 

repercutiram positivamente ao desenvolvimento científico e tecnológico voltados a 

carcinicultura e consequentemente ajudaram na superação de difíceis problemas, 

especialmente aqueles ligados a saúde do camarão de cultivo, ameaçada a partir de 2004, 

como já comentado no capítulo 2. Entre essas instituições destacam-se a Universidade Federal 

do riuo Grande do Norte(UFRN), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária(EMPARN), 

a Fundação Norte-rio-grandense  de Pesquisa e Cultura (FUNPEC) e a Fundação de Apoio à 

Pesquisa do Rio Grande do Norte (FAPERN). Aliado á estas esteve também o Ministério da 

Ciência e Tecnologia (MCT). 
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A UFRN é uma das mais antigas instituições de pesquisa a se envolver em prol do 

desenvolvimento da atividade carcinicultora no Rio Grande do Norte. Em parceria com o 

BDRN criou o já mencionado Programa de Viabilidade da Cultura de Camarões em 1973. 

Este constituiu um dos primeiros intercâmbios técnico realizado. Cabia ao Instituto de 

Biologia Marinha dessa universidade a coordenação técnica do projeto (Revista Ciência 

Sempre, FAPERN, ano 3, jun/jul 2007, p 16-35). Em 2004 a UFRN foi qualificada pela 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) á efetuar pesquisas mediante apoio financeiro do 

Ministério da Ciência e Tecnologia, para a formação da Rede de Carcinicultura do Nordeste 

(RECARCINI) em cinco linhas: qualidade de água, sedimento e solos, manejo e cultivo, 

estudos nutricionais, melhoramento genético e estruturação de um serviço de informação e 

gestão de pesquisa (REVISTA AGRONEGÓCIO, ano II, n 7, junho 2004, pg. 27). 

Das instituições aqui destacadas a FAPERN é mais jovem, a imprimir esforços ao 

desenvolvimento da pesquisa científica no estado do Rio Grande do Norte. A FAPERN está 

diretamente vinculada ao estado tendo, portanto, como finalidade incentivar e apoiar o 

fomento de pesquisa científica em consonância com as políticas do governo visando o 

desenvolvimento sócio-econômico do estado. Para tanto, essa instituição tem implementado 

várias ações de incentivo e apoio á pesquisas de abordagens diversas na área da carcinicultura 

como o controle fito sanitário, agregação de valor ao produto, aproveitamento de resíduos. 

Uma das mais importantes ações desenvolvidas pelas instituições de pesquisa e de 

apoio a mesma foi, com certeza, os esforços empreendidos à estruturação e implantação de 

um centro tecnológico na área da carcinicultura. A estruturação desse centro de tecnológico 

de carcinicultura no Rio Grande do Norte passou a ser pensado ainda na década de 90, mas só 

iniciada propriamente em 2005 por meio da parceria entre o governo federal, através do 

Ministério da Ciência e Tecnologia, e o governo do estado que aportaram os primeiros 

recursos para este fim. O momento não poderia ser mais oportuno visto que, a carcinicultura 

nacional passava àquele momento por quedas expressivas de produtividade que em boa parte 

se deu pela ocorrência de doenças e da ausência de conhecimentos científico e tecnológico 

relacionados às condições ambientais existentes. O Centro Tecnológico da Carcinicultura do 

RN se formou propriamente com a ação entre a EMPARN e a UFRN tendo como parceiros a 

FAPERN, a SEDEC, a FUNPEC e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (Revista FAPERN, v.1, n 3, Abr./Mai. 2006, p 8 e 9). 
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4.3.3. c) Regulação ambiental 
 

Assim como outros cultivos, a criação de camarão em cativeiro, também, provoca 

problemas ambientais, especialmente em países com regulamentos um tanto atrasados e em 

evolução. Como, trata-se de uma atividade intensamente dependente da qualidade e da quantidade 

dos recursos disponíveis, a carcinicultura interage com o meio ambiente provocando impactos que 

podem ser dela sobre o meio ambiente ou deste sobre esta atividade econômica. Os impactos 

ambientais relacionados à carcinicultura que tem repercutido em grandes discussões são os 

desmatamentos dos mangues e a ocupação das Áreas de Preservação Permanente (APP). 

Com o rápido crescimento da carcinicultura foi necessário o surgimento e o 

aprimoramento de leis ambientais para assegurar a sustentabilidade do meio ambiente e por 

conseqüência da atividade. Em 2002 foi criada a Resolução 312 do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA) que trata dos procedimentos de licenciamento para a atividade 

nas zonas costeiras, da classificação do empreendimento por porte, estabelece os tipos de 

licenciamento e os procedimentos para obtê-las, dentre outras diretrizes (REVISTA FAPERN 

2006 p.2.) 

No Rio Grande do Norte, existem dois órgãos responsáveis pela fiscalização das 

empresas de carcinicultura, um a nível estadual, o IDEMA, e outro federal, o IBAMA. 

Cabe ao IDEMA gerir as políticas públicas de meio ambiente e responder pelo 

Licenciamento e Controle Ambiental das atividades potencialmente poluidoras. E ao IBAMA 

interferir nos processos de desenvolvimento geradores de significativo impacto ambiental, nos 

âmbitos regional e nacional, e principalmente, manter a integridade das áreas de preservação 

permanentes e das reservas legais.  

A autorização  para atuar na atividade do cultivo de camarão no Rio Grande do Norte 

perpassa pela aprovação dos dois órgãos fiscalizadores, o IDEMA e o IBAMA. faz-se 

necessário se cadastrar junto ao primeiro para posteriormente tirar a Licença de Instalação 

(LI) que “autoriza o início da implantação do empreendimento de acordo com as 

especificações constantes nos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas 

de controle ambiental e demais condicionantes” . O próximo passo é a Licença Prévia (LP), 

“concedida na etapa preliminar do projeto, contem os requisitos básicos e condicionantes a 

serem atendidos nas suas fases de localização, instalação e operação, observando-se a 

viabilidade ambiental do empreendimento nas fases subseqüentes do licenciamento” 

(IDEMA, 2005). 
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Depois de concedida a Licença Prévia, o empreendedor recorre a Licença de 

Regularização de Operação (LRO), esta é “concedida aos empreendimentos e atividades em 

operação e ainda não licenciados, para permitir a continuidade da operação após análise da 

documentação requerida e após o cumprimento das condicionantes estabelecidas” (IDEMA, 

2005). 

Os produtores com empreendimento com menos de três hectares podem requerer uma 

licença mais simples, a chamada Licença Simplificada (LS), que tem validade de dois anos. 

Segundo o IDEMA (2005), ela é “concedida para a localização, instalação, implantação e 

operação de empreendimentos de micro e pequeno portes e que não apresentem significativo 

potencial poluidor, assim entendidos aqueles que na oportunidade do licenciamento possam 

ser enquadrados na categoria de baixo potencial poluidor, segundo os critério definidos na Lei 

Complementar Estadual nº 272, de 03/03/2004 e seus anexos, ou representem atividades ou 

empreendimentos de caráter temporário, que não implique instalações permanentes”. 

As licenças ambientais mais ocorrentes nos municípios pesquisados do Estuário 

Guaraíra são LOR (75%), LOR (100%), Lo (60%), Lo e LOR(50% cada),  nos respectivos 

municípios de Georgino Avelino, Goianinha, Tibau do Sul, Arêz. 

Além, de atuar atendendo pedidos de Licença Ambiental por intermédio dos 

carcinicultores, o IDEMA também, atua fiscalizando rotineiramente as áreas de proteção, por 

meio de denuncias por parte da sociedade. 

Duas importantes ações para o desenvolvimento da carcinicultura, aplicadas pelo 

IDEMA, devem ser destacadas. A primeira foi o Zoneamento Ecológico Econômico dos 

Estuários do Estado, aprovado pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONEMA). 

Através desse zoneamento o IDEMA pretendeu realizar o ordenamento da ocupação dos 

estuários e pôde com base no resultado desse zoneamento preparar um diagnostico preliminar 

dos empreendimentos de cultivo de camarão no Rio Grande do Norte o qual deu subsídios 

para a formulação de políticas como a política de regularização (REVISTA FAPERN 2006 

p.2). A segunda relevante ação para o meio ambiente foi a proposta de revisão da lei 

complementar 272 de 03/03/2004 para incluir artigos de incentivo as tecnologias limpa, ação 

pioneira no Nordeste. 

A política de regularização ainda encontra-se em andamento com a maioria dos 

produtores em situação irregular. Das propriedades existentes naqueles municípios do 

Estuário do Guaraíra onde a pesquisa de campo foi realizada apenas 16,5% encontram-se em 

situação regular os restantes, 83,5% ainda não conseguiram a licença para operação. Dentre os 

municípios pesquisados, os que tem mais produtores irregulares, são Georgino Avelino 



 86

(92,4%), Goianinha (86,7%) e Tibau do Sul (82,3%), e o que tem menos irregulares é o Arêz 

(74,4%), mas ainda com um percentual bastante elevado. 

 
 

4.3.4. d) Ações do Estado 
 

O apoio governamental á atividade carcinicultora do RN vem dês dos “primórdios” da 

historia do camarão cultivado no RN, ainda no governo Cortez Pereira, através da criação e 

implementação do Projeto Camarão por parte do governo do estado. Este constituiu os 

primeiros passos do planejamento econômico para o desenvolvimento da atividade.  

De lá para cá diversas políticas foram implementadas, surtindo maior ou menor efeito, 

mas com aspectos positivos. De modo geral, as principais políticas implementadas podem ser 

classificadas nas áreas de crédito (Com ação da AGN desde 2001), de apoio á pesquisa com 

destacada participação da FAPERN a partir de sua instituição (em 2004), de regulamentação, 

de fiscalização e educação ambiental, de implantação de infraestrutura e de incentivo fiscal.  

A política de crédito voltou-se para apoiar o Plano de Desenvolvimento Sustentável 

para a Carcinicultura no estado do Rio Grande do Norte elaborado pela ABCC que apontava 

resumidamente três temas nesta linha: acesso ao crédito; financiamento; recursos para 

pesquisa. 

O estimulo e apoio do governo do estado à pesquisa iniciou-se quando dos 

experimentos realizados com foco na implementação do Projeto Camarão. Hoje, além dos 

projetos de pesquisa contemplados em editais da FAPERN para receber financiamento é 

destaque o investimento  para a construção do Centro de Tecnologia da Aquicultura do RN. 

Quanto às políticas voltadas às questões ambientais o governo centrou-se na revisão da 

legislação ambiental em que participaram os principais atores envolvidos (ABCC, ANCC, 

Ministério Público) com destaque para a simplificação e redução dos custos do processo de 

licenciamento ambiental (ABCC 2007, p 43). 

No campo da Infraestrutura foram realizadas recuperação e construção de estrada para 

o escoamento da produção como a conhecida estrada do camarão, a RN 404 (ABCC 2007, p 

43). 

 As políticas de incentivo fiscal concedidos aos carcinicultores do RN até 2006 

se classificavam em 3 tipos: a isenção de imposto sobre a circulação de mercadorias e 

serviços (ICMS) para as operações internas e inter estaduais por seis meses; isenção de 

imposto sobre o óleo diesel para embarcações; e, isenção de imposto sobre as saídas de pós-

larvas de camarão (ABCC Abr/Mai 2006, p18). A isenção do isenção do ICMS ocorreu a 
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partir de junho de 2006, atendendo à reivindicações da ABCC (ABCC 2005 p. 15). Mais 

recentemente, o governo concedeu a equalização da tarifa de energia tendo alíquota reduzida 

para patamares iguais a do setor rural 

 
 

4.3.5.  Organizações privadas e sem fins lucrativos e outras 
 

A ABCC juntamente com a Cooperativa dos Pequenos Produtores de Camarão do Rio 

Grande do Norte (COPERCAM), criada em 1997, desenvolvem ações de acessória ao 

produtor e supri as necessidades de informações aos mesmos, bem como, de defesa dos 

interesses da classe. 

A ABCC, enquanto associação de classe, já iniciou varias empreitadas para defender 

os interesses dos criadores de camarão. Quando da política anti-duping a ABCC participou 

das investigações preliminar da comissão designada pelos Estados Unidos indo em defesa dos 

produtores de camarão (ABCC 2004, Dez. p 28). Esta associação também, interviu pelos seus 

membros no período pós enchente pleiteando ações junto ao governo do estado como 

recuperação e restruturação de acessos e obras para contenção de enchentes e apoio 

institucional e financeiro com abertura de linha de crédito especial de investimento e custeio 

(ABCC jun. 2009, p 62 – 63). 

As instituições cooperativas foram responsáveis pela interação entre as instituições 

financeiras e os produtores facilitando o acesso ao credito por parte dos mesmos. Além disso, 

a criação das cooperativas foi almejada para a obtenção de insumos mais baratos, 

principalmente a ração e obter preço melhor do camarão no mercado   

A partir do ano de 2000 o forte crescimento do setor carcinicultor exigia uma 

estruturação institucional para fazer frente as suas demandas e prioridades. Era necessário o 

surgimento de outras organizações, além das que já existiam, que pudessem organizar essas 

demandas e buscar de forma mais estruturada, juntamente com os demais atores 

institucionais, planos estruturados para solucionar alguns dos principais entraves ao 

desenvolvimento econômico dessa atividade.  

Assim, surge o Cluster do Camarão, um novo conceito de organização que busca antes 

de mais nada a articulação entre os diversos setores econômicos dinâmicos, o governo e a 

sociedade de uma determinada região. 

A principal característica desta abordagem é a transformação do setor privado em ator 

do processo de desenvolvimento, ao invés de simples “suplente” do governo. A iniciativa 
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privada nesse caso passa a assumir responsabilidade e liderar estratégias. O governo participa, 

trabalhando junto com os demais componentes da rede. 

Os objetivos do cluster compreendem o foco em regiões e não em jurisdições; o 

desenvolvimento em tais regiões a partir da consolidação de Clusters competitivos; as 

criações de vantagens locais (como insumos) capazes de tornar o Cluster competitivo, através 

de habilidades técnicas, tecnológicas, financeiras e infra-estruturais de um ambiente 

empresarial adequado; e, o estabelecimento de parâmetros que venham adicionar vantagens 

competitivas, mediante o estimulo a uma cultura de colaboração. 

Para desenvolver as ações propostas, foi de suma importância realizar parcerias 

estratégicas com entidades como agentes financeiros, órgãos de desenvolvimento regionais, 

instituições de fomento a pesquisas, universidades e centros de formação de mão-de-obra, 

prefeituras, e sociedade civil organizada. 

Os desafios estratégicos considerados pelo plano de desenvolvimento sustentável, 

elaborado pelo cluster, consistem essencialmente: na superação da dependência de fatores 

básicos; na compreensão da posição relativa no processo; na melhoria da integração entre os 

processos da cadeia produtiva; na ampliação da cooperação entre as empresas; na geração de 

riquezas e renda; na eliminação da cultura do “paternalismo”. 

A metodologia do Cluster assume como principais premissas o diálogo com diferentes 

setores da sociedade; a transferência de conhecimentos e metodologias; o questionamento dos 

paradigmas de competitividade tradicionais; a construção de novos modelos de 

competitividade; e a criação de uma visão comum para o setor. 

O Cluster tem como uma proposta atuação através de reuniões de trabalho que são 

projetadas para permitir a construção de uma estratégia colaborativa para ações em áreas com 

potencial de competitividade. As participações são voluntárias e abertas a todas as pessoas e 

entidades que possam contribuir com seu envolvimento para a solução das demandas e 

gargalos que existam no processo evolutivo da atividade econômica em foco. 

Têm sido realizadas reuniões plenárias, com uma participação média de cinqüenta 

representantes, das diversas entidades envolvidas, bem como varias reuniões de grupos de 

trabalho temáticos, envolvendo coordenação e participantes, em foco no tratamento de 

prioridades previamente identificadas. 

Com o auxilio do Banco Mundial e apoio do Instituto Interamericano de Cooperação 

para Agricultura – IICA, o governo do Estado do Rio Grande do Norte trabalhou junto a 

lideranças empresariais e agências estaduais, em busca da aplicação dos princípios da 

estratégia e desenvolvimento econômico baseado em Clusters. 
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Para a internalização e disseminação da metodologia de trabalho em Cluster, realizou-

se um primeiro seminário em 20/ 09/2000, na cidade de Natal, promovido pela SEPLAN / RN 

e Banco Mundial / IICA, destinado ao pessoal do governo. Entre sugestões levantadas, uma 

foi a de se eleger um grupo de trabalho para definir, em caráter emergencial, a proposta dos 

Clusters. Desse encontro, três atividades econômicas se sobressaíram como prioritárias: as 

culturas do Camarão, do Caju e do Turismo. 

Com o objetivo de ampliar as discussões e divulgar as informações o Cluster 

implementou várias realizações nos últimos sete anos as quais estão sintetizadas no quadro 5. 

 
 
REALIZAÇÕES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL 

REUNIÕES DO CLUSTER (1) 2 12 12 12 12 11 11 11 83 

Participantes das reuniões  120 592 596 984 880 935 605 434 5.146 

Palestras realizadas  2 12 12 23 28 11 24 20 132 

SEMINÁRIOS, OFICINAS E 
FEIRAS (2) 

1 1 3 4 4 3 3 3 22 

Participantes dos 
seminários,  oficinas e 
feiras (2) 

350 720 360 350 300 60 120 148 2.408 

CURSOS DIVERSOS (3) - 1 1 15 14 12 3 - 35 

Participantes dos cursos (3) - 35 23 412 323 240 60 0 1.093 

VISITAS TÉCNICAS  - 12 16 22 50 80 118 88 386 

Produtores, técnicos e 
operadores visitados  

- 73 87 113 200 320 470 400 1.663 

REUNIOES COM 
PRODUTORES, TÉCNICOS E 
OPERADORES 

- 3 5 9 15 20 10 10 72 

Participantes das reuniões - 90 133 161 225 300 150 100 1.159 

CADASTROS DE FAZENDAS 
E PRODUTORES (4) 

- - - 264 611 259 452 81 1.667 

QUESTIONÁRIOS 
APLICADOS 

- - - - 540 80 1191 126 1.937 

LICENÇAS AMBIENTAIS (5) - - - - 12 18 40 20 90 

Fonte: Questionário de pesquisa aplicado ao Presidente do Cluster Prof. Dr. José Salim em  fev. 2010. (1) Reunião 

inaugural em 13/11/2000.  (2) Seminário Metodologia Cluster em 20/09/2000; Lançamento do Plano Desenvolvimento 

da Carcinicultura em 30/11/2001; Discussão Termo Ajustamento Conduta Mega Operação IBAMA Jan-Março 2002.  

Participação do Cluster em Seminários externos em 2002. (3) Inclui mini-cursos de meio período; (4) Censo do IDEMA;  

(5) Total Dez/2007 Litoral a Sul de Natal (40 com participação do projeto). 

Quadro 5 - - Resumo das Realizações do Cluster no período de nov/2000 a dez/2007 

 

 

Na difusão do conhecimento o Cluster promove e divulga cursos técnicos voltados 

para manejo, gestão administrativa, gestão financeira, gestão e organização ambiental, como 
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também, realiza palestras e oficinas (Nos anexos seguem as relações dos diversos temas dos 

cursos, das palestras e das oficinas).   

Uma outra instituição que tem apresentado atuação forte no setor carcinicultor é o 

Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas(SEBRAE). Esta instituição faz 

um trabalho de acompanhamento dando apoio em diversos segmentos produtivos da 

economia na área de agronegócio, indústria e comércio. Através de orientação empresarial e 

consultoria tem empreendido ações com foco na gestão desses negócios. Na atividade 

carcinicultora tem atuado adequando os empreendimentos à solucionarem a questão da 

sustentabilidade ambiental, cujo primeiro passo é o licenciamento ambiental.  

Além de promover capacitação dos produtores com cursos como Produção mais 

Limpa, também tem levado novos conhecimentos para fortalecimento da competitividade 

desses pequenos negócios como a capacitação dos pequenos produtores quanto ao controle 

dos custos e redução dos desperdícios além de calculo adequado do preço de venda. 

Sua atuação no apoio a carcinicultura é integrada com Associação Brasileira do 

Desenvolvimento Aquícola (ABDA). Um dos resultados importantes do apoio desta 

instituição a essa atividade é a certificação de 66 empresas de 2005 a 2006 (SEBRAE, 

Relatório de gestão 2005/2006, p. 33-36). 
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5.  CONCLUSÃO 
 

Na evolução histórica da atividade carcinicultora desenhada por esse estudo, foi 

possível compreender a importância das instituições para conformação das bases tecnológicas 

dessa atividade. 

O desenvolvimento dos fundamentos tecnológicos, que ganha corpo através do Projeto 

Camarão representa o mais singular apoio político-institucional à atividade carcinicultora no 

estado do Rio Grande do Norte que possibilitou indiscutivelmente tanto, os seguidos anos de 

crescimento acelerado entre 1998 e 2004, quanto a retomada da produção pós crise.  

O período entre 1999 e 2004 evidenciou uma conjuntura extremamente favorável, nos 

aspectos, produtivo, de mercado e institucional. O que significa dizer, em primeiro lugar, que 

estavam consolidadas as tecnologias necessárias à realização do cultivo do camarão em escala 

comercial, em segundo, existia demanda descoberta no mercado internacional dada a crise 

pela qual passava os tradicionais exportadores de camarão cultivado, com destaque para o 

Equador, e, em terceiro estava solidificado o aparato institucional a partir da junção de 

esforços de uma série de organizações, públicas e privadas com foco para o planejamento 

sustentável da atividade. 

Contudo, entre tantos acertos, o grande erro foi apostar tudo em uma única carta, isto é 

no mercado internacional. A forma como estava estruturada as estratégias de comercialização 

da atividade apresentava grande instabilidade, já que praticamente toda a produção destinava-

se a atender o mercado externo o qual as políticas e instituições brasileiras não tinham 

controle. Assim, tão altas foram as taxas de crescimento, tão altas foram as de decrescimento. 

Não se observou a necessidade de diversificar mercado, condição necessária para reduzir os 

riscos da atividade econômica, cegos pela lucratividade extraordinária que se apresentava 

naquele momento. 

Dessa forma, veio a inevitável crise do setor carcinicultor, puxado pela ação 

antidumping imposta pelos Estados Unidos, desvalorização do real frente ao dólar, e 

incidência de doenças nos viveiros brasileiros. Somaram-se ainda os problemas ambientais 

gerados pela corrida desenfreada para aumento da produção e da produtividade a fim de 

atender a tão fantástica demanda internacional. 

Instala-se a partir de 2003 uma reviravolta na conjuntura de mercado e produtiva que 

forçou a alteração das instituições vigentes. Essa alteração institucional, seguiu no sentido de 

buscar atender as novas demandas da carcinicultura e somente foi possível pela solidez dos 
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alicerces institucionais construídos ao longo dos trinta anos anteriores e a conseqüente 

consolidação do aparato institucional composto por um rico mix de organizações, não só por 

agências de governo, como também por organizações com representação social. 

Nesse processo é preciso levantar alguns aspectos relevantes das mudanças ocorridas: 

 
 

a)  Em Conseqüência da ação anti-dumping e desvalorização do câmbio a 
atividade deixa de depender exclusivamente do mercado externo que é altamente 
instável. Ao diversificar mercado e voltar-se ao mercado interno tornou a atividade 
menos dependente das crises internacionais e, portanto, mais estável.   

b) Do ponto de vista microinstitucional,: a crise de uma forma geral, forçou, 
principalmente as empresas a buscar cada vez mais a gestão dos seus custos a fim de 
manter-se no mercado;  

c) Em conseqüência das doenças que afetaram bruscamente a produtividade, 
por um lado, se intensifica as pesquisas para o desenvolvimento de novas tecnologias, 
seja melhoramento genético das larvas, melhoramento da alimentação como o 
surgimento de novas rações, medicamentos e novos métodos de cultivo, mais eficientes 
e mais sustentáveis, e por outro lado, exige-se um maior compromisso dos produtores 
com a sustentabilidade ambiental, obedecendo aos limites da natureza. Para tanto, foi 
imprescindível o apoio institucional no primeiro caso, das instituições de pesquisas e 
outras organizações sem fins lucrativos que buscaram disseminar e difundir os 
conhecimentos. No aspecto ambiental foi imprescindível o papel das instituições como 
IDEMA, IBAMA com suas ações educativas e punitivas em conjunto com outras 
organizações como SEBRAE, Cluster, ABCC, entre outras que possibilitaram obtenção do 
conhecimento do manejo sustentável. 

 
 
Em suma, as mudanças produtivas e institucionais serviram para que as bases para o 

desenvolvimento sustentável fossem revistas e trouxe muitas lições no enfrentamento das 

dificuldades. 

A recuperação da atividade carcinicultora no Brasil e mais especificamente no Rio 

Grande do Norte, e o indicativo da retomada do crescimento da atividade é perceptível ao 

verificarmos o comportamento das variáveis real dessa economia. No entanto, para que esta 

permaneça nesse processo de recuperação continuo é importante que as instituições que 

conformam o seu ambiente institucional estejam continuamente se transformando de acordo 

com as demandas dessa atividade e que os dirigentes institucionais estejam sempre atentos no 

direcionamento de políticas de apoio que possibilite a constante inovação nos processos 

produtivos, uma atuação eficiente na forma de produzir levando em conta os limites naturais 

do meio ambiente e promovendo políticas estruturantes em busca de uma melhor organização 

do mercado interno. 

A principal contribuição desse estudo é a ampliação da análise institucional, ao 

introduzir a inovação como um dos elementos capazes de explicar a mudança econômica de 



 93

uma atividade, nesse caso especifico da atividade carcinicultora no Rio Grande do Norte, não 

restringindo a explicações do crescimento apenas aos aspectos relacionados ao ambiente 

institucional. Embora, considera-se existir outros elementos além da inovação, elementos 

institucionais externos a firma que conformam os sistemas de incentivos, as regras formais e 

informais, econômicas, políticas e sociais que interferem no desempenho da firma, ator 

diretamente responsável pela geração de inovação. Nessa relação de mão dupla, a teoria 

institucional e neoschumpeteriana difundidas permitiram uma mais ampla compreensão da 

realidade econômica da atividade carcinicultora no Rio Grande do Norte. 

Ademais se considera valioso o conjunto de informações sobre o setor carcinicultor 

disponibilizadas por esta pesquisa, tendo em vista propiciar uma visão ampla do 

desenvolvimento da atividade carcinicultora no estado do Rio Grande do Norte e do papel 

desempenhado pelos agentes inseridos nessa realidade, podendo dar subsídio à formação de 

políticas para o desenvolvimento do setor de forma a solucionar os problemas enfrentados. 

Por fim, tem-se claro que os esclarecimentos científicos sobre a atividade, objeto de 

estudo deste trabalho, trazidos até aqui não encerram todas as respostas, mas sim 

acompanham infinitas novas indagações e questionamentos, o que estimula a continuidade 

das pesquisas científicas nesta temática, seja com intuito de aprofundar questões como o 

estudo do grau de inovação utilizado nos processos produtivos, a análise no processo de 

configuração dos arranjos institucionais, ou até mesmo a continuidade das transformações dos 

marcos institucionais da atividade ao longo do tempo, já que o processo de desenvolvimento 

econômico/social é acima de tudo incessante e contínuo. 
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ANEXO 1 
 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Programa de Pós-graduação em Economia 

 

 

Questionário Direcionado aos Produtores de Camarão do Rio Grande do Norte 

 

 

Empresa:______________________________________        Data:____/____/____ 

Entrevistado:___________________________________________________________ 

Contato:_____________________________Local: ____________________________ 

 

Este questionário tem por objetivo investigar o papel das instituições para o desenvolvimento da atividade 

carcinicultora do Rio Grande do Norte nesta última década do ponto de vista do produtor. 

 

 

Análise da trajetória da firma carcinicultora: 

 

 

I) Caracterização da firma 
 

01) Possui esse negócio há quanto tempo? 
 

(  ) Está iniciando agora. 

(  ) 6 meses a 2 anos. 

(  ) 2 anos a 4 anos. 

(  ) 4 anos a 6 anos. 

(  ) 6 anos a 8 anos. 
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(  ) mais de 8 anos. 

 

02) Possui empregado? 
 

(  ) Não. 

(  ) Sim. Quantos fixos:_______________________ 

              Temporários:_________________ 

 

03) Qual a área cultivada e a produção do negócio: 
 

Anos Área (hectares) Produção ( Kg) 

1999   

2000   

2001   

2002   

2003   

2004   

2005   

2006   

2007   

2008   

2009   

  

 

 OBS.: Tamanho do camarão produzido? 

 

 

 

04) Executa quais fases da cadeia produtiva: 
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(  ) Cultivo do camarão 

(  ) Cultivo e  beneficiamento do camarão 

(  ) Cultivo do camarão, beneficiamento e produção de pós-larva 

 

05) Como está dividida sua produção ( % )?  
 

Anos Mercado Interno  Mercado Externo  

1999   

2000   

2001   

2002   

2003   

2004   

2005   

2006   

2007   

2008   

2009   

 

06) No mercado interno identifique os seus três principais consumidores: 
  

(  ) Agroindústrias. Em %? _____________  

(  ) Restaurantes, supermercados e outros comércios. Em %? ____________ 

(  ) Consumidor final. Em %? _____________     

(  ) Atravessador. Em %? _____________   

(   ) Outros: ___________________ . Em %? _____________ 

 

07) Como se dá a determinação do preço do quilo do camarão nos mercados os quais você 
atende?_________________________________________________________________ 

 

08) Renda Proveniente: Carcinicultura R$ _________; Outras atividades R$_____________ 
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09) Atividade: Formal (   ) ou Informal (   ) 
 

10) Possui Licença ambiental? Sim (   )       Não (   ) 
 

11) A propriedade é: Própria (   )   Arrendada (   ) R$ ____________    Outro (   ) 
 

12) Qual a escolaridade do Produtor? ___________________________________________ 
 

II- Análise Microinstitucional 

 

01) Você participou de alguma capacitação nos últimos 5 anos? 

 

(  ) Não. Porque?________________________________________________ 

(  ) Sim. Qual tipo? Descreva. 

          (  ) Profissional (técnico) _____________________________ 

          (  ) Gestão empresarial _______________________________ 

          (  ) Informática _____________________________________ 

          (  ) Outros. Quais?___________________________________ 

 

02) Seu corpo funcional participou de alguma capacitação nos últimos 5 anos? 

 

(  ) Não. Porque?________________________________________________ 

(  ) Sim. Qual tipo? Descreva. 

          (  ) Profissional (técnico) _____________________________ 

          (  ) Gestão empresarial _______________________________ 

          (  ) Informática _____________________________________ 

          (  ) Outros. Quais?___________________________________ 
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03) Você adotou alguma mudança de processo no âmbito da produção ou     produto ( novas formas 

e procedimentos para o cultivo e/ou processamento, ou novo produto criado ou melhorado) 

nos últimos 9 anos? 

 

 (  ) Não. Porque não?    (  ) Não viu necessidade  

   (  ) Recursos escassos   

   (  ) Ausência de conhecimentos ou ferramentas necessárias 

   (  ) Outros:_______________________________________ 

 (  ) Sim. Responda: 

     

Quais? Quando? Que tipo? Qual a origem? Qual o resultado 

da mudança? 

  (  ) Imitação     

(  ) Inovação 

 (  ) Vantagem 

absoluta de custo. 

(  )Vantagem de 

qualidade. 

(  ) Não gerou 

mudanças 

  (  ) Imitação     

(  ) Inovação 

 (  ) Vantagem 

absoluta de custo. 

(  )Vantagem de 

qualidade. 

(  ) Não gerou 

mudanças 

  (  ) Imitação     

(  ) Inovação 

 (  ) Vantagem 

absoluta de custo. 

(  )Vantagem de 

qualidade. 

(  ) Não gerou 

mudanças 

 

 

 (  ) Imitação     

(  ) Inovação 

 (  ) Vantagem 

absoluta de custo. 

(  )Vantagem de 

qualidade. 

(  ) Não gerou 
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mudanças 

  (  ) Imitação     

(  ) Inovação 

 (  ) Vantagem 

absoluta de custo. 

(  )Vantagem de 

qualidade. 

(  ) Não gerou 

mudanças 

 

 

 04) Existe algum diferencial seu em relação aos seus concorrentes? 

 (  ) Não. 

 (  ) Sim. Qual ou quais? _______________________________________ 

 

05) Você adotou alguma mudança na forma de comercialização nos últimos 9 anos? 

 

 (  ) Não. Porque não?    (  ) Não viu necessidade  

   (  ) Recursos escassos   

   (  ) Ausência de conhecimentos ou ferramentas      necessárias. 

   (  ) Outros: _________________________________ 

 (  ) Sim. Responda:  

   

Qual? 

 

Quando? Qual o resultado? 
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06) Você adotou alguma mudança na forma de interação com os concorrentes e outros parceiros do 

mesmo ramo de atividade nos últimos 9 anos? 

 

 (  ) Não. Porque não?    (  ) Não viu necessidade  

   (  ) Recursos escassos   

   (  ) Ausência de conhecimentos ou ferramentas      necessárias. 

   (  ) Outros: _________________________________ 

 (  ) Sim. Responda:  

   

Qual? 

 

Quando? Qual o resultado? 

   

   

   

   

 

 7) Quais os conhecimentos adquiridos ao longo desses 10 anos? Você os utiliza até hoje? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

III- Análise Macroinstitucional 

Interações com o mercado e o ambiente de seleção 

 

01)  Já buscou algum tipo de financiamento nos últimos 9 anos para a atividade? 
 

(  ) Não. 

(  ) Sim. Quantas vezes? _______Conseguiu?  

(  ) Não. Por quê? 

_______________________________ 
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(  ) Sim. 

Quantos?_______________________________               

             Quando (ano)?___________________________ 

                           Qual a instituição financeira?________________ 

          

02)  Já recebeu visita técnica, ou qualquer tipo de orientação para o cultivo do camarão por parte de 
alguma instituição nos últimos 9 anos? 
 

(  ) Não. 

(  ) Sim. Qual ou quais? __________________________________________ 

          Houve custo? (  ) Não. 

           (  ) Sim.  Quanto? ____________________________ 

 

3) Você participou de alguma associação, cooperativa ou grupo relacionado a atividade nos últimos 
09 anos? 

 

(  ) Não. 

(  ) Sim. Responda o quadro abaixo: 

 

Associação, 

cooperativa ou 

Grupo 

Data da entrada Data da saída Principais 

facilidades ou 

vantagens  

Motivo da saída 

1) 

 

 

 

 

    

2) 
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3) 

 

 

 

 

    

4) 

 

 

 

 

    

 

 4) A legislação que regula a atividade na sua opinião evoluiu no decorrer desses últimos dez anos? 

(  ) Não. 

(  ) Sim.  

 

5) Quais os principais problemas/dificuldades enfrentadas nestes últimos  9 anos que representaram 

um desestimulo para prosseguir na atividade? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 6) Quais os maiores estímulos encontrados neste período para prosseguir na atividade? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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ANEXO 1b 
 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Programa de Pós-graduação em Economia 

 

 

Roteiro de Entrevista - IDEMA/RN 

 

 

Empresa:______________________________________        Data:____/____/____ 

Entrevistado:___________________________________________________________ 

Contato:_______________________________________________________________ 

 

 

Este questionário tem por objetivo investigar o papel das instituições para o desenvolvimento da 

atividade carcinicultora do Rio Grande do Norte nesta última década do ponto de vista do IDEMA. 

 

 

Análise Macroinstitucional da Atividade Carcinicultora/RN: 

 

 

I) Análise Macroinstitucional 

 

1) Em que ano surgiu o IDEMA e com qual intuito foi criado a instituição? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 
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2) Qual a principal preocupação da instituição para com a atividade carcinicultora? 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 

 

3) Liste os principais programas e/ou projetos criados pelo IDEMA voltados para a atividade 
carcinicultora nos últimos 10 anos e comente conforme quadro abaixo: 

 

Programa/Projeto Período de duração Objetivos Resultados 

alcançados 

    

    

    

    

    

 

4) Do ponto de vista do IDEMA, quais as principais dificuldades enfrentadas pelos dos 
produtores na adequação ambiental dos seus estuários? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________ 
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5) Quais as principais dificuldades enfrentadas pela instituição junto aos produtores de 
camarão do estado do RN? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________ 
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ANEXO 2 
 

 

Produtores fazendo o “tombo de lama” (Limpeza) nos viveiros –Arêz-RN jan. 2010. 

 

 

 

Viveiros em produção. Logo atrás dos viveiros a Lagoa Guaraíra_ Arêz-RN jan. 2010 
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Anexo 2 

 

 

O produto em despesca - Ares-RN, Jan.2010. 
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ANEXO 3 
 

 

Listas dos cursos, palestras e oficinas realizadas pelo Cluster do Camarão 

 

 LISTA GERAL DOS TEMAS DOS CURSOS DE CARCINICULTURA 

Administração da pequena de Fazendas de Engorda de Camarões 

Administração de Custos de Produção 

Agregação de Valor ao Camarão 

Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (HACCP) 

Biossegurança e rastreabilidade na produção de camarão 

Boas Práticas de Manejo 

Comércio Exterior 

Cultivo Orgânico de Camarão 

Despesca de Viveiros de Camarão 

Eficiência Energética na Fazenda  

Exportação para Pequenos Carcinicultores 

Gerenciamento de Fazendas de Engorda de Camarões 

Licenciamento e Preservação Ambiental 

Manejo Ambiental, Higiene e Limpeza na Fazenda 

Manejo de Engorda de Camarões 

Manejo de Larvas de Camarão 

Manejo de Solos de Viveiros 

Microalgas na Aqüicultura 

Nutrição e Alimentação de Camarões  

Plano de Negócio  

Qualidade de Água nos Viveiros 
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Qualidade e acondicionamento de rações 

Plano de Negócios, Licenciamento Ambiental e Registros 

Sanidade animal e Prevenção de Enfermidades 

Técnicas de Engenharia de Construção de Viveiros 

                    Fonte: Questionário de pesquisa aplicado ao Presidente do Cluster Prof. Dr. José 

                    Salim em  fev. 2010 

 Quadro - Lista de Cursos para produtores, técnicos e operadores  

 de     fazendas realizados a partir de 2003. 

 

Anexo 3 

 

LISTA DAS PALESTRAS 

Data Titulo Expositor Público 

Jan/2003 Monitoramento Ambiental e 

Vigilância Sanitária da 

Carcinicultura no RN 

Eugênio Cunha, Diretor Geral do 

IDEMA 

92 

Março/2003 Licenciamento Ambiental 

Simplificado 

Elizeu Augusto de Brito, 

Coordenador da SAPE 

64 

Ago/2003 PAS – Prog. de Alimentos 

Seguros do SENAI 

Paschoal Robbs, Coordenador  

Nacional do PAS 

75 

Maio/2004 Diagnóstico da Carcinicultura 

Potiguar 

Eugênio Cunha, Diretor Geral do 

IDEMA 

86 

Gestão Ambiental Integrada Ivanosca Rocha Miranda, 

Coordenadora do IDEMA 

Regularização de 

Empreendimentos de 

Carcinicultura no Estado 

Fábio Ricardo Góis, Diretor Técnico 

do IDEMA 

Set/2004 Floresta de Manguezais do 

Nordeste Ampliou-se nos Últimos 

20 anos 

Luiz Drude Lacerda, Pesquisador do 

Labomar 

86 

Janeiro Programa de Qualidade e 

Rastreabilidade na Produção de 

Camarão 

Itamar Rocha 55 
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Abril/2005 Capacidade de suporte como 

metodologia de avaliação e 

monitoramento de qualidade 

ambiental de sistemas estuarinos 

Luiz Drude Lacerda, Pesquisador 

Labomar/UFC 

100 

Maio/2005 Diretrizes para Ocupação do 

Espaço e Uso do Solo dos Estuários 

do RN 

Rosa Maria Pinheiro, Coordenadora 

do IDEMA 

95 

Julho/2005 Proposta de Norma do 

Zoneamento Ecológico-Econômico 

dos Estuários do RN 

José Salim, Coordenador do Cluster 

Camarão do RN 

55 

Setembro  Manejo Preventivo de 

Enfermidades em Fazenda de 

Camarão 

Marcelo Lima Santos 55 

Jan/2006 Balanço Social e Ambiental: Nova 

Moeda no Mercado Global 

André Carvalho, Consultor do SIAI e 

III Setor 

54 

Março/2006 Mapeamento Fazendas de 

Camarão do RN 

Eugênio Cunha, Diretor Geral do 

IDEMA 

49 

Maio/2006 Plano de Monitoramento 

Ambiental de Fazendas de 

Camarão 

Dilma Fernandes Bezerra, 

Pesquisadora da EMPARN 

51 

Abril/2007 Principais Desafios Sanitários na 

Carcincultura 

Emiko Mendes, Pesquisadora da 

UFRPE 

39 

Maio/2007 Diagnóstico Geoambiental para 

Implantação de Projetos 

Sustentáveis de Carcinicultura 

Familiar no Litoral Norte do RN 

Reinaldo Petta, Pesquisador do Dept. 

Geologia da UFRN 

47 

Ago/2007 Água Lima e Água Suja Ruth Gouveia Duarte, Pesquisadora 

da USP 

41 

Out/2007 Manejo Preventivo de 

Enfermidades na Aquicultura 

Pedro  Martins e Marcelo Lima 

Santos, Pesq. UFRN e ABDA 

46 

TOTAL 17  1.090 

Fonte: Questionário de pesquisa aplicado ao Presidente do Cluster Prof. Dr. José Salim em  fev. 2010 

Quadro - Palestras sobre temas ambientais e sanitários 

Anexo 3 
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LISTA DAS OFICINAS TEMÁTICAS 

OFICINA OBJETIVO 

NORMAS E 

PROCEDIMENTOS 

LICENCIAMENTO DA 

CARCINICULTURA  

Discutir as normas, procedimentos e instrumentos de licenciamento 

de carcinicultura, adotados nos estados nordestinos, visando a 

formulação de diretrizes para o controle da sustentabilidade 

ambiental da atividade. 

I OFICINA DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

Definição de metodologia, conteúdos e materiais didáticos para 

Educação Ambiental nas comunidades carcinicultoras do Estado. 

II OFICINA DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

Definição de metodologia, conteúdos e materiais didáticos para  

Educação Ambiental nas comunidades carcinicultoras do  Estado 

I OFICINA DE 

CARCINICULTURA  

Ordenamento do Licenciamento e Monitoramento da Atividade de 

Carcinicultura no Nordeste 

II OFICINA CARCINICULTURA   

 

Simplificação de normas e do processo de licenciamento de fazendas 

de camarão e seu monitoramento ambiental. 

GRUPO NIM Discussão sobre a doença viral IMNV que se abateu sobre o parque de 

cultivo de camarão do Estado (e Nordeste) e medidas preventivas 

sanitárias e de monitoramento ambiental pelas fazendas por um grupo 

de carcinicultores, pesquisadores e gestores. 

ZONEAMENTO 

ECOLÓGICO-ECONÔMICO 

DOS ESTUÁRIOS DO RN 

Discussão com representações de carcinicultores da proposta do ZEE 

para o  licenciamento e monitoramento ambiental das atividades de 

carcincultura do Estado. 

IIIIII  OOFFIICCIINNAA  DDEE  

CCAARRCCIINNIICCUULLTTUURRAA   

Discussão de proposta da mudança da Lei 272/04 e de alternativas 

para regularização de empreendimentos de carcinicultura na 

informalidade no Estado.   

I OFICINA INTEGRADA DE 

AQÜICULTURA 

Caracterização  dos Riscos Associados à Presença de Metais 

Pesados para a Carcinicultura; 

Reuso dos Efluentes da Carcinicultura em Águas Interiores; 

Avaliação da Capacidade de Suporte dos Recursos Hídricos e 

Naturais para Áreas de Implantação de Projetos de Aqüicultura 

Familiar; 

Efeito do Lançamento de Metabissulfito de Sódio sobre o Solo e 

o Meio Aquático; 

Caracterização Descritiva, Dinâmica e Funcional dos Processos 

Químicos e Biológicos da Água e Sedimento em Viveiros 

II OFICINA INTEGRADA DE Seminário de Avaliação da Rede Recarcine tendo na programação 
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Fonte: Questionário de pesquisa aplicado ao Presidente do Cluster Prof. Dr. José Salim em  fev. 2010 

Quadro – Oficinas Temáticas Ambientais 2003-2005 

 
 

AQÜICULTURA discussão de temário ambiental da I Oficina listado acima.   


