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RESUMO 

 

Este estudo discute a temática Arranjos Produtivos Globalizados, precisamente o arranjo 
produtivo de fruticultura de melão de Mossoró/Baraúna, no Rio Grande do Norte que, a 
despeito de ser de base agrícola e localizado no semi-árido potiguar, se inseriu no mercado 
internacional. O presente trabalho busca, a partir do referencial neo-schumpeteriano, 
fortemente condensado e assimilado no Brasil por meio do enfoque em Arranjos Produtivos 
Locais enunciado pela Rede de Pesquisa em Sistemas Produtivos e Inovativos Locais 
(REDESIST), compreender em que medida os esforços de inovação, bem como as interações 
entre os principais atores que compõem este APL em específico, respondem por sua inserção 
global. A metodologia inclui a aplicação de questionários junto aos produtores de melão do 
arranjo, bem como entrevistas com os principais responsáveis pelo apoio, promoção e 
financiamento. Como conclusão, verifica-se uma significativa interação entre os produtores e 
os atores do arranjo, fato este que contribui para a sua inserção no mercado internacional 
acompanhada da implementação de inovações relevantes. Por fim, aponta-se para a 
necessidade políticas públicas direcionadas para a produção de melão, em razão de sua 
relevância para a pauta de exportações do Rio Grande do Norte. 
 
 
Palavras-chave: Arranjo Produtivo Local. Fruticultura. APL do Melão de Mossoró/Baraúna. 
Desenvolvimento Regional/Local. Rio Grande do Norte. 
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ABSTRACT 

 

This study discuss the issue on Clusters Global, the productive arrangement of fruits melon 
Mossoró/Baraúna in Rio Grande do Norte, located in the Potiguar semi-arid RN, is entered in 
the arket international level, the job serch, from the benchmark neo-schumpeterian, strongly 
condensed and absorbed in Brazil by focusing on Local Productive Arrangements set out by 
the Reseatch Netwoark on Sistemas Produtivos e Inovativos Locais (REDESIST), 
understanding the extent to which innovation efforts, and as interactions between the main 
actors that make up this APL in particular, account for its global insertion. The methodology 
includes the application of questions to the producers of melon arrangement as well as 
interviews with the main responsible for the support, promotion and financing. In conclusion, 
there is a significant interaction between producres and actors of the arrangement, a fact that 
contributes to the integration into the international market together with the implementation of 
relevant innovations. Finally, it is pointed out the need for public policies directed to the 
production of melon because of its relevance to the exports of Rio Grande do Norte. 
 
 
Keywords: Local Productive Arrangement. Fruits. Melon Mossoró APL/Baraúna 
Regional/Local Development. Rio Grande do Norte. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em meados do século XX, as causas apontadas pelo Grupo de Trabalho para o 

Desenvolvimento do Nordeste (GTDN)1, como responsáveis pelo atraso do Nordeste face à 

dinâmica o Centro-Sul, além da ausência de um “novo impulso dinâmico para a região” – a 

industrialização posteriormente levada a cabo pela Superintendência para o Desenvolvimento 

do Nordeste (SUDENE) - eram, fundamentalmente,  a baixa renda gerada por pessoa 

ocupada, o aumento da produção fundado  em vastas áreas intensivas em terra e trabalho, a 

baixa produtividade,  a produção real inferior ao Centro-Sul,  a elevada dependência das 

intempéries climáticas (irregularidade pluviométrica e menor abundância de terras aráveis); e, 

a excessiva concentração fundiária2.  

Passados 55 anos da primeira edição do Relatório do GTDN, ainda é possível afirmar, 

ainda que com ressalvas, que uma parte significativa da produção agropecuária do Nordeste 

ainda convive, no todo ou em parte, com os desafios acima resumidos. 

Todavia, importa reconhecer que, nas últimas três décadas, a realidade rural da região 

Nordeste vem ganhando novos contornos, a exemplo de Arranjos Produtivos Locais (APLs) 

que se reestruturam em termos produtivos e organizacionais e geraram as condições de 

inserção numa economia crescentemente globalizada e extremamente competitiva. Neste 

particular, os APLs relacionados à fruticultura irrigada nordestina e potiguar são 

emblemáticos.  

No caso do Rio Grande do Norte (RN), a década de 1980 é um marco de todo esse 

processo, pois esta foi considerada uma ‘década perdida’. Trata-se do momento em que o 

Brasil passou por profunda crise econômica e conviveu com taxas inflacionárias bastante 

elevadas, contribuindo para a falência de muitas empresas de capital nacional que não 

conseguiram manter os seus passivos, acarretando assim queda das taxas de crescimento da 

economia.  

Porém, em meio a toda essa crise, o estado do Rio Grande do Norte apresentou taxas 

de crescimento, em parte com a contribuição da produção de frutas tropicais, que desde então 

já eram direcionadas ao mercado externo. (CLEMENTINO, 2009).  

Com a intensificação do processo de globalização verificado nos anos 1990, esse 

                                                           
1 O Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN) foi criado em 1956. Existe uma vasta 

literatura que trata desta importante página da história do planejamento regional no Brasil, sendo indispensável 
a leitura da obra de Celso Furtado.  

2 A respeito da literatura que trata de Desenvolvimento Regional, ver: Campolina Diniz, Pachec, Francisco 
Oliveira, Luciano Coutinho, Amaral Filho e Liana Carleal. 
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direcionamento ao mercado externo aumenta consideravelmente. A partir de então, é notória a 

preocupação cada vez maior por parte dos variados setores econômicos em se adequarem aos 

novos requisitos advindos da abertura comercial e exposição à concorrência internacional.  

Em decorrência, o processo de reestruturação produtiva e organizacional que se seguiu 

atingiu não apenas o setor industrial, comércio e serviços, mas também o agrícola, como é o 

caso da fruticultura irrigada potiguar, que adentrou o mundo da concorrência globalizada, 

indo além do mercado estadual/regional e atingindo os mercados nacional e internacional, 

consolidando a sua participação na pauta de exportação do RN, mesmo com a crise capitalista 

recente de 2008. 

A importância da fruticultura na pauta de exportações do Rio Grande do Norte antes 

da década de 2000, bem como no período recente, 2010, (ANEXOS A, B, C, D, e E), mostra a 

pouca representatividade da mesma no comércio interestadual e relevante participação no 

comércio internacional. 

Tendo em vista o exposto, o presente estudo enfatiza o APL de Melão de 

Mossoró/Baraúna, no Rio Grande do Norte, por sua importância na Balança Comercial do 

estado, e ainda, porque se considera imprescindível a realização de estudos e pesquisas 

voltadas para arranjos produtivos específicos, pertencentes a variados setores, inclusive os 

chamados tradicionais, visando compreender os fatores históricos, econômicos e sociais que 

respondem por evolução e desempenho recente.  

Neste trabalho, adotou-se a definição de Arranjos Produtivos Locais da Rede de 

Pesquisa em Sistemas e Arranjos Produtivos Locais (REDESIST), pioneira da abordagem no 

Brasil e que cunhou o termo APLs em fins da década de 1990. Tal escolha ocorre por se 

considerar que a sua definição incorpora as correlações mais adequadas ao estudo de sistemas 

produtivos e inovativos locais.  

Segundo Cassiolato, Lastres e Stallivieri (2008, p. 14): 

 

O enfoque abrange conjuntos de atores econômicos, políticos e sociais e suas 
interações, incluindo: empresas produtoras de bens e serviços finais e 
fornecedoras de matérias-primas, equipamentos e outros insumos; 
distribuidoras e comercializadoras; trabalhadores e consumidores; 
organizações voltadas à formação e treinamento de recursos humanos, 
informação, pesquisa, desenvolvimento e engenharia; apoio, regulação e 
financiamento; cooperativas, associações, sindicatos e demais órgãos de 
representação.  
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Considerando este conceito e tomando por base o referencial neo-schumpeteriano 

sobre o papel da inovação e do Sistema Nacional de Inovação (SNI), aspectos largamente 

enfatizados pela Rede de Pesquisa em Sistemas Produtivos e Inovativos Locais (REDESIST) 

nas análises dos APLs, é possível afirmar que, à semelhança do que ocorre em arranjos 

pertencentes a atividades industriais, também arranjos produtivos relacionados à atividade 

agrícola vêm se esforçando para intensificar a quantidade de conhecimento empregada na 

produção: incorporar novas tecnologias; introduzir inovações de produtos/processos; 

desenvolver P&D; estabelecer parcerias/cooperação com fornecedores; distribuidores; 

organismos de apoio; promoção; financiamento; ensino; pesquisa e representação. Além do 

mais, a competitividade destes sistemas resulta diretamente destes esforços de inovação e de 

interações entre os agentes.  

Dessa forma, a questão central desta pesquisa é saber em que medida os esforços de 

inovação, bem como as interações entre os principais atores que compõem o APL de 

fruticultura de melão de Mossoró/Baraúna-RN, respondem por sua inserção global. 

O estudo em questão tem como objetivo geral analisar arranjos produtivos com forte 

inserção internacional, tendo como locus de análise o APL de Fruticultura do Melão 

Mossoró/Baraúna-RN, a partir de sua origem, evolução e desempenho recente, com ênfase 

sobre o esforço de inovação e interações entre os agentes econômicos e não econômicos, no 

período entre 1990 a 2011.  

Quanto aos objetivos específicos, pretende-se:  

• Analisar, a partir do referencial neo-schumpeteriano, o papel da inovação e do 

ambiente em que as empresas estão inseridas para o desenvolvimento destas, 

tendo como referência o enfoque em Arranjos Produtivos Locais na perspectiva 

da REDESIST; 

• Sistematizar as transformações ocorridas na nova economia do Rio Grande do 

Norte, destacando as principais atividades que emergem após a decadência do 

binômio gado-algodão; 

• Caracterizar a importância da fruticultura para a economia do estado nos anos 

recentes, a partir da compreensão do APL de Melão de Mossoró/Baraúna-RN, 

sua inserção internacional, desafios e oportunidades.  

Como hipótese principal tem-se que o esforço de inovação e as interações entre os 

agentes econômicos e institucionais que compõem o APL de Melão de Mossoró/Baraúna-RN 

são responsáveis pela inserção internacional alcançada por este arranjo.  

Quanto aos instrumentos metodológicos utilizados na pesquisa de campo, realizou-se a 
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aplicação de questionários semi-abertos juntamente a entrevistas abertas (ANEXO F). 

Nesse sentido, visando delimitar a amostra, os questionários foram aplicados 

exclusivamente junto aos produtores de melão de Mossoró/Baraúna-RN que exportam toda ou 

parte da produção para o mercado internacional. A amostra foi composta por um total de 10 

agentes entre eles econômicos e não econômicos. Quanto aos econômicos foram entrevistadas 

empresas de médio e pequeno porte organizadas por meio de cooperativas de produtores. As 

entrevistas foram realizadas em julho de 2011 nos municípios de Mossoró e Baraúna, e no 

caso do SEBRAE e EMPARN as visitas foram realizadas em Natal. 

Embora os fornecedores de insumos e matérias-primas, 

comercializadores/distribuidores do melão produzido no APL, também componham o rol de 

agentes econômicos, estes foram tratados apenas indiretamente, conforme contemplado no 

questionário.  

Em relação aos agentes não econômicos, dentre os principais organismos de apoio, 

promoção, financiamento ao arranjo esclarece-se que a entrevista atingiu o Serviço Brasileiro 

de Apoio a Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), o Banco do Nordeste (BNB), o Banco do 

Brasil (BB) a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN). O 

anexo G mostra todos os agentes entrevistados na pesquisa de campo.  

Ressalta-se que o modelo dos instrumentos de pesquisa (entrevista e questionário) é 

uma versão livremente adaptada dos instrumentos freqüentemente utilizados pela REDESIST.  

Portanto, tendo em vista atender ao objetivo e responder a questão central de pesquisa, 

o estudo está dividido em três partes, além destes aspectos introdutórios. Na segunda é feita 

uma revisão da teoria neo-schumpeteriana a partir da ênfase da relação entre inovação e 

mercado; do enfoque em APLs na acepção da REDESIST e sua relação com o Sistema 

Nacional de Inovação (SNI). 

A terceira parte é composta de um esforço de caracterização da nova economia do Rio 

Grande do Norte, o que é feito a partir de demonstração da ruptura da velha agricultura 

potiguar e a emergência de novas atividades produtivas, bem como de inúmeros Arranjos 

Produtivos Locais. 

A quarta faz uma análise da fruticultura potiguar desde o seu surgimento, da década de 

1980 até 2011, a partir do resgate de importantes transformações ocorridas ao longo deste 

período. E ainda, a sistematização e análise dos resultados da pesquisa de campo, resultado da 

realização de entrevistas e aplicação de questionários junto aos agentes econômicos e não 

econômicos do APL da Fruticultura de Melão de Mossoró/Baraúna, visando verificar o 

esforço inovativo realizado pelos produtores, as interações entre estes e os demais os agentes, 
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bem como os desafios e oportunidades para o desenvolvimento do sistema. Por fim, são 

apresentadas as considerações finais. 

 

 

2 . DA TEORIA NEOSCHUMPETERIANA AOS APLs: REVISÃO T EÓRICA 

 

Este capítulo tem como objetivo fazer uma revisão da teoria neo-schumpeteriana, no 

sentido de mostrar o processo de concorrência enquanto elemento importante para a 

compreensão das novas formas de organizações produtivas, em razão da relevância em se 

observar as empresas em seus ambientes, e não apenas os requisitos específicos construídos e 

explorados pelas firmas individuais, tendo em vista a realidade de um mundo globalizado e 

dinâmico. Acredita-se que a consolidação de vantagens competitivas sistêmicas, fundada 

particularmente em inovações, garanta a inserção nos mercados de forma mais duradoura. 

Com o acirramento da concorrência e a geração de novas formas de produção e 

comercialização, há uma constante preocupação com novas mercadorias, tecnologias, fontes 

de oferta, tipos de organizações, formas de cooperação, fontes de aprendizado, geração e 

difusão do conhecimento, que representam realidades que interferem no ambiente interno das 

firmas como um todo. 

Assim, como será visto mais adiante, surge necessidade de uma nova abordagem que 

contemple essa série de fatores, relacionados a um processo concorrencial mais acirrado e 

dinâmico. 

 

2.1 A TEORIA EVOLUCIONÁRIA: UMA NOVA ABORDAGEM 

 

Com o avanço do capitalismo, novas formas de produção e interação surgem entre as 

empresas e esse processo concorrencial torna-se cada vez mais intenso e dinâmico. Logo, as 

velhas estruturas vão sendo substituídas por novas. No Brasil na década de 1990, houve a 

promoção da abertura do país, reivindicando um posicionamento mais competitivo das firmas 

conectadas com o mercado internacional mais instável e acirrado.  

A visão neo-schumpeteriana vem tentar aproximar a teoria econômica dessa realidade 

dinâmica e evolutiva do capitalismo, ou seja, o surgimento das novas formas de produção, 

comercialização e interação dos agentes em que estão envolvidos os diversos mercados que 

compõem a economia nacional e internacional.   
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Nesse sentido, a visão heterodoxa, por meio de seu arcabouço teórico, tenta adequar o 

comportamento dos agentes econômicos às mudanças que ocorrem nas condições de mercado, 

uma vez que o processo de mudança é incessante. 

Considerando a dinâmica do sistema capitalista e seus efeitos sobre as firmas, 

advindos inclusive do próprio movimento do processo de concorrência, é certo que as mesmas 

levam tempo para responder às modificações que ocorrem no mercado.  

Dessa forma, o ramo de atividade enfrenta mudanças constantes em razão de 

modificação no seu estado inicial, em virtude inclusive de flutuações na demanda.  Tal fato 

força as firmas a estarem sempre em busca de caminhos alternativos, levando em 

consideração a ocorrência de transformação em seu meio de atuação, ou seja, o mercado. 

Com o acirramento do processo concorrencial e a interação dos mercados em nível 

global, torna-se imprescindível o avanço técnico, uma vez que os elementos por trás da busca 

pelo lucro estão relacionados à busca por inovações, enfrentamento do processo de 

concorrência entre as firmas, da incerteza, do estabelecimento de estratégias das firmas, sendo 

estas características chaves da dinâmica capitalista. 

O avanço técnico é resultado de investimentos que são orientados para o lucro, e no 

caso das inovações propriamente ditas, os agentes envolvidos na decisão, tomada sob 

condições de incerteza, se defrontam com as mesmas influências econômicas que os demais 

concorrentes do ramo encontram no mercado, tornando o processo de sobrevivência no 

mercado incerto e seletivo.  

Considerando que a empresa necessita adentrar o processo concorrência e sobreviver, 

torna-se necessário entender como as inovações são importantes mecanismos de obtenção de 

posições no mercado e, sobretudo, manutenção dos existentes, o que será tratado mais 

apropriadamente no subitem seguinte. 

 

2.2 A INOVAÇÃO  

 

A partir da visão neo-schumpeteriana, e considerando o processo concorrencial que 

emana de um ambiente seletivo, no qual se insere as empresas capitalistas, assume-se que tal 

abordagem propicia uma análise mais adequada para a compreensão das disputas existentes 

entre os diversos agentes econômicos presentes nestes ambientes. 

Trata-se de um ambiente onde ocorrem disputas entre produtores e vendedores, cuja 

tendência ao desequilíbrio é a regra, e a ocorrência de monopólio é admissível apenas de 

forma transitória, ou seja, é importante nesse processo que os produtores aprendam a 
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aperfeiçoar as “armas” que têm no sentido de ampliá-las, criá-las ou destruí-las aproveitando 

suas diferenças, a fim de buscar uma posição de destaque no mercado, mesmo que por pouco 

tempo. 

Logo, a concorrência não pode ser encarada como algo estático, uma vez que a 

existência de modificações estimula o mercado. É nesse processo de mudanças, desequilíbrios 

e procura por posições melhores no ambiente de seleção que a inovação surge como elemento 

fundamental dentro da concorrência, pois ela é um processo sem tréguas e sem fim. 

A seguir serão tratadas de forma breve algumas contribuições dentro da literatura 

econômica, para a construção do entendimento do processo de inovação, ou seja, como a 

inovação vem sendo discutida ao longo dos anos como uma ferramenta do processo 

concorrencial. 

 

2.2.1 Considerações sobre inovação: breve contextualização 

 

Ao longo do tempo a sociedade vem se organizando a fim de produzir bens e serviços, 

e se esforçando na melhor forma de distribuí-los, procurando utilizar os meios materiais de 

que dispõem, bem como seu conhecimento no sentido de resolver determinados entraves no 

que se refere à produção de determinado produto. 

Esse fato traz à discussão a questão da evolução da tecnologia, uma vez que é fácil 

perceber que as firmas estão continuadamente inovando ao longo do tempo e experimentando 

novas tecnologias.  

Renomados autores contribuíram para a discussão sobre o tema da inovação serão 

destacados, como Adam Smith (1776), o qual enfatizou em seu trabalho a importância da 

divisão do trabalho, uma vez que essa forma de produção se constituía em uma das causas da 

riqueza das nações. 

O fato é que a divisão do trabalho permitia um número restrito de tarefas do 

trabalhador no processo produtivo, aprimorando a destreza do indivíduo e permitindo a 

elevação da velocidade de produção. Além disso, gerava a capacidade de descoberta de novas 

formas e ferramentas de produção, bem como formas de executar a tarefa, resultando em 

inovações nos métodos e instrumentos de produção. (PESSALI; FERNÁNDEZ, 2006 apud 

PELAEZ, V; SZMRECSÁNYI, T. (Org). 2006). 

David Ricardo (1817) analisou o lado conflituoso do processo inovativo dentro das 

economias. O referido autor percebeu que à medida que ocorre a geração de inovação, gera-se 
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também a substituição do trabalho humano pelo uso da máquina. Todavia, segundo ele o ciclo 

se fecha quando o trabalhador menos qualificado é dispensado e surge a necessidade de 

contratação em áreas de idealização e confecção de novas máquinas, ou seja, trabalho 

qualificado. (PESSALI; FERNÁNDEZ, 2006 apud PELAEZ, V; SZMRECSÁNYI, T. (Org). 

2006 

Segundo Marx (1848) o capitalista atua em função do impulso pelo lucro, auferido 

através da extração da mais-valia. Nesta lógica, a concorrência intercapitalista impulsiona a 

elevação da composição de capital por trabalhador, particularmente nos ramos decisivos, o 

que pode ser visto ao se incorporar de forma mais intensa o capital constante expresso em 

máquinas, ferramentas, equipamentos, em relação ao trabalho vivo. Sendo assim, é possível 

gerar mais valor, ao mesmo tempo em que se altera e revoluciona as condições de produção. 

A despeito das inúmeras contribuições dos autores supracitados ao papel da mudança 

tecnológica sobre a dinâmica capitalista, destaca-se que estes não consideraram, de forma 

mais minuciosa, os aspectos microeconômicos do capitalismo. 

Nesse sentido, outros economistas deram ênfase ao que ocorre dentro das firmas e 

como elas se relacionam com as mudanças cada vez mais freqüentes nas tecnologias 

existentes. 

Schumpeter (1911), em Teoria do Desenvolvimento Econômico, demonstra que a 

mudança tecnológica deve ser entendida como o motor do desenvolvimento capitalista. Ele 

parte sua análise do ponto circular3 e afirma que para obter o desenvolvimento econômico 

deve haver a ruptura desse ponto no sentido da existência de mudanças qualitativas, tanto nas 

formas de produção como no que se produz. 

Assim, o referido economista acredita que a partir do momento em que ocorre uma 

solução científica para um problema, isto é uma invenção. E quando esta encontra aplicação 

de uso comercial ou mercadológica, gerando frutos para o capitalismo, torna-se uma inovação 

para o sistema econômico. 

O autor supracitado, ainda centra sua atenção no empresário inovador, ou seja, aquele 

que dá aplicação econômica a uma invenção. Este considera a firma capitalista como o agente 

que proporciona a mudança tecnológica, então ela passa a ser vista como o locus de atuação 

do empresário inovador e, portanto, da inovação tecnológica. 

Nessa perspectiva, a firma então é caracterizada como o agente capaz de inovar e 

determinar suas estratégias de sobrevivência no mercado. Sendo assim, nesse processo, a 

                                                           
3 Corresponde a um estado estacionário do sistema econômico no qual apenas é possível um crescimento 

quantitativo do consumo e da oferta de mercadorias. 
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diversificação surge como um aliado no processo de inovação e avanço nos mercados 

concorrenciais; e, nesse sentido é relevante a sua correta percepção, no sentido de suas 

oportunidades e trajetórias. 

A seguir, será tratado como o crescimento da firma está atrelado às questões de 

diversificação de área de atuação e de produtos, que em sentido geral são formas de inovações 

relevantes para que a empresa, enquanto agente econômico, esteja inserida em um ambiente 

competitivo. 

 

2.2.2 O papel da diversificação  

 

No processo concorrencial é necessário que as firmas estejam à frente no que se refere 

a conquistas de mercado e, na maioria das vezes, a diversificação entra como elemento chave 

no crescimento das empresas. 

Como coloca Penrose (2006), as firmas mais bem sucedidas e altamente eficientes do 

mundo dos negócios são amplamente diversificadas, produtoras de muitas mercadorias, 

extensivamente integradas e sempre dispostas a adotar novos produtos. 

A idéia central da autora citada está no fato de entender o crescimento da firma a partir 

do processo de concorrência, levando em consideração a importância da diversificação na 

posição de mercado, ou seja, ao longo de seu crescimento a firma passa por um processo de 

diversificação em suas diversas etapas, organizacional, áreas de atuação, dentre outras. 

A diversificação é um elemento relacionado à questão da inovação, uma vez que todo 

o processo pode ser compreendido também a partir da idéia de Schumpeter de “destruição 

criadora”, ou seja, as firmas podem diversificar e crescer, atuando em ramos de atividades 

diferentes buscando novos mercados, ou ainda, criando novas estruturas a partir da destruição 

de velhas estruturas, e afetam o modus operandi do espaço em que firmas se inserem. 

Penrose (2006) chama a atenção para o significado da diversificação, pois esta pode 

ocorrer na migração de um produto para outro completamente diferente, ou não. Disto resulta 

que as firmas podem optar por diversificar um produto com a mesma base tecnológica, ou 

seja, mantendo a sua forma de produção, mas fazendo modificações apenas nas áreas de 

mercado disponíveis para aquele produto. 

Portanto, o processo de diversificação ganha um caráter de relatividade, pois 

dependendo da lente que o observador coloca para analisar a realidade, pode-se afirmar que a 

mesma firma pode ser diversificada ou não. Com isso, é necessário ter em mente o tipo de 

produto a ser analisado bem como sua característica. 
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Nesse horizonte, o processo de diversificação pode ocorrer a partir da área de 

especialização da firma, de sua base tecnológica ou de sua área de comercialização, sendo, 

portanto, considerada uma diversificação quando um destes três elementos é alterado, de 

forma simultânea ou não.  

Dessa forma, no momento em que as firmas decidem diversificar, estas enfrentam um 

processo de incerteza, e muitas vezes diversificam para sobreviver ou para consolidar 

mercado, pois o capitalismo é dinâmico trazendo à tona a necessidade de abertura do leque de 

produtos e opções de área de mercado. 

Ainda de acordo com Penrose (2006), a firma deve estar atenta as oportunidades 

específicas para a diversificação, ou seja, fatores que fazem uma firma perceber ou ir em 

busca das  oportunidades de diversificar. 

As empresas por intermédio da Pesquisa Industrial (P&D) podem buscar novas formas 

de produção ou até mesmo o melhoramento de seus produtos, por meio de estudo de outros 

tipos de materiais ainda não comercializados, os quais têm grande importância no processo de 

melhoramento dos produtos, pois isto pode garantir a qualidade do bem, satisfazer o desejo do 

consumidor, aumentar fatias de mercado, bem como áreas de atuação. 

 

[...] O engajamento sistemático em atividades de P&D, que se faz necessário 
devido ao padrão de competição aí vigente, pode propiciar, como um 
subproduto, o domínio de tecnologia aplicáveis a outras indústrias ou mesmo 
o desenvolvimento de novos produtos a serem introduzidos em novos 
mercados [...] (GUIMARÃES, 1987, p. 64). 

 

Outra fonte de oportunidade importante diz respeito ao “esforço de venda”, pois, 

juntando em um só corpo produto e marca, garantem fatias maiores de mercado, sobretudo 

quando a firma opera em mercados com existência de produtos similares. 

Por fim, a “base tecnológica”, em particular se esta apresenta dificuldades de ser 

imitada pelos concorrentes o que pode garantir ganhos de competitividade.  

 

Ao examinar o processo de diversificação de uma firma, é relevante 
considerar sua história, já que suas experiências passadas condicionam, em 
boa medida, o padrão e a direção de sua diversificação futura [...] 
(GUIMARÃES, 1987, p. 63) 
 

Aliado a isso, as firmas vivem em ambientes com constante mutação e, sobretudo, 

com acirramento da competição e, neste caso, se faz necessário que elas estejam sempre em 

busca de alternativas, visando manter seu poder de monopólio, mesmo que seja temporário. 
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Sendo assim, elas buscam dominar tecnologias que gerem condições de enfrentar a 

concorrência imposta pelos outros competidores que se encontram no mercado. 

Segundo Penrose (2006), a firma deve se utilizar de alguns elementos para enfrentar a 

concorrência, como é o caso da “necessidade de investimento continuado”, que garante a 

manutenção da posição de mercado conquistada pela firma aliado a uma “diversificação da 

linha de produtos”, pois esta é uma forma de ampliar a área de mercado da firma, uma vez 

que aumentando sua linha de produtos, esta pode influenciar na decisão do consumidor em 

efetuar a compra de outros produtos dentro de uma mesma linha em que a firma atua. 

Ademais, a “competição e diversificação em novas áreas” são importantes, pois é onde a 

firma busca incessantemente por novos mercados, no sentido de consolidar novas frentes, não 

ficando presa apenas ao mercado já conquistado. 

Conforme Guimarães (1987), o investimento realizado pelas firmas em direção a 

diversificação deve garantir o acesso e a capacidade desta firma para a utilização de 

tecnologias que gerem eficiência em alcançar custos competitivos e, sobretudo, a conquista de 

consumidores nos novos mercados, saindo na frente em relação às firmas já presentes neste 

ambiente. 

É importante destacar que, o caminho trilhado pela firma dentro da sua base 

tecnológica vai definir seu horizonte de diversificação, criando dentro dela o leque de 

produtos e serviços diferenciados que farão desta um agente competitivo no mercado, dando a 

firma condições de estar à frente dos concorrentes ou ao lado destes.  

Em seguida será enfatizada a busca incessante da firma por novos mercados, fato que 

representa para esta uma inovação, ou seja, diversificação de mercado. E, nesse contexto, a 

internacionalização é vista como uma alternativa nessa busca por novos ambientes de 

competição. 

 

2.2.3. O processo de internacionalização 

 

O processo de internacionalização da produção é resultado do grau de envolvimento 

internacional conquistado pela firma e pode ocorrer de diversas maneiras, podendo resultar do 

investimento direto estrangeiro, da transferência de tecnologia ou da inserção comercial. 

A busca por um espaço fora das fronteiras domésticas é uma estratégia adotada por 

empresas capitalistas, que visam, sobretudo, a valorização do capital. 

Dentre os estudos que tentaram entender a lógica desse processo, encontra-se a 

estrutura analítica proposta por Dunning (1993) denominada de Paradigma Eclético. 
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O Paradigma Eclético procura oferecer uma estrutura analítica geral capaz de 

compreender as várias formas que o processo de internacionalização da produção pode 

assumir.   Deve-se ressaltar que Dunning (1993), chama a atenção para o fato de que não é 

possível obter uma teoria geral sobre o processo de internacionalização da produção. 

Assim sendo, o requisito básico para que ocorra a busca pela inserção no mercado 

externo realizada pelas firmas é a vantagem competitiva. Com isso, o processo de 

internacionalização, qualquer que seja o tipo, requer que as empresas que tencionam realizá-lo 

detenham algum tipo de vantagem sobre os seus concorrentes. A ideia subjacente na 

abordagem de Dunning (1993) é tentar entender o “quando”, “onde”, “por que” e “o que” do 

processo da internacionalização da produção. Vários foram os estudos que tentaram responder 

a essas questões. Assim, a partir de Dunning (1993) é possível vislumbrar a sistematização, 

em um único arcabouço teórico, das diversas contribuições acerca do tema, o que permite 

explicar os vários tipos de envolvimento internacional perseguido pelas firmas (SILVA, 

2002). 

O uso dessa estrutura analítica faz sentido quando se leva em consideração as 

vantagens específicas possuídas por firmas e países, as quais permitem explicar as atividades 

fora das fronteiras domésticas incluindo aí o fluxo de comércio. 

As vantagens que Dunning (1993) se refere ao tratar da possibilidade das firmas 

decidirem atuar no mercado externo estão vinculadas ao aproveitamento das “vantagens de 

propriedade” (Ownership) que são possuídas pelas firmas e que, em geral, estão circunscritas 

a marca, domínio de tecnologia, capacidade gerencial; as “vantagens de localização”, que são 

oferecidas pelos países como recursos naturais, infraestrutura, mão-de-obra; e, “as vantagens 

de internalização”, que diz respeito à decisão da firma entre conceder licença para terceiro e 

explorar sua produção ou ela mesmo se encarrega disso (SILVA, 2002). 

Essas vantagens OLI4 ficaram conhecidas na literatura como sendo a base do 

paradigma eclético de Dunning. Tal paradigma permite que o significado de cada uma das 

vantagens referendadas acima bem como a configuração entre elas, apresente variações 

importantes entre empresas, setores, regiões, países. Assim, regiões e/ou países periféricos 

apresentam tipos de vantagens OLI distintos das regiões e/ou países mais desenvolvidos. 

(DUNNING, 1991 apud OLIVEIRA, 2005, p. 27).  

Associadas às vantagens OLI, as empresas também apresentam motivos para o 

                                                           
4 Ownership corresponde a propriedade Localization – Localização e Internalization – Internalização. Essas três 

vantagens somadas aos motivos para exportar, fazem com que as firmas decidam por uma das formas do 
processo de internacionalização. 
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envolvimento internacional das mesmas. Esses motivos estariam vinculados a implantação de 

estratégias por parte das firmas. Assim, as firmas se internacionalizam porque buscam 

explorar mercados; buscam recursos; buscam racionalizar a produção e/ou buscam adquirir 

ativos estratégicos. (DUNNING, 1991 apud OLIVEIRA, 2005, p. 27). 

A compreensão de vantagens e motivos, que firmas possuem enquanto critério 

importante para o processo de internacionalização, sinaliza para o fato de que o Paradigma 

Eclético de Dunning tenta analisar as atividades das empresas com atuação fora do  mercado 

doméstico. 

Embora não se proponha a ser uma teoria geral da internacionalização da produção, o 

seu uso enquanto arcabouço teórico é satisfatório, pois as razões específicas de cada 

investimento variam muito. 

 

Assim o paradigma eclético não pode ser algo que ofereça uma explicação 
completa dos diversos tipos de produção internacional; mas, antes deve ser 
visto como algo que aponta para uma metodologia e para um conjunto 
genérico de variáveis que contêm os elementos necessários para qualquer 
explicação específica de tipos particulares de atividades produtivas no 
exterior. (SILVA, 2002, p. 6 apud DUNNING, 1991). 

  

Um fato a ser destacado no próximo subitem é a importância do processo de 

aprendizado tecnológico, uma vez que tal processo fornece para a atividade um ganho de 

desempenho, sobretudo quando ocorre a interação entre os agentes, possibilitando assim a 

difusão da tecnologia. 

 

2.2.4. Aprendizado tecnológico 

 

O aprendizado tecnológico pode ser entendido como um processo pelo qual um 

determinado agente, frequentemente a empresa, acumula habilidades e conhecimentos, no 

qual o resultado fundamental é um aperfeiçoamento contínuo da tecnologia, com 

consequentes ganhos de desempenho. Nesse contexto, existem diferentes tipos de 

aprendizado, e que foram enfatizados por diversos autores como Arrow (1962), Lundvall 

(1988), Katz (1976), conforme segue5.   

Arrow (1962) introduziu a ideia do “aprender fazendo” no melhoramento da 

                                                           
5 Ressalva-se ainda que a forma de abordagem dos tipos de aprendizado não é exclusiva de tais autores, pois o 

próprio Lundvall (1988) apresenta a importância de outros tipos de aprendizado, tal como o aprender fazendo e 
usando, apesar do destaque para o aprender interagindo. 
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tecnologia para os aumentos de produtividade e a redução de custos, isto é, quanto maior for a 

produção acumulada maior será a experiência adquirida pelos trabalhadores, gerentes, dentre 

outros e melhor será o desempenho tecnológico da firma. (ARROW, 1962 apud PELAEZ, V; 

SZMRECSÁNYI, T. (Org), p. 194)  

 

Rosenberg (1982), com base em estudos na indústria aeronáutica, identificou outro 

tipo de aprendizado, o “aprender usando” 6. No caso específico, a acumulação de capacidade 

tecnológica não acontece no âmbito da produção, ou seja, as empresas passam um tempo na 

familiarização com seus produtos, a fim de aprenderem a forma mais eficiente de utilização 

do mesmo. (ROSENBERG, 1982 apud PELAEZ, V; SZMRECSÁNYI, T. (Org), p. 195). 

Lundvall (1988) introduziu a ideia de “aprendizado por interação”, destacando o 

envolvimento de usuários e produtores na promoção de inovações de produto, caracterizando 

um processo de aprendizagem em conjunto a partir de laços de cooperação que se 

estabelecem em um contexto institucional, cujo resultado principal é a introdução de 

inovações de produto. (LUNDVALL, 1988 apud PELAEZ, V; SZMRECSÁNYI, T. (Org), p. 

194). 

Já Katz (1976) introduziu a noção de “aprendizado adaptativo”, no sentido de 

processos e produtos que necessitam serem modificados para funcionar em um contexto 

diferente daquele para o qual foram inicialmente criados, pois muitas vezes filiais de 

empresas multinacionais necessitam fazer grande esforço, visando adaptar a tecnologia para o 

melhoramento do desempenho de produtos e processos que não podiam ser replicados nas 

mesmas condições dos países de origem. (KATZ, 1976 apud PELAEZ, V; SZMRECSÁNYI, 

T. (Org), p. 196). 

No caso dos investimentos em P&D, as filiais de empresas multinacionais, por meio 

de uma atividade de P&D adaptativa, partem de produtos básicos já existentes, desenhados na 

matriz da multinacional e buscam introduzir pequenas modificações, fazer adaptações, de 

forma a tornar os produtos mais adequados às condições de operação da filial. (PELAEZ, V; 

SZMRECSÁNYI, T. (Org), p. 197). 

Tendo em vista que as firmas são organizações que aprendem e incorporam esse 

aprendizado em rotinas, esse aprendizado, incorporado em seu interior, representa para a 

firma um mecanismo de aquisição de conhecimento que, uma vez aliado às rotinas, expressam 

                                                           
6 Rosenberg fez uma distinção entre o aprendizado incorporado e o desincorporado. No primeiro leva-se em 

consideração a interação entre o produtor e o usuário, levando a otimização do projeto, mas o segundo caso 
seria a forma mais pura de aprendizado pelo uso, ou seja, não ocorre qualquer modificação do produto. O 
conhecimento que o usuário vai adquirindo vai levando à otimização de seu uso. 
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a identidade da firma, sendo exemplo disso o que ela sabe, as capacitações e regras de decisão 

que possui em cada momento. 

A despeito de sua importância, há autores que apontam que essas rotinas por vezes 

podem forçar a inércia, conforme sugere Levinthal (1996). Para esse autor, existe uma 

armadilha de competência que pode ser entendida como uma espécie de aprisionamento do 

conhecimento de velhas competências, capaz de inibir esforços de adquirir novas capacidades. 

Admitindo tal assertiva, o referido autor recomenda a necessidade de uma múltipla base de 

aprendizado, como recurso para evitar que a especialização associada ao aprendizado reduza a 

capacidade de resposta e adaptação a mudanças. (LEVINTHAL, 1996 apud PELAEZ, 2006, 

p. 200). 

É importante perceber como o aprendizado se consubstância em rotinas, ou seja, como 

as estruturas se constituem no interior das organizações e assumem a função de aprender. Em 

suma, passam por um processo de institucionalização. 

Diante do exposto, surge a necessidade de compreensão da importância de um Sistema 

Nacional da Inovação (SNI) para dar suporte ao processo de interação e difusão da inovação. 

 

2.3 SISTEMA NACIONAL DA INOVAÇÃO  

 

A firma desempenha papel privilegiado no desenvolvimento de produtos e processos e 

na transformação do conhecimento em riqueza. Contudo, além destas, existem outras 

organizações absolutamente indispensáveis para tal fim, como é o caso das universidades e 

centros de pesquisas. 

Nesse sentido, constata-se uma aproximação sistemática entre ciência, técnica e 

produção, que se expressa mais claramente com a Revolução Industrial do século XVIII, mas 

que se acelera substancialmente em fins do século XIX em diante.  Tal aproximação tem nos 

dias atuais importância sine qua non para os sistemas. 

No final da década de 1990, ganham espaço as discussões sobre desenvolvimento que 

englobam além de fatores macroeconômicos a importância de inovações. Diante dessa 

realidade, estas se tornam relevantes nas novas estratégias de desenvolvimento econômico. 

Portanto, a abordagem pautada no Sistema Nacional de Inovação (SNI), permite que 

se pense em desenvolvimento considerando também as especificidades locais, de forma que 

estas sejam exploradas, pois levam em conta os atores sociais, econômicos, políticos e as 

especificidades de contextos relevantes na análise do processo de aprendizagem e capacitação 
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em dada realidade. 

O interesse da discussão do termo “Sistema Nacional de Inovação” tem seu foco na 

necessidade de compreensão dos processos de criação, uso e difusão do conhecimento, 

pautado no aprendizado e tendo em vista as principais características do capitalismo.  

 

 

A ideia de uma economia do aprendizado – ao destacar o processo social de 
criação, aquisição, transformação, acumulação, difusão e compartilhamento 
(e também destruição) do conhecimento – contrasta com outros conceitos 
que enfatizam o papel da informação e das TCIs. A ênfase passa a ser na 
capacidade de aprender e inovar, considerados processos cruciais para a 
produtividade e a competitividade dos agentes, e não na capacidade de 
adquirir e utilizar novas tecnologias e equipamentos (LASTRES 2008, p. 
19). 

 

Nessa ordem de ideias, a necessidade de seguir rumo ao desenvolvimento desperta 

interesses nas tomadas de decisões no que se refere às trajetórias da mudança técnica, visto 

que a empresa, enquanto agente econômico, está inserida em ambientes socioeconômicos e 

políticos que refletem trajetórias históricas e culturais, dentro de um ambiente institucional, 

deixando claro a importância das características locais de regiões. 

Assim sendo, seu foco de análise centra-se no caráter local, ambiente no qual se 

percebe a geração, assimilação e difusão da inovação, em um processo que é interativo e 

dinâmico entre os múltiplos agentes envolvidos. Com isso, 

 

O processo de inovação é cumulativo, depende da capacidade endógena e 
baseia-se em conhecimentos tácitos. A capacidade inovativa de um país ou 
região decorre das relações entre os atores econômicos, políticos e sociais. 
Reflete condições culturais e institucionais, historicamente definidas. 
(LASTRES 2008, p. 32). 

 

A abordagem sobre o SNI demonstra que a geração de conhecimentos e tecnologias 

pode está relacionada às fronteiras regionais e nacionais, uma vez que a tendência ao 

globalismo deixa uma quantidade ampla de soluções locais e nacionais para economias 

regionais camufladas7, uma vez que o processo de interação e cooperação faz despertar o 

sentimento de identidade e objetivos em comum para determinada região, ou setor de 

atividade. 

Aliado a isso, o conjunto das instituições são relevantes, pois as empresas estão 

                                                           
7 Camufladas no sentido de que determinadas regiões menos desenvolvidas podem gerar soluções para 

desenvolvimento de produtos.  
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inseridas em ambientes mais amplos, e o contexto institucional é importante na geração de 

confiança, interação e aprendizado em determinado sistema social.  E, no que se refere ao 

capital social, a mobilização deste, conjuntamente aos processos de aprendizado, trilham um 

caminho para a estratégia de desenvolvimento, tendo em vista que este capital é a estrada na 

qual a criatividade humana e a capacidade inovativa podem ser desenvolvidas. 

Nesse processo, os atores por meio da interação criam novas formas de 

desenvolvimento tecnológico e, segundo Pelaez (2006, p. 202), estas formas concentram-se 

em experimentação, testes, criação de novas ferramentas e equipamentos, construção de 

modelos. Tais atributos começam a ser assumidos por estruturas organizacionais 

especializadas que foram surgindo dentro das empresas, separadas dos tradicionais 

departamentos de venda, finanças e compras, contribuindo assim para o surgimento dos 

departamentos em P&D. (PELAEZ, 2006). 

Ainda de acordo com Pelaez, (2006), a inovação deixa definitivamente de ser algo 

fortuito, produto do gênio criador de determinado indivíduo, para converter-se em um produto 

gestado no interior de uma organização de modo regular e quase contínuo. 

 

Em suma, as organizações tendem a institucionalizar seus processos de 
aprendizado, criando estruturas que deliberadamente transformam as 
invenções de fenômenos causais, imprevisíveis, em fatos rotineiros. E cabe 
sublinhar mais uma vez que a maior parte do esforço é dedicada ao 
desenvolvimento, não a pesquisa, ao aperfeiçoamento de produtos e 
processos existentes, e não à criação de novos processos. (PELAEZ, V; 
SZMRECSÁNYI, T. (Org) 2006, p. 203). 

 

Dessa forma, o aprendizado é um processo social que envolve inúmeros agentes, 

sendo fundamental levar em consideração as instituições e o contexto institucional, já que este 

último influencia sobremaneira nas estratégias empresariais e até mesmo a organização 

interna das firmas, uma vez que este contexto não é estático e muda constantemente. 

Logo, o processo de aprendizado vai sendo afetado pelo contexto institucional e, neste 

particular, as universidades representam um importante elo nesse processo, pois são uma 

fonte de conhecimentos variados e também de recursos humanos qualificados. 

Além das universidades, outras organizações merecem destaque, como as agências 

governamentais, instituições públicas e privadas de pesquisa, instituições financeiras e de 

apoio e promoção, as quais são capazes de absorver riscos com atividades inovadoras e 

estimular a inovação. Destaca-se ainda, o papel de uma legislação facilitadora do 
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desenvolvimento científico e tecnológico. Tais aspectos referem-se ao papel do Sistema 

Nacional de Inovação 

Em Lundvall (1982) é possível perceber que alguns autores argumentam que um país 

não se desenvolverá sem a ação conjunta do seu SNI. Nessa perspectiva, esta construção 

institucional que relaciona governo, universidade e empresas, de forma planejada e 

consciente, ou não, é que impulsionaria as economias capitalistas mais complexas. 

 

 

Segundo Boulding (1985), a mais ampla possibilidade de definição de um 
sistema é que ele é constituído por um número de elementos e seus 
relacionamentos. Se segue que um sistema de inovação é constituído por 
elementos e seus relacionamentos, com interações na produção, difusão e 
utilização de novos conhecimentos que são úteis economicamente e este 
deve englobar elementos e relacionamentos que sejam localizados 
internamente ou enraizados dentro uma nação ou estado8. (LUNDVALL 
2002, p. 2). 

 

Em um sentido amplo, o SNI é constituído pela quantidade de elementos ou atores e 

seus relacionamentos.  Neste sistema, a sua essência é composta pelo relacionamento entre os 

vários elementos na produção, difusão e utilização de novas idéias economicamente viáveis, 

enraizadas em um espaço geográfico definido. 

É válido mais uma vez salientar que, o SNI se constitui em um sistema social, em que 

o aprendizado é um fator de importante relevância, o qual por intermédio da interação é 

transmitido para os agentes econômicos. Sendo assim, o processo de aprendizado é 

importante no sistema como um todo, pois gera a difusão dos efeitos positivos de uma 

inovação bem sucedida, uma vez que essa reprodução se dá pela dinamicidade do sistema. 

Destaca-se que o governo é peça chave no processo de organização do SNI, visto que 

o mesmo por meio de seus tramites legais, tem a capacidade de criar o arcabouço jurídico e as 

entidades responsáveis pelo desenvolvimento da inovação propriamente dita, além do apoio 

às pequenas empresas, no que se refere à cooperação no sentido de aumentar a 

competitividade. 

Para a REDESIST (2007, p. 3), o Sistema Nacional de Inovação envolve a articulação 

entre: 

 

A noção de sistema de inovação tem em seu centro o subsistema industrial, 
subsistema de C&T e de educação e treinamento; mas envolve também a 
moldura legal e política, o subsistema financeiro e os padrões de 

                                                           
8 Tradução livre do autor. 
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investimento, assim como todas as demais esferas relacionadas ao contexto 
nacional e internacional, onde os conhecimentos são gerados, usados e 
difundidos. 

 

Destaca-se que esta visão corrobora também com a visão schumpeteriana, a qual 

defende que o estímulo para o início de um novo ciclo viria, especialmente, das inovações 

introduzidas por empresários empreendedores. Isto porque, segundo a abordagem do SNI, o 

estímulo à inovação decorre muito mais de um ambiente favorável a mesma, do que apenas da 

iniciativa do empresário individual/firma. 

 

Conforme Pelaez, (2006 p. 417), um sistema de inovação é definido como um 

conjunto de instituições públicas e privadas que contribuem nos âmbitos macro e 

microeconômico para o desenvolvimento e a difusão de novas tecnologias.  

Por conseguinte, será enfatizado o conceito de Arranjo Produtivo Local (APL) com 

base na REDESIST. 

 

2.4 ARRANJO PRODUTIVO LOCAL 

 

Na medida em que o capitalismo avança, várias mudanças também ocorrem na 

economia, decorrendo daí a importância de se entender como o país e seus setores 

econômicos se colocam no cenário nacional e internacional, no que diz respeito ao estágio 

atual do capitalismo. 

O processo dinâmico que o capitalismo costumeiramente apresenta, tem levado muitos 

estudiosos a se debruçarem cada vez mais sobre fenômenos que ocorrem entre empresas e os 

demais atores, particularmente as causas e consequências decorrentes do fato de que muitos 

agentes acabam se organizando e interagindo entre si. Este fenômeno reforça a importância de 

políticas voltadas para as empresas e também o seu entorno, isto porque a visão sistêmica da 

interação desses agentes econômicos e institucionais permite uma compreensão melhor dos 

desafios e oportunidades de cada sistema. 

Com base nessa ideia, a REDESIST,9 criada em 1997, cunhou o termo “Arranjos 

Produtivos Locais (APL)”. Sendo referência do Brasil na discussão do tema, a REDESIST 

enfatiza a importância da interação entre os agentes econômicos e institucionais, da 

capacidade de adquirir e usar conhecimentos de diferentes agentes, sejam eles fornecedores, 

produtores, distribuidores/comercializadores. 
                                                           
9 Disponível em: <www.redesist.ie.ufrj.br>. Acesso em:  20/01/2011 
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Segundo Cassiolato, Lastres e Stallivieri (2008, p. 14): 

 

O enfoque abrange conjuntos de atores econômicos, políticos e sociais e suas 
interações, incluindo: empresas produtoras de bens e serviços finais e 
fornecedoras de matérias-primas, equipamentos e outros insumos; 
distribuidoras e comercializadoras; trabalhadores e consumidores; 
organizações voltadas à formação e treinamento de recursos humanos, 
informação, pesquisa, desenvolvimento e engenharia; apoio, regulação e 
financiamento; cooperativas, associações, sindicatos e demais órgãos de 
representação.  

 

De acordo com Lastres (2003), com o avanço do capitalismo, no que se refere aos 

processos econômicos do início do terceiro milênio, torna-se necessário uma lente que possa 

enxergar essas novas atividades que emergem neste contexto. Para tanto, faz-se necessário 

considerar aspectos territoriais, inovacionais, cooperativos, políticos e sociais visando novos 

instrumentos conceituais e analíticos que expliquem e contribuam para o desenvolvimento, 

com sustentabilidade.  

Percebe-se nos dias atuais a crescente informacionalização em cada etapa da 

confecção dos produtos na economia, ou seja, aumenta a quantidade de trabalho sobre a 

informação em relação à quantidade de trabalho sobre a matéria. Isso acontece tanto nos 

setores dinâmicos, como nos tradicionais. A partir do processo de globalização mais recente 

da economia, que ocorreu em meados da década de 1980, esse processo acelerou-se de uma 

forma muito mais intensa. 

Atualmente, os setores tradicionais cada vez mais utilizam tecnologias que agregam 

valor para adentrarem em um mercado mais competitivo. Na agricultura isto ocorre a partir da 

implementação de planos, checagens, escolhas, decisões, mapas, desenhos, roteiros para 

produzir sementes geneticamente tratadas, fertilizantes, plantios geométricos, embalagens e 

seus meios de transporte, comercialização e distribuição ou nos setores dinâmicos que 

costumeiramente incorporam conhecimentos em seus produtos e processos 

Os setores tradicionais da economia vêm se esforçando – em prol da sobrevivência no 

mercado – para incorporar elementos intensivos em conhecimento que lhes deem maior 

produtividade e maior poder para competir. Essa mudança que perpassa por todos os setores 

da economia e pressupõe a utilização de arcabouços analíticos mais adequados, no sentido de 

incorporar os elementos subjacentes aos aspectos mais dinâmicos de um ambiente 

concorrencial e seletivo, e seja, portanto, apropriados para enxergar e superar dos desafios da 

realidade atual. 

Com base nessa problemática, a REDESIST resgata o conceito de “Sistemas de 
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Inovação (SI)”, pois este permite compreender e orientar os processos de criação, uso e 

difusão do conhecimento. Tal conceito foi posto em evidência na década de 1980, período em 

que o mundo desenvolvido passou pelo processo de abertura comercial e financeira, ao qual 

se convencionou chamar de “Globalização”. Esta época também faz surgir à necessidade de 

estudos que valorizem a questão local, isto porque se acredita que a capacidade inovativa de 

um país/região/território resulta das relações entre atores econômicos, políticos e sociais, 

refletindo condições culturais e institucionais próprias. 

Essa nova forma de pensar afasta-se da concepção de tão somente privilegiar as trocas 

comerciais e acumulação de equipamentos e de outros recursos materiais, e passa a dar forte 

ênfase à criatividade humana, inovação e aprendizado como processos interativos e com 

múltiplas origens. A partir desses conceitos, reforça-se a idéia de que a empresa é uma 

organização inserida em ambientes socioeconômicos e políticos que refletem trajetórias 

específicas, portanto deve-se analisar cada caso em particular, tendo em vista que essas 

realidades dependem da posição dos agentes nos contextos nacionais e internacionais, e 

indicam as oportunidades mais adequadas para seu desenvolvimento. 

O SI chama atenção para o fato da inovação não ser condicionada ou estar sempre 

atrelada às grandes empresas por meio de seus esforços em P&D, se traduzindo em inovações 

radicais e incrementais. Segundo este conceito, a inovação também pode ocorrer em setores 

tradicionais da economia e em empresas de variados portes e formatos. 

A valorização de inovações resultantes de uma nova forma de produzir e comercializar 

bens e serviços que são novos para uma empresa, independente do fato de serem novos ou não 

para seus concorrentes, fez com que se ampliassem as oportunidades, sobretudo, para os 

setores tidos como tradicionais da economia – o agrícola. 

Dessa forma, o conceito de Sistema de Inovação contribui na discussão das 

problemáticas referentes às regiões, especialmente as menos desenvolvidas, uma vez que as 

especificidades dos diferentes contextos e atores locais refletem os processos de 

aprendizagem e capacitação dos países/regiões/territórios. Isso deixa claro a importância do 

aprendizado, conhecimento e capacidade de interação dos agentes de determinada região, no 

que se refere a absorver e interpretar possíveis tecnologias importadas. Com isso, acredita-se 

que a compreensão de tais aspectos é fundamental para a promoção de processo de 

desenvolvimento regional, sobretudo em países como o Brasil. 

Com base nesse debate, a REDESIST lança o conceito de Arranjos e Sistemas 

Produtivos e Inovativos Locais (ASPILS) conhecidos como APLs, que procura focalizar 

conjuntos específicos de atores e atividades econômicas, privilegiando a articulação entre 
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empresas e destas com outros atores, levando em consideração a proximidade geográfica, 

capacidade de inovação, aprendizagem, organizacional, identidade histórica, institucional, 

social e cultural como fontes de diversidade e vantagens competitivas sustentadas. 

Conforme Lastres (2003), verifica-se a crescente convergência de visões entre as 

diversas escolas de pensamento. O foco de análise deixa de centrar-se exclusivamente na 

empresa individual, e passa a incidir sobre as relações entre as empresas e entre estas e as 

demais instituições dentro de um espaço geograficamente definido, assim como a privilegiar o 

entendimento das características do ambiente onde estas se inserem. 

A literatura neo-schumpeteriana emerge nesse debate, trazendo o foco da análise para 

os sistemas de inovação. Nesta visão, o conhecimento tácito passa a adquirir significativa 

importância, assim como os quesitos ambientais e socioculturais, nos quais se inserem os 

agentes econômicos. Adicionado a isso, tem-se na década de 1990 um aumento da relevância 

das economias do aprendizado por interação, que contribuem para o sistema de inovação ao 

agregarem o papel de outros agentes como instituições de ensino e pesquisa no âmbito 

regional, nacional e internacional. 

Essa visão também introduz o debate das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs) que se faz presente na realidade brasileira, sobretudo, após a abertura comercial, 

trazendo consigo um novo paradigma tecnoeconômico, o qual leva em consideração uma série 

de ligações entre inovação nos ramos de computação eletrônica, engenharia de software, 

sistemas de controle, circuitos integrados, ou seja, uma série de mudanças que fazem com que 

a concorrência se torne mais acirrada, os custos diminuam e a disseminação das informações 

se processem de forma rápida e muito mais intensa. 

Assim, a partir dessa mudança do paradigma acima referido, acredita-se que o 

processo de sobrevivência das empresas torna-se mais compreensível a partir de uma visão 

sistêmica. 

Nesse âmbito, a REDESIST lança a proposta de se entender os APLs também a partir 

da ideia evolucionista das inovações e mudanças tecnológicas. 

Na visão evolucionista, a inovação e conhecimento a cada dia que passa se tornam 

elementos centrais na dinâmica do crescimento das nações, regiões, setores, organizações e 

instituições. Todavia, a inovação como o aprendizado são processos dependentes de 

interações. Sendo assim, são influenciados pelos contextos econômicos, sociais, institucionais 

e políticos específicos. De outra parte, os conhecimentos tácitos em alguns casos são de difícil 

transferência, e seu aprendizado reflete aprendizados anteriores, ou seja, acumulado. 

A base teórica da REDESIST, para enunciar e analisar os APLs, está no conceito de 



36 
 

Sistemas de Inovação, em sua dimensão supranacional, nacional e subnacional, que é definido 

como um conjunto de instituições distintas, os quais, conjuntamente e individualmente, 

contribuem para o desenvolvimento e difusão de tecnologias, tendo como pano de fundo a 

dinâmica do funcionamento dos agentes produtivos e, a partir da idéia de competitividade 

fundada na capacidade inovativa das empresas e instituições locais estimularem aprendizado, 

interações, competências, complementaridades, dentre outros. 

Assim, Lastres e Cassiolato (2003, p. 27) destacam que, 

 

 

A ênfase em sistemas e arranjos produtivos locais privilegia a investigação 
das relações entre conjuntos de empresas e destes com outros atores; dos 
fluxos de conhecimento, em particular, em sua dimensão tácita; das bases 
dos processos de aprendizado para as capacitações produtivas, 
organizacionais e inovativas; da importância da proximidade geográfica e 
identidade histórica, institucional, social e cultural como fontes de 
diversidade e vantagens competitivas. 

 

Nessa perspectiva, conforme já mencionado e seguindo as diretrizes conceituais da 

REDESIST, um Arranjo Produtivo Local (APL) consiste em conjuntos territoriais de agentes 

econômicos, políticos e sociais – com um foco em atividades econômicas específicas e que 

apresentam vínculos mesmo que incipientes. Geralmente envolvem a participação e interação 

de empresas – que podem ser desde produtores de serviços finais até fornecedoras de insumos 

e equipamentos, prestadoras de consultorias e serviços, comercializadoras – e suas variadas 

formas de representação e associação. Incluem também diversas outras instituições públicas e 

privadas voltadas para a formação de recursos humanos, pesquisa, desenvolvimento entre 

outras. (LASTRES, 2008, p. 14).   

A visão da REDESIST em Arranjo Produtivo Local tem como objetivo tentar transpor 

as barreiras da tradicional teoria baseada na organização individual (empresa) e fazer uma 

ponte entre o território e as atividades econômicas, levando em consideração um grupo de 

diferentes agentes que interagem no sistema produtivo e inovativo local, ou seja, deixar claro 

a importância dos processos de aprendizado, cooperação, inovação e criação de capacitações, 

e ainda, a importância da atuação dos atores locais para o desenvolvimento. 

O próximo capítulo trata da nova economia do Rio Grande do Norte (RN), mostrando 

as transformações ocorridas nos últimos anos e destacando as principais atividades que 

emergem após a decadência do binômio gado-algodão. 
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3  A ABERTURA COMERCIAL E A NOVA CONFIGURAÇÃO PRODUTI VA DO 
RIO GRANDE DO NORTE 

 

3.1 ABERTURA COMERCIAL E O ESFORÇO INOVATIVO DECORRENTE 

 

Nas últimas décadas do século XX, os países capitalistas passam por um processo de 

abertura comercial e financeira, que suscitou uma aceleração no número de transações 

(comerciais e financeiras), bem como elevou o grau de sua magnitude, e passou-se a assistir 

uma maior interdependência entre as economias. Tal fenômeno ficou conhecido como 

globalização. Nesse período, países em desenvolvimento, sobretudo da América Latina, 

apresentavam grave problemas de instabilidade econômica. 

No caso brasileiro, a década de 1980 foi considerada como a década perdida, pois foi 

marcada pela estagnação do nível de atividade, por profundos desequilíbrios 

macroeconômicos, e pelo problema da inflação, que nessa década atingiu o patamar médio de 

438% ao ano. Mesmo com as tentativas de estabilizar a economia, o fracasso dos 

mecanismos utilizados contribui para o agravamento do problema. (OLIVEIRA, 2005, p. 14). 

Com a abertura comercial, a reestruturação produtiva ocorrida no país atingiu a 

grande maioria dos setores da economia, forçando os mesmos a estarem sempre em busca de 

inovações, tecnológica e/ou organizacional, diante do cenário mais competitivo que se 

desenhou após as transformações ocorridas na década de 1990, cujo resultado permitiu o 

fortalecimento de algumas empresas no comércio internacional.  

Destaca-se que o Rio Grande do Norte até a década de 1970, era caracterizado por 

possuir uma estrutura agrária concentrada no algodão arbóreo e na faixa litorânea com vastas 

áreas de plantações de cana-de-açúcar. Porém, as vastas áreas de terras somadas à mão-de-

obra barata, refletiam a baixa competitividade que predominava 

Com a chegada da década de 1990, bem como a globalização, o estado adentra uma 

nova era, e assim como o país e mesmo os setores tradicionais da economia potiguar vão 

entrar em um período de reestruturação produtiva e organizacional.  

Assim, o processo de abertura comercial trouxe a necessidade de adequação a esse 

novo contexto, sobretudo das empresas que também atuavam no mercado internacional. Com 

isso, a economia do Rio Grande do Norte buscou se adequar a esse ambiente competitivo, 

visto que se tratou de um período marcado pela busca incessante das empresas em consolidar 

vantagens competitivas, bem como diversificar seus produtos e áreas de atuação, inovar e 

interagir no seu ambiente. Além disso, buscou-se trilhar caminhos para recriar outras 
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vantagens que permitissem a sobrevivência e o crescimento no seu mercado de atuação, uma 

vez que o advento da abertura comercial e as transformações decorrentes desse processo 

conduziram o Brasil e suas regiões a uma nova forma de concorrência e, sobretudo, a 

inserção internacional. 

Nesse contexto, diante das transformações ocorridas a partir abertura comercial, 

percebe-se uma mudança na economia do Rio Grande do Norte, particularmente naqueles 

sistemas produtivos globalizados, inclusive àqueles ligados ao setor agrícola, tendo em vista 

que se tornou imprescindível para os que atuam no mercado internacional desenvolver e/ou 

possuir determinados tipos de vantagens competitivas, além de constantes investimentos em 

P&D, diversificação e inovações, visando êxito em seu processo de internacionalização. 

A partir dessa reestruturação, tornou-se necessário a busca de novos caminhos rumo a 

competitividade, e o Rio Grande do Norte, fazendo parte desse contexto, acaba saindo de 

uma estrutura secular comandada pelo binômio Gado/Algodão, para uma em que a produção 

de frutas irrigadas, juntamente a outras atividades, como é o caso da carcinicultura, passam a 

comandar sua pauta de exportação. 

Adentrando os mercados internacionais, os negócios agrícolas foram obrigados a 

passar por uma intensa reestruturação produtiva, visando atender às severas exigências dos 

mercados externos. Tais mudanças fizeram com que estes se tornassem muito mais 

dinâmicos e competitivos, deixando de lado muitas das suas características tradicionais. 

Assim, percebe-se cada vez mais nas atividades agrícolas a presença intensa da 

informacionalização nos produtos e processos, por meio do aumento da quantidade de 

conhecimento/informação como fundamento da agregação do valor, uma vez que para se 

plantar se faz necessário, desenhos, tabelas, roteiros, produção de sementes geneticamente 

tratadas, fertilizantes com teor de degradação ambiental mais compatível com a legislação, 

atendimento de normas e especificações, sistemas de seleção eletrônica, novas formas de 

acondicionamento, distribuição e comercialização. Além destas inovações, o estabelecimento 

de parcerias e a interação com os demais agentes econômicos e institucionais estimulam 

fortemente a competitividade. 

Portanto, mesmo os sistemas produtivos relacionados aos setores tradicionais cada 

vez mais se esforçam por gerar inovação em seus produtos e processos, capacita a sua mão-

de-obra, busca alcançar a qualidade total, investe em marketing. Todavia a geração, aquisição 

e difusão de conhecimentos ocorrem a partir do estabelecimento de relação de confiança e 

aprendizado entre atores de um dado ambiente. 

Nesse sentido, o processo de interação e aprendizado dos agentes é uma das principais 
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formas de promover a difusão das inovações entre os envolvidos em dada atividades.  

 

[...] explicito na visão schumpeteriana, de que a capacidade de gerar 
inovações é o fator chave na competitividade sustentada de empresas e 
nações, diversa da competitividade espúria baseada em baixos salários e 
exploração intensiva e predatória de recursos naturais. Tal capacidade é 
obtida através da interdependência entre os diversos atores, produtores e 
usuários de bens e serviços e tecnologias, sendo facilitada pela 
especialização em ambientes socioeconômicos comuns. (LASTRES; 
CASSIOLATO, 2003, p. 31-32). 

 

Dessa forma, fica clara a importância do aproveitamento das sinergias coletivas 

geradas em ambientes específicos e fundadas da partilha de valores, identidades e 

pertencentes às trajetórias constituídas pelos integrantes de dado arranjo. Tudo isso se 

constitui em importante fonte geradora de vantagens competitivas duradouras. 

 Assim sendo, os processos de aprendizagem coletiva, cooperação e dinâmica inovativa 

assumem importante papel para o enfrentamento dos novos desafios colocados pela difusão 

da chamada “Era do Conhecimento”, particularmente após a abertura comercial na década de 

1990, passando a se constituir num dos principais alvos das novas políticas de promoção do 

desenvolvimento tecnológico e industrial.  

 

3.2. A NOVA ECONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE: OS APLs APOIADOS10 

 

Nas décadas de 2000 e 2010 a economia do Rio Grande do Norte está bem mais 

diversificada, pois existem várias atividades geradoras de renda distribuídas em todo o 

território, desde atividades agrícolas como é o caso da fruticultura irrigada do Vale do Açu, 

bovinocultura de leite, apicultura, carcinicultura, aquicultura, até atividades ligadas a outros 

segmentos como é caso da indústria têxtil, cadeia produtiva do petróleo e gás e o turismo. O 

intuito desse tópico é fazer um breve panorama da nova configuração produtiva, a partir dos 

arranjos produtivos apoiados no estado11. 

 

                                                           
10 As informações que compõem este subitem estão baseadas em Apolinário (et al 2009a), precisamente na Nota 

Técnica 4 – Análise do Balanço de Pagamentos do estado e a importância dos APLs no Fluxo de Comércio – 
Rio Grande do Norte  e Nota Técnica 5 – Caracterização, Análise e Sugestão para Adensamento das Políticas 
de Apoio a APLs Implementados no  Rio Grande do Norte, integrantes da pesquisa intitulada Análise de 
mapeamento e das políticas para arranjos produtivos locais no Norte, Nordeste e Mato Grosso e dos 
impactos dos grandes projetos federais no Nordeste, resultante do projeto BNDES/FUNPEC. O autor desta 
dissertação foi pesquisador neste projeto. 

11 Esclarece-se que, para fins didáticos, na pesquisa supracitada admitiu-se que as informações agregadas sobre 
uma dada atividade, referem-se a um único APL. 
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3.2.1 Petróleo e gás 

 

O petróleo e gás são importantes da economia potiguar em diversos sentidos no 

número de empregos diretos e indiretos que gera, no valor agregado à produção, nas 

atividades de pesquisa, ensino, na cooperação entre os agentes produtivos e na difusão de 

inovações em tecnologia em processos e gestão.  

 

A partir das informações da Pesquisa Industrial Anual por Empresa (PIA-
Empresa) de 2007, a indústria extrativa mineral empregava 9.521 
trabalhadores (13,5% do total da indústria), sendo que destes, 4.924 se 
ocupavam das atividades de extração de petróleo, gás e serviços 
relacionados. Esses resultados serão maiores nas novas edições da PIA, uma 
vez que foram implantados novos elos da cadeia produtiva no estado, 
principalmente a produção de combustíveis como o querosene de aviação e 
óleo diesel. (APOLINÁRIO et al 2009a, p. 58). 

 

O desenvolvimento de fornecedores locais induziu a realização de diversas inovações, 

o que acarretou o aumento da eficiência dos prestadores de serviço, sobretudo nas atividades 

de prospecção, exploração e industrialização de petróleo e gás, resultando na certificação de 

número significativo de empresas locais. (APOLINÁRIO et al. 2009a, p. 57). 

É importante perceber que a adoção das práticas inovativas pode aumentar a eficiência 

da economia como um todo, contribuindo para que outros segmentos produtivos também 

absorvam essas novas formas de eficiência, seja por meio da imitação ou pela própria 

concorrência. 

 

Nesse processo, as instituições de pesquisa e ensino são relevantes, pois 
promovem a implantação de cursos especializados nas atividades produtivas 
da cadeia, envolvendo o ensino de graduação, pós-graduação lato-senso, 
mestrado e doutorado. A oportunidade de acesso aos recursos do Fundo 
Nacional do Petróleo – do qual a UFRN é uma das principais beneficiárias – 
permitiu a expansão de instalações físicas, modernização de laboratórios e 
sustentação de grupos de pesquisa, compostos por docentes de diversos 
departamentos da Universidade. (APOLINÁRIO et al 2009a, p. 58) 

 

É importante ressaltar que o estado e seus municípios, especialmente aqueles nos quais 

se desenvolvem as atividades de exploração de petróleo e gás, são beneficiados pela 

transferência de royalties sobre a exploração mineral, além da contribuição direta e indireta às 

receitas tributárias. 
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3.2.2. Têxtil-confecções 

 

A produção de fios têxtil já é antiga no Rio Grande do Norte, e outrora o algodão 

arbóreo registrava forte representatividade nas exportações do estado. Este produto atraiu nas 

décadas de 1970 e 1980 muitos investimentos privados para a sua produção e comercialização 

por meio de apoios dados pela SUDENE, como isenções fiscais. 

 

Em 2007, o estado concentra todos os elos da cadeia produtiva, com exceção 
da produção de fios sintéticos. Considerando os dados da PIA – Empresa de 
2007, no universo de empresas com mais de trinta empregados, foram 
contabilizadas 98 unidades dedicadas à fabricação de produtos têxteis no Rio 
Grande do Norte e 210 unidades voltadas para a fabricação de artigos de 
vestuário e acessórios. A indústria têxtil ocupava 9.639 pessoas e a de 
confecções 15.857 pessoas. No contingente de trabalhadores industriais, a 
indústria têxtil participava com 15,74% e a de confecções com 22,41%. 
(APOLINÁRIO, et al., 2009a, p. 59). 

 

A indústria têxtil vem contribuindo de forma positiva no que se refere ao nível de 

empregos, bem como proporcionando para a indústria de transformação com taxas do VTI em 

torno de 21,64%, como pode ser verificado a seguir: 

 

Considerando somente a indústria de transformação, esses percentuais se 
elevam para 15,74% e 25,90%, respectivamente. Assim, o setor responde por 
41,64% dos empregos formais gerados na indústria de transformação. A 
contribuição ao VTI, quando considerado o valor total da indústria, 
entretanto, é relativamente pequeno (7,23% e 8,17%, respectivamente) 
devido à participação da indústria extrativa mineral. Considerando a 
indústria de transformação, a contribuição da indústria têxtil na formação do 
VTI é de 21,64% e da indústria de confecções de 14,17%, agregando, 
portanto, 35,81% ao total da indústria. Considerando a entrada do setor no 
comércio externo sua participação também é significativa: 23,83% da 
indústria de transformação, 17,08% do total da indústria e 7,63% do total 
potiguar. Assim, o APL respondeu por 37,73% das vendas globais da 
indústria de transformação, 30,05% do total da indústria e 20,83% do total 
global do estado. (APOLINÁRIO et al., 2009a, p. 59). 
 

3.2.3.  Aquicultura na região costeira 

 

A década de 1990 trouxe para atividade de camarão em viveiros a possibilidade de 

domínio da tecnologia em toda a cadeia produtiva, firmando-se comercialmente a partir de 

então. Observou-se a criação de capacidade de produção e interação entre os elementos da 

cadeia produtiva, pois se tornaram autossuficientes na criação de larvas, pós-larvas e 

beneficiamento da produção. (APOLINÁRIO et al., 2009a, p. 60). 
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 Na década de 2000, verificou-se um crescimento considerável da produção e da área 

dedicada a produção12, o qual foi impulsionado pela demanda externa, taxa de câmbio 

favorável e as condições propícias. Ademais, alguns problemas também foram verificados no 

período, como enfermidades, queda do preço internacional e taxa de cambio desfavorável. 

(APOLINÁRIO et al., 2009a) 

 

A estrutura produtiva da atividade, segundo levantamento realizado em 
2003, comportava 591 produtores, dos quais 413 eram pequenos com 
propriedades de até 10 ha, 152 eram classificados como médios (entre 11 ha 
e 99 ha) e 26 eram grandes produtores (propriedades acima de 100 ha). 
Alguns destes últimos são empresas que dominam todo o ciclo produtivo, 
fornecendo pós-larvas para os pequenos e médios produtores. As 
propriedades estão distribuídas por quase todos os municípios do litoral, 
embora os maiores estejam concentrados principalmente nos municípios do 
Litoral Setentrional. O valor adicionado da carcinicultura transformou-a na 
principal atividade econômica dos pequenos municípios do litoral potiguar. 
(APOLINÁRIO, et al., 2009a, p. 61). 

  

3.2.4.  Fruticultura 

 

As lavouras de frutas são tradicionalmente cultivadas no estado desde a década de 

1980 e têm relativa importância no valor agregado da agricultura, como é o caso do coco-da-

baía e do caju, entre outras. Algumas das principais frutas foram introduzidas há algumas 

décadas, enquanto outras gradativamente ganharam espaço. Na década de 2000 a fruticultura 

recebeu o aporte de capital internacional, especialmente para a produção de melão e para o 

cultivo de banana, produzida com foco no mercado internacional.  

Pela própria natureza de suas atividades, a fruticultura é grande geradora de empregos 

e divisas para o estado. Os principais municípios em que ela se localiza estão no 

Mossoró/Baraúna e na Região Oeste do estado. (APOLINÁRIO et al., 2009a).  

A crescente importância da fruticultura para a agricultura estadual pode ser avaliada 

pela sua contribuição na pauta de exportações do Rio Grande do Norte, bem como produção e 

geração de ocupação e renda. Sendo assim, este assunto será abordado com mais ênfase no 

capítulo específico que trata da fruticultura potiguar. 

 

 

 

 

                                                           
12 Passou de 2.024 ha em 2001, para 11.435 ha em 2005 (crescimento de 465%). 
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3.2.5. Apicultura 

 

A apicultura é importante para o Rio Grande do Norte, pois está localizada em 32 

municípios do interior do estado, contribuindo para a geração de ocupação numa região 

escassa de emprego e renda. A atividade agrega um total de 3.500 apicultores e 10.500 

empregos diretos. A região representa para a atividade uma vantagem comparativa, uma vez 

que conta com longos períodos de insolação, vegetação com grande quantidade de floradas, 

número razoável de apicultores e meleiros, além de crescente aproveitamento das abelhas 

como agentes polinizadores beneficiando outras culturas. Ademais, têm-se desenvolvido 

novos produtos derivados, como pólen, própolis, apitoxina e geléia real, de alta aceitação pelo 

mercado consumidor regional, nacional e internacional. (APOLINÁRIO, et al., 2009a, p. 66). 

A integração entre os elos da cadeia produtiva revela que cerca de 56% dos insumos 

básicos são adquiridos na própria região. Não há grandes entraves à comercialização dos 

produtos, o que se reflete no aumento da produção do estado. Segundo Apolinário (et. al. 

2009a, p. 66), o mel tem no próprio estado o maior percentual de sua demanda, sendo que 

10% é comercializado na própria região e 50% têm como destino o município de Natal, de 

onde é comercializado para o mercado externo. Já os 40% restantes têm como destino o 

mercado nacional com destaque para os estados do sudeste. (APOLINÁRIO, et al., 2009a, p. 

70). 

A estrutura física no ano de 2009 era representada por 55 Casas de Mel preparadas 

para auxiliar no processo de extração e beneficiamento, de 02 unidades técnicas 

demonstrativas e de 01 entreposto de recepção de mel, com sede em Mossoró, que possibilita 

a exportação direta do mel para o exterior. (APOLINÁRIO et al., 2009a, p. 71). 

 

3.2.6. Cerâmica estrutural 

 

No estado do Rio Grande do Norte a atividade é composta por cerca de 159 cerâmicas 

em atividade, localizadas em 39 municípios diferentes, distribuída em três pólos: o da grande 

Natal, o do Seridó e o do Baixo Assú (CARVALHO et al., 2001). Nestes pólos são 

produzidos tijolos de oito furos, lajotas e telhas coloniais. (CARVALHO et al, 2001, apud 

APOLINÁRIO et al., 2009). 

No processo de produção são utilizados argila, lenha e fornos, que são adquiridos na 

própria região e em alguns casos complementados pela distribuição dos estados de São Paulo 

e Paraíba. Na composição dos insumos, aproximadamente 84% correspondem à aquisição de 
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lenha e 9% e 8%, respectivamente, a fornos e argilas. (APOLINÁRIO, et al., 2009a, p. 79) 

Segundo Apolinário (et al., 2009a, p. 61),  

 

Metade do volume de telhas produzidas é vendida dentro da região do 
próprio APL, enquanto 30% é destinada ao mercado da capital e 20% aos 
mercados dos estados vizinhos (Paraíba, Pernambuco e Alagoas). Os tijolos 
destinam-se em sua maior parte (60%) aos mercados dos estados citados 
sendo 10% comercializados internamente, os 30% restantes destinados ao 
mercado de Natal. A produção de lajotas tem como principal destino a 
própria Região Nordeste (40%), seguido da capital do estado (30%) e os 
demais estados do Nordeste (30%), principalmente para Paraíba e 
Pernambuco [...].  

 

Os principais problemas das empresas que compõem a atividade dizem respeito às 

implicações ambientais geradas pelo processo de produção que, por um lado provoca 

desmatamento e de outro abre crateras com a retirada da argila. Encontrar alternativas para 

reduzir o impacto ambiental de tais processos é o maior desafio atual do APL. 

 

3.2.7. Caprinovinocultura 

 

É uma atividade bastante tradicional em toda Região Nordeste, pois é adequada ao 

clima e condições locais da caatinga, sendo realizada há muitas décadas pela população local.  

O aumento da demanda para o consumo de produtos derivados da caprinovinocultura 

pode ser atribuído ao processo de urbanização acelerada pelo qual passou a maior parte dos 

estados do Nordeste, trazendo consigo os hábitos de consumo de suas regiões de origem. 

Contudo, sua importância está mais no sentido de consumo interno, não tendo expressividade 

no comércio internacional.  

A resposta ao aumento da demanda resultou no rápido crescimento dos rebanhos de 

ovinos e caprinos que, aliada à melhoria genética derivada dos investimentos governamentais 

na aquisição de matrizes, resultou também na expansão dos produtos derivados dessa 

atividade. 

O processo produtivo da caprinovinocultura compreende cinco atividades 

fundamentais: a) a produção agropecuária, onde se destaca o principal produto e os 

respectivos subprodutos; b) os fornecedores de insumos e bens de produção; c) o 

processamento e a transformação; d) distribuição e consumo; e, e) os serviços de apoio. 

(APOLINÁRIO et al., 2009a, p. 83). 

O principal produto, a carne ovina e caprina, obtida de animais com 8 a 10 quilos de 
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peso de carcaça, é comercializada em supermercados, mercados públicos, feiras livres e 

açougues, ao preço médio, atualizado, de R$ 10,00 (dez reais) por quilo. O leite caprino, 

largamente consumido nas unidades familiares de produção, inclusive como dieta especial 

para crianças, nutrizes e alérgicos, tem consumo ainda restrito pela população, 

comparativamente ao leite bovino. (APOLINÁRIO et al., 2009a, p. 84). 

 

No entanto, o desenvolvimento de campanhas educativas sobre o valor 
dietético do leite caprino e os seus baixos teores de colesterol e gorduras 
saturadas, e, principalmente, as perspectivas de crescimento do mercado 
institucional – resultantes de programas de distribuição de leite e de 
alimentação escolar, e, mais recentemente, da aprovação da Lei da 
Agricultura Familiar13 –, abrem perspectivas de mercado para a 
caprinovinocultura no Nordeste brasileiro e no Rio Grande do Norte em 
particular. (APOLINÁRIO et al., 2009a, p. 84).  

  

No estado do Rio Grande do Norte existem cinco usinas de beneficiamento de leite 

caprino, distribuídas nos municípios de Angicos, São José do Seridó, Apodi, Mossoró e 

Currais Novos, que processam um volume médio de 10,4 mil litros de leite pasteurizados 

diariamente, sendo seu principal demandante o governo do estado, por meio de seus 

programas de alimentação infantil, escolar e de nutrizes. (APOLINÁRIO et al., 2009a, p. 84) 

Os principais subprodutos da caprinovinocultura são as vísceras, a pele e os pés. As 

vísceras representam 30 a 40% do peso da carcaça dos animais adultos, são muito 

demandadas, apreciadas e consumidas sob a forma de buchada, atingindo um preço médio 

semelhante ao da carne, sendo totalmente comercializada no interior do estado. A pele é 

vendida especialmente para o Ceará e a Paraíba, ao preço médio de R$ 6,00 (seis reais) o 

quilo, já que no Rio Grande do Norte não existe curtume ou indústrias de beneficiamento da 

pele. (APOLINÁRIO et al., 2009a, p. 85). 

Os principais insumos utilizados na atividade são a ração industrializada, milho em 

palha ou em grão, sorgo, farelo de vagem de algaroba, mistura mineral, vacinas, defensivos e 

medicamentos. Já os insumos não industrializados – milho, sorgo e algaroba - são adquiridos 

em sua maior parte na própria região. Do total, apenas 20% do sorgo é adquirido fora, mas no 

interior do estado, e 20% do milho, que é comprado nos estados de Mato Grosso e Goiás. 

(APOLINÁRIO et al., 2009a, p. 85). 

O destino da produção, segundo seus principais produtos, é distribuído da seguinte 

                                                           
13 Lei 11.947, de 16 de junho de 2009, que determina, dentre outras providências, que as prefeituras municipais 

adquiram até 30% dos gêneros alimentícios destinados à alimentação escolar com recursos repassados pelo 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), diretamente a agricultores familiares e empreendedores 
rurais familiares no valor de até R$ 9 mil por ano. 
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forma: a carne de ovinos e caprinos é destinada em 60% para a própria região e o 

complemento para o mercado interno do Rio Grande do Norte; para o leite essa proporção é 

de 70% e 30%, respectivamente. A pele, entretanto, é comercializada para outros estados 

brasileiros (30%) e o restante (70%) é exportada para outros países. (APOLINÁRIO et. al 

2009a, p. 82). 

Os tratos necessários para a criação dos animais pelos proprietários de pequenos 

rebanhos (cerca de 150 cabeças) são realizados pela própria família, somente gerando 

emprego as propriedades em que os rebanhos são maiores, para os quais são pagos o salário 

mínimo.  

 

3.2.8. Bovinocultura do leite 

 

A cadeia produtiva da bovinocultura do leite envolve os criadores, fornecedores de 

leite; usinas de beneficiamento de leite e os fornecedores de insumos, máquinas e 

equipamentos agropecuários. No que se refere aos criadores, há uma considerável 

heterogeneidade pelo fato de serem numerosos e distribuídos em praticamente todo o 

território estadual e são em geral classificados, segundo distintos critérios, entre os quais se 

incluem: grau de eficiência; destino da produção (autoconsumo ou mercado); quantidade de 

leite produzido e agricultores familiares ou não14. (APOLINÁRIO et al., 2009a, p. 89). 

 

Os fornecedores de leite são constituídos pelos próprios criadores, que o 
entregam diretamente nas usinas (empresas ou cooperativas), ou por 
intermediários, que compram o leite dos criadores e o revendem para as 
usinas de beneficiamento. (APOLINÁRIO et al., 2009a, p. 90). 

 

As usinas de beneficiamento de leite são compostas por 26 empresas privadas ou 

cooperativas e estão distribuídas em todo o território estadual. Essas usinas são todas 

fornecedoras do Programa de Leite do Governo do estado, que adquire e distribui diariamente, 

cerca de 140 mil litros de leite para crianças, nutrizes e idosos, selecionados segundo sua 

comprovada situação de extrema pobreza. (APOLINÁRIO et. al, 2009 a, p. 92). 

Em relação aos fornecedores de insumos, as cooperativas e empresas privadas estão 

distribuídas em todas as regiões do estado, e mesmo sendo fácil o acesso as revendas no 

estado, os fabricantes se encontram em outros estados. (APOLINÁRIO et al., 2009a, p. 90). 

                                                           
14São considerados familiares aqueles criadores que ordenham até 100 litros de leite por dia. Considerando este 

critério, os agricultores familiares são também os principais responsáveis pela produção de leite no Rio Grande 
do Norte, já que cerca de 18 mil agricultores familiares têm na produção de leite a sua principal atividade. 
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Os principais insumos utilizados na bovinocultura do Rio Grande do Norte 
são ração pronta (industrializada), raiz de mandioca, farelo de soja, farelo de 
algodão, farelo de trigo, milho, mistura mineral, vacinas, defensivos e 
medicamentos. Contudo, verifica-se que esta atividade é muito dependente 
dos insumos produzidos em outros estados. (APOLINÁRIO et al., 2009a, p. 
90). 
 

A mandioca é o insumo mais utilizado na ração das vacas leiteiras, seguido em 

pequena proporção de milho (10%) que são adquiridos no próprio estado. Os demais insumos 

são adquiridos na própria região, porém são todos produzidos em outros estados, como São 

Paulo, Minas Gerais, Paraná e Pernambuco. (APOLINÁRIO et al, 2009a, p. 90). 

O principal produto da bovinocultura leiteira do estado do Rio Grande do Norte é o 

leite, seguidos dos subprodutos queijo e manteiga, de uma maneira geral fabricados no 

próprio estabelecimento de forma artesanal. O leite é consumido in natura ou vendido para as 

usinas que fazem a pasteurização de uma parte, transformando o restante em diversos 

subprodutos, entre os quais se incluem queijo, iogurte, bebida láctea, manteiga e requeijão 

cremoso. (APOLINÁRIO et al., 2009a, p. 92). 

 

Os cuidados com o manejo do gado leiteiro no estrato pequeno é 
desenvolvido pela própria família; no estrato médio, pela família, 
complementada com um trabalhador assalariado; e, no estrato grande, 
exclusivamente com trabalho assalariado, na base de dois trabalhadores 
permanentes, acrescidos de trabalhadores temporários nas épocas de plantio 
e tratos culturais de forrageiras. A renda média mensal de um trabalhador de 
campo é de um salário mínimo, enquanto o gerente recebe dois salários 
mínimos mensais. (APOLINÁRIO et al., 2009a, p. 93). 

 

O pessoal ocupado na atividade - admitindo-se a relação de um trabalhador familiar ou 

contratado, para cada 60 cabeças de bovinos e considerando a existência de 1 milhão de 

cabeças -  é de aproximadamente 16.000 empregos gerados no processo de produção e 4.000 

empregos indiretos, totalizando 20.000 empregos em todo no APL da bovinocultura no estado 

do Rio Grande do Norte. (APOLINÁRIO et. al, 2009a, p. 94). 

 

3.2.9. Produção de laticínios 

 

A produção de laticínios é composta aproximadamente por 26 usinas de 

beneficiamento de leite, cuja capacidade instalada corresponde a 513 mil litros por dia. No 

início da década de 1980 existiam apenas duas usinas de beneficiamento de leite no estado, 
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evidenciando a grande expansão do setor nos últimos vinte anos15. (APOLINÁRIO et al, 2009 

a, p. 94). 

O principal produto no estado do Rio Grande do Norte é o leite pasteurizado, que é 

vendido para dois tipos de mercados: i) o mercado institucional, garantido pelo Programa do 

Leite do Governo do Estado, e pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA-leite), do 

Governo Federal, os quais, juntos, adquirem um total de 167 mil litros por dia; ii) o mercado 

privado e o auto-consumo, os quais, juntos, consomem os 133 mil litros restantes. Os 

principais subprodutos são os diversos tipos de queijo, iogurte, bebida láctea, coalhada e 

requeijão cremoso. (APOLINÁRIO et. al, 2009a, p. 96). 

Os principais insumos utilizados na indústria de laticínios, além do leite são polpa de 

fruta, estabilizante, amido, fermento, embalagem, corante, aroma, açúcar e adoçante. As 

únicas polpas de frutas adquiridas no Rio Grande do Norte são: graviola (100%) e abacaxi 

(parcialmente). (APOLINÁRIO et al., 2009a, p. 96). 

O destino dos produtos é principalmente o mercado estadual, visto que a metade do 

leite pasteurizado produzido é adquirida pelo governo por meio do Programa do Leite, 

enquanto a outra metade é destinada ao mercado consumidor do Rio Grande do Norte. Dessa 

forma, o destino do queijo industrializado é o mesmo do verificado pelo leite, sendo 50% 

comercializado no própria região e outros 50% nos municípios do estado. Já as bebidas 

lácteas, iogurtes e coalhada são comercializados 10% na própria região e 90% distribuídos 

entre os municípios potiguares. (APOLINÁRIO et. al, 2009a, p. 98). 

 

3.2.10 Turismo 

 

A atividade turística dentro do estado do Rio Grande do Norte vem se tornando 

bastante dinâmica, atraindo tanto investidores como visitantes internacionais. A cidade de 

Natal é conhecida internacionalmente pela qualidade do ar, bem como suas belezas naturais e 

sol na maior parte do ano. 

Fatores como a existência de paisagens paradisíacas e exóticas, clima agradável e 

águas quentes e límpidas, trazem o interesse do capital nacional e internacional em fazer 

investimentos nas áreas de turismo de aventura, gastronômico, ecológico, rural dentre muitos 

outros. 

                                                           
15 A existência de capacidade instalada quase duas vezes superior à quantidade total do leite produzido no estado 

está relacionada com o Programa do Leite, que vem sendo financiado pelo Governo do Estado há mais de duas 
décadas. (APOLINÁRIO et al., 2009a, p. 94). 
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Com a construção da “Via Costeira” em 1985, pelo então governador José Agripino, 

que liga as principais praias urbanas da cidade, esses investimentos se elevam, pois surgiram a 

partir daí várias construções de hotéis em uma das áreas mais visitadas da capital, que liga as 

principais praias urbanas da cidade.  

Percebe-se ainda a continuada política governamental no sentido de atração de turistas 

internacionais e nacionais para a Região Nordeste, aproveitando suas vantagens competitivas, 

relacionadas às belezas naturais, praia e sol. No caso específico do Rio Grande do Norte, teve-

se a contribuição do Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (PRODETUR I) 

que proporcionou a ampliação do aeroporto Internacional Augusto Severo, no sentido da 

internacionalização do turismo que foi garantido por meio de conexões e novas rotas de vôos 

para a Europa, atraindo turistas de países como Portugal, Espanha, Argentina e Itália. 

Um fator importante a destacar é a quantidade de investimento estrangeiro nos 

chamados “meios de hospedagens-residências”, com significativa importância de localização 

no litoral norte do estado, nos municípios de Touros, Rio do Fogo e São Miguel do Gostoso. 

Vale ressaltar o aparecimento de empreendimentos que conjugam hotéis, pousadas e 

residências. (FONSECA, 2006, p. 6). 

Assim como a região litorânea, o turismo no interior tem ganhado destaque dentro do 

estado, a partir de políticas governamentais16 ao longo da década de 2000. Por meio da 

regionalização, o governo procura criar uma sinergia e desenvolver ações de parceria e 

cooperação nos municípios do interior do país que apresentam potencialidades turísticas, 

segundo os documentos oficiais.  A partir dessas iniciativas foram criadas regiões turísticas 

em todos os estados da federação e no RN foram identificadas cinco regiões turísticas. As 

áreas turísticas interioranas referem-se ao Pólo Costa das Dunas, Pólo Costa Branca, Pólo 

Seridó, Pólo Serrano e Pólo Agreste/Trairí cujos principais atrativos são sítios arqueológicos, 

serras, cavernas, açudes e santuários religiosos17. (FONSECA, 2006, p. 6). 

Portanto, a atividade turística no RN tem crescido de forma considerável nos últimos 

20 anos, com expectativas de aumento, acarretando o estímulo a várias atividades 

complementares, como é o caso de meios de hospedagem dos mais variados tipos, assim 

como restaurantes e opções de lazer, fazendo com que as atividades que compõem este setor 

sejam dinamizadas e gerem ocupação e renda. 

                                                           
16 Política Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT) – 1999-2002, tendo como finalidade uma maior 

sensibilização da população para a necessidade de se criar um ambiente mais satisfatório para a viabilização do 
turismo nas áreas internas ao estado. No governo Lula foi criado o Programa de Regionalização do Turismo 
(2003) - privilegiando 200 regiões turísticas do Brasil. 

17 Em 2010 foi inaugurada a estátua de Santa Rita de Cássia no município de Santa Cruz-RN, monumento de 
grande representatividade no cenário turístico religioso. 
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Diante do exposto, quanto à nova economia do Rio Grande do Norte, a partir dos 

APLs apoiados, ressalta-se a sua importância para a geração de ocupação e renda no estado.  

A partir desta contextualização da nova economia do Rio Grande do Norte, tendo 

como foco os APLs apoiados no estado, o próximo capítulo visa fazer, em um primeiro 

momento, a contextualização da fruticultura do RN desde a sua origem na década de 1980, 

mostrando sua constituição, produtos mais relevantes, bem como as empresas responsáveis 

pela trajetória da mesma.  Posteriormente, o estudo enfatiza mais especificamente o APL do 

melão da região de Mossoró e Baraúna, mostrando a relevância dessa cultura para a região, as 

inovações mais relevantes, e a importância dos atores que contribuem para o crescimento 

deste arranjo.  
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4 O APL DE MELÃO DE MOSSORÓ/BARAÚNA 

  

Este capítulo analisa o APL de Melão de Mossoró/Baraúna, situando-o no contexto da 

fruticultura potiguar e demonstrando o seu desempenho recente. Particularmente, são 

analisados os resultados da pesquisa de campo enfatizando o esforço inovativo e interação 

entre os agentes econômicos e não econômicos que compõem o arranjo. 

 A expansão da produção de frutas no Rio Grande do Norte é relativamente recente. 

Estudos desenvolvidos pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), 

nos anos sessenta, apontaram as grandes potencialidades da irrigação no Nordeste. Tais 

estudos destacavam as áreas à margem do Rio São Francisco, onde foram instalados os 

primeiros perímetros irrigados, no final dos anos sessenta e indicavam também outras áreas 

do Nordeste adequadas e com disponibilidade de água suficiente para implantar pólos de 

média dimensão, sendo a área de Açú e Mossoró, uma destas.  

 Na década de 1980, a fruticultura potiguar teve como principal estímulo as inversões 

feitas pelo governo por meio de um arrojado programa de irrigação conhecido como Projeto 

Baixo Açu no ano de 1989, o qual foi desenvolvido na região semi-árida do Nordeste e que 

contou com o rápido envolvimento da iniciativa privada. 

 A área física da produção de Fruticultura do Açu/Mossoró estava distribuída na década 

de 1990 nos municípios em torno de Mossoró e de Açu, formando duas subzonas distintas: 

uma polarizada pela cidade de Mossoró - a subzona de Mossoró - que inclui os municípios 

produtores de frutas tropicais de Mossoró, Apodi, Baraúnas, Gov. Dix-Sept Rosado, Tibau, 

Grossos, Areia Branca, Upanema e Caraúbas; o município de Açu polariza a outra subzona - a 

subzona do Açu - composta pelos municípios de Açu, Ipanguaçu, Carnaubais, Alto do 

Rodrigues e Afonso Bezerra. 

  A produção dessa atividade abrange vários produtos, com destaque para a produção 

de uma diversidade de frutas tropicais voltadas, prioritariamente, para os mercados 

internacionais. 

Desde os anos 1980 as frutas frescas constituem importantes produtos da pauta de 

exportação do estado, estando sempre dentre os que têm maior representatividade no processo 

de inserção internacional.  

 Ainda na década de 1980, surgiram empresas de grande porte como FINOBRASA, 

FRUNORTE e a MAÍSA S.A., as quais se destacavam no que se refere à área irrigada; 

diversidade da produção; localização estratégica na região de produção de frutas do estado e o 

acesso ao mercado internacional. 
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 A MAÍSA S.A. desde 1960 já realizava o beneficiamento e processamento da 

produção de frutas, agregando valor no que se refere ao produto nas formas de polpa e doces 

comercializáveis. 

 Segundo Silva (1996), a FINOBRASA tem seu início em 1985, dedicando-se a cultura 

do algodão até fins da década de 1980. Porem, em virtude da crise algodoeira, desativa o 

projeto da empresa por três anos; e, a partir de 1993, a empresa direciona sua estratégia para a 

fruticultura. 

 Na década de 1990, todas essas empresas tiveram que se adequar a nova realidade da 

globalização, ou seja, atender as imposições do comércio internacional, sobretudo, com 

relação ao controle de qualidade, pois desde esta época consideráveis vendas são direcionadas 

para o mercado externo. 

 Ainda na referida década, o melão já era considerado o carro chefe da produção de 

frutas no estado do Rio Grande do Norte, acompanhado de outras variedades como: manga, 

uva, acerola, maracujá e mamão. E, somando-se a isto, o melão do RN foi responsável na 

década de 1990 por mais da metade da produção total do país. (SILVA, 1996, p. 97). 

 No que se refere às inovações do setor frutícola na década de 1990, pode-se destacar a 

importância das técnicas de irrigação desenvolvidas por outros países e adaptadas a realidade 

brasileira e potiguar, como é o caso da irrigação sob pressão conhecida como método de 

aspersão e gotejamento18. 

 Conforme Silva (1996, p. 101), o processo de diversificação ocorrido na fruticultura, 

em fins da década de 1980 e no decorrer da década posterior, mostrou que as empresas 

diversificaram sem deixar de produzir outros produtos que já vinham sendo operacionalizados 

no mercado, utilizando-se da pesquisa e desenvolvimento para adequar as novas variedades de 

frutas ao solo, clima, métodos de produção e irrigação. 

 Isso possibilitou que essas empresas tivessem condições de atender diferentes 

mercados, uma vez que a partir de uma produção diversificada obtiveram vantagens no 

comércio exterior. E, além disso, neutralizou a dependência de uma “única” cultura, passível 

de problemas climáticos e de safra. 

 No que tange a pauta de exportações no Rio Grande do Norte entre 1987 e 1990, os 

produtos que obtêm as taxas médias de crescimento mais expressivas foram: frutas frescas, 

222,53% aa; produtos de confeitaria, 62% aa; castanha de caju, 50,14% aa e couro/pele, com 

23,93% em média. Já entre 1990 e 1994 são as frutas frescas e os minérios que apresentam 

                                                           
18 Essa modalidade de irrigação foi importada de Israel. 
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expansão, chegando a 37, 52% a.a. e 55,46% a.a. respectivamente. (SILVA, 1996, p.113). 

 Um marco importante na década de 1990 para a produção de frutas no RN foi a 

liberação do ICMS19 dos produtores hortifrutigranjeiros da comercialização interna e externa, 

permitindo a expansão de produção e mercado. Este fato se refletiu positivamente na 

participação da fruticultura na pauta de exportação do estado nos anos seguintes, pois a 

mesma alcançou já em 1993 a primeira posição. 

 O destaque da década de 1990 é a produção de melão e manga, visto que foram os 

produtos mais exportados pelo estado. Ressalta-se ainda que por meio da produção de melão e 

suas variedades, a fruticultura potiguar de destacou e vem se destacando no cenário 

internacional.  

 No final da década de 1990 e início de 2000, a MAISA S.A. e a FRUNORTE, 

comandaram uma estratégia de integração exclusivamente com a produção das áreas de 

assentamento rural20, as quais eram comercializadas pelas empresas âncoras. Dentro dessa 

estratégia, o conhecimento técnico e as habilidades, adquiridos na prática pelos “integrados”, 

e transmitidos pelas empresas, se tornaram importantes quando refletidos em um processo 

contínuo de aprendizagem (interação). Isso aconteceu a partir de um estilo de agricultura que 

passa a adotar, de forma intensiva e exclusiva, insumos externos21, com a necessidade de 

atualização tecnológica que conduz a uma elevada competição e seleção, em que poucos 

agricultores sobrevivem.  

 As atividades de agregação de valor como beneficiamento e classificação, por 

exemplo, eram realizadas pelas empresas em seus packing houses (galpões de embalagens e 

processamento pós-colheita), dando início a constituição de uma demanda específica de força 

de trabalho não-agrícola (agrônomos, gerentes), a qual era suprida geralmente por ex-

funcionários das empresas âncoras e agricultores desempregados. Com isso, a MAISA e a 

FRUNORTE chegaram a contratar, no auge das atividades, de 400 a 500 empregados, e cerca 

de 50% do que as empresas exportavam eram da produção “integrada”. (NUNES, 2006, p. 

22). 

 Contudo, mesmo com essas estratégias, as empresas foram se mostrando ao longo do 

tempo cada vez menos capazes de se sustentar no modelo vigente22. Dessa forma, as 

principais âncoras da fruticultura potiguar da década de 1990, a MAISA e a FRUNORTE, 

                                                           
19 Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. 
20 Esta estratégia foi estimulada pelo crédito advindo do Programa de Crédito Especial para a Reforma Agrária 

(PROCERA) e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). 
21 Novos tipos de fertilizantes, sementes selecionadas por pesquisa. 
22 Segundo a EMPARN (2011), questões relacionadas à administração e manejo com o solo. (Pesquisa de 

campo). 
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decretam falência. A primeira em 2002 e a última em 2003. 

 Com a falência, ficou uma herança tecnológica bastante elevada na região, sendo 

apropriada e difundida para uma quantidade considerável de pequenos e médios produtores, 

gerando em Mossoró-RN um mercado específico de equipamentos de irrigação para atender a 

demanda específica da época. Já o beneficiamento passou a ser feito em packing-houses 

menores, de grupos de médios produtores, enquanto que a comercialização passou a ser 

realizada por escritórios privados. (NUNES, 2006, p. 22). 

 A desestruturação dessas empresas deu lugar a uma nova configuração, resultante do 

espaço aberto por suas falências, sendo ocupado pelo capital internacional com a chegada, da 

exportadora de frutas frescas DEL MONT FRESH PRODUCE, gigante norte-americana. No 

início da década de 2000, esta empresa apresentou uma trajetória de crescimento relevante 

quando alcançou uma variação anual entre os anos de 2002 e 2003 em torno de 36%. 

(NUNES, 2006, p.23). 

 Observando o estado do RN, percebe-se que o aumento crescente nas exportações de 

frutas ocorre a partir de 2001, quando há um deslocamento do valor exportado de US$ 

55.634.670,00 para US$ 103.160.488,00 em 2004, refletindo um crescimento no período 

superior a 85%. Este desempenho está relacionado ao fato de que o estado se adequou as 

exigências do mercado internacional, bem como ao aproveitamento de suas potencialidades 

naturais, que se traduzem nas vantagens competitivas que possibilitam a sua inserção 

comercial. (OLIVEIRA, 2005, p. 37). 

 No início da década de 2000, percebe-se que além do estado ter conseguido manter a 

continuidade da inserção desses produtos que já tinham consolidado mercado, o mesmo 

consegue ainda diversificar mais a sua pauta de exportação no tocante a fruticultura com 

acréscimo de mais produtos, como os cocos frescos, secos sem casca; mamões papaias. Esse 

fato demonstra que a fruticultura do estado alcançou uma boa inserção no contexto 

internacional, que resulta do aproveitamento de suas vantagens naturais para adentrar nesse 

ambiente competitivo, juntamente com a adoção de estratégias de diversificação, seja de 

produto ou de área de mercado/comercialização. (OLIVEIRA, 2005, p. 45). 

 Os gráficos seguintes demonstram o comportamento das exportações de frutas 

tropicais do Rio Grande do Norte entre 2000 e 2010, período marcado por fortes turbulências 

econômicas que atingiram o principal mercado consumidor do melão produzido no APL em 

estudo – a Europa. 
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Gráfico 1 - Exportação de Frutas Tropicais do Rio Grande do Norte 2000-2005 em U$$. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do MDIC (2011). 

  

Gráfico 2 - Exportação de Frutas Tropicais do Rio Grande do Norte 2006-2010 em U$$. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do MDIC (2011). 

  

No gráfico 1 é possível verificar que no início da década houve um crescimento das 

exportações de melão para o mercado europeu, obedecendo uma tendência crescente, 

chegando a 2005 em um valor de U$$ 55.933.049. Já no gráfico 2 verifica-se que entre os 

anos de 2006 e 2010 houve uma queda significativa na produção direcionada para exportação. 

Como pode ser observado, no ano de 2007, o montante total foi de U$$ 85.196.031; E, no ano 

de 2008, verifica-se uma queda significativa do montante em dólar, o qual ficou no valor de 

U$$ 64.993.158. Já nos dois anos seguintes, 2009 e 2010, considerando 2007 o ano base, 

percebe-se uma perda de 50% no total exportado, permanecendo dentro de uma faixa média 

de U$$ 45.000.000. 

Essa queda nas exportações do melão no ano de 2008 pode ser explicada pela crise 
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mundial que foi verificada no período, a despeito do câmbio favorável, pois para os 

produtores as perdas foram significativas. Nos anos de 2009 e 2010 os efeitos da crise ainda 

podem ser sentidos e, segundo os produtores do APL, um agravante é que a cultura do 

europeu de entesouramento de moeda em épocas de crise refletiu-se no consumo retraído de 

frutas tropicais e bens supérfluos em geral. Além do inverno rigoroso dos anos de 2008 e 

2009.23 

Diante dessa crise, parte da produção foi direcionada ao mercado interno. Um fato 

relevante colocado pelos produtores no APL foi a necessidade de investimento por parte do 

Governo Federal, no que se refere à criação de uma cultura nacional para o consumo 

brasileiro das variedades de melões produzidos hoje na região, visto que uma alternativa a 

essas turbulências internacionais é o investimento também na produção direcionada ao 

mercado doméstico.24 

No que se refere aos médios produtores entrevistados, antes da crise, 20% da produção 

era direcionada para o mercado doméstico e 80% direcionada para exportação, com a crise de 

2008, houve uma redução do volume exportado totalizando um valor total de 60% para o 

mercado externo e 40% para o mercado interno.25  

Com relação aos pequenos produtores entrevistados, antes da crise estes ainda não 

haviam conseguido a certificação necessária para a comercialização com o mercado externo, 

começaram a fazê-lo apenas no ano de 2009, em que direcionaram 70% de sua produção para 

o mercado doméstico e 30% para o mercado externo26; no ano de 2010, a participação no 

mercado externo aumentou de 30% para 40%. (Pesquisa de Campo, questionário com o 

produtor, julho de 2011). 

No gráfico exposto a seguir, observa-se a produção de melão destinada a exportação 

por mês no período de 2000 até 2011. Em análise mais atenta da série histórica, visualiza-se a 

janela de comercialização27 do melão potiguar com o mercado europeu, a qual inicia-se no 

mês de agosto e prolonga-se até o mês de janeiro, momento em que ocorre a safra e o 

cumprimento dos contratos firmados nas rodadas de negócios. 

 

 

 
                                                           
23 Pesquisa de campo, questionário com o produtor (Ver anexo F) 
24 Idem 
25

 Idem 
26 Ocasião em que realizaram a primeira exportação 
27 Espaço de tempo entre setembro e janeiro, período no qual todos os produtores mundiais de melão estão em 

entressafra, e onde os produtores da região de Mossoró/Baraúna ofertam o melão para o mercado externo. 
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Gráfico 3 - Exportação de Melão por mês 2000 – 2010 em U$$. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do MDIC (2011). 

 

O gráfico seguinte apresenta o direcionamento da exportação do melão potiguar para 

comunidade européia, mostrando que a queda das exportações no período de crise está muito 

relacionada com este mercado, uma vez que o foco principal de atuação dos produtores de 

melão do estado do RN encontra-se na Europa. 

 

Gráfico 4 - Exportação de Melão do Rio Grande do Norte para Europa 2000 – 2011 em U$$. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do MDIC (2011). 
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4.1 AGENTES ECONÔMICOS E VANTAGENS DE LOCALIZAÇÃO NO APL 

 

Como foi mencionado anteriormente o melão vem despontando, desde a década de 

1990, como o produto frutícola mais importante do Rio Grande do Norte. Isto corresponde a 

mais de duas décadas de elevada representatividade dentro da pauta de exportação do estado. 

Durante este período, várias empresas deixam um legado muito forte no manejo e cultivo 

desta cultura, contribuindo para a difusão do aprendizado tecnológico e melhoramento das 

técnicas de produção. 

 Atualmente, em 2011, a organização produtiva neste arranjo de melão é composta por 

uma grande empresa (AGRÍCOLA FAMOSA S.A), responsável pela produção direcionada 

para exportação e duas importantes cooperativas, sendo uma de pequenos produtores 

(COODAPI), com 23 produtores e outra de médios produtores (COOPYFRUTAS) com 29 

produtores que exportam consideráveis somas para o mercado europeu, além de outros poucos 

produtores médios. 

A área geográfica onde se localizava a produção de melão se deslocou no sentido 

Oeste do estado, passando de Açu para Mossoró, e mais recentemente, englobando o 

município de Baraúna. Este fato teve como fatores motivadores três acontecimentos 

importantes: primeiro a falência das grandes empresas, que em parte foi ocasionada por 

questões relacionadas à “administração” de seus gestores; em segundo lugar, a “ausência de 

investimento na produção”, pois o pacote tecnológico ainda era embrionário, as técnicas 

existentes de inovação eram mais direcionadas para a irrigação e não direcionadas à proteção 

do solo28; e, por fim, a questão da rotatividade de cultura e o aparecimento de doenças e 

pragas dentro no solo, bem como a conseqüente criação de resistência das pragas aos 

fertilizantes dentro do sistema produtivo. (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA 

DO RIO GRANDE DO NORTE, 2011).  

Os horizontes da produção de melão potiguar são favoráveis para os produtores, tendo 

em vista que o incremento em tecnologia é crescente e a região de Mossoró e Baraúna é bem 

mais adequada a produção de melão pelo fato de estar em uma região que existe baixa 

umidade do ar em decorrência da distância com o oceano, fazendo com que os investimentos 

que foram realizados nela, se traduzam em vantagens competitivas,  

Em 2011 Mossoró e Baraúna são os principais produtores de melão do estado do Rio 

Grande do Norte, e constituem a chamada “Zona Homogênea Mossoroense” que concentra os 

                                                           
28 O melão é conhecido como cultura nômade, pelo fato de ser muito degradante ao solo em que o mesmo é 
produzido. 
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principais municípios produtores, o que pode ser visualizado no Mapa 1. Além destes, outros 

municípios como Upanema, Grossos e Governador Dix-sept-Rosado também são produtores.  

A Zona Mossoroense corresponde a 28% da área estadual29, onde Mossoró é o 

município pólo com 2.100km2, classificado como segunda cidade do estado em termos de 

população. É uma região formada por terrenos sedimentares, abastecida por duas bacias 

hidrográficas, Piranhas/Açu e Apodi/Mossoró, conectadas com as principais barragens do 

estado, Aramando Ribeiro Gonçalves30 e Santa Cruz31, que contribuem para alavancar a 

irrigação do melão e outras frutas. 

 

Figura 1 - Localização do APL de Melão de Mossoró/Baraúna-RN 

 
Fonte: adaptado a partir: eficiência econômica e competitividade da cadeia produtiva do melão no Rio Grande do 
Norte (SEBRAE/2005). 
Legenda: A área amarela corresponde aos municípios de Mossoró e Baraúna. 
 

 

Segundo os produtores entrevistados, o fato destes estarem localizados na região de 

Mossoró é considerado como um “trunfo” significativo para o cultivo de melão, ou seja, ela é 

                                                           
29 A região tem uma superfície de 14.994km2. 
30 Capacidade hídrica de 2.4 bilhões m3. 
31 Capacidade hídrica de 600 milhões de m3. 
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considerada uma vantagem no mercado internacional, além de estar próxima dos principais 

pontos de distribuição mundiais, como Roterdam (na Holanda) e Doover (na Inglaterra).  A 

região conta com um solo de qualidades adequadas para a produção do melão, o qual “possui 

em sua formação uma profundidade excelente para a cultura”. Este fato dá a possibilidade de 

lixiviá-lo32, e com isso permitir que o solo responda liberando nutrientes que são importantes 

para o desenvolvimento da planta, evitando a ocorrência da desertificação. 

Somado a isso, a região tem 3.500 horas de sol ao ano e 12 horas de fotossíntese dia, o 

que significa que o mesmo tipo de melão que é produzido na Europa, mais especificamente na 

Espanha, berço da produção potiguar33, que leva 120 dias para ser colhido, complete seu ciclo 

na região de Mossoró em apenas 60 dias. Trata-se de um diferencial relevante para o produtor 

potiguar, pois no que se refere aos custos e produtividade, o Brasil sai na frente em relação ao 

resto do mundo.  

Outro fator importante com relação à produção potiguar diz respeito à janela de 

exportação, visto que ela também representa um diferencial em relação ao resto do mundo, 

uma vez que entre 15 de setembro e 15 de janeiro, a produção de melão mundial só pode ser 

realizada em Mossoró e Baraúna, pois o resto dos produtores mundiais estão em inverno e até 

a África, que possui um clima parecido com o semi-árido brasileiro, atinge temperaturas frias 

nesse período durante a noite, afetando o desenvolvimento da planta. Somado a isso, o APL 

apresenta outro diferencial no que se refere a pessoas envolvidas na produção, pois a maioria 

dos produtores são agrônomos, que por terem acesso às universidades fazem pesquisa, 

trabalhando a qualidade, custo e projeções. (COMITÊ EXECUTIVO DE FRUTICULTURA, 

2011).  

Assim, o APL apresenta uma vantagem de localização que é a região de Mossoró ser 

decisiva para a produção de melão, contribuindo para que esta cultura se insira de forma mais 

competitiva no mercado internacional. A seguir será abordado como é realizado o processo 

produtivo do melão, ou seja, todas as fases que o produto percorre entre a comercialização da 

muda de 8 (oito)  dias e os caminhões frigoríficos que fazem a logística até os portos de 

distribuição. 

 

 

 

                                                           
32 Processo no qual por meio da introjeção de água no solo o mesmo responde com a liberação de nutrientes 

importantes para o desenvolvimento da cultura em questão. 
33 De acordo com Segundo Paula - Diretor do COEX, as primeiras variedades de melão introduzidas no estado 

foram trazidas da Espanha. 
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4.2 PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 

 

A cadeia produtiva do melão no arranjo começa basicamente com a aquisição de 

máquinas e equipamentos, sementes e defensivos, necessários ao manejo e tratamento do solo 

no qual serão plantadas as mudas que, em caráter geral, são adquiridas pelo produtor com 8 

(oito) dias de vida. 

A próxima etapa é a produção e está intimamente relacionada ao produtor, o qual tem 

o auxílio técnico seja na esfera privada ou pública nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, 

bem como na contratação de mão-de-obra temporária em épocas de grandes safras. 

No que se refere à comercialização, o melão pode ser direcionado tanto para o 

mercado externo como interno. De modo geral os pequenos produtores escoam parcelas 

maiores de suas produções para o mercado regional e nacional, como Central de 

Abastecimento (CEASA) e feiras locais. Os grandes e médios produtores destinam uma 

parcela considerável (80%) para o mercado externo. 
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Figura 2 - Cadeia produtiva do melão no Rio Grande do Norte 

 
Fonte: Adaptado a partir: EFICIÊNCIA econômica e competitividade da cadeia produtiva do melão no Rio 
Grande do Norte (SEBRAE/2005). 
 

O processo produtivo inicia-se com o preparo do solo, em que se utilizam tratores para 

arar a terra, construindo os sulcos necessários para a colocação do Musching34, e 

posteriormente a plantação da muda. 

                                                           
34 Inovação introduzida na produção de melão. Compreende um tipo específico de plástico, que tem a função de 

cobrir o solo, para que a planta não tenha contato com o solo, e o mesmo permaneça o máximo possível com 
umidade certa, diminuindo o custo com irrigação. 
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As figuras apresentadas a seguir demonstram as principais etapas do processo de 

produção do melão no APL em estudo. 

 

Figura 3 - Preparação do Solo 

 
Fonte: Pesquisa de campo/Fazenda Dinamarca/Mossoró-RN 2011. 

 

Na figura supracitada é possível visualizar a primeira etapa do processo produtivo, na 

qual os tratores limpam o solo e removem a areia para que possam dar prosseguimento ao 

plantio das mudas, as quais são confeccionadas por uma empresa terceirizada, sendo 

comercializadas com 8 (oito) dias, e aí sim, plantadas. 

Para ocorrer a plantação se faz necessário a abertura de valas no solo, como pode ser 

visualizado na figura exposta a seguir. Estas valas são feitas por um trator específico, e a 

partir desta preparação do solo, são colocados os muschings, em todo o hectare da fazenda. 
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Figura 4 - Colocação do Musching 

 
Fonte: Pesquisa de campo/Fazenda Dinamarca/Mossoró-RN 2011 

 

A figura seguinte mostra o momento da plantação, onde é feito um corte no musching 

introduzindo a muda de melão com oito dias de vida, para que possa completar seu ciclo de 

vida, de 28 dias aproximadamente até a colheita. 

 

Figura 5 - Plantação da muda com 8 (oito) dias de vida 

 
Fonte: Pesquisa de campo/Fazenda Dinamarca/Mossoró-RN 2011 
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Figura 6 - Colocação da Manta 

 
Fonte: Pesquisa de campo/Fazenda Dinamarca/Mossoró-RN 2011 

 

A manta foi uma inovação inserida na cultura do melão e difundida em 100% dos 

produtores do APL. Ela é importante, uma vez que protege a planta nos 28 dias iniciais de sua 

vida contra predadores, ventos, chuva, além de manter a temperatura e diminuir os custos com 

irrigação. 

Assim sendo, uma vez feito o plantio, o produtor se concentra nos tratos culturais. Isto 

porque é necessário deixar o meio ambiente em equilíbrio por meio da polinização, aplicação 

de defensivos e nutrientes, fertilizando o solo. 

Além desses elementos, há ainda o controle fitossanitário para que não ocorra a 

infestação de pragas. E somado a isso a necessidade de garantir a qualidade do solo, por meio 

de um monitoramento dos elementos constituintes deste com nutrientes, salinização e outros, 

garantindo assim a qualidade da planta e consecutivamente do fruto, evitando a proliferação 

de pragas e doenças, como pode ser visto na figura a seguir. 
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Figura 7 - O processo de produção do melão 

 
Fonte: Adaptado a partir: eficiência econômica e ompetitividade da cadeia produtiva do melão no Rio Grande do 
Norte (SEBRAE/2005). 
 

As figuras apresentadas a seguir mostram a plantação de melão sem as mantas, com 28 

dias, momento em que os melões já percorreram a metade do ciclo produtivo e são colocados 

em bandejas, a fim de não terem contato com o solo, bem como garantir que os mesmos 

mantenham um formato de qualidade para o mercado internacional. 
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Figura 8 - Plantação de melão com 28 dias 

 
Fonte: Pesquisa de campo/Fazenda Dinamarca/Mossoró-RN 2011 
 

Figura 9 - Melão Orange com 28 dias 

 
Fonte: Pesquisa de campo/Fazenda Dinamarca/Mossoró-RN 2011 

 

O processo que se segue à produção é o de colheita passando pelas etapas de corte, 

tratamento e carrego do fruto. Posteriormente, os melões são encaminhados ao Packing house, 

local onde os frutos passam por uma esteira rolante, são classificados, tratados e colocados em 

embalagens de papelão e direcionados às câmeras frigoríficas para serem carregados em 

containers refrigerados. 

O transporte até o Porto de Natal é feito por caminhões refrigerados.  Os melões 

viajam cerca de 300 km, de onde seguem sob refrigeração em navio, sem escala, até os Portos 
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de Roterdam, Holanda, ou Dover, na Inglaterra, em uma viagem de aproximadamente 10 dias. 

Dessa forma, quando não é escoado pelo porto da capital potiguar, as frutas são 

enviadas por caminhões até o porto de PECEM em Fortaleza e de lá seguem rumo a Europa. 

Atualmente, existe uma empresa de navios internacional, a qual faz uma rota 

específica para a safra do melão entre o Rio Grande do Norte e o porto de Roterdam na 

Holanda. 

 

Figura 10 - O processo de colheita 

 
Fonte: Adaptado a partir: eficiência econômica e competitividade da cadeia produtiva do melão no Rio Grande 
do Norte (SEBRAE/2005). 

 

Quanto aos mercados atendidos, a decisão dos produtores médios e pequenos do APL 

em exportar está atrelada a questão da ampliação de fatias de mercado, associada à garantia de 

contratos previamente estabelecidos. Segundo os entrevistados, esta negociação exige a 

certeza da venda da safra em questão e uma relação de confiança entre o comprador e 

vendedor, pois se criou uma espécie de parceria entre produtores e compradores. 

Diante deste processo de conquista de confiança, os produtores hoje estão mais 

preocupados em consolidar cada vez mais o mercado europeu, do que investir em novos 

mercados, pois na medida em que o produtor adentra novas regiões a relação de confiança 

leva tempo para ser construída e alguns produtores preferem apostar numa relação já 

estabelecida e constituída formalmente. 

Além dessa relação de confiança, a entrada do melão no mercado europeu exigiu nos 

últimos anos vários investimentos por parte dos produtores, visando à obtenção de selos 

certificados de comercialização no exterior, são exemplos: GLOBALGAP, TNC- Tesco 

Nature´s Choice, ETI – Ethical Trading Iniciative e PIF – Programa Integrado de Frutas.  Tais 

certificados permitiram a negociação com grandes distribuidores europeus. 

Com relação à origem dos insumos utilizados, tantos os produtores médios e pequenos 

em entrevista referiram-se ao papelão para confecção de caixas para o transporte do melão 
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nos containers e as redinhas para proteger o melão dentro da caixa, os quais são adquiridos 

nos estados de Ceará e Pernambuco. Quanto às máquinas e os equipamentos (tratores, 

aradores, máquinas selecionadoras) das marcas Valmete (Finlandesa) são adquiridos fora do 

estado mais especificamente em São Paulo. No tocante aos defensivos para o trato das pragas, 

a Sygenta (Multinacional Suiça) aparece como a empresa mais bem conceituada no APL. Isto 

por possuir facilidade na entrega e qualidade no produto.  

Depois de produzido, o melão é comercializado por vários distribuidores 

internacionais, dentre os mais representativos tem-se: Global, Keeling, Vida Fresh e Hager, os 

quais são responsáveis por distribuir o melão brasileiro em países como Espanha, Inglaterra e 

Holanda. 

No caso dos médios e pequenos produtores, a existência de cooperativas como a 

Cooperativa dos Fruticultores da Bacia Potiguar (COOPYFRUTAS) e Cooperativa de 

Desenvolvimento Industrial Potiguar (COODAP), estimulam o processo de negociações com 

o comprador externo. Além destas formas de comercialização, existe anualmente uma Feira 

Internacional da Fruticultura, na qual são efetivadas várias rodadas de negócios. Trata-se de 

uma oportunidade na qual muitos contratos são fechados antes da janela de comercialização 

do melão, pois, a Feira Internacional da Fruticultura Tropical Irrigada (EXPOFRUIT) 35, 

sempre ocorre no mês de junho, dando a oportunidade do produtor chegar ao período da safra 

com seus contratos firmados. 

  

4.3 INOVAÇÃO NO APL 

  

De uma maneira geral os produtores entrevistados têm uma visão bastante positiva 

com relação à inovação, uma vez que acreditam nela como um indutor da redução de custos, 

sabem da importância no processo concorrencial, e, sobretudo, na manutenção do mercado 

internacional. 

A inovação está presente em várias etapas da cadeia produtiva. Na década de 1990, 

técnicas de irrigação israelenses foram inseridas pelos produtores do Vale do Açu, as quais 

funcionam até hoje. Contudo, o mercado é dinâmico e a produção de melão avançou junto 

com ele. 

Hoje, a produção conta com inúmeras inovações que representam um salto qualitativo 

para o produtor potiguar. Dentre as inovações implementadas no arranjo, as que mais se 

                                                           
35 EXPOFRUIT ocorre em Mossoró anualmente no mês de Junho. 
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destacam em 2011 são o Mushing e a Manta, sendo as mais difundidas entre os produtores 

sejam eles, grandes, médios ou pequenos. Essa inovação foi importante para garantir a 

sobrevivência da planta e respectivamente do fruto dentro do ciclo necessário até a colheita, 

além de baratear o custo com irrigação. 

Além dessas inovações, foi verificado em pesquisa de campo algumas inovações já 

adquiridas pela empresa produtora de melão líder de mercado, a AGRÍCOLA FAMOSA S.A, 

que corresponde a uma máquina de lavar, selecionar e secar, a qual é responsável pela 

limpeza e secagem dos frutos no packing house. Esta máquina também está em processo de 

aquisição pelos médios produtores e com ela estes terão a oportunidade de agregar mais valor 

na aparência do produto.  

No que se refere às inovações de processo, é crescente a introdução de novo 

maquinário no caso dos médios produtores. Todavia, no caso dos pequenos, foi constatada a 

preocupação em melhoria dos existentes. 

Nesse sentido, os médios produtores fizeram a aquisição de um software utilizado, por 

exemplo, na produção com a função de confeccionar as etiquetas destinadas aos lotes.  Tais 

etiquetas informam as quantidades prefixadas de hectares plantados de melão em determinado 

dia e horário, com suas especificações de tamanho e tipo de fruto. Este importante software 

permite um sistema de códigos de rastreabilidade, ou seja, o processo de monitoramento do 

melão desde o momento da plantação ao mercado consumidor, fazendo com que, em casos de 

problemas de manifestações de pragas percebidas na fruta já no mercado consumidor 

internacional, seja possível voltar todo o histórico do processo produtivo e ter a possibilidade 

de saber a origem do problema, para assim iniciar a resolução adequada. 

No caso dos pequenos produtores cooperados, existe uma deficiência no que se refere 

à informatização. Em 2011, eles estão implantando uma escola de informática na comunidade, 

visto que a necessidade deles está ainda relacionada à questão de formar uma base 

educacional, ou seja, os ensinamentos básicos de computação, e nesse contexto o SEBRAE 

atua de forma decisiva. 

Os médios produtores utilizam também processos tecnológicos novos destinados à 

produção, como o manejo de pragas com inimigo natural, além do desenvolvimento de 

pesquisa para uma melhor absorção de nutrientes pela planta, e melhoramentos no solo. 

Quanto às inovações de caráter geral, percebe-se a necessidade crescente por parte de 

todos os produtores em agregar valor a embalagem do produto, a fim de contribuir para uma 

boa apresentação do melão ao comprador europeu, como a inclusão do apelo visual na caixa, 

e ainda, as redinhas que envolvem o melão. Estas inovações promovem um ganho no aspecto 
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do produto na prateleira das redes de supermercados internacionais. 

No tocante às inovações organizacionais, no caso dos pequenos produtores, houve a 

implementação do plantio ordenado36, a partir de um planejamento e inclusão do cronograma 

de plantação para a janela de comercialização, fazendo com que todos os produtores plantem 

de forma ordenada e pré-estabelecida. 

Outra questão citada por todos os entrevistados foi a preocupação com a gestão 

ambiental, pois eles sabem da importância em preservar o meio ambiente como forma de 

garantir que a atividade se desenvolva de maneira sustentável procurando sempre novas 

alternativas de minimizar os impactos ao meio ambiente. Os entrevistados citaram como 

exemplo o manejo de pragas com o inimigo natural, o qual faz com que não seja necessária a 

introdução de defensivos químicos. E mesmo quando este último é utilizado já existe uma 

preocupação por parte do produtor de melão e a empresa fornecedora com a utilização 

daqueles defensivos que não agridam o solo, sendo um diferencial de inovação na proteção ao 

meio ambiente. 

Com relação às perspectivas do futuro, os produtores médios pretendem nos próximos 

anos continuar com o investimento na aquisição de máquinas e equipamentos, além de primar 

pela agilidade da colocação do produto no mercado consumidor final, garantindo a qualidade 

do produto e do serviço.   

Um aspecto importante revelado na visita ao campo por parte dos pequenos produtores 

foi o interesse em suprir com eficiência a necessidade continuada de capacitação de recursos 

humanos dentro e fora do estabelecimento, ou seja, no caso do assentamento Pau Branco, 

onde se localizam os pequenos produtores, existe um demanda por serviços de educação 

básica e, sobretudo, técnica.  

As figuras expostas a seguir mostram as aquisições de um médio produtor cooperado 

da COOPYFRUTAS, ou seja, uma esteira de peso e seleção e pulverizador específico para a 

atividade do melão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11- Esteira selecionadora de frutos  

                                                           
36 Sistema de cronograma que faz com que não haja produtores plantando no mesmo período. Assim, de acordo 

com cada contrato os mesmos se organizam para atenderem aquela demanda planejadamente, com cada um 
plantando em momentos diferentes da janela de produção. 
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Fonte: Pesquisa de campo/ Fazenda Agrícola Bom Jesus – Baraúna/RN (2011). 
 

Figura 12 – Pulverizador específico para o melão 

 
Fonte: Pesquisa de campo/ Fazenda Agrícola Bom Jesus – Baraúna/RN 2011 
 

4.4 ATORES E INTERAÇÕES 

 

A inserção do Arranjo Produtivo do Melão no mercado internacional também mantém 

relação com as interações existentes entre os agentes econômicos e não econômicos 

envolvidos em todo o processo. Nesse movimento vários atores se destacam: a Cooperativa 

dos Fruticultores da Bacia Potiguar (COOPYFRUTAS) e Cooperativa de Desenvolvimento 
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Industrial Potiguar (COODAP), Banco do Brasil (BB), Banco do Nordeste do Brasil (BNB), 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Comitê Executivo de 

Fruticultura do Rio Grande do Norte (COEX), Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio 

Grande do Norte (EMPARN), Universidade Federal do Semi-árido e Governo Federal 

(UFERSA). 

A história de criação da COOPYFRUTAS está relacionada à falência da MAISA S.A., 

quando os agrônomos desta última adquiriram pequenas fazendas e passaram a cultivar melão 

em suas unidades produtivas no final da década de 1990, pois o solo da região era propício e 

os profissionais possuíam o conhecimento e domínio de tecnologia para a exploração da 

atividade agrícola. 

Entretanto havia dificuldades com relação à comercialização da produção, já que estes, 

como já abordado no início deste capítulo, realizaram suas primeiras experiências 

comercializando de forma terceirizada com grandes empresas como a NOLEN e DEL MONT 

FRESH. 

Conforme exposto, pelo fato dos produtores serem conhecedores do mercado e terem 

conhecimento técnico e superior, logo perceberam a necessidade de se unirem e 

comercializarem a produção conjuntamente e diretamente aos clientes, evitando os 

atravessadores. Assim, ficou evidente que a melhor alternativa era buscar a cooperação.  

Em 2001, foi criada a Associação dos Fruticultores da Bacia Potiguar 

(POTYFRUTAS), com o objetivo de unir os produtores e fortalecer a categoria, 

possibilitando a venda direta da produção, e especialmente a inserção no mercado externo. E 

em 2005, nascia a COOPYFRUTAS, com 20 cooperados e com um capital social de R$ 

10.000,00. A cooperativa possui sede na Rodovia BR 304, Km 38, S/N, bairro nova Betânia, 

no município de Mossoró/RN. Atualmente a COOPYFRUTAS possui 29 cooperados, com 

uma infraestrutura composta por 7 fazendas,  packing houses modernos e equipados com 

máquinas de classificação da marca Prodol, e três câmaras frias.   Em 2011, a 

COOPYFRUTAS cultiva melão, melancia, além de outros produtos como banana, mamão e 

coco. As principais variedades de melão plantados são Yellow Honey Dew, Piel de Sapo, 

Gália, Cantaloupe e melancia com semente e sem semente. 

A COODAP teve início em 2009 e fica localizada no município de Mossoró, na 

comunidade de Pau Branco, acerca de 30 Km da cidade. A participação do SEBRAE foi 

indispensável na organização da COODAP, visto que o mesmo deu as condições necessárias 
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para que os cooperados conseguissem a certificação Fair Trade – Comércio Justo37. Tal selo 

atestou oficialmente a qualidade de seus produtos, sustentabilidade de suas lavouras bem 

como a não existência de trabalho escravo em suas fazendas. 

Uma particularidade é que se trata de uma cooperativa de pequenos produtores, pois 

cada produtor tem em média 5 hectares. A cooperativa no ano de 2010 exportou dez 

containers para a Inglaterra, o que trouxe motivação para os produtores continuarem na 

atividade, uma vez que para eles, até aquele momento, efetivar uma comercialização que 

cobrisse os custos era quase impossível. (COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO 

INDUSTRIAL POTIGUAR, 2011). 

Com a ajuda do SEBRAE, a COODAP conseguiu auxílio para a comunidade, que 

passou por um longo processo de treinamento e adequações visando à negociação das frutas 

no mercado externo, com melhor remuneração. Ao longo de três anos, eles participaram de 

uma série de cursos sobre associativismo, cooperativismo, técnicas de vendas, boas práticas 

agrícolas e logística, entre outros temas. Os investimentos do SEBRAE-RN, incluindo os 

custos da certificadora e de consultorias, totalizaram 70 mil reais. (SERVIÇO BRASILEIRO 

DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2011). 

No tocante à contribuição efetiva da cooperativa, a atuação desta no sentido geral tem 

sido um fator bastante relevante no processo de organização da produção e comercialização, 

sobretudo para o pequeno produtor, que tem a capacidade de, através da cooperação, 

conseguir volume de produção para negociar no mercado internacional. 

As cooperativas são igualmente importantes tanto para o pequeno (COODAP) como 

para o médio (COOPYFRUIT), pois auxiliam nas definições dos objetivos comuns ao arranjo 

produtivo do melão. Isto ocorre por meio de reuniões que ocorrem semanalmente. Nestas, os 

produtores cooperados juntam-se para discutir objetivos, metas, inovações, reivindicações, ou 

seja, temas relacionados ao crescimento do setor, aproveitando as próprias dependências das 

cooperativas. 

De acordo com as informações destas organizações, elas sempre estão prontas para 

buscar informações sejam em feiras internacionais ou mesmo nacionais que discutam o 

agronegócio, ou ainda, incentivem que os produtores conheçam novas realidades e, assim, 

tragam novidades para a região e, sobretudo, para a produção do melão. 

Uma das questões mais ressaltadas pelos produtores foi a contribuição das 

cooperativas na aquisição de insumos necessários ao plantio de forma conjunta, o que 

                                                           
37 Corresponde a uma certificação até então inédita para a produção de melão no mundo. 
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possibilitou o barateamento dos custos de produção. 

Em relação aos contratos internacionais, o fato de estar cooperado se constitui em 

vantagem, pois possibilita o acesso mais rápido aos compradores internacionais, que 

participam das rodadas de negócios que ocorrem na EXPOFRUIT. 

No ano de 1993, uma parceria formada entre MAISA S.A, FRUNORTE e ESAM 

(hoje UFERSA) cria a primeira feira de agronegócios do estado conhecida como Feira 

Nacional de Fruticultura Tropical (FENAFRUT), que tinha como objetivo mostrar aos 

compradores a qualidade das frutas e promover a realização de negócios38.  

A feira foi tomando volume e no início da década de 2000, chegou ao limite do 

público que o Hotel Thermas, em Mossoró, comportava, sendo necessária sua ampliação no 

que se refere ao espaço físico. Assim, em 2002, viu-se a necessidade de dar uma nova 

configuração à feira ganhando o nome de EXPOFRUIT, que em 2003 começa a ser realizada 

nas dependências da UFERSA, na qual são efetuadas pesquisas para o setor, de onde saem 

muitos profissionais da área em questão39. Desse modo, a organização da feira é feita 

resultando da articulação entre o SEBRAE, COEX, UFERSA e prefeitura municipal, pois os 

atores entendem que essa é uma oportunidade de gerar negócios para todos envolvidos na 

atividade40.  

 

A  EXPOFRUIT reúne produtores, importadores, exportadores, 
distribuidores, fornecedores e delegações de países como França, Itália, 
Alemanha, Espanha, Holanda, República Tcheca, Bélgica, Noruega, 
EUA, Rússia, entre outros. A Feira, que vem crescendo 
aproximadamente 30%, já é a mais representativa no segmento da 
Fruticultura Tropical Irrigada no Brasil. O sucesso está na satisfação de 
expositores e participantes que encontram a oportunidade perfeita para 
gerarem negócios na ordem de US$ 18 milhões41.  

 

A Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte S/A (EMPARN), com 

sede e foro na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, é uma empresa pública 

vinculada à Secretaria de Agricultura, da Pecuária e da Pesca (SAPE), dotada de 

personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa 

e financeira. É constituída de uma sociedade entre o Estado do RN e o Governo Federal, por 

meio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), que participam com 

51% e 49% do seu capital social, respectivamente, conforme Decreto Estadual nº 7.741, de 9 

                                                           
38Disponível em: <www.exporfuit.com.br>. Acesso em: 20/07/2011 
39 Disponível em: <www.exporfuit.com.br>. Acesso em: 20/07/2011 
40 Disponível em: <www.exporfuit.com.br>. Acesso em: 20/07/2011 
41 Disponível em: <www.exporfuit.com.br>. Acesso em: 20/07/2011 
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de novembro de 1979, e teve suas atividades iniciadas no ano de 198042. 

A EMPARN entra no apoio ao arranjo “cobrindo a falta que uma EMBRAPA 

direcionada para o melão faz”, pois ela estimula, dentro de seus limites, a pesquisa no 

desenvolvimento de novas variedades de melão, novos agrotóxicos que não sejam danosos ao 

solo, a fim de garantir a manutenção da qualidade do mesmo. (EMPRESA DE PESQUISA 

AGROPECUÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2011). 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) é uma 

entidade privada sem fins lucrativos criada em 1972. Tem por missão promover a 

competitividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro e pequeno 

porte. Também atua com foco no fortalecimento do empreendedorismo e na aceleração do 

processo de formalização da economia por meio de parcerias com os setores público e 

privado, programas de capacitação, acesso ao crédito e à inovação, estímulo ao 

associativismo, feiras e rodadas de negócios43.  

Suas ações no APL em estudo são destinadas mais especificamente ao pequeno 

produtor, como por exemplo, o auxílio na capacitação profissional e na obtenção dos 

certificados de exportação exigidos pelo comprador internacional. Um importante beneficiado 

da atuação dessa entidade foi a COODAP, inaugurada em 2009, que foi auxiliada pelo 

SEBRAE na aquisição dos certificados necessários à exportação, e desde então começou sua 

comercialização com o mercado internacional. 

O Comitê Executivo (COEX) de Fruticultura do Rio Grande do Norte é responsável 

por reuniões com produtores e autoridades nacionais, no sentido de estimular o 

desenvolvimento da fruticultura do RN. 

Com relação às instituições financeiras44, o Banco do Nordeste se destaca, tendo em 

vista que este tem grande responsabilidade no desenvolvimento regional e por meio do 

Programa Nordeste Territorial procura investir nas cadeias produtivas para desenvolver a 

região, o que acaba beneficiando o APL em questão. 

O Nordeste Territorial é uma estratégia que associa geração de negócios à organização 

de cadeias produtivas, visando aumentar a competitividade e promover inclusão social e 

econômica. A partir da construção de redes de negócios, inovação, difusão de novas 

tecnologias e apoio à governança, o BNB busca criar um ambiente favorável à integração e 

                                                           
42 Disponível em: <www.emparn.rn.gov.br>. Acesso em: 20/07/2011 
43 Disponível em: < www.sebrae.com.br >. Acesso em: 20/07/2011 
44 As instituições financeiras aqui mencionadas foram contactadas diversas vezes. Todavia, a recomendação 

destas é que sua atuação se dava de maneira mais abrangente por meio dos programas. 
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cooperação entre os empreendedores e parceiros45.  

O Banco também dispõe de um programa para a produção agrícola chamado de 

“Cresce Nordeste”, com linhas de financiamento para o produtor agrícola. O programa, 

visando contribuir para uma economia nordestina mais forte, financia todos os itens 

necessários a produção, beneficiamento e a industrialização. São exemplos disto a preparação 

do solo, gastos como ciclo produtivo, ampliação ou modernização do empreendimento, 

máquinas, equipamentos, tratores e veículos, desde que justificados em projeto a ser analisado 

pelo BNB. 

Os recursos do programa Cresce Nordeste são extraídos do Fundo Constitucional do 

Nordeste (FNE), e são destinados a produtores rurais, cooperativas de produtores rurais ou 

associações formalmente constituídas de produtores rurais. Normalmente são requeridas 

garantias para o financiamento como hipoteca, penhor, alienação fiduciária e fiança ou aval. 

No que diz respeito aos prazos de carência dos contratos, estes dependem da 

capacidade do pagamento do mutuário e do montante adquirido. Em geral, no caso de 

contratos de Pré-comercialização, o prazo se estende até 240 dias. Já para contratos de 

investimento o período de carência pode chegar até 4 anos. Os juros variam de 5% a 8.5% 

dependendo do porte do produtor. 

Na tabela a seguir podem ser verificados os percentuais de financiamento para os 

projetos enviados ao banco. Tais projetos estão sujeitos a aprovação, e são avaliados de 

acordo com o porte do produtor em análise, bem como a receita anual em reais. No caso do 

pequeno produtor, este poderá ter aporte de capital da instituição até 100% do projeto, ao 

passo que no caso dos médios e grandes essa liberação terá um limite de 80 a 95% para os 

médios, e de 65 a 90% para os grandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Disponível em: <www.bnb.gov.br>. Acesso em 28/07/2011 
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Tabela 1 - Limites de financiamento – do Cresce Nordeste - Banco do Nordeste – 2011 

Porte do Mutuário 
Faixa de Receita Anual 

(R$)* 

Máximo de 
Financiamento pelo 

FNE (%)**  

Mínimo de Recursos 
Próprios (%)  

Mini Produtor Até 150.000  100 - 

Pequeno Produtor Acima de 150.000 até 300.000  100 - 

Médio Produtor 
Acima de 300.000 até 

1.900.000  
80 a 95 5 a 20 

Grande Produtor Acima de 1.900.000  65 a 90 10 a 35 
  

 
Fonte: 
<http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/Produtos_e_Servicos/Cresce_Nordeste/gerados/cresce_nordeste_fruti
fruticf.asp> Acesso em 28/07/2011 
(*) Renda agropecuária bruta anual, considerada a média projetada para um período de 12 anos. 
(**) O limite de financiamento do cliente levará em conta, além do porte do mutuário, a tipologia do município 
onde o empreendimento estiver localizado, conforme definição da Política Nacional de Desenvolvimento 
Regional (PNDR), elaborada pelo Ministério da Integração Nacional. Neste caso, a agência do BNB está apta a 
informar-lhe o limite de financiamento de seu projeto. 

 

No que tange ao Banco do Brasil, ele fornece crédito ao produtor rural apoiado nas 

linhas de financiamentos Agricultura Empresarial e PRONAF – Agricultura Familiar, os quais 

fornecem um arsenal de possibilidades no que se refere à agropecuária. As modalidades 

incluem os três tipos de porte de produtores: pequeno, médio e grande. (ANEXO H e I). 

Dentre as linhas de crédito, destaca-se a “produção de sementes e mudas” destinada às 

empresas que são fornecedoras das mudas de plantas, as quais correspondem ao início do 

processo produtivo. E ainda, a “aquisição de insumos para fornecimento a cooperados”, o 

qual é de relevante valor para o produtor, em razão da cooperativa ser um diferencial na 

diminuição dos custos na obtenção dos insumos, dada a possibilidade do aporte de capital 

através do banco. 

A despeito de todas as modalidades de apoio financeiro acima descritas, observou-se, 

em entrevista de campo, uma dificuldade mencionada por agentes econômicos de variados 

portes, no que se refere à obtenção do montante de capital necessário ao investimento inicial 

da produção de melão, visto que se trata de uma cultura em que o capital é consideravelmente 

elevado pelo grau de tecnologia empregada na produção, no tratamento do solo, na compra 

dos Muschings e as Mantas, fazendo com que o investimento necessário antes da produção 

propriamente dita seja elevado, e na maioria das vezes há uma dificuldade do banco liberar o 

capital requerido. 

Por fim, percebe-se uma significativa interação entre os atores, precisamente entre 

cooperativas, produtores, COEX, SEBRAE e EMPARN, as quais trabalham de forma 
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consistente para a ampliação sustentada da produção com o foco no mercado internacional. 

Logo, fica claro que a importância de todos os atores para o desempenho do APL do melão, 

sendo possível afirmar que as interações estabelecidas contribuem de forma efetiva para que o 

mesmo tenha condições de inserir-se no mercado internacional e, além disso, seja uma 

atividade dinamizadora da região. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Acredita-se que o referencial proposto pelo trabalho auxilia na análise da questão de 

partida, pois o esforço inovativo verificado na visita de campo confirma a sua importância 

para a produção no APL de melão de Mossoró/Baraúna, e as inovações realizadas mostraram 

a preocupação constante dos produtores em estarem sempre à frente no mercado. 

 Além do esforço inovativo, ressalta-se a importância das vantagens de localização dos 

produtores do APL, pois Mossoró é uma região historicamente voltada para a produção de 

frutas, através de um legado deixado pela MAISA e a FRUNORTE nos anos 1980 e 1990, as 

quais foram responsáveis pela formação de uma mão-de-obra vasta em conhecimento agrícola 

voltado para a fruticultura, ou seja, agrônomos, químicos e pesquisadores. 

 Outrossim, é uma região dotada de qualidades específicas e adequadas que fazem com 

que o melão apresente um diferencial no mercado internacional, em razão do solo, clima e 

localização geográfica.  Este conjunto de fatores deixa claro que a produção de melão de 

Mossoró resulta de condicionantes endógenos, seja em razão de aspectos históricos expressos 

em sua trajetória produtiva, ou ainda elementos de ordem natural, como aspectos ambientais. 

Todos estes aspectos reforçam seu enraizamento. 

 O APL da fruticultura de Mossoró/Baraúna, por meio da interação dos atores e 

produtores, permite que estes tenham condições de fortalecer suas vantagens decorrentes da 

especialização produtiva; tenham capacidade de criar mudanças, gerar e criar novas idéias; 

maior segurança nas decisões coletivas em relação aos riscos e à incerteza, bem como maior 

capacidade de identificação e aproveitamento das sinergias geradas no interior da atividade. 

Além disso, podem conjuntamente usufruir de novos produtos e processos que são 

conseguidos a partir da interação com outros atores, como é o caso do SEBRAE, EMPARN, 

ou de caráter privado por meio de pesquisas que fornecem possibilidades de estudos que 

auxiliam na produtividade e comercialização. 

 Além do mais, o atual estágio conquistado pela produção de frutas irrigadas do RN, 

reflete o dinamismo da economia regional em geral e do estado em particular. Esta posição de 

realce pode ser sintetizada pela análise dos seguintes pontos: destacada condição nacional de 

produtor de melão; expressivo volume de produtos comercializados, especialmente nos 

mercados internacionais e incremento tecnológico em produtividade. 

 Contudo, a presença de alguns atores é uma reivindicação, como é o caso do governo 

por meio de suas políticas de incentivo a atividade. Nesse sentido, existe a necessidade do 

investimento governamental na criação de uma EMBRAPA direcionada ao melão, com seus 
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pesquisadores voltados exclusivamente para a pesquisa científica nesta área, desenvolvendo 

novas formas de proteção ao solo, sobretudo a resistência de pragas. Além disso, espera-se 

que ações sejam realizadas de forma contínua e focada. Admite-se também, que estudos já 

estão sendo realizados e colocados em prática, mas é necessário focalizá-los no melão, “e não 

apenas pesquisas de cunho meramente acadêmico geridas pela UFERSA, EMPARN, ou 

privadas pagas pelos próprios produtores”, de acordo com Segundo de Paula, Presidente do 

COEX (COMITÊ EXECUTIVO DE FRUTICULTURA, 2011)  

 Além disso, outro aspecto merece atenção especial, trata-se da infraestrutura, pois 

existe a necessidade de investimento continuado no modal rodoviário, sobretudo nas estradas 

municipais de acesso as fazendas. Complementarmente, ainda no quesito; infraestrutura; o 

APL se ressente da carência de portos e estradas de ferro eficientes que possibilitem o 

escoamento da produção de forma rápida para o mercado comprador, que em grande parte 

encontra-se na Europa. 

  Todas estas são proposições relevantes para que o APL de melão de Mossoró/Baraúna 

consiga se manter competitivo nos próximos anos e alcançar patamares ainda mais elevados 

no mercado internacional, além de uma maior capacidade de sustentabilidade do ponto de 

vista ambiental e trabalhista. Acredita-se que novas pesquisas podem explorar mais 

detalhadamente estes aspectos. 
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ANEXO A - Fluxo de comércio interestadual do estado do Rio Grande do Norte por tipo de 

atividade Ano de 2006. 

 

SETORES E 

ATIVIDADES 

 

ENTRADAS 

(R$ MIL) 

(E) 

PART. NAS 

ENTRADAS 

(%) 

SAÍDAS 

(R$ MIL 

(S) 

PART. 

NAS 

SAÍDAS 

(%)  

SALDO 

(R$ MIL 

(S-E) 

PART. 

SALDO 

(%) 

AGRICULTURA, PECUÁRIA, PROD. 

FLORESTAL, PESCA E 

AQÜICULTURA 

178.841 1,72 108.660 2,64 -70.181 1,12 

INDÚSTRIA EXTRATIVA 627.846 6,04 571.992 13,91 -55.853 0,89 

INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 1.953.025 18,77 2.382.069 57,95 429.043 -6,82 

ELETRICIDADE E GÁS 382.252 3,67 13.333 0,32 -368.919 5,86 

ÁGUA, ESGOTO, ATIV. DE GESTÃO 

DE RESÍDUOS E 

DESCONTAMINAÇÃO 

26.479 0,25 1.518 0,04 -24.960 0,4 

CONSTRUÇÃO 270.401 2,6 38.218 0,93 -232.184 3,69 

COMÉRCIO; REP. DE VEÍC. 

AUTOMOTORES E MOTOC. 
6.514.794 62,63 912.166 22,19 -5.602.628 89,05 

TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E 

CORREIO 
62.719 0,6 16.029 0,39 -46.690 0,74 

ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO 39.058 0,38 1.022 0,02 -38.036 0,6 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 106.002 1,02 11.928 0,29 -94.074 1,5 

ATIV. FINANCEIRAS, DE SEGUROS 

E SERV. RELAC. 
171 0 0 0 -171 0 

ATIV. IMOBILIÁRIAS 640 0,01 6 0 -634 0,01 

ATIV. PROFISSIONAIS, CIENT. E 

TÉCN. 
23.426 0,23 8.318 0,2 -15.107 0,24 

ATIV. ADMINISTRATIVAS. E SERV. 

COMPLEMENTARES 
23.477 0,23 6.026 0,15 -17.452 0,28 

ADM. PÚBLICA, DEFESA E 

SEGURIDADE SOCIAL 
669 0,01 0 0 -669 0,01 

EDUCAÇÃO 1.181 0,01 64 0 -1.116 0,02 

SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS 

SOCIAIS 
4.246 0,04 273 0,01 -3.973 0,06 

ARTES, CULT, ESPORTE E RECR. 1.193 0,01 27 0 -1.166 0,02 

OUTRAS ATIVIDADES DE 

SERVIÇOS 
19.778 0,19 11.481 0,28 -8.297 0,13 

NÃO IDENTIFICADOS 166.172 1,6 27.616 0,67 -138.556 2,2 

TOTAL GERAL 10.402.370 100 4.110.746 100 -6.291.625 100 

Fonte: – Nota Técnica 4 - Análise do Balanço de Pagamentos do estado e a importância dos APLs no Fluxo de 
Comércio – Rio Grande do Norte 2009a 
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ANEXO B - Balança comercial internacional das transações do Rio Grande do Norte segundo 

suas principais atividades econômicas – 2006.  

 

(R$ MIL) 

SEÇÕES/GUPOS 

 E ATIVIDADES 

EXPOR- 

TAÇÕE

S 

PART. 

 (%) 

IMPORTA- 

ÇÕES 

PART. 

(%) 
SALDO 

PART. 

(%) 

AGROPECUÁRIA, 

PROD FLORESTAL,  

PESCA E 

AQÜICULTURA 457.941 56,57 20.837 7,34 437.104 87,27 

AGRICULTURA 315.836 39,01 0 0 315.836 63,06 

FRUTICULTURA 315.056 38,92 20.837 7,34 294.219 58,74 

Melões frescos 126.469 15,62 0 0 126.469 25,25 

Castanha de caju 99.155 12,25 0 0 99.155 19,80 

Bananas frescas ou secas 53.496 6,61 0 0 53.496 10,68 

Mamões (papais) frescos 13.912 1,72 0 0 13.912 2,78 

Melancias frescas 11.759 1,45 0 0 11.759 2,35 

Mangas frescas ou secas 8.704 1,08 0 0 8.704 1,74 

Abacaxis frescos ou secos 658 0,08 0 0 658 0,13 

Uvas frescas 135 0,02 0 0 135 0,03 

Cocos frescos 106 0,01 0 0 106 0,02 

Outros cocos secos 59 0,01 0 0 59 0,01 

Outras frutas frescas 7 0 0 0 7 0,00 

Frutas diversas 597 0,07 0 0 597 0,12 

HORTICULTURA 787 0,1 0 0 787 0,16 

PECUÁRIA 8.995 1,11 0 0 8.995 1,80 

Outros prod. de animais, 

impróprios p/ alimentação 

humana 7.620 0,94 0 0 7.620 1,52 

Mel natural 1.375 0,17 0 0 1.375 0,27 

PRODUÇÃO 

FLORESTAL 3.381 0,42 0 0 3.381 0,68 

Outras matérias vegetais 

para cestaria ou espartaria 7 0 0 0 7 0,00 

Ceras vegetais 3.374 0,42 0 0 3.374 0,67 

       

PESCA E 

AQUICULTURA 

(INCLUSIVE 

BENEFICIADOS) 129.729 16,03 0 0 129.729 25,90 
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Peixes “in natura” 17.070 2,11 0 0 17.070 3,41 

Peixes beneficiados 4.697 0,58 0 0 4.697 0,94 

Camarões 95.440 11,79 0 0 95.440 19,05 

Outros crustáceos 12.522 1,55 0 0 12.522 2,50 

INDÚSTRIA 351.557 43,43 238.259 83,93 113.298 22,62 

INDÚSTRIAS 

EXTRATIVAS 92.326 11,4 4.498 1,58 87.829 17,53 

EXTRAÇÃO DE 

PETRÓLEO E GÁS 

NATURAL 60.785 7,51 1.265 0,45 59.521 11,88 

Óleos brutos de petróleo 60.785 7,51 0 0 60.785 12,14 

EXTRAÇÃO DE 

MINERAIS 

METÁLICOS 1.638 0,2 2.739 0,96 -1.100 -0,22 

EXTRAÇÃO DE 

MINERAIS NÃO-

METÁLICOS 29.903 3,69 494 0,17 29.408 5,87 

Extração e refino de sal 

marinho e sal-gema 21.263 2,63 0 0 21.263 4,25 

      continua 

continuação       

Sal marinho a granel 21.071 2,6 0 0 21.071 4,21 

Sal de mesa 160 0,02 0 0 160 0,03 

Outros tipos de sal, 

cloreto de sódio puro 32 0 0 0 32 0,01 

INDÚSTRIA DE 

TRANSFORMAÇÃO 259.231 32,02 233.762 82,35 25.469 5,08 

FABRICAÇÃO DE 

PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS 97.999 12,11 30.154 10,62 67.845 13,55 

FABRICAÇÃO DE 

PRODUTOS TÊXTEIS 45.113 5,57 84.635 29,81 -39.522 -7,89 

CONFECÇÃO DE 

ARTIGOS DO 

VESTUÁRIO E ACESSÓ 16.653 2,06 2.469 0,87 14.184 2,83 

PREP. DE COUROS E 

FABR. DE ARTEF. DE 

COURO, ETC 165 0,05 0 0 165 0,03 

FABRICAÇÃO DE 

PRODUTOS DE 

MADEIRA 241 0,03 0 0 241 0,05 

FABR. DE PROD 

DERIV. DO PETRÓLEO 83.150 10,27 0 0 83.150 16,60 
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E DE BIOCOMB. 

Álcool etílico não 

desnaturado 52.242 6,45 0 0 52.242 10,43 

Combustíveis e 

lubrificante para 

aeronaves 30.908 3,82 0 0 30.908 6,17 

FABRICAÇÃO DE 

PRODUTOS QUÍMICOS 1.137 0,14 43.155 15,2 -42.018 -8,39 

FABR. DE PROD. DE 

BORRACHA E DE 

MAT. PLÁSTICO 13.116 1,62 22.487 7,92 -9.371 -1,87 

FABRICAÇÃO DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 770 0,1 20.715 7,3 -19.945 -3,98 

FABR. DE PROD. DE 

METAL, EXCETO 

MÁQ. E EQUIP. 20 - 2.782 0,98 -2.761 -0,55 

METALURGIA 0 - 5.840 2,06 -5.840 -1,17 

FABR. EQUIP. 

INFORMÁTICA, PROD. 

ELETRON. E ÓPTIC. 5 - 13.686 4,82 -13.681 -2,73 

FAB. DE MAQ., 

APARELHOS E 

MATERIAIS 

ELÉTRICOS 5 - 5.165 1,82 -5.160 -1,03 

FABR. DE OUTROS 

EQUIP. DE 

TRANSPORTE 2 - 2.674 0,94 -2.672 -0,53 

OUTROS PRODUTOS 

INDUSTRIAIS 886 0,11 0 0 886 0,18 

PRODUTOS DIVERSOS 2 - 24.776 1,39 -24.774 -4,95 

TOTAL GERAL 809.532 100,00 308.650 100,00 500.883 100,00 

Fonte: – Nota Técnica 4 - Análise do Balanço de Pagamentos do estado e a importância dos APLs no Fluxo de 
Comércio – Rio Grande do Norte 2009a 
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ANEXO C - Exportação de Frutas em U$$ no Período de 1990 a 1999 RN. 

 

Exportação de Frutas em U$$ no Período de 1990 a 1999 RN 
  Melão Castanha caju Banana Manga 
Anos U$$ Kg U$$ Kg U$$ Kg U$$ Kg 
1990 7.311.693 18.291.349 16.182.979 4.101.850     35.911 59.854 
1991 10.934.692 27.550.887 18.202.658 3.866.384     110.908 198.884 
1992 10.841.760 25.390.820 21.666.802 5.660.514     926.558 791.401 
1993 22.012.105 47.205.876 16.028.748 4.246.141     893.679 1.035.132 
1994 25.821.928 57.222.107 16.453.036 3.496.678     361.618 449.837 
1995 14.196.584 31.729.250 16.981.143 3.502.521 1.652 7.700 573.396 679.223 
1996 20.556.518 43.854.119 17.325.688 3.492.196 53.661 126.617 1.450.332 1.565.444 
1997 19.358.426 42.303.457 15.518.917 3.462.693 2.001.471 6.634.387     
1998 25.672.765 58.867.833 13.558.167 2.845.967 2.230.149 9.998.184     
1999 24.617.250 54.711.186 19.634.275 3.062.140 2.607.166 9.902.125     
Total 181.323.721 407.126.884 171.552.413 37.737.084 6.894.099 26.669.013 4.352.402 4.779.775 
                  
  Melancia Abacaxi Uva Mamão 
Anos U$$ Kg U$$ Kg U$$ Kg U$$ Kg 
1990                 
1991             2.204 2.758 
1992 432 1.140     200 325     
1993 40.140 267.600     136.800 109.640     
1994 16.800 93.600 23.250 91.488 33.200 32.960 3.522 4.109 
1995 9.975 36.638     8.008 5.620     
1996 353.426 898.430     13.200 13.200     
1997 78.663 241.471     6.660 6.660     
1998 125.899 544.452 44.550 191.480 0 0     
1999 538.132 2.005.385 2.340 10.800 163 158 4.048 6.494 
Total 1163467 4.088.716 70.140 293.768 198231 168563 9.774 13.361 
Fonte: Adaptada a partir de dados do MDIC 2011   
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ANEXO D - Exportação de Frutas em U$$ no Período de 2000 a 2010 RN. 

 

 

  Abacaxi Melão  Banana Cast. Caju sem casca 

ANOS U$$ Kg U$$ Kg U$$ Kg U$$ Kg 

2000 269.685 1.230.734 20.545.994 50.216.062 5.536.503 22.420.669 20.459.565 3.893.271 

2001 156.343 679.217 26.005.520 64.533.588 6.655.462 28.330.179 19.054.092 4.733.066 

2002 172.199 752.555 24.185.797 61.082.297 13.673.136 55.075.551 19.098.944 5.922.091 

2003 432.126 2.026.706 39.197.358 99.330.457 14.759.776 57.673.220 25.845.226 7.588.625 

2004 215.962 1.182.807 45.470.193 100.503.687 14.812.680 54.837.167 32.789.102 8.279.984 

2005 208.719 1.052.418 55.933.049 110.117.389 19.544.583 66.678.152 44.043.117 9.758.114 

2006 302.165 1.426.456 58.117.140 115.757.843 24.583.350 84.107.948 45.565.664 10.440.354 

2007 76.317 391.265 85.196.031 138.286.232 7.683.251 7.797.834 40.130.493 9.438.305 

2008 16.541 15.226 64.993.158 92.538.418 7.667.847 6.512.119 44.644.627 8.347.939 

2009 3.267 2.730 45.645.595 70.571.413 5.116.603 4.430.205 41.874.760 8.625.178 

2010 416 315 45.708.351 71.461.690 2.743.766 2.254.024 45.945.003 8.434.052 

Total 96.541 409.536 241.543.135 372.857.753 23.211.467 20.994.182 172.594.883 34.845.474 

                  

  Cocos Frescos Mamão Manga Melancia 

ANOS U$$ Kg U$$ Kg U$$ Kg U$$ Kg 

2000 5.977 12.904 112.202 149.500     749.922 3.467.048 

2001 1.160 4.060 349.657 441.726     811.505 3.049.469 

2002 6.817 13.016 1.833.937 2.200.809     1.107.242 4.044.369 

2003 66.579 208.702 5.871.901 7.043.004 21.216 49.920 2.041.744 7.613.029 

2004 48.121 171.660 4.613.513 6.138.225 1.834.155 3.459.883 2.627.301 9.026.981 

2005 40.363 106.634 4.425.345 5.857.623 3.453.543 7.156.283 4.255.795 12.961.465 

2006 48.886 127.127 6.393.318 7.069.657 3.999.603 7.212.793 5.403.778 15.524.498 

2007 4.528 9.141 7.683.251 7.797.834 5.332.998 7.135.062 6.812.903 17.038.946 

2008 1.586 2.086 7.667.847 6.512.119 5.683.840 8.073.004 5.157.913 11.660.753 

2009 19.232 46.604 5.116.603 4.430.205 7.175.572 7.943.779 4.335.726 9.748.907 

2010 3.769 8.775 2.743.766 2.254.024 8.090.563 8.207.629 4.931.235 11.609.990 

Total 29.115 66.606 23.211.467 20.994.182 26.282.973 31.359.474 21.237.777 50.058.596 

Fonte: Adaptada a partir de dados do MDIC 2011 
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ANEXO E - Exportação de Melão para União Européia em U$$ 2000 – 2011 

 

 

Período US$ FOB Peso Líquido(Kg) 

2000 19.863.646 48.468.441 

2001 25.646.905 63.456.586 

2002 23.836.162 60.078.018 

2003 38.589.579 97.542.437 

2004 45.158.057 99.728.946 

2005 55.408.292 108.978.774 

2006 56.914.629 113.827.716 

2007 84.571.516 137.239.799 

2008 64.541.463 91.945.599 

2009 45.540.025 70.425.743 

2010 45.594.335 71.290.755 

2011 10.911.948 15.740.422 

Fonte: Adaptada a partir de dados do MDIC - Ministério da Indústria e Comércio 2011 
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ANEXO F - Roteiro de entrevista com organismos de 
apoio/promoção/financiamento/pesquisa.  

 
 

Instituição: _________________________________________ 
Responsável pelas informações: ________________________ 
Função: ____________________________________________ 
 

1. Quais as principais demandas do APL de fruticultura do melão do Vale do Açu ou das empresas 
que compõem este arranjo? (Destacar também as demandas específicas das empresas que exportam 
para o mercado internacional) 

2. Quais as principais formas de apoio ao APL de fruticultura do melão do Vale do Açu nos últimos 
3 anos (Exemplo: capacitação profissional e treinamento técnico; gestão; insfraestutura; consultoria 
técnica; linhas de crédito; incentivos fiscais; linha de pesquisa; outros)? (Especificar parceiros, 
período,  empresas beneficiadas e, se possível,  recursos). (Destacar também as ações específicas em 
prol das empresas que exportam para o mercado internacional) 

3. Quais os principais resultados pretendidos e alcançados, até o momento. Destacar as dificuldades 
de implementação das ações e/ou de realização do apoio. (Destacar também os resultados 
pretendidos, alcançados até então, bem como as dificuldades em se tratando especificamente das 
empresas exportadoras de melão pertencentes ao APL) 

4. Quais as principais inovações/transformações/melhorias que visualiza no arranjo. Destacar 
também as inovações nas empresas que exportam para o mercado internacional.  

5. Como avalia a inserção nacional/internacional deste arranjo? (Desafios e oportunidades) 
6. Quais os principais desafios deste arranjo (Exemplo: mercado externo, mercado interno,  

infraestrutura, gestão, organização, marketing, concorrência, acesso a tecnologia, relação entre 
empresários do arranjos, relação empresa-demais atores, outros). Detalhar também os principais 
desafios das empresas que exportam para o mercado internacional.  

7. Quais as sugestões de políticas/ações/esforços para o desenvolvimento do arranjo? Destacar 
também as sugestões de ações específicas para as empresas que exportam para o mercado internacional.  
 

 

Questionário para aplicação em empresas do APL de Melão do Vale do Açu que 
exportam para o mercado internacional 

 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 
 

1. Nome da empresa visitada (SE SOLICITADO  DESCONSIDERE E INCLUA UM NOME DE 
FANTASIA!): 

2. Principal atividade (cesta de produtos e participação % atual do melão nesta): 
3. Função do(s) responsáveis pelas informações abaixo (SE SOLICITADO  DESCONSIDERE E 

INCLUA UM NOME DE FANTASIA!): 
4. Localização do negócio: 
5. Origem: Ano de fundação da empresa 
6. Porte (por número de ocupados na produção):  
7. Tipo de organização para a produção (privada, cooperativa, assentamento, etc): 
8. A empresa pertence a algum grupo? Se sim identificar e localizar o grupo: 

 
MERCADOS ATENDIDOS (% médio) 
 

a) Por que a empresa exporta os seus produtos para o mercado externo? Como e quando isto 
aconteceu? O que foi indispensável para atingir este mercado? Como ocorre atualmente? Quais 
os principais desafios e oportunidades? O que a empresa fez e faz para se manter neste 
mercado? 

b) No Quadro abaixo identifique os mercados atingidos pela empresa, segundo a evolução 
da empresa: primeiros anos de funcionamento, década de 1990, década de 2000 antes da crise 
de 2008, em 2011. 
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QUADRO COMPARATIVO DOS MERCADOS ATINGIDOS PELA EMPR ESA (%) 

Nos primeiros anos de funcionamento da empresa 
Estadual Regional Nacional Externo Total 
    100% 

Na década de 1990 
Estadual Regional Nacional Externo Total 
    100% 

Entre 2003 e 2008, antes da crise de 2008 
Estadual Regional Nacional Externo Total 
    100% 

Em 2011 
Estadual Regional Nacional Externo Total 
    100% 

 
FORNECEDORES, COMERCIALIZADORES, DISTRIBUIDORES 
 

a) Identifique no Quadro abaixo os principais fornecedores de insumos e matérias-primas, 
comercializadores e distribuidores dos melões que produz 

b) Destacar as principais transformações ocorridas nesta relação nos primeiros anos de 
funcionamento da empresa e atualmente (Exemplo: inicialmente a empresa realizava sozinha e 
diretamente a distribuição; a empresa possui contrato com uma grande empresa especializada na 
distribuição, esta última está localizada na Região Metropolitana de Natal) 

 
QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO DE FORNECEDORES, COMERCIALI ZADORES, 
DISTRIBUIDORES 
Nome dos principais 
fornecedores de equipamentos, 
insumos e matérias-
primas/localização UF (Se 
outro país identificar) 

Nome dos principais 
comercializadores de Melão 
/localização UF 

Nome dos principais 
distribuidores de Melão 
/localização UF 

Equipamentos (listar 5 
principais/origem): 
 

  

Insumos (listar 5 
principais/origem): 
 

  

Matérias-primas (listar 5 
principais/orgiem): 
 

  

   
   
 
 
 
PROCESSO DE PRODUÇÃO: INOVAÇÕES/MODERNIZAÇÕES/MUDAN ÇAS 
  

c) A empresa/empreendimento/organização/entidade tem a prática de inovar/melhorar os seus 
produtos ou serviços? Justifique. 

d) Liste as inovações já realizadas que foram indispensáveis para  que a empresa alcançasse 
novos mercados, particularmente o externo. Justifique.  
_____________________, __________________, __________________________, 
 
____________________, ___________________, __________________________.  
 

e) Com quem a empresa contou para realizar tais inovações? (Exemplo: Departamento 
interno de P&D, concorrentes, clientes, fornecedores, distribuidores, instituições ensino e 
pesquisa, bancos, outros). Tal interação se deu formalmente (contrato, convênio) ou 
informalmente? Justifique. 
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f) Liste as inovações que a empresa pretende implementar, visando garantir a 
ampliação/acesso a mercados mais exigentes, como o externo. Justifique.  
_____________________, __________________, __________________________, 
 
____________________, ___________________, __________________________.  

g) Por que outras empresas do arranjo não conseguem se inserir no mercado externo? Quais 
as vantagens desta empresa em relação às demais no tocante ao acesso ao mercado externo? 
Como isto ocorreu? Decorreu de vantagens específicas desta empresa (Exemplo: capacidade 
gerencial, domínio de tecnologia, vantagens de localização, etc) ou a empresa a partir da 
iniciativa de empresas/empresários exógenos ao APL/País?  
 

h) Tendo em vista as alterações na conjuntura internacional, a empresa pretende se manter na 
produção de melão ou tenciona diversificar a produção. Justifique.  

i) Considerando os itens listados abaixo informe as principais 
inovações/modernizações/mudanças nos últimos 5 anos. Justifique. 
 

QUADRO III: PRINCIPAIS INOVAÇÕES NA EMPRESA NOS ÚLT IMOS 5 ANOS 
Inovações de produto (bem ou serviço) 

 O quê? Qual/quais? Justifique sua resposta. 
No produto principal?  
Significativa melhoria?  
Pequenas ou rotineiras mudanças?  

Inovações de processo (bem ou serviço):  
São exemplos os novos métodos de produção, procedimentos, sistemas,  

máquinas ou equipamentos diferentes dos previamente utilizados 
 O quê? Qual/quais? Justifique sua resposta. 
Introdução de novo maquinário ou melhoria 
significativa nos já existentes na empresa. 

 

Informatização.  
Introdução de nova organização do sistema 
produtivo, dotando-o de recursos de automação 
mais eficientes e capazes. 

 

Introdução de softwares mais eficientes na 
produção ou a substancial melhoria de um já 
existente. 

 

Introdução de uma nova tecnologia ou melhor 
combinação de tecnologias já em uso pela empresa 
a fim de conquistar métodos mais eficientes de 
produção. 

 

Processos tecnológicos novos para o mercado 
regional, nacional ou internacional. 

 

Outros tipos de inovação (bem ou serviço)  
 O quê? Qual/quais? Justifique sua resposta. 
Criação ou melhorias substanciais, do ponto de 
vista tecnológico, do modo de acondicionamento 
(embalagem), apresentação dos produtos ou 
serviços. 

 

Inovação no desenho dos produtos.  
Inovação na localização e/ou disposição dos 
produtos (bem ou serviço). 

 

Inovações organizacionais (bem ou serviço) 
 O quê? Qual/quais? Justifique sua resposta. 
Introdução de técnicas avançadas de gestão.  
Mudanças na estrutura organizacional.  
Mudança na organização do local de trabalho.  
Mudanças nos conceitos e/ou práticas de 
marketing. 

 

Mudanças nos conceitos e/ou práticas de 
comercialização. 
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Implementação de novos métodos e gerenciamento 
visando atender normas de certificação (IS0 9000 - 
qualidade, IS0 14000 – meio ambiente, ou 
similares). 

 

Programa/esforços de redução do consumo de 
energia. 

 

Programa/esforços para a redução do tempo de 
trabalho e do uso de materiais. 

 

Programa de gestão da qualidade  
Programa de gestão ambiental.   

 
 
MOTIVOS INDUTORES DAS INOVAÇÕES/MUDANÇAS REALIZADAS  
 

a) Quais os principais motivos impulsionam a busca por inovações e mudanças na empresa?  
 

ITENS Sem 
Importância 

Pouca 
Importância 

Importante Muito 
importante 

- Redução de custos      
- Aumento da concorrência     
- Abertura da economia     
- Aumento e/ou redução do mercado     
- Crise recente     
- Outros, especificar:     

 
 
 
ASSINALE AS PRINCIPAIS ÁREAS EM QUE A EMPRESA PRETE NDE INVESTIR NOS 
PRÓXIMOS ANOS  

ITENS Pretendo investir nos próximos 
anos 

Por qual motivo? 

Aquisição de máquinas e 
equipamentos 

  

Rápida colocação do 
produto/serviço no mercado 

  

Qualidade total das atividades da 
empresa 

  

Capacitação de recursos 
humanos (dentro ou fora do 
estabelecimento) 

  

Mudança na organização do 
local de trabalho 

  

Realização de 
parceria/cooperação com outras 
empresas ou instituições 

  

Estudo de mercado   
Adequação à legislação 
ambiental, trabalhista e quesitos 
fitossanitários 

  

Acesso a novos mercados   
Outros, especificar:   

  
 
 
 
ESTRUTURA, GOVERNANÇA, AMBIENTE LOCAL 
 

a) Quais dos seguintes itens representam vantagens do ambiente local, que potencializam/contribuem 
para a atividade empresa? Justifique. 
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b) Esclarecer caso tais itens sejam desafios ou apresentem insuficiência/deficiência.  
 

EXTERNALIDADES GRAU DE IMPORTÂNCIA 
ITENS Existe em 

quantidade 
suficiente e é 

um item 
muito 

importante 

Não existe 
em 

quantidade 
suficiente, 
mas é um 

item muito 
importante 

Não existe e 
não tem 

importância 
significativa 

Outros 

Disponibilidade de pessoal qualificado     
Proximidade com os fornecedores de matéria 
prima e equipamentos 

    

Infra-estrutura física (água, energia, transporte, 
comunicações, rodovias, ferrovias, portos, 
aeroportos) 

    

Disponibilidade de serviços técnicos 
especializados 

    

Existência de programas de apoio e promoção     
Outra. Citar:     

 
 
 

a) Como a empresa avalia a contribuição (efetiva) de sindicatos, associações, cooperativas locais no 
esforço para a solução dos principais problemas do arranjos e/ou das empresas que compõem o arranjo:    

Ótimo (    ); Bom (    ); Regular  (      ); Péssimo  (      ). 

b) Caso exista contribuição efetiva, assinale quais as principais ações da entidade nos últimos 5 anos.  
 

ITENS  
Auxílio na definição de objetivos comuns 
para o arranjo produtivo 

 

Disponibilização de informações 
específicas 

 

Identificação de fontes e formas de 
financiamento 

 

Incentivo a ações cooperativas  
Apresentação de reivindicações comuns  
Criação de fóruns e ambientes para 
discussão 

 

Estímulo ao desenvolvimento do sistema 
de ensino e pesquisa local 

 

Incentivo a ações cooperativas  
Organização de eventos  
Disponibilização de infraestrutura para 
reuniões (equipamentos, espaço físico, 
etc.) 

 

Aquisição de insumos  
Nenhuma destas questões foi encaminhada  
Outros. citar:  

 

POLÍTICAS PÚBLICAS  

 
a) A empresa participa ou tem conhecimento sobre algum tipo de programa ou ações específicas para o 

segmento onde atua, promovido pelos diferentes âmbitos de governo e/ou instituições abaixo relacionados: 
Instituição/esfera governamental 1. Não tem 

conhecimento 
2. Conhece, mas não 

participa 
3. Conhece e 

participa 
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Governo federal ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 
Governo estadual ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 
Governo local/municipal ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 
SEBRAE ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 
Outras Instituições ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

 
b) Qual a sua avaliação dos programas ou ações específicas para o segmento onde atua, promovido pelos 

diferentes âmbitos de governo e/ou instituições abaixo relacionados: 
Instituição/esfera governamental 1. Avaliação positiva 2. Avaliação 

negativa 
3. Sem elementos 
para avaliação 

  
Governo federal ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 
Governo estadual ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 
Governo local/municipal ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 
SEBRAE ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 
Outras Instituições ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

 
c) Liste as principais demandas das empresas produtoras, fornecedoras, comercializadoras, 

distribuidoras de melão do Vale do Açu/RN 
PRODUTORES EM GERAL: __________________________________________________ 
PRODUTORES QUE EXPORTAM PARA O EXTERIOR: ___________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
FORNECEDORES DA EMPRESA: __________________________________________________ 
COMERCIALIZADORES DA EMPRESA: ____________________________________________ 
DISTRIBUIDORES DO MELÃO DA EMPRESA: ______________________________________ 

d) Quais políticas poderiam contribuir para o desenvolvimento do APL? Favor indicar o grau de importância 
utilizando a escala, onde 1 é baixa importância, 2 é média importância e 3 é alta importância. Coloque 0 se 
não for relevante para a sua empresa. 

e) Se possível detalhe nas linhas abaixo as principais ações demandadas.  
 

Ações de Política Grau de importância 

Melhorias na educação básica ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 
Programas de capacitação profissional voltada para o APL de Melão ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 
Melhoria de infraestrutura  para a produção de Melão ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 
Melhoria de infraestrutura  para o escoamento da produção de Melão     
Políticas  de apoio/promoção e financiamento para os produtores de Melão     
Políticas  de apoio/promoção e financiamento para os ofertantes de bens e 
serviços complementares a produção de Melão 

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

Elaboração de normas para a preservação do meio ambiente     
Promoção de eventos e/ou facilitação da participação em eventos, 
encontros relacionados ao APL 

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

Linhas de crédito e outras formas de financiamento ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 
Apoio ao acesso a novos mercados ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 
Outras: (especificar) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 
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ANEXO G - Relação de entrevistados 

  

Entrevistado Responsável Função Localidade 

Fazenda Agrocanã Jair Alves de Andrade Proprietário/produtor Mossoró-RN 

Fazenda Agrícola Bom 
Jesus 

José Nailson Proprietário/produtor Baraúna-RN 

Fazenda Dinamarca Ajax Dantas de Gós Filho Proprietário/produtor Mossoró-RN 

Fazenda JM Lopes Lima João Manoel Lopez Lima Proprietário/produtor Mossoró-RN 

COODAPI Ubiratan Carvalho Presidente/produtor Mossoró-RN 

COEX Segundo de Paula Presidente/produtor Mossoró-RN 

SEBRAE Franco Marinho Ramos Gestor do Projeto 
Fruticultura 

Natal/Mossoró-RN 

BNB Eliezio Bazerra da Silva Agente de Desenvolvimento Mossoró-RN 

BB Paulo Trigueiro Agente de negócios Mossoró-RN 

EMPARN Amilton Gurgel Guerra Pesquisador e diretor 
administrativo financeiro 

Natal 

TOTAL 10 AGENTES 

Fonte: Elaboração própria 
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ANEXO H - PRONAF – Agricultura Familiar – Banco do Brasil 

 

Linha Beneficiários) Finalidade Limites (R$) Juros Prazo/Carência 

Pronaf 
Custeio Grupo 

"A/C" (2) 

Assentados da 
Reforma 
Agrária 

Custeio das atividades 
agropecuárias 

 até 5.000,00 
1,5% 
a.a. 

Até 2 anos 

Pronaf 
Custeio Grupo 

"C" * 

 agricultor 
familiar do 
Grupo "C", 
com DAP 
emitida até 

28.03.2008 e 
que não tenha 
obtido os 6 

rebates 

Custeio para atividades 
agropecuárias, turismo 

rural, artesanato e outros 
empreendimentos 

 De 500,00 até 
5.000,00 em uma 

única operação por 
ano agrícola 

3% a.a. Até 2 anos 

Pronaf 
Custeio 

Agricultores 
familiares 

enquadrados no 
Pronaf, com 
renda bruta 
anual de R$ 

6.000,00 até R$ 
110.000,00, 
exceto nos 
grupos "A", 
"A/C" e "B" 

Custeio para atividades 
agropecuárias 

            Até 
10.000,00 

1,5% 
a.a. 

Até  3 anos: 
açafrão e 
palmito       Até 
2 anos: demais    

Acima de 10.000,00 
e até 20.000,00 

3% a.a. 

Acima de 20.000,00 
e até 50.000,00 

4,5% 
a.a. 

Pronaf 
Agroindústria 

Agricultores 
familiares 

enquadrados no 
Pronaf, suas 

cooperativas e 
associações, 

exceto os 
enquadrados no 
Grupo "A", "B" 

e  "A/C" 

Custeio do 
beneficiamento e 
industrialização da 
produção própria ou de 
terceiros, formação de 
estoques de matéria-
prima, de produto final  e 
serviços de apoio a 
comercialização, 
armazenagem e 
conservação de produtos 
para venda futura. 

 PF: até 5.000 e PJ: 
até 10 milhões 

4% a.a. Até 1 ano 

Pronaf "A" 

Assentados da 
Reforma 

Agrária ou 
Beneficiados 
pelo Crédito 
Fundiário 

Investimentos para 
estruturação das 

propriedades 
Até 21.500,00 

0,5% 
a.a. 

Até 10 anos/ até  
5 anos 

Pronaf 
Programas 
Especiais - 

Recupera "A"  

Assentados da 
Reforma 

Agrária até  
01.08.2002 ou 
Beneficiados 
pelo Crédito 
Fundiário 

financiamento da 
recuperação de unidades 

familiares dos agricultores 
beneficiados com crédito 

do PROCERA ou 
PRONAF A, ou Crédito 

Fundiário 

Até 6.000,00 por 
beneficiário em uma 

única operação 
1% a.a. 

Até 10 anos/ até  
3 anos 
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Pronaf 
Investimento 
Grupo "B" 

Renda bruta 
anual familiar 

até R$ 6.000,00 

Investimentos 
agropecuários e não 

agropecuários   

R$ 2.500,00 por 
operação, admitida 

apenas uma operação 
"em ser" 

0,5% 
a.a. 

Até 2 anos 

Pronaf 
Investimento  

Agricultores 
familiares 

enquadrados no 
Pronaf, com 
renda bruta 
anual de R$ 

6.000,00 até R$ 
110.000,00,  
exceto nos 
grupos "A", 
"A/C" e "B" 

Investimento para 
atividades agropecuárias e 

não agropecuárias 

Até 10.000,00 1% a.a. 

Até 10 anos/até 
5 anos 

Acima de 10.000,00 
e até 50.000,00 

2% a.a. 

Pronaf 
Agroindústria 

Agricultores 
familiares 

enquadrados no 
Pronaf, suas 

cooperativas e 
associações, 

exceto os 
enquadrados no 
Grupo "A", "B" 

e  "A/C" 

Custeio e investimento 
para implantação, 

ampliação,  recuperação e 
modernização de 

pequenas e médias 
agroindústrias 

PF: até 10.000,00 
individual                               

PJ: até 500.000,00, 
limitado a R$ 
10.000,00 por 

associado 

1% a.a. 

Até 10 anos/até 
5 anos  PF:acima de 

10.000,00 e até 
50.000,00 individual 
e PJ: de 500 mil até 
10 milhões, limitado 

a R$ 
30.000,00/associado 

2% a.a. 

Pronaf 
Programas 
Especiais - 
Semi-árido 

Agricultores 
familiares 

enquadrados no 
Pronaf 

Investimento para infra-
estrutura hídrica e                               

demais infra-estruturas de 
produção agropecuária 

Grupo B: até R$ 
8.000,00 

Demais: até 
12.000,00 

1% a.a. 
Até 10 anos/até 

3 anos 

Pronaf 
Programas 
Especiais – 

Jovem 

Agricultores 
familiares 

enquadrados no 
Pronaf 

Investimento para 
atividades agropecuárias, 
turismo rural, artesanato e 

outras atividades de 
interesse do(a) jovem 

agricultor(a) 

 
Grupo B: até R$ 

8.000,00 
Demais: até 
12.000,00 

1% a.a. 
Até 10 anos/até 

5 anos 

Pronaf 
Florestal 

Agricultores 
familiares 

enquadrados no 
Pronaf, exceto 
do Grupo B 

Investimento para 
sistemas agrofloretais, 
exploração extrativista 

ecologicamente 
sustentável, plano de 

manejo e manejo florestal, 
recomposição e 

manutenção de áreas de 
preservação 

  
> Sistemas 

Agroflorestais até 
20.000,00, exceto 
“A”. “A/C” e “B” 

> Demais 
Finalidades até R$ 

12.000,00 

1% a.a. 
Até 12 anos/até 

8 anos 

Pronaf 
Agroecologia 

Agricultores 
familiares 

enquadrados no 
Pronaf, exceto 

Investimento para 
implantação dos sistemas                             

de produção 
agroecológicos e/ou 

Até 10.000,00 1% a.a. 
Até 10 anos/até 

3 anos 
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nos grupos 
"A", "A/C" e 

"B" 

orgânico 
Acima de 10.000,00 

e até 130.000,00 
2% a.a. 

Pronaf 
Mulher 

Agricultoras 
familiares 

enquadradas no 
Pronaf 

Investimento para 
atividades agropecuárias, 
turismo rural, artesanato e 

outras atividades de 
interesse da mulher 

agricultora   

"A", "A/C" e "B": 
até 2.500,00 

 "A", 
"A/C" 
e "B": 
0,5% 
a.a.           

Até 2 anos "A", 
"A/C" e "B"    

Até 10.000,00 1% a.a. 

Até 10 anos/até 
5 anos 

Acima de 10.000,00 
e até 50.000,00 

2% a.a. 

Pronaf Eco 

Agricultores 
familiares 

enquadrados no 
Pronaf, exceto 

nos grupos 
"A", "A/C" e 

"B" 

Investimento para 
implantação, utilização 

e/ou recuperação de 
tecnologias de energia 
renovável, tecnologias 

ambientais, 
armazenamento hídrico, 

pequenos 
aproveitamentos 
hidroenergéticos, 

silvicultura e correção de 
solo 

Até 10.000,00 1% a.a. 

 - Mini-usinas 
biocombustíveis: 
Até 12anos/até 5 

anos   - 
Silvicultura: Até 

12 anos/até 8 
anos(6)   - 

Demais final.: 
até10 anos/até 5 
anos  - Correção 

solo: até 05 
anos/até 2 anos 

Acima de 10.000,00 
e até 50.000,00 

2% a.a. 

Pronaf 
Eco/Dendê 

Agricultores 
familiares 

enquadrados no 
Pronaf, exceto 
os classificados 
no grupo "B" 

investimento para 
implantação da cultura do 

dendê, com 
    custeio associado para 
a manutenção da cultura 

até o quarto ano.   

De R$ 8.000,00 até 
R$ 80.0000,00 

2% a.a. 
Até 14 anos/até 

6 anos 

Pronaf Mais 
Alimentos 

Agricultores 
familiares 

enquadrados 
no Pronaf, 
exceto nos 

grupos "A", 
"A/C" e "B" 

Projetos de investimento 
para a produção de 
açafrão, arroz, café, 

centeio, erva-mate, feijão, 
mandioca, milho, sorgo e 

trigo, e para frutas, 
olerícolas, apicultura, 
aquicultura e pesca, 

avicultura, gado de corte, 
leite, caprinos e ovinos e 

suinocultura.                   

até R$ 10.000,00 1% a.a. 

Até 10 anos/até 
3 anos 

de R$ 10.000,00 até 
R$ 130,.000,00 

2% a.a. 

Fonte: Adaptado a partir – Modalidades do PRONAF, Banco do Brasil 2011 
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ANEXO I - Principais linhas de crédito da – Agricultura Empresarial Banco do Brasil 

 

Linha Beneficiários Finalidade Limites (R$) Juros 
Prazo/Forma de 

Pagamento 

Pronamp 

Produtor rural, 
com renda bruta 
anual até R$ 700 
mil, entre outras 

condições 

Despesas de 
custeio da 

produção agrícola 
e pecuária 

R$ 400 mil (1) 6,25% a.a. 

Custeio Agrícola: 60 dias 
após a colheita, observado o 

máximo de 02 anos (3) 
 

Custeio Pecuário: de acordo 
com o ciclo da atividade, 

limitado a 01 ano. 

Produção de 
sementes e 

mudas 

Produtor ou 
cooperante de 

sementes e 
mudas básicas, 
fiscalizadas ou 
certificadas. 

 
 

Ddespesas de 
custeio necessárias 

à produção de 
sementes e mudas 

Beneficiamento 
de sementes e 
mudas: R$ 650 

mil. 
 
 

6,75% a.a. 

Multiplicação: até 60 dias. 
 

Multiplicação e 
beneficiamento: até 240 

dias. 
 
 

Aquisição de 
insumos para 

fornecimento a 
cooperados 

Cooperativas 
agropecuárias 

Aquisição de 
insumos para 

fornecimento a 
cooperados 

R$ 150 mil por 
cooperado ativo, 

não podendo 
ultrapassar R$ 
300 mil por 

cooperado, por 
safra. 

6,75% a.a. 

Custeio Agrícola: a) 
fornecimento de fertilizante 
químico ou mineral: até 01 
ano; b) demais: 01 safra,não 
podendo ultrapassar 60 dias 
da colheita e o máximo de 

02 anos. 
 

Custeio Pecuário: até 01 
ano. 

Pronamp 

Produtor rural,  
com renda bruta 
anual até R$ 700 
mil, entre outras 

condições 

Financiamento das 
despesas normais 
de investimento 

R$ 300 mil 6,25% a.a. 
Até 8 anos, com carência de 

até 3 anos 

Prodecoop (20) 

Cooperativas 
agropecuárias e 

cooperados, 
quando utilizada 
a sistemática de 

cotas-partes 

Modernização dos 
sistemas 

produtivos e de 
comercialização 

R$ 60 milhões 6,75% a.a. 
Mínimo de 30 meses e 

máximo de 12 anos, com 
carência de até 3 anos 

BNDES  Finame 
PSI Rural 

Produtor rural, 
PF E PJ,  e  

Cooperativas 

Financiar a 
aquisição de 
máquinas e 

equipamentos 
novos, de 
fabricação 
nacional, 

credenciados pelo 
BNDES e 

destinados ao setor 
agropecuário 

R$ 500 milhões 

PF e PJ com 
ROB anual 
até R$ 90 
milhões: 
6,5% a.a. 

 
PF e PJ com 
ROB anual 
acima de R$ 
90 milhões: 
8,7% a.a. 

Até 120 meses, com 
carência de 03 a 24 meses 
no caso do BNDES PSI 
Rural e sem carência em 
operações da Finame PSI 

Rural. 
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Finame Agrícola 
Produtor rural, 

PF e PJ,  e   
Cooperativas 

Financiar a 
aquisição de 
máquinas e 

equipamentos 
novos, de 
fabricação 
nacional, 

credenciados pelo 
BNDES e 

destinados ao setor 
agropecuário 

R$ 10 milhões  
TJLP + taxa 

de juros 
Até  90 meses (15) 

Investimento 
Agropecuário 
Tradicional – 
Maquinaria e 

Veículos 

Produtor rural, 
PF e PJ     

Cooperativas 

Financiamento de 
máquinas novas ou 

usadas,  
equipamentos e 
implementos 

agrícolas novos, 
cabines de tratores 

e colheitadeiras 
novas, camionetas 

de carga, 
caminhões e 
motocicletas, 

chassis e 
carrocerias de 
caminhões, 

embarcações e 
aeronaves novas e 

recuperação ou 
reforma. 

R$ 300 mil 6,75% a.a. 

Itens usados: mínimo de 2 
anos e máximo de 4 anos, 

com carência de até 6 
meses. 

 
Colheitadeiras novas e suas 

plataformas novas e 
pulverizadores 

autopropelidos novos: 
mínimo de 2 anos e máximo 
de 8 anos, com carência de 

até 6  meses. 
 

Tratores e implementos 
novos e equipamentos para 

preparo, secagem e 
beneficiamento de café 

novos: mínimo de 2 anos e 
máximo de 6 anos, com 
carência de até 6 meses. 

 
 Máquinas e equipamentos 

para irrigação ou 
armazenagem: mínimo de 2 
anos e máximo de 12 anos, 
com carência de até 3 anos. 

 
Demais: mínimo de 2 anos e 

máximo de 5 anos, com 
carência de até 6 meses   

Investimento 
Agropecuário 
Tradicional  – 
Correção de 

Solos 

Produtor rural, 
PF e PJ   

Cooperativas 

Financiamento de 
investimentos 
destinados à 
aquisição, 
transporte, 
aplicação e 

incorporação de 
corretivos 

Não há teto 
Taxa 

prefixada 
Até 36 meses 

FCO Rural  - 
Programa de 

Desenvolvimento 
de Irrigação e 
Drenagem (18) 

Produtor rural, 
PF e PJ,   

Cooperativas 

Financiar projetos 
básicos e 

executivos de 
irrigação e 
drenagem, 

empreendimentos 
em infraestrutura 
direcionados à 

agricultura irrigada 

Investimentos 
fixos e semi-

fixos e projetos 
executivos 

associados a 
investimentos: de 

acordo com o 
porte do produtor 
e localização do 
empreendimento. 

 
 

Miniprodutor: 
5%a.a. 

Pequeno: 
6,75% a.a. 

Médio: 
7,25% a.a. 
Grande: 

8,50% a.a. 

 Investimento fixos: até 15 
anos, incluídos até 03 anos 

de carência.   
 

Investimentos semi-fixos: a) 
máquinas e equipamentos: 

até 10 anos, com carência de 
até 3 anos; b) demais: até 06 
anos, com carência de até 2 

anos.    
 

Projetos básicos e projetos 
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Custeio 
Associado a 
projeto de 

investimento: 
30% do valor do 

investimento. 

executivos associados a 
projetos de investimentos e 
Custeio associado a projeto 
de investimento: até 3 anos, 
com carência de até 01 ano. 

Fonte: Adaptado a partir – Modalidades da agricultura empresarial , Banco do Brasil 2011 

 


