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RESUMO 
 
Este trabalho se insere no grupo das pesquisas que estudam cadeias agroindustriais, pois 
caracteriza a cadeia agroindustrial de castanha de caju no Rio Grande do Norte, com especial 
destaque ao Território da Cidadania do Sertão de Apodi, evidenciando os seus diferentes 
fluxos e encadeamentos e analisa a geração de ocupação e renda na produção deste bem, a 
partir da experiência da COOPAPI. Utilizando como metodologia de análise a matriz de 
insumo-produto. E isso se justifica no fato de que o Brasil se insere no contexto mundial 
como o quinto maior produtor da castanha de caju e a produção deste produto se concentrar 
na região Nordeste, com destaque para o Rio Grande do Norte, que é o segundo maior 
produtor da região, atrás apenas do estado de Ceará que é o maior produtor do país. Além 
disso, nos últimos anos o estado potiguar tem aumentado a sua inserção no mercado 
internacional deste produto, particularmente o Território Assu-Mossoró, que se configura 
como o maior produtor do estado, em especial o município de Serra do Mel, que apresenta um 
arranjo produtivo diferente, baseado no modelo de desenvolvimento rural integrado, 
consubstanciado na agricultura familiar. Não obstante, o Território da Cidadania do Sertão de 
Apodi constar como o quarto dentre os territórios da Cidadania do Rio Grande do Norte no 
ranking da produção de castanha de caju, porém o modelo de Cooperativismo vigente neste 
Território, baseado na Economia Solidária, isto é, diferente do velho cooperativismo, que se 
fundamenta nos preceitos como clientelismo, de cooperativas com donos, favorecimento, etc., 
motiva a investigação científica. Nisso, após uma análise cuidadosa dos dados da pesquisa de 
campo, percebeu-se que dentre os elos da cadeia, o elo da produção é o que mais gera 
ocupações, ao passo que o macrossegmento de processamento comanda a geração de renda, 
mas uma parcela significativa das ocupações e a renda geradas são fora do território, 
sobretudo fora do estado potiguar, o que denuncia lacuna em termos de suprimento de 
algumas demandas específicas dentro da cadeia.  
 
Palavras-chave: Cadeia agroindustrial; Geração de renda e ocupações; Castanha de caju; 
Sertão de Apodi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                              

ABSTRACT 
 

 
This work is part of the research group studying agribusiness chains, by characterizing agro-
industrial chain of cashew nuts in Rio Grande do Norte, with special emphasis on Sertão de 
Apodi Citizenship Territory, showing their different flows and linkages and analyzes 
generating jobs and income in the production of this good, from the experience of COOPAPI, 
using as a methodology for analyzing the input-output matrix. And this is justified by the fact 
that Brazil is in the context as the world's fifth largest producer of cashew nuts and the 
production of this product focus in the Northeast, especially the Rio Grande do Norte, which 
is the second largest producer of region, behind only the state of Ceará, which is the largest 
producer in the country. Moreover, in recent years the state has increased its insertion in 
international markets this product, particularly the Mossoró-Assu Territory, which constitutes 
the largest producer in the state, particularly the municipality of Serra do Mel, which has an 
arrangement different yield, based on the model of integrated rural development, embodied in 
family farming. Nevertheless, the Sertão de Apodi Citizenship appear as the fourth among the 
Citizenship territories of Rio Grande do Norte in the ranking of the production of cashew 
nuts, but the prevailing model of Cooperatives in the Territory, based on the Solidarity 
Economy, i,e, different from the old cooperative, which is based on the precepts as patronage, 
with cooperative owners, favor, etc.., encourages scientific research. In this, after a careful 
analysis of data from field research, it was noticed that among the links in the chain, the 
production link is what generates the most jobs, while the processing link commands to 
generate income, but a portion meaningful occupations and income are generated outside the 
territory, especially out of state RN, denouncing the gap in supply of some specific demands 
within the chain. 
 
 
Keywords: Agribusiness; Income and occupations; Cashew nuts; Sertão de Apodi. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

1.1 Ponto de partida do trabalho 

 

 

 A economia rural potiguar passou por uma grande transformação entre as décadas de 

1960 e 1970 na qual uma das marcas importantes foi a inserção da amêndoa de castanha de 

caju no mercado internacional de frutos tropicais.  

Dentre os fatores que contribuíram para esta inserção podem ser destacados: a 

elevação do câmbio e dos preços internacionais da amêndoa; os investimentos dos grandes 

grupos agroindustriais; e os incentivos fornecidos pelo Estado, por intermédio dos incentivos 

fiscais fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), e pelo 

Fundo  de Investimento do Nordeste (FINOR), por linhas de crédito subsidiadas – 

administradas pelos Bancos do Brasil e Nordeste. Atualmente podem ser destacadas as 

transferências diretas para organizações associativas pela Fundação Banco do Brasil, e as 

pesquisas desenvolvidas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, 

localizada no estado do Ceará. 

 A cajucultura configura-se como uma das atividades agrícolas mais tradicionais do 

Território do Sertão do Apodi, onde vem sendo praticada há pelo menos 60 anos. Atualmente 

é desenvolvida em todos os municípios que compõem o Território, situando em terceiro lugar 

em termos da produção agrícola, atrás do arroz e do sorgo (CENSO AGROPECUÁRIO, 

2006). 

O uso do solo agrícola no território se apresenta como um dos principais indicadores 

da atividade econômica, visto que grande parte da população rural sobrevive exclusivamente 

das atividades agrícolas. Nesse sentido, a análise dos tipos de culturas que são desenvolvidas 

nesse espaço sejam elas permanentes e/ou temporárias servem para indicar o crescimento ou 

redução da atividade econômica. 

 Desta forma, pretende-se adentrar na realidade da produção da castanha de caju, com o 

intuito de entender as relações sociais de produção dentro dessa cadeia, com ênfase na 

geração de renda e diferentes formas de ocupação. Para isto, tomou-se como referência a 

experiência que vem sendo desenvolvida pela Cooperativa da Apicultura e Desenvolvimento 

Sustentável no Sertão de Apodi dentro dessa cadeia desde 2008.
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 Para tal, assume-se como pressuposto básico deste trabalho que dentre os 

macrossegmentos ou elos que compõem a cadeia agroindustrial da castanha de caju no Sertão 

de Apodi, o elo da produção (representada pelos agricultores familiares) é carro chefe no 

quesito geração das ocupações, ao passo que o macrossegmento do beneficiamento comanda a 

geração de renda.      

 

 

1.2 Relevância do estudo da cadeia agroindustrial da castanha de caju no mundo 

globalizado  

 

 

 A pertinência deste trabalho se justifica no fato de que o Brasil se insere no contexto 

mundial como o quinto maior produtor da castanha de caju, de acordo com os dados da 

Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), ficando atrás apenas 

da Índia, Vietnam e Nigéria. A produção se concentra na região Nordeste, com destaque para 

o Ceará, que é o maior produtor do país, do Rio Grande do Norte, que é o segundo maior 

produtor, seguindo de perto o estado do Ceará.  

Nos últimos anos o estado do Rio Grande do Norte tem aumentado a sua inserção no 

mercado internacional deste produto, com especial ênfase para o Território Assu-Mossoró, 

que se configura como o maior produtor do estado, particularmente o município de Serra do 

Mel, cuja experiência é referência no país em termos de agregação do valor ao produto.  

 O território do Sertão de Apodi, embora não seja o maior produtor de castanha de caju 

do estado, configura-se entre os territórios de cidadania do Rio Grande do Norte, na quarta 

posição no ranking da produção de castanha de caju. Porém a experiência desse território em 

termos da organização produtiva, particularmente no que se refere a agricultura familiar ainda 

é incipiente e requer estudos mais aprofundados que expliquem as suas especificidades e 

indicam caminhos para a sua dinamização econômica e social. 

 As informações obtidas por ocasião da pesquisa de campo indicaram que esta 

experiência remonta da década de 1970, que foi marcada pelo estímulo à expansão da 

fronteira agrícola pelo Estado brasileiro, como resultado de políticas públicas emanadas dos 

planos nacionais de desenvolvimento. Como é bastante conhecido, aqueles planos foram 

pautados por uma nova concepção do desenvolvimento, que visava fundamentalmente a 

modernização do meio rural, através de mecanismos exógenos de crescimento com base na 
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grande empresa e em setores de uso intensivo da mão-de-obra, e assim reduzir as 

desigualdades regionais. Contudo, esse modelo não teve o êxito esperado, em virtude da crise 

de endividamento do Estado brasileiro iniciado nos finais da década de 1970 e se eclodiu na 

década de 1980 (SEBRAE, 2005; ANDRADE NETO, 2006; BESSA, 2007).  

 Nessa perspectiva, a antiga abordagem desenvolvimentista baseada nos mecanismos 

exógenos, se viu paulatinamente abandonada pelo Estado, que passou a adotar uma nova 

concepção do desenvolvimento, que privilegiava as especificidades locais. Essa mudança de 

concepção mudou significativamente o rumo da orientação das políticas públicas, 

particularmente as destinadas ao meio rural, que até então eram orientadas para o incentivo a 

instalação da grande empresa nos setores intensivos em mão-de-obra, com o objetivo de 

absorver a mão-de-obra excedente no campo. A partir dos meados de década de 1990, o 

direcionamento das políticas públicas ao meio rural passou a ser baseado na lógica do 

desenvolvimento local, tendo como foco principal o planejamento participativo, ancorado na 

agricultura familiar e em instituições como o associativismo e o cooperativismo, com especial 

destaque para a segunda. 

 As mudanças ocorridas no ambiente macroeconômico, no caso das políticas públicas 

para o meio rural foi significativamente impactante na Economia do Sertão de Apodi e 

especialmente no setor agrícola, uma vez que se assistem hoje nesse território as 

transformações na sua estrutura produtiva, as quais revelam uma estrutura agrícola que opera 

numa dinâmica mais sustentável de desenvolvimento endógeno, após um longo período de 

sofrimento dos produtores rurais, com o esfacelamento da indústria algodoeira a partir da 

década de 1970, que deixou sem ocupação e renda milhares de trabalhadores rurais e 

agricultores familiares que viviam da plantação de algodão consorciado com bovinocultura e 

cultivos alimentares ou que trabalhavam nas usinas de extração da pluma e do óleo do 

algodão (MATOS FILHO, 2010; NUNES et all 2011). 

 Objetivando enfrentar os problemas comuns e, além disso, aproveitar as oportunidades 

dadas pelo Estado, a partir dessa nova abordagem do desenvolvimento, os agricultores 

familiares se organizaram em associações de produtores, sindicatos, cooperativas, etc., sendo 

que esse cooperativismo vivenciado no território do Sertão de Apodi, de acordo com Matos 

Filho (2010) é uma reinvenção deste conceito, que na maioria das vezes aparece na literatura 

sobre esse assunto, sob as denominações de economia solidária, desenvolvimento alternativo 

ou sistemas alternativos de produção. Essa nova instituição apresenta características diferentes 

do velho cooperativismo construído no século passado, cujas experiências (das cooperativas 

com donos; dos espaços patrimonialistas; da política do favor; do clientelismo; das regras 
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formais estabelecidas, porém não respeitadas; enfim, da inobservância dos princípios 

cooperativistas, etc.), em alguns casos ainda são mantidas e vivenciadas.  

Entretanto, a experiência da Cooperativa de Apicultura e Desenvolvimento 

Sustentável (COOPAPI), dentre outras no Sertão de Apodi, se insere nessa nova concepção 

do cooperativismo, pautado na construção de novas instituições; no respeito às regras formais 

e informais coletivamente estabelecidas; na participação nos processos decisórios; no respeito 

à biodiversidade e à cultura locais; e, na formação de vínculos, redes e alianças que lhes 

asseguram a viabilidade econômica e a inserção nos mercados privados – local, regional e 

nacional, assim como nos mercados institucionais criados pelas políticas públicas 

contemporâneas de apoio à agricultura familiar. Por essa razão a pesquisa privilegiou como 

foco de análise os agricultores familiares afetos as associações ligadas a COOPAPI.   

Assim, além da introdução, o trabalho se encontra estruturado da seguinte forma: capítulo 

2, em que foi feito uma breve discussão teórica sobre o conceito que sustenta essa pesquisa 

(Cadeia Agroindustrial); capítulo 3, que apresenta os procedimentos metodológicos, ou seja, o 

caminho seguido para a materialização deste trabalho; capítulo 4 faz uma descrição da atividade 

do caju no cenário mundial, no Brasil e no Rio Grande do Norte, evidenciando os aspectos como a  

quantidade produzida, área colhida e a produtividade, além da importação e exportação da 

amêndoa da castanha de caju; capítulo 5, que faz uma apresentação cadeia produtiva da castanha 

de caju no Território da Cidadania do Sertão de Apodi e por fim foram apresentadas as 

considerações finais. 

 

 

1.3 Estrutura do trabalho 

 

 

Assim, além da introdução, o trabalho se encontra estruturado da seguinte forma: 

capítulo 2, em que foi feito uma breve discussão teórica sobre o conceito que sustenta essa 

pesquisa – Cadeia Agroindustrial – apresentada em duas concepções, quais sejam: 

Commodities System Approach e Filière. Foram também apresentadas as semelhanças e 

divergências entre as duas abordagens, as principais aplicações do conceito, em que foram 

destacadas cinco principais aplicações do conceito, dentre os quais o uso do conceito como 

ferramenta de descrição técnico-econômica.  
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O capítulo 3 faz uma rápida apresentação dos aspectos metodológicos dessa pesquisa, 

ou seja, as mais variadas ferramentas utilizadas, tanto para coleta, análise e interpretação dos 

dados, como as que serviram de auxílio para a elaboração do relatório final dessa pesquisa. 

No capítulo 4 foi apresentada uma descrição da atividade do caju no cenário mundial 

(ranking dos principais produtores mundiais da castanha de caju in natura, os principais 

exportadores e importadores mundiais de amêndoa de castanha de caju), no Brasil (a 

produção de castanha de caju in natura nas regiões e principais estados produtores deste 

produto do país: Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí, as exportações e os principais destinos 

das exportações) e no Rio Grande do Norte (ranking dos principais municípios produtores da 

castanha de caju in natura, evidenciando os aspectos como a quantidade produzida, área 

colhida e a produtividade);  

O capítulo 5 faz uma apresentação do território da Cidadania do Sertão de Apodi 

(aspectos gerais, indicadores socioeconômicos, agricultura e a estrutura fundiária), expõe a 

cadeia agroindustrial da castanha de caju no Território, destacando os diferentes agentes que 

se relacionam nesta cadeia e procurou dimensionar os aspectos da geração de renda e 

ocupações dentro da cadeia, nos seus variados níveis (direto, indireto e o efeito induzido) e 

por fim foram apresentadas as considerações finais, uma ocasião que serviu para destacar as 

conclusões da pesquisa. 
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2 UMA BREVE DISCUSSÃO TEÓRICA SOBRE O CONCEITO E 
OPERACIONALIZAÇÃO DO TERMO “CADEIA AGROINDUSTRIAL” 
 
 
 
 Segundo Graziano da Silva (1998), na ciência econômica se distinguem duas acepções 

diferentes do termo cadeia ou complexo agroindustrial. A primeira acepção – agribussiness – 

conhecida também na literatura como commoditiy system approach, foi desenvolvida pelos 

pesquisadores da escola de Harvard - Davis & Goldberg sob a encomenda das empresas 

ligadas à venda de insumos e máquinas agrícolas, bem como pela indústria de alimentos em 

1957, com o intuito de convencer as autoridades governamentais sobre a necessidade de 

incentivar o setor agrícola e os seus setores derivados. A segunda acepção – Filière – foi 

desenvolvida pelos pesquisadores franceses da escola de Montpellier na década de 1970, 

concretizado na obra de Malassis intitulado Economie agroalimentaire. Após este ter contato 

com o trabalho seminal dos pesquisadores de Harvard.  

Todavia, convém destacar que a noção também foi tratada pelas teorias de 

desenvolvimento econômico dos anos 50, com especial destaque para Peroux1, aplicado aos 

estudos regionais (pólos) e o Hirchman2, numa discussão sobre os países retardatários e a 

necessidade de traçar planos de desenvolvimento de modo a incentivar atividades industriais 

que geram encadeamentos para trás e para frente.  

A ideia comum entre esses dois teóricos da década de 1950 de acordo com Graziano 

da Silva (1998) é a de que o desenvolvimento das forças produtivas no sistema capitalista não 

é linear, para tal, o processo de desenvolvimento sustentado de um país ou uma dada região 

dependeria do preenchimento de determinados setores até então “vazios”, que se constituíam 

em lacunas da estrutura produtiva. Ambos acreditam que os investimentos realizados em 

algumas atividades teriam o poder de influenciar ou desencadear o surgimento de outras 

dentro do mesmo ramo e em outros ramos com as quais se mantêm uma forte articulação 

técnico-econômica (por isso, as denominações de atividades a jusante e a montante). 

 Embora Peroux e Hirchman tenham influenciado de maneira significativa o 

desenvolvimento de pensamentos que hoje são conhecidos na literatura como as abordagens 

de sistema de commodities e a de filière, no entanto, este trabalho restringir-se-á a discutir 

estas duas últimas desenvolvidas na escola de Harvard e Montpelier respectivamente, por 

serem mais aplicadas aos objetivos desta dissertação.   

                                                 
1 La coexistence pacifique ( apud Graziano da Silva1998). 
2 A estratégia do desenvolvimento econômico (1960). 
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2.1 Commodities System Approach (CSA) ou Agribusiness 

 

 

O termo agribusiness usado pela primeira vez em 1955 por Jonh Davis, numa 

conferência em Boston, mas só foi enunciado na literatura internacional em 1957, a partir de 

um estudo de Davis & Goldberg feito sob a encomenda das empresas ligadas à venda de 

insumos e máquinas agrícolas, bem como pela indústria de alimentos, com o intuito de 

convencer as autoridades governamentais sobre a necessidade de incentivar o setor agrícola e 

os seus setores derivados. Para tal, os autores construíram uma matriz de impactos 

intersetoriais (de Leontief) da Economia norte-americana para entender o negócio agrícola 

como um todo, dimensionando o seu potencial de mercado. 

Assim, no seu trabalho original, Davis & Goldberg definiram o agribusiness como 

sendo “a soma total de todas as operações envolvidas na manufatura e distribuição de 

produtos agrícolas; operações para produção no campo, armazenamento, processamento e 

distribuição de commodities agrícolas e itens fabricados a partir destes”, pois de acordo com 

esses dois autores, a produção de alimentos no período de pós-guerra denota certa 

especialização da atividade agrícola e agropecuária, diferentemente da tradicional 

diversificação da unidade produtiva rural, passando desta forma, a ser crescentemente de 

insumos industrializados, que são adquiridos no mercado, ao invés de serem produzidos 

localmente. 

 Adicionalmente, as atividades de armazenamento, processamento e distribuição, 

passaram a ser muito complexas para serem conduzidas integralmente pelo produtor rural.  

 Para dar conta desta nova ordem na agricultura norte-americana, a partir do pós-

guerra, os pesquisadores de Harvard definiram três “triagregados primários” da agribusiness, 

composto pela agricultura e os seus setores a montante e a jusante; e um “triagregado 

secundário” composto pelas atividades de produção e distribuição ligadas ao processamento 

de fibras e alimentos Davis & Goldberg (1957). Contudo, em 1968 o Goldberg, a partir de 

estudo focalizado em produtos específicos (laranja, soja e trigo de Flórida) redefine o conceito 

de agribusiness da seguinte forma:  

 

Um CSA engloba todos os agentes envolvidos com a produção, processamento e 
distribuição de um produto. Tal sistema inclui o mercado de insumos agrícolas, a 
produção agrícola, operações de estocagem, processamento, atacado e varejo, 
demarcando um fluxo que vai dos insumos até o consumidor final. O conceito 
engloba todas as instituições que afetam a coordenação dos estágios sucessivos do 
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fluxo de produtos, tais como, as instituições governamentais, mercados futuros e 
associações de comércio (GOLDBERG, 1968, p. 48).  

  

A partir do acima exposto, o Goldberg demonstra uma afinidade clara com a escola 

neo-institucionalista de North (1990), cujo pressuposto básico é de que as instituições tanto 

elas formais ou informais, apresentam uma significativa influência na performance da 

atividade econômica, desta forma, não devem ser ignoradas quando se pretende fazer uma 

análise econômica com máxima verossimilhança e Williamson (1991) que enfatiza a questão 

das transações3 na atividade econômica, que para ele são como trocas de direito de 

propriedade associadas a bens e serviços. 

Desta feita, o Goldberg tenta nesse trabalho de 1968 romper com o caráter estático do 

modelo apresentado no trabalho de 1957, baseado na matriz insumo-produto, em que a 

tecnologia era tida como uma variável neutra, mudando o aparato conceitual para o paradigma 

da estrutura-conduta-desempenho dos modelos neo-shumpeterianos para captar o efeito da 

mudança tecnológica. 

Ainda neste trabalho de 1968, percebe-se a grande importância dada pelo autor ao 

papel do Estado na economia, no que tange à questão de proteção de renda rural, 

investimentos em pesquisa e regulamentação das operações com alimentos. Referindo-se à 

coordenação dentro de agribusiness, ele destaca o papel das cooperativas agrícolas como um 

meio de promover a integração vertical ao nível da produção primária e por outro lado 

evidencia a existência de relações contratuais na maioria dos nós do sistema que por vezes 

substituem a integração vertical. 

 

 

2.2 A abordagem de filière ou cadeia agroalimentar 

 

 

Um dos primeiros autores a se utilizar do conceito de sistemas agroindustriais foi o 

Francês Louis Malassis, do Institut Agronomique Méditerranée de Montpelier na sua obra 

Economie agroalimentaire na década de 1970, de acordo com Graziano da Silva (1998). Para 

esse autor, além de “traduzir” o termo agribusiness para o francês, aquele procurou dar ao 
                                                 
3 Para Williamson, a concretização das transações envolve custos associados a todo o processo de transferência e 
que esses custos podem ser classificados em ex-ante, que são aqueles relacionados à procura e obtenção de 
informação; conhecimento das partes envolvidas na transação; a própria negociação; garantias; consultorias; etc., 
e ex-post, relacionados a mensuração e monitoramento do desempenho; custos advindos de acompanhamento 
jurídico ou administrativo; custos de renegociação; custos de manutenção da estrutura de controle; custos de 
compromissos de seguros;etc. 
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conceito uma dimensão histórica, situando-o como característico da etapa do desenvolvimento 

capitalista em que a agricultura se industrializa.  

 Para os autores da escola de Montpellier, cujo destaque é o Malassis, haveria 

basicamente, quatro estágios de evolução no setor agroalimentar, sendo que o último seria o 

da agroindústria; precedido pelos períodos pré-agrícola, da agricultura de subsistência e do 

armazenamento diversificado (esses períodos sucederiam normalmente acompanhando a 

evolução do homem).  

 Nessa concepção, a fase da agroindústria, porém, que corresponderia às sociedades 

modernas, ou seja, desenvolvidas, a produção de alimentos se dá a partir da identificação clara 

da cadeia de produção composta pelas empresas que fornecem à agricultura serviços e meios 

de produção – crédito, assistência técnica, fertilizantes, sementes, plantas inseticidas, 

alimentos para animais, maquinaria agrícola – são chamados de indústrias a montante; o 

agropecuário propriamente dito; o das indústrias agrícolas de transformação e alimentícias – 

conhecidas como indústrias a jusante; e o de distribuição de alimentos. Dentro desta ótica, a 

noção de filière se reporta a um produto ou a um grupo de produtos.  

 Assim, para Malassis, 
 
 

A filière diz respeito ao itinerário percorrido por um produto (ou grupo de 
produtos) no seio do aparato agroalimentar. Ela leva em conta o conjunto dos 
agentes (empresa e administração) e de operações (de produção, reparação e 
financiamento) que concorrem para a formação e transferência do produto até o seu 
estágio de utilização, da mesma forma que os mecanismos de ajustamento de fluxo 
de produtos e fatores de produção, da produção ao seu estágio final (MALASSIS, 
1973, p. 327).  
 

De acordo com o Bélik (1982, 1992), os pesquisadores de Montpellier ainda chamam 

atenção para o fato de que as ligações existentes entre as indústrias da filière não são resultado 

único dos elos técnicos, tal como propunha o trabalho seminal de David & Goldberg, porém, 

elas refletem também a ação que modela as suas estratégias e esta deve ser analisada sob uma 

perspectiva histórica, levando em consideração dois aspetos fundamentais: a identificação – o 

produto, seus itinerários, agentes e operações – e a análise dos mecanismos de regulação – 

estrutura de funcionamento dos mercados, a intervenção do Estado, etc.  

Para esses autores, a filière é mais do que a soma das operações envolvidas, pois no 

seio das filières, não coexistem apenas agricultores, as firmas e comerciantes, mas também as 

forças intelectuais: a pesquisa, as agências de extensão, a publicidade e o crédito. Na 

concepção do grupo de Montpelier, o Estado não é apenas o “lócus” onde essas diferentes 

forças se confrontam e se aliam em função de objetivos comuns, mas também um ator mais 
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ou menos forte na configuração e na polarização dos interesses que se organizam. Essa 

abordagem também procura dar uma dinâmica às relações estabelecidas na cadeia de 

produção, mostrando que o elemento motor da dinâmica, ou seja, de crescimento duma filière, 

quiçá de desenvolvimento de um país ou região é a agroindústria processadora4 e ela 

consegue imprimir essa energia de acordo com Malassis (1973), devido as suas técnicas 

contratuais, acelerar a difusão do progresso e resultar na coordenação do funcionamento de 

certas filières agroalimentares. A difusão de técnicas modernas faz com que ocorra uma 

industrialização de toda a cadeia agroalimentar, incluindo o comércio, transportes e até 

mesmo as atividades de restauração (restaurantes coletivos, fast-food, alimentos congelados 

etc.). 

Todavia, não obstante ao fato da coordenação, ou seja, o elemento motriz de 

desenvolvimento de uma filière em alguns casos ser uma agroindústria processadora, mas 

Albuquerque e Garcia (apud Belik, 1992) chamam a atenção no sentido de que não existem 

elementos suficientes para afirmar que a tendência geral do desenvolvimento capitalista leva a 

centralização e concentração dos capitais que estão distribuídos por toda a cadeia produtiva, 

porém pode-se falar apenas em predominância de um segmento sobre o outro. 

 

[...] Assim, falar de uma “filière” implica falar de uma relação em que os vínculos 
entre a agricultura e indústria não estão limitados às operações de “livre troca” num 
mercado de muitos agentes. Falar em “filière” é falar  na “predominância”, no 
maior ritmo de crescimento das indústrias que se relacionam com a agricultura 
prescindindo da intermediação do capital comercial. É falar em indústrias 
especializadas em fornecer insumos para a agricultura com tal porte econômico que 
podem financiar diretamente os agricultores ou forçar o Estado a lançar linhas de 
crédito subsidiadas para tal... e de indústrias com tal capacidade de processamento 
que exigem especialização da produção de um grande número de produtores rurais. 
É falar por fim num mercado monopólico ou pelo menos claramente oligopólico 
tanto para as indústrias que fornecem insumos para agropecuária, como as que 
processam a sua produção [...] ALBUQUERQUE & GARCIA (apud BELIK, 1992 
p. 22). 

 

2.3 Commodities system approach e filière: convergências e divergências 

 

 

Não obstante o hiato temporal e espacial em termos de origem existente entre essas 

duas abordagens, as abordagens de CSA e filière apresentam muitas convergências e 

divergências, tal como serão apresentadas em seguida. 
                                                 
4 Essa afirmação segundo Graziano da Silva (1998) explicita no pensamento do grupo de Montpellier a 
inspiração teórica do clássico trabalho de Kautsky, em particular sua noção de industrialização da agricultura no 
corte agricultura/indústria, em que a primeira vai gradativamente se subordinando a segunda e perdendo 
importância pela redução da sua contribuição ao valor agregado. 
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Ambas as abordagens analisam a atividade agrícola do ponto de vista sistêmico, isto é, 

realizam cortes verticais no sistema econômico a partir de determinado produto final ou a 

partir de uma matéria-prima de base, para então estudar sua lógica de funcionamento, 

abandonando desta forma a velha divisão do sistema em três setores: agricultura, indústria e 

serviços. 

 De acordo com Batalha (1982), os dois conceitos compartilham a noção que a 

agricultura deve ser vista dentro de um sistema mais amplo, composto também, e 

principalmente, pelos produtores de insumos, pelas agroindústrias e pela 

distribuição/comercialização, numa visão de sucessão das etapas produtivas, desde a produção 

de insumos até o produto acabado, como forma de orientar a construção de suas análises, 

ambos destacam o aspecto dinâmico do sistema e tentam assumir um caráter prospectivo. 

No que tange a algumas divergências entre essas duas abordagens, pode-se notar que 

uma delas, senão a principal é de que a visão de CSA é calcada nos pressupostos neoclássicos 

da concorrência perfeita, onde o mercado supostamente tenderia sempre ao equilíbrio, só 

podendo estar fora dela temporariamente, pois o mecanismo de preços se encarregaria de 

trazê-lo novamente ao equilíbrio toda vez que se desequilibrar. A racionalidade dos agentes 

econômicos é ilimitada e existe certa simetria em termos de obtenção e processamento de 

informações entre os agentes. 

Já a abordagem de filière pressupõe a concorrência imperfeita, onde se leva em 

consideração que a racionalidade dos agentes é limitada, por isso existiria assimetria no que 

concerne à obtenção e processamento de informações entre os agentes e que as transações no 

mercado se consubstanciam como trocas de direitos de propriedade, cuja concretização 

envolve custos5, ao contrário da abordagem neoclássica tradicional que pressupõe o custo de 

transação zero. 

Pelas razões acima expostas, embora ambas as abordagens partam da análise da matriz 

insumo-produto, mas apresentam algumas diferenças em termos de operacionalização do 

conceito.  

Assim, a abordagem de cadeias enfoca e enfatiza a hierarquização e poder do 

mercado, portanto aspectos distributibuvos, ao passo que o enfoque de CSA analisa a 

dependência dentro do sistema como um resultado da estrutura de mercado ou de forças 

externas, tais como: ações governamentais ou de ações estratégicas das corporações 

associadas ao domínio de um nó estratégico da cadeia. 

                                                 
5 Ver Williamson (1991). 
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A variável tecnologia tal como reconhece o Zilberztajn (2005) recebe um tratamento 

especial, mas diferenciado em ambos os enfoques. No modelo de Harvard predomina uma 

visão neoclássica6, onde o consumidor final é o principal indutor de mudanças no status quo do 

sistema. A literatura de cadeias caracteriza-se por uma análise shumpeteriana e neo-

shumpeteriana, baseada no paradigma estrutura-conduta-desempenho. De acordo com esse 

paradigma, ao contrário da visão neoclássica tradicional, as firmas seriam responsáveis pela 

introdução de inovações tecnológicas que eventualmente apontam mudanças significativas na 

dinâmica de funcionamento de cadeias agroindustriais, contudo, os autores de Montpelier que 

essas mudanças somente são sustentáveis quando reconhecidas pelo consumidor como 

portadoras de alguma diferenciação em relação à situação de equilíbrio anterior. 

Outra diferença importante que também merece ser destacada é a de que apesar de 

ambos os enfoques terem seguido uma lógica de encadeamento de atividades, porém, se 

diferem segundo o objetivo do estudo pretendido, no que tange, sobretudo, ao ponto de 

partida da análise. Uma análise em termos de cadeias de produção, dentro dos moldes 

propostos pela escola francesa, parte sempre do (produto final) em direção à matéria-prima de 

base que lhe originou. As abordagens de CSA, no geral elegem uma matéria-prima como 

ponto de partida para análise.  

Desta forma, a abordagem agribusiness, ou seja, CSA se enquadraria dentro do 

conceito de sistemas agroindustriais, pois os trabalhos da escola de Harvard se restringem a 

hierarquizar o sistema e destacar os elementos de interação, tal como evidenciou Lauret (apud 

Belik, 1982), ao passo que a de filière estaria dentro da ótica de complexos ou cadeias 

agroindustriais, cujo propósito é abstrair a representação da parte da atividade econômica, 

visando medir, compreender e explicar a estrutura e o fomento de um determinado setor. Os 

conceitos de agribusiness, sistema, complexo e cadeia agroindustrial, serão retomados e com 

mais detalhes no próximo item deste capítulo. 

Entretanto, essas duas abordagens – CSA da escola de Harvard e filière da escola de 

Montpelier, embora tivessem o mérito de deslocar o foco de análise de dentro para fora da 

fazenda e de terem rompido com a lógica tradicional dos trabalhos anteriores baseados na 

divisão da atividade econômica em três setores7, não escaparam a observação crítica de 

Graziano da Silva (1998). Para esse autor, a noção de agribusiness da escola de Harvard exclui 

a ideia do progresso técnico, uma vez que a análise da economia baseada na matriz insumo-

                                                 
6 De acordo com Claro e dos Santos (1998), essa visão vê a firma como uma entidade otimizadora, totalmente 
indiferente a sua estrutura interna e aos condicionantes do ambiente (exceto o preço). 
7 Agricultura, Indústria e Serviços. 
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produto representa uma função de produção com coeficientes fixos e sobre à escola de 

Montpellier, o autor destaca que a terminologia parece ligar esta escola a escola marxista, mas 

os seus desdobramentos são fundamentalmente sistêmicos, pois enfatizam as relações de 

interdependência entre agricultura e indústria, que em vez de serem antagônicas, aparecem 

como complementares entre as empresas capitalistas e os produtores camponeses em relação a 

um determinado produto.        

 Portanto, pode-se afirmar sem grande erro que todos os dois conceitos já referidos são 

apenas “redefinições do agregado setorial macroeconômico na fase da agricultura 

industrializada”, pois segundo Goodmann; Sorj & Wilkinson (apud GRAZIANO DA SILVA, 

1998), “o conceito de cadeia ou complexo agroindustrial traduz a noção de uma divisão 

estática entre indústria e agricultura”, o que por si só parece ser estranho pelo fato do sistema 

agroindustrial envolver uma grande massa miscigenada de capitais em constante mudança. 

Para tal, não existem limites estáticos, nem pré-estabelecidos: a sua área de alcance é 

determinada pelo progresso e pelas inovações tecnológicas. Essa discussão será retomada 

ainda neste capítulo com mais detalhes. 

Contudo, convém destacar que todas as considerações referentes aos pontos comuns e 

diferentes entre essas duas abordagens feitas nesse item dizem respeito aos primeiros 

trabalhos publicados das duas escolas, pois de acordo com Belik (1982), no último trabalho de 

Malassis publicado em 1979, o conceito de agribusiness na sua nova versão, resultado da 

reformulação feita por Goldberg em 1968 foi usado indistintamente ao do filière. 

 

 

2.4 Operacionalização e as principais aplicações do conceito da cadeia de produção 

agroindustrial. 

 

 

A noção de complexo ou cadeia agroindustrial surge da constatação de que setores de 

atividade econômica podem ser agrupados em conjuntos ou blocos, de modo que, entre os 

setores ou atividades de um determinado bloco prevalecem fortes relações de compra e venda 

e, entre setores ou atividades pertencentes a blocos diferentes prevalecem relações menos 

intensas. Os setores de um mesmo bloco tendem a mover-se juntos, por causa da 

interdependência entre eles em termos de compra e venda. Estes conjuntos, ou blocos são 

denominados de complexos ou cadeias agroindustriais. 
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Segundo Batalha (2001) existe uma grande confusão no Brasil entre os autores que 

trabalham a temática agroindústria, por um lado, em relação à operacionalização e ao uso dos 

termos sistema agroindustrial, complexo agroindustrial, cadeia de produção agroindustrial e 

agribusiness, ao ponto de serem usados indistintamente na maioria das vezes e por outro, a sua 

real conveniência como instrumento de análise. Todavia, não obstante o fato de estarem afetos 

à mesma temática, eles representam espaços de análise diferentes e se prestam a diferentes 

objetivos e cada um reflete um nível de análise diferente dentro do sistema. 

Sistema agroindustrial (SAI) – o sistema agroindustrial pode ser considerado o 

conjunto de atividades que visam à produção de produtos agroindustriais, desde a produção de 

insumos até à chegada do produto final ao consumidor. Deve-se salientar, no entanto, que a 

noção do SAI não se relaciona a nenhuma matéria-prima ou produto final agropecuário 

específico. 

Complexo agroindustrial – o conceito do complexo agroindustrial é ditado pela 

consideração de uma matéria-prima principal que o originou, segundo os diferentes 

encadeamentos e processos industriais e comerciais que ela segue até se transformar em 

diferentes produtos finais. No geral, um complexo é formado por várias cadeias 

agroindustriais. 

Cadeia agroindustrial (CAI) – uma cadeia de produção é definida a partir da 

identificação de determinado produto final. Após a identificação, cabe ir encadeando de 

jusante à montante, as várias operações técnicas, comerciais e logísticas, necessárias a sua 

produção. 

Dispensa-se aqui a apresentação do conceito de agribusiness, pois, tal como 

apresentado originalmente por Davis & Goldberg em 1957, a noção se confunde muito com a 

de sistema agroindustrial, embora, tenha-se aproximado mais da noção de cadeia 

agroindustrial, após a remodelação proposta por Goldberg no trabalho sobre laranja, trigo e 

soja de Flórida em 1968.  

Sobre a sua real conveniência enquanto instrumento de análise, Bélik (1992) aponta 

dois conjuntos de fatores que estão no centro dessa polêmica:  

 

1º - Por um lado, atribuiu-se ao conceito uma característica estática decorrente da 
sua utilização a partir da matriz de relações intersetoriais. Pressupõe-se a 
estabilidade das relações intersetoriais. 
2º - De outro lado, o conceito de CAI não teria segundo Montagner (1989) um 
“estatuto teórico” preciso, sendo, portanto, inviável estabelecer correspondência 
entre o conceito e a sua metodologia de identificação (BÉLIK, 1992, p. 23). 
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Baseado nos fatores acima citados, Possas (1990), teceu duras críticas sobre o uso do 

conceito CAI, segundo ele, não se pode extrair do conceito mais do que ele pode dar, ou seja, 

o conceito usurpou o papel teórico reservado aos conceitos de firma, indústria e mercado. 

Com base nessa avaliação de Possas, percebe-se, no entanto, que a grande controvérsia reside 

na distinção entre o CAI como conceito e o CAI instrumento de análise. Sobre esse ponto, o 

Lefebvre (apud BELIK, 1982) faz a seguinte consideração: 

 

O conceito é uma entidade lógica que procura apreender a totalidade íntegra do 
concreto. É uma construção lógica que procura explicar o universo. O conceito 
tende para idéia, é uma representação da ideia. A ideia por sua vez é um saber 
virtual e não se define “em si”, pois, segundo o autor, ela “em si” é o saber virtual, 
uma possibilidade de saber agir. 
Para o caso dos complexos ou cadeias, podemos dizer que estes são uma construção 
derivada do saber virtual. Os complexos ou cadeias são, portanto, uma idealização 
da realidade. A partir da ideia do complexo ou cadeia, podemos extrair elementos 
que permitam explicar a realidade, pois “a idéia contém a verdade do conceito, que 
é conteúdo infinito: a idéia da natureza”. O que define um determinado complexo 
ou cadeia é a afinidade que os seus elementos (empresas, setores, segmentos, 
agências governamentais, etc...) têm em relação a certos temas e preocupações. Por 
ter relação com a natureza, um conceito se define de forma fluída através do tempo 
(BÉLIK, 1982, p. 23). 
 
 

Muller (1980, 1981, 1987ª) também chamara atenção no sentido de que um CAI é 

diferente em tempo e espaços diferentes, ela não é um simples instrumento, pois também 

compreende uma dimensão histórica. Para ele, enquanto o conceito tende para ideia, o 

instrumento é uma ferramenta que nos permite estudar o concreto, estabelecendo relações de 

hierarquia, subordinação, evolução etc. Um instrumento é a chave que nos permite entender 

aquilo que se encontra no mundo real. De posse dos instrumentos, o pesquisador consegue 

apreender, numa perspectiva datada (estática) o que está ocorrendo na realidade, ou seja, uma 

determinada atividade de um modo de produção social. 

Assim, de acordo com Belik (1992), o objetivo de penetrar uma determinada realidade 

e procurar entender como os diferentes setores da economia como um todo ou setores 

específicos se articulam pode ser facilmente alcançado por meio da matriz insumo-produto e 

complementado por uma conformação gráfica em cadeias, setores-chaves e dinâmicos. Neste 

caso, o instrumento CAI é como uma fotografia de determinada realidade, com suas 

proporções, dimensões gerais e fluxos delimitados.  

O gráfico de uma CAI deve ser composto pela sucessão de operações tecnológicas de 

produção, distintas e dissociáveis, cujo objetivo é a obtenção de um produto final necessário à 

satisfação de um mesmo segmento de demanda. Vale salientar, porém, que, segundo Batalha 

(2001), as CAIs podem ser não lineares, visto que uma operação à montante pode alimentar 
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várias outras situadas à jusante, configurando-se neste caso como “ligações divergentes”. 

Pode também acontecer que várias operações à montante deem origem a um número menor 

de operações à jusante, configurando-se como “ligações convergentes”. Pode-se encontrar 

também no interior de uma CAI mecanismos de retroalimentação, em que um produto 

oriundo de uma etapa intermediária de uma CAI alimente outra operação situada à montante 

desta operação. 

No que concerne à utilidade do conceito CAI, Destacam-se cinco principais aplicações 

na literatura: 

I. Metodologia da divisão setorial do sistema produtivo; 

II.  Formulação e análise de políticas públicas e privadas; 

III.  Ferramenta de descrição técnico-econômica; 

IV.  Metodologia de análise da estratégia das firmas; 

V. Ferramenta de análise das inovações tecnológicas e apoio à tomada de decisão 

tecnológica. 

 

Todavia, para os objetivos a que este trabalho se propõe será adotado o conceito da 

cadeia agroindustrial tal como apresentada anteriormente neste item, como ferramenta de 

descrição técnico-econômica. Este enfoque consiste em descrever as operações de produção 

responsáveis pela transformação da matéria-prima em produto acabado, apresentando-se desta 

forma, como uma sucessão linear de operações técnicas de produção. Além da análise técnica, 

nesta lógica é utilizada também a ferramenta de análise econômica de forma complementar. 

Assim, nessa abordagem técnico-econômica, a cadeia de produção é encarrada como sendo a 

soma de todas as operações de produção e comercialização que foram necessárias para passar 

de uma ou várias matérias-primas de base a um produto final, isto é, até que o produto chegue 

às mãos do seu usuário.  
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3 ASPECTOS METODÓGICOS 

 

 

 Neste capítulo foram apresentadas as técnicas utilizadas para a materialização do trabalho, 

isto é os caminhos ou conjunto de atividades sistemáticas e racionais que permite chegar aos 

objetivos pré-estabelecidos e confirmar ou não as hipóteses anteriormente levantadas. 

Assim, as diretrizes que nortearam este trabalho na busca de consecução dos objetivos 

acima anunciados foram dispostas nos tópicos abaixo. 

 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

 

 Este trabalho se caracteriza como uma análise qualitativa e quantitativa e se 

consubstancia na caracterização da cadeia agroindustrial de castanha de caju no Rio Grande 

do Norte e numa análise do impacto da cajucultura na geração de renda e ocupações no 

território de Sertão de Apodi.  

O mesmo foi desenvolvido por meio de dados primários e secundários, que foram 

basicamente conseguidos através de três (3) tipos de pesquisa – pesquisa bibliográfica, 

pesquisa documental e aplicação de questionários. 

 Para a materialização do objetivo a cima referido, inicialmente foi feita uma pesquisa 

de caráter exploratória, com o intuito de auxiliar na determinação de variáveis a serem 

consideradas no problema de pesquisa, verificar se pesquisas semelhantes já foram realizadas, 

quais os métodos utilizados e quais os resultados obtidos, no geral, se inteirar do estado da 

arte atual concernente a esta temática. De acordo com Minayo (1998), esta fase é muito 

importante, pois além de ajudar no referencial teórico, também serve de subsídio na lapidação 

do problema de pesquisa. 

   Na fase seguinte foram feitas pesquisas documental e bibliográfica, para se conseguir 

dados de fontes secundárias que satisfaçam o objetivo de estudo. A terceira fase foi 

basicamente composta por uma pesquisa de campo.  
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3.2 Técnicas de coleta dos dados 

 

 

 A coleta dos dados secundários necessários à viabilização da pesquisa foi feita por 

meio de algumas visitas de pesquisa aos sites de órgãos governamentais e não governamentais 

que coletam, analisam e publicam dados oficiais, como é o caso do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, Ministério do Desenvolvimento Agrário, SECEX, entre outros. 

Convém salientar que também foram consultados arquivos de outras instituições envolvidas 

nesta atividade, especial destaque para a COOPAPI. 

 Para a obtenção de dados primários foram aplicado questionários aos agricultores 

familiares afetos a associações ligadas a COOPAPI, as mini fábricas de beneficiamento da 

castanha de caju e como complemento foi elaborado e aplicado um roteiro de entrevista a 

COOPAPI, com o objetivo de levantar informações pertinentes, mas que não estão contidos 

nos dados secundários, visando compreender a inter-relação entre os envolvidos.  

O questionário, assim como o roteiro de entrevista, no geral foi composto por questões 

fechadas e abertas, visando elucidar a forma como se dá a interação e a coordenação entre os 

agentes dentro da cadeia e o impacto da atividade em termos da geração de renda e ocupações 

na Economia do território. 

A opção pelo questionário e roteiro de entrevista como instrumentos de coleta de dados, deve-

se ao fato de que os dados obtidos através destes mecanismos transmitirem uma maior 

segurança e fidelidade. Com isso, tem-se um menor risco na distorção das informações 

colhidas e, principalmente, conseguir informações que, materialmente, seriam inacessíveis. 

Para tal, os questionários passaram por um pré-teste, onde foram aplicados alguns exemplares 

em uma pequena amostra escolhida antes da sua utilização definitiva para verificar a 

fidedignidade, validade e operabilidade. 

 

 

3.3 Análise e interpretação dos dados 

 

 

 Na primeira parte do trabalho, concernente a análise de dados que se refere à 

caracterização da cadeia agroindustrial da castanha de caju no Rio Grande do Norte foram 

usados dados secundários e foram consideradas as seguintes variáveis: área plantada, área 

colhida, quantidade produzida e a produtividade. Nela, foi feita basicamente uma descrição 
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preliminar dos dados, trazendo ao leitor informações sobre a atividade do caju no mundo, no 

Brasil e no estado do Rio Grande do Norte. 

 A segunda parte da análise de dados apresenta os resultados da pesquisa de campo, 

que foi composta por aplicação de questionários e entrevista. Nessa fase foram seguidos os 

passos, observando as proposições de Gil (2000). Segundo este autor, a análise e interpretação 

dos dados de pesquisa de campo devem seguir os seguintes moldes: a) estabelecimento de 

categorias; b) codificação; c) tabulação; análise estatística; e, d) interpretação dos dados. 

Com base no autor acima referido, foram seguidas as seguintes diretrizes na análise e 

interpretação dos dados: a) o conjunto das categorias foi derivado de um único princípio, de 

modo a evitar repetições e garantir o critério de mútua exclusividade; b) a codificação se 

consistiu na transformação dos dados brutos em símbolos para que possam ser tabulados; c) a 

tabulação permitiu agrupar e contar os casos que estão nas suas várias categorias de análise; 

d) a análise estatística e matemática consistem na descrição dos dados, construção de índices e 

avaliação das generalizações obtidas por meio dos dados; e finalmente, e) a interpretação dos 

dados tem por objetivo estabelecer explicações e relações causais entre as variáveis 

selecionadas e obter conclusões à luz da fundamentação teórica selecionada para o estudo.  

 Neste contexto, para a interpretação dos dados foi usada a matriz-insumo produto de 

Leontief8, como ferramenta de análise de dados, para verificar o impacto desta atividade na 

geração de renda e ocupações no território de Sertão do Apodi. 

 

 

3.4 O modelo da matriz insumo-produto de Leontief 

 

 

A primeira versão da matriz insumo-produto foi feita e publicada por Wassily Leontief 

em 1936, onde o autor mostra a inter-relação entre os setores produtivos da economia 

americana para 1919 e 1929. O modelo ficou vulgarmente conhecido como “modelo 

fechado”, segundo Grijó & Bêrni (2006), pelo fato de nele as famílias receberem o mesmo 

tratamento que os demais subsetores institucionais. Ainda de acordo com esses autores: 

                                                 
8 A matriz de insumo-produto é o instrumento da contabilidade social que permite conhecer os fluxos de bens e 
serviços produzidos em cada setor da economia, destinados a servir de insumos a outros setores e para atender a 
demanda final. A matriz de insumo-produto também sempre foi útil para análises envolvendo os efeitos 
multiplicadores da renda e do emprego, bem como para estudos de economia regional e urbana. 
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A construção do modelo requer a coleta de dados originários das transações 
econômicas que as atividades produtivas estabelecem entre si, enquanto setores 
produtores e consumidores de bens e serviços, e da demanda externa ao setor 
produtivo, ou demanda final, observados a partir de uma definição geográfica e 
lapso de tempo específico. Desse modo, sendo a produção da economia dividida em 

n atividades denotadas porix , o valor monetário dos fluxos de produtos da 

atividade i (origem do recurso, crédito no sistema) para a atividade j (destino do 

recurso, débito no sistema) denotado porijz , e a demanda final pelas atividades 

denotada por iy , pode-se construir o seguinte sistema de identidades. (GRIJÓ & 

BÊRNI, 2006, p. 11). 
 

1x ≡ 11z  12z+ nz1...+ 1y+  

2x ≡ 22z  21z+ nz2...+ 2y+  

nx ≡ 1nz  2nz+ nnz...+ ny+                                                  (1) 
 

Onde ix  é o consumo intermediário de todos os setores, ijz expressa o montante 

referente aos setores da economia e o iy  significa a demanda final. 

Dado que a equação (1) expressa que o consumo intermediário ( ix ) do setor um se 

destina a todos os setores, de acordo com os seus montantes ( ijz ). Assim, as aquisições de 

bens e serviços da atividade i  pela atividade j dependem exclusivamente do total da produção 

da atividade j  no mesmo período de tempo. Desta forma, o coeficiente técnico da produção 

pode ser encontrado pela razão consumo intermediário em termos de produto final.  

 

ija  ≡ 
j

ij

x

z
                                                                (2) 

 
Para tal, adotando-se a hipótese de que os coeficientes técnicos são constantes ao 

longo do tempo, a equação (2) passa a adquirir a seguinte forma: 

 

jijij xaz =                                                                (3) 

 
Logo, o sistema de equações constante no (1) poderão ser rescritas assim: 
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O sistema de equações (4) nos permite deduzir as seguintes matrizes: 
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Portanto,  yAxx += , ou seja, Byx =                                                             (6) 

Sabendo que ( )AIB −= 1−                                                                                  (7) 

 

Vale salientar que os vetores “x” e “y”, referem-se ao consumo intermediário e 

demanda final setorial respectivamente. Portanto, “A” representa a matriz de coeficientes 

técnicos de produção e a partir dele e através de uma álgebra matricial pode-se chegar ao “B” 

que é a matriz de produto final. O sistema é do tipo Setor Produto, isto é, na essência, assume-

se que cada setor produz um único bem, que não é produzido pelos demais setores. Assim, 

cada um desses setores possuiria um multiplicador diferente, porém este efeito multiplicativo 

(multiplicadores do tipo I, ou seja, efeito indireto) não se restringe apenas à demanda por 

insumos intermediários.  

Do lado da demanda por insumos primários o processo também se repete, só que de 

uma forma um pouco diferente, isto é, um aumento na demanda por mão-de-obra fará com 

que haja um aumento no poder aquisitivo das famílias, gerando, desta forma, uma elevação na 

demanda por produtos finais. Isto fará com que haja um incremento, novamente, do nível de 

atividade dos setores produtores, que, por sua vez, vão aumentar a demanda pelos diversos 

tipos de insumos, inclusive mão-de-obra, que causará um novo aumento no poder aquisitivo, 

causando um aumento na demanda final das famílias, e assim sucessivamente até que o 

sistema chegue ao equilíbrio. Este aumento do emprego causado devido ao aumento na 

demanda do consumo das famílias é chamado de efeito induzido ou multiplicadores do tipo II 

(GUILHOTO, 2004; GUILHOTO et al. 2010). 

 

 

 

 



                                                                                                                                             37                                     

4 PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE AMÊNDOA DE CASTANHA DE CAJ U NO 

MUNDO, NO BRASIL E NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

 

Segundo Andrade Neto (2006) o cajueiro – ANACARDIUM OCCIDENTALE – é 

considerada uma das fruteiras mais importantes e de ampla distribuição nos trópicos. Sua 

origem é bastante discutida, mas as provas indicam de forma convincente, ser o Brasil ou todo 

o Norte da América do Sul e parte da América Central, os centros de procedência dessa 

espécie, pois existem registros históricos de que ainda antes da chegada dos portugueses, o 

caju já constituía a base alimentar dos autóctones, como é o caso dos Tremembés que 

fermentavam o suco de caju, conhecido como mocororó e bebido em alguns rituais 

tradicionais. 

Ainda segundo o mesmo autor, a castanha de caju tem várias utilidades: do fruto 

obtém-se amêndoa de castanha de caju, que é rica em fibras, proteínas, minerais (magnésio, 

ferro, potássio, zinco, etc.), vitaminas (carboidratos, cálcio, fósforo, sódio, etc.). Da película 

que cobre a amêndoa é extraído o tanino. A casca pode ser também usada como combustível 

nas unidades de processamento. O pseudofruto de caju também tem um alto poder nutritivo, 

por exemplo, pode ser usado para preparar suco, mel, rapaduras, cajuína, etc.  

A agroindústria do caju possui uma ocupação geográfica produtiva bem definida, 
concentrando-se em poucos países do terceiro mundo, como Índia, Vietnã, Brasil e 
alguns outros de Leste africano. O grande negócio do caju reside na comercialização 
da amêndoa, que movimenta em torno de meio bilhão de dólares por ano, tendo em 
vista as exportações globais, que se destinam notadamente para os Estados Unidos, 
Europa e alguns países asiáticos. (LEITE, 1994, p. 24). 

Assim, este capítulo analisa a produção e o mercado (importação e exportação) da 

amêndoa de castanha de caju no mundo, no Brasil e no Rio Grande do Norte. Para isto foram 

utilizados dados relativos à quantidade produzida, área colhida, produtividade e participação 

no mercado, com o objetivo de dar ao leitor uma visão panorâmica da produção e da 

comercialização deste produto.  

 

 

4.1 Produção e comercialização mundial de castanha de caju  

 

 O Brasil é o quinto maior produtor de castanha de caju do mundo, tendo produzido, 

em 2008, aproximadamente 245 mil toneladas. Vietnam, Índia, Costa do Marfin e Nigéria 
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apresentaram uma produção superior à brasileira neste ano. Contudo, dentre os países listados 

em termos da área colhida, o Brasil só perde para a Índia. Esse fato evidencia uma questão 

importante, qual seja, embora o Brasil seja o segundo país em termos da área colhida, 

apresenta uma produtividade muito baixa, ou seja, é o último em termos de produtividade 

entre os dez maiores produtores mundiais, 325,4 kg/ha (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Área, produtividade e quantidade produzida dos principais produtores mundiais de 
castanha de caju, em 2008 

Ranking segundo 
produção 

País Área colhida (ha) 
Produtividade 

(kg/ha) 
Produção (t) 

1º Vietnam           402.700,00            2.956,50    1.190.600,00  
2º India           868.000,00              766,10       665.000,00  
3º Nigéria           330.000,00            2.000,00       660.000,00  
4º Costa do Marfim           660.000,00              424,20       280.000,00  
5º Brasil           747.434,00              325,40       243.253,00  
6º Indonésia           308.129,00              462,50       142.536,00  
7º Filipinas             27.517,00            4.082,30       112.334,00  
8º Tanzânia             94.000,00            1.054,20         99.100,00  
9º Moçambique             60.000,00            1.416,60         85.000,00  

10º Guiné-Bissau      212.000,00              382,00         81.000,00  

Fonte: FAOSTAT (2010), elaborado pelo autor.  
 

 

  O Vietnam que é o maior produtor mundial de castanha de caju tem uma 

produtividade quase dez vezes superior a do Brasil. Embora este seja segundo no ranking em 

termos de produtividade, 2.956,50 kg/ha atrás de Filipinas, 4.082,30 kg/ha.   

No mercado internacional, o Brasil se destaca como terceiro maior exportador de 

amêndoa de castanha de caju, com um volume comercializado de 35.410 toneladas em 2008, 

o que representa uma parcela de aproximadamente 9% do total exportado no ano, atrás do 

Vietnam e da Índia, que participaramm com 40% e 31% respectivamente no total de amêndoa 

de castanha de caju comercializado no mercado internacional no mesmo ano (Tabela 2). A 

Holanda e a Indonésia aparecem como quarto e quinto maiores exportadoes, com o primeiro 

representando 7% e segundo 3% do volume exportado neste ano deste produto. Vale salienter 

que a Holanda não produz castanha, porém funciona exclusivamente como entreposto de 

distribuição.  

Os dados da Tabela 2 evidenciam um fato muito interessante no mercado expotador de 

amêndoa de castanha de caju, isto é, uma estrutura de mercado fortemente concentrada, ou 
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seja, um mercado extremamente oligopolizado, pois os cinco maiores exportadores deste bem, 

juntos, representam 80% do total exportado, sendo que só os dois primeiros juntos respondem 

por uma parcela de mercado de aproximadamente 71%. Os restantes cinco maiores 

exportadores listados no ranking têm apenas 6% da parcela de mercado.  

Além disso, quando confrontados os dados das Tabelas 1 e 2, percebe-se que dentre os 

maiores produtores mundiais de castanha de caju, considerando o ano de 2008, a Índia é o que 

destinou a maior parcela ao mercado internacional. O país colocou 19% da sua produção total, 

seguido pelo Brasil e Vietnam 15% e 14% respectivamente. 

 

Tabela 2: Principais exportadores de amêndoa de castanha de caju e participação no mercado 
exportador, 2008  

País 
Quantidade exportada 

(Tonelada) 
Participação no mercado 

exportador (%) 

Vietnam 160.839 39,88 
India 125.486 31,11 
Brasil 35.410 8,78 
Holanda 26.698 6,62 
Indonésia 10.403 2,58 
Emirados Àrabes Unidos 9.389 2,33 
Tanzânia 77.25 1,92 
Kénia   69.98 1,74 
Alemanha 4.851 1,20 
Moçambique 3.346 0,83 
Mundo 403.302 100,00 
Fonte: FAOSTAT (2010), elaborado pelo autor. 

 
 

Do lado importador o grande destaque é para os Estados Unidos (EUA) com quase 

31% de todas as importações de amêndoa, seguido da Holanda 14% e União Européia (UE), 

que representou cerca de 7% do mercado importador, em 2008 (Tabela 3). A grande 

constatação dos dados dessa Tabela é que embora seja evidente uma estrutura de mercado 

oliopsonizada, diferentemente da estrutura do mercado exportador essa é menos concentrada, 

sendo que os cinco maiores importadores juntos representam aproximadamente uma parcela 

de 60% do mercado importador deste bem. Considerando todos os dez países listados no 

ranking, eles juntos representam em torno de 75% do volume total importado em 2008. 
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Tabela 3: Principais importadores mundiais de castanha de caju sem casca, em toneladas e 
participação no mercado, importador, em 2008 

País Quantidade importada (t) 
Participação no mercado 

importador (%) 

EUA                112.415,00  30,99 
Holanda                  49.320,00  13,60 
 Reino Unido                  26.917,00  7,42 
Alemanha                  19.265,00  5,31 
Emirados Arabes Unidos                  19.175,00  5,29 
Austrália                  18.120,00  5,00 
Canadá                  14.697,00  4,05 
Federação Russa                  10.210,00  2,81 
França                     8.927,00  2,46 
Belgica                    6.598,00  1,82 
Mundo                362.706,00  100,00 
Fonte: FAOSTAT (2010), elaborado pelo autor. 
 

 

4.2 Produção e comercialização da castanha de caju no Brasil 

 

 

A produção da castanha de caju no Brasil não se distribui de modo linear em todo o 

território nacional, mas sim de uma maneira descontínua e com pontos de concentração bem 

evidentes. 

Analisando a Tabela 4, que apresenta a produção da castanha de caju entre as cinco 

regiões do país e os três estados maiores produtores deste bem, percebe-se que a região 

Nordeste é a maior produtora do país, aliás, concentra quase a totalidade do que é produzido 

no Brasil, isto é, aproximadamente 99%. No que se refere a área plantada a cifra é quase 

idéntica ao da produção, considerando os dados da PAM (2009). 

Dentre os estados produtores da castanha de caju, o destaque vai para o Ceará que no 

ano considerado produziu 104.421 toneladas numa área total de 396.538 Ha, representando 

assim quase a metade da quantidade produzida e mais da metade do total da área colhida. O 

Rio Grande do Norte é o segundo maior produtor do país com uma quiantidade produzida de 

48.918 toneladas correspondente a 22% do total e uma área de 126.585 Ha, 17% do total, 

seguido do Piauí que tem uma produção de 42.963 de toneladas, que equivale a 19%, colhida 

numa área de 170.545 Ha.    
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Tabela 4: Quantidade produzida, valor da produção e área plantada de castanha de caju nas 
regiões do Brasil, no Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí, em 2009 

  
Quantidade 
produzida (Ton) % 

Valor da pção (Mil 
R$) % 

Área colhida 
(há) % 

Norte          2.383,00         1,08           1.957,00       0,99          3.072,00  0,41 

Nordeste      217.567,00        98,67       194.620,00     98,60      754.168,00  99,48 

Sudeste  -   -   -   -   -  - 

Sul  -   -   -   -   -  - 

Centro-Oeste             555,00         0,25              802,00       0,41            845,00  0,11 

       

CE      104.421,00        47,36         94.879,00     48,07      396.538,00  52,31 

RN        48.918,00        22,18         47.869,00     24,25      126.585,00  16,70 

PI        42.963,00        19,48         34.866,00     17,66      170.545,00  22,50 

Brasil      220.505,00      100,00       197.379,00    100,00      758.085,00  100,00 

Fonte: IBGE - SIDRA - PAM (2010), elaborado pelo autor. 

 

As exportações são concentradas nos três estados brasileiros, os quais são os maiores 

produtores: Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí. Os dois primeiros estados exportaram, em 

2010, cerca de 34 mil e 9 mil toneladas respectivamente  – o equivalente a quase 95% das 

exportações nacionais. Para os efeitos de análise só serão considerados esses dois estados. 

Assim, o gráfico 1 apresenta a variação do valor das exportações de amêndoa de 

castanha de caju FOB (Free on board) do Ceará e do Rio Grande do Norte, em mil dólares 

entre 1990 a 2010. Observando o gráfico, percebe-se no caso de Ceará uma tendência muito 

volátil, tendo observado o valor mínimo em 2002 e o máximo em 2009. Ao passo que o Rio 

Grande do Norte mostra uma tendência moderadamente ascendente, embora tenha 

apresentado também algumas quebras, refletindo basicamente a alta dependência da atividade 

aos fatores climáticos.  
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Gráfico 1: Variação do valor das exportações FOB do CE e RN, em mil dólares, entre 
1990 a 2010. 
Fonte: IBGE. Elaborado pelo autor. 

 
Entretanto, deve-se salientar que as exportações brasileiras se devem quase 

exclusivamente, a 8 grupos industriais, possuidores de 14 unidades fabris, sendo 9 no Ceará, 3 

no Rio Grande do Norte e 1 no Piauí9. Assim, o volume exportado, por estado, representa uma 

combinação de produção e processamento da castanha de caju. 

O Ceará é o maior produtor (e exportador) de amêndoa de castanha de caju do Brasil. 

Responde em média por aproximadamente 80% tanto em termos da quantidade como do valor 

das exportações brasileiras entre 1990 a 2010. As menores participações do estado foram 

observadas nos anos 2005 e 2006. 

No caso do Rio Grande Norte, percebe-se que o estado quase triplicou o valor de suas 

exportações deste produto durante o período, pois se no ano de 1990 o estado exportou US$ 

16.182,18 FOB, em 2010 exportou US$ 45.945,00. Contudo, embora o preço internacional do 

produto tenha demonstrado uma tendência de queda. A explicação para esse desempenho se 

deve ao aumento de quantum exportado puxado pela variação favorável do da taxa de 

câmbio10, que teve uma variação acumulada positiva no período. Assiste-se também um 

aumento significativo da participação do estado nas exportações brasileiras durante o período 

analisado. O estado representava cerca de 15% em termos da quantidade e valor das 

exportações do país no início da década de 1990 e passou a representar cerca de 20% em 

                                                 
9 Estes dados foram retirados do relatório da SEBRAE (2005), de acordo com este relatório, os dados foram 
obtidos mediante entrevistas. Contudo, enaltece que os dados anteriores reportavam 24 unidades no Brasil, com 
capacidade de processamento de 264 mil toneladas / safra, muito acima da produção da época. 
10 Ver o anexo E. 
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2010, um acréscimo de aproximadamente 33% (Gráfico 2)11, uma cifra que poderia ser 

melhor, se uma parcela significativa da castanha de caju in natura do estado não vazasse para 

o  Ceará, onde é processada e exportada para o exterior, o que explica em parte o absolutismo 

do estado cearense na exportação de amêndoa de castanha de caju do país.  

  

 

Gráfico 2: Variação da participação do CE e do RN no valor das exportações 
totais do Brasil, entre 1990 a 2010. 
Fonte: IBGE. Elaborado pelo autor. 

 

No que se refere ao destino das exportações brasileiras, percebe-se que o principal 

destino destas é os Estados Unidos da América, que é o maior importador mundial deste 

produto. Durante todo o período considerado na análise, em média mais de 70% das 

exportações brasileiras foram destinadas aos EUA, sendo que até o final da década de 1990 o 

segundo destino era o Canadá. Entretanto, entre o final da década de 1990 até os dias atuais, o 

Canadá perdeu essa posição para União Europeia. 

Ambos os estados que concentram mais de 90% das exportações do país também têm 

os Estados Unidos como principal destino, ou seja, seguem a mesma tendência do Brasil. 

Contudo, até o início dos anos 2000, o Canada era o segundo mercado das exportações do Rio 

Grande do Norte, mas começou a dividir essa importância com a União Européia, tendo 

perdido essa posição nos três últimos anos. Para as exportações cearenses, o Canadá só se 

configurou como o segundo mercado até na primeira metade de década de 1990. A partir daí, 

dividiu a importância com a União Europeia até os cinco últimos anos quando perdeu a 

posição definitivamente por este.    

                                                 
11 Para mais detalhes consultar a tabela no anexo A. 
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Tabela 5: Percentuais de exportações de amêndoa de castanha de caju por destino do Brasil, 
RN e CE, de 1990 a 2010 

Brasil Rio Grande do Norte Ceará 
  % EUA % UE % CAN % EUA % UE % CAN % EUA % UE % CAN 

1990 80,37 5,55 5,55 77,61 1,62 1,62 80,78 6,48 6,48 
1991 78,42 4,96 12,24 84,09 1,68 12,23 77,21 5,62 12,29 
1992 89,75 6,74 10,80 82,25 2,40 12,23 79,43 6,54 9,31 
1993 76,79 7,35 10,29 78,51 5,04 13,16 76,46 7,71 9,91 
1994 74,92 8,51 10,70 75,33 2,44 18,54 74,86 9,55 9,34 
1995 76,82 8,75 9,99 82,66 2,25 12,40 76,05 9,62 9,70 
1996 76,27 9,63 10,66 71,84 6,70 19,80 76,78 9,95 9,62 
1997 74,95 10,95 8,13 81,59 7,61 5,77 74,25 11,22 8,34 
1998 72,46 11,20 9,64 76,40 2,80 11,93 71,60 12,11 9,62 
1999 77,42 9,13 8,54 74,52 1,61 18,32 77,71 10,46 6,75 
2000 79,91 8,02 7,26 83,98 3,06 6,29 78,80 9,06 7,37 
2001 78,31 7,61 7,21 84,72 7,68 1,48 76,05 7,67 8,88 
2002 74,77 10,35 8,15 78,49 13,66 1,69 73,24 9,23 10,31 
2003 74,79 9,22 9,22 75,47 12,54 12,54 73,41 8,89 8,89 
2004 74,26 8,34 8,34 76,74 6,44 6,44 72,42 8,95 8,95 
2005 66,69 12,71 12,71 68,57 10,14 10,14 65,27 13,73 13,73 
2006 72,19 11,99 4,78 78,06 8,05 6,47 70,26 13,23 4,42 
2007 66,57 13,32 8,08 72,81 7,19 12,40 64,83 14,85 7,23 
2008 63,77 15,13 6,83 68,39 14,53 7,79 62,29 15,61 6,51 
2009 65,80 17,16 6,44 68,22 15,75 7,84 64,95 17,69 6,12 
2010 59,34 17,71 7,78 56,54 19,74 11,03 59,76 17,33 7,02 
Fonte: SECEX / MDIC (2010), elaborado pelo autor. 
 

 

4.3 Um breve histórico da cajucultura no Rio Grande do Norte 

 
 

A cajucultura12 como atividade econômica relevante para o Rio Grande do Norte 

remonta ao final dos anos 1960 e início da década de 1970, quando a MAISA – Mossoró 

Agroindustrial S/A implantou uma área de 12.000 hectares, destinada a produzir matéria-

prima para a indústria (castanha e suco). 

Posteriormente, o Governo do Estado criou um grande projeto de colonização, 

originalmente denominado “Projeto de Colonização das Serras do Mel e do Carmo”, ou 

simplesmente “Projeto Serra do Mel”, visando a instalação de vilas rurais, aproveitando a 

oportunidade de financiamento que foi dada pelo Programa de Integração Nacional (PIN) e do 

Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e Nordeste 

(PROTERRA), no qual a colonização oficial aparecia como uma alternativa à reforma agrária. 

                                                 
12 Cf. entrevista concedida pelo senhor José Simplício de Holanda (Secretário Adjunto da Secretaria de 
Agricultura e Pesca do Rio Grande do Norte – SAPE) 
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A área total do projeto foi delimitada em 62.200 hectares, divididos em 1.260 lotes 

individuais de 50 hectares. Em cada lote foram desmatados 25 hectares, dos quais 15 hectares 

foram plantados com cajueiros e 10 hectares destinados ao plantio de culturas temporárias 

para subsistência da família. A área total originalmente ocupada com a plantação de cajueiros 

foi, portanto, de 18.900 hectares. De acordo com o IBGE, a área total cultivada com cajueiro 

no ano de 2010 foi de 126.585 hectares, onde foi obtida uma produção de 48.918 toneladas e 

uma produtividade de 340 quilos por hectare, que é muito baixa, se comparada com os 

padrões internacionais.  

O projeto objetivava o equacionamento e a realocação da mão de obra desalojada da 

indústria extrativa do sal, pela retração do mercado e mecanização de grande parte das salinas. 

No entanto, a maioria da população assentada veio de outras regiões do estado. A população 

litorânea, culturalmente adaptada à pesca e à extração de sal, não mostrou interesse em ser 

transferida para a Serra do Mel. 

Ademais muitos projetos foram implementados entre 1978 e 1986, totalizando 661 

projetos de reflorestamento abrangendo uma área de 62.535 hectares, o que representou cerca 

de 50% da área cultivada no estado. Além dos incentivos fiscais, as linhas de crédito 

subsidiadas e de longo prazo, financiadas pelo PROTERRA e fornecidas pelo Banco do Brasil 

e Banco do Nordeste, com taxas de juros na base de 7%, prazo de até seis anos, sem correção 

monetária, também contribuíram para a expansão da área cultivada com cajueiros tanto nas 

regiões do sertão, quanto do agreste, dos litorais sul e norte e dos micro climas serranos de 

Lagoa Nova, Cerro Corá, Martins e Portalegre.  

Atualmente, a amêndoa de castanha de caju é o quarto produto mais importante, em 

valor, da pauta de exportações do Rio Grande do Norte, ficando atrás apenas das exportações 

de óleo bruto ou petróleo, camarões e melões frescos. Assim, coloca-se como segundo 

produto mais importante de exportação no setor do agropecuário.  

Diversos fatores têm contribuído para a melhoria do desempenho da cajucultura, entre 

os quais podem ser citados: o câmbio mais favorecido, a elevação dos preços das commodities 

agrícolas, e a introdução de inovações tecnológicas, como o desenvolvimento de variedades 

mais precoces e mais produtivas, e o rebaixamento das copas, o que permitiu um maior 

adensamento e um maior retorno econômico dos pomares. 
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4.3.1 Produção de castanha de caju no Rio Grande do Norte 

 

 

 O Rio Grande do Norte é o segundo maior produtor e exportador de castanha de caju 

do Brasil, atrás apenas do Ceará. Em 2009 o estado produziu 48.918 toneladas de castanha de 

caju e exportou cerca de 9 mil toneladas de amêndoas, sendo que quase a totalidade desse 

volume foi destinada aos Estados Unidos da América, Canadá e a União Européia, isto é, 

70%, 16% e 8% respectivamente. 

 No Estado, a produção de castanha de caju é bastante dispersa, tendo em conta que a 

plantação desse produto se distribui por quase todo o território norte-rio-grandense. Contudo, 

considerando a participação municipal no total produzido pelo estado, percebe-se uma nítida 

concentração desta atividade em alguns municípios. 

 

Tabela 6: Área, produtividade e quantidade produzida dos principais 
municípios produtores da castanha de caju no RN, em 2009 

Ranking 
segundo 
produção  

Município 
Área colhida 

(Ha) 
Produtividade 

(t/ha) 
Produção 

(t) 

1º Serra do Mel        26.000,00  0,50 
  

13.000,00  

2º Macaíba        14.000,00  0,30 
    

4.200,00  

3º Apodi         7.800,00  0,38 
    

2.964,00  

4º Cerro Corá         6.500,00  0,42 
    

2.730,00  

5º Mossoró         8.240,00  0,30 
    

2.472,00  

6º Lagoa Nova          4.800,00  0,48 
    

2.304,00  

7º João Câmara         3.300,00  0,60 
    

1.980,00  

8º Pureza         6.500,00  0,30 
    

1.950,00  

9º Caraúbas          5.000,00  0,30 
    

1.500,00  

10º Touros          4.800,00  0,29 
    

1.392,00  

Fonte: IBGE - SIDRA - PAM (2010), elaborado pelo autor.  
 

Segundo os dados da tabela 6, que apresenta o ranking municipal da produção de 

castanha de caju do estado, o maior produtor é o município de Serra do Mel, com uma 

produção de 13 mil toneladas em 2009, seguido de Macaíba, Apodi, Cerro Corá e Mossoró, 
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ambos com 4,20 mil; 2,96 mil; 2,73 mil; 2,47mil toneladas respectivamente.  Entretanto, em 

termos de produtividade, o município de João Câmara embora se enquadre em última posição, 

considerando a área colhida, se destaca como o primeiro com 0,60 toneladas por hectare. Já o 

município de Macaíba, segundo em produção e área colhida só ganha de Touros em termos de 

produtividade. 

 Conforme salientado anteriormente, a figura 1 nos possibilita fazer uma observação 

importante, o qual seja que, não obstante o fato de a plantação de caju se distribuir por todo 

território do estado, porém essa distribuição não é linear. Os dados sobre a produção mostram 

que os dez maiores produtores do estado representam mais de 70% do total produzido, sendo 

que os cinco primeiros juntos representam mais da metade do total. Percebe-se também que 

apenas 18 municípios são expressivos na produção total do estado, considerando essa 

expressividade a partir de 1%. Assim, 8 municípios (Severiano Melo, Portalegre, São Miguel 

de Gostoso, Galinhos, Areia Branca, Caiçara do Norte, Bodó e Vera Cruz) representam 

efetivamente entre 1% a 2,5% da produção do estado, 5 municípios (Lagoa Nova, João 

Câmara, Pureza, Caraúbas e Touros) apresentam uma participação de 2,5% a 5%, 3 

municípios (Apodi, Cerro Corá e Mossoró) têm uma participação de 5% a 7,5%, de 7,5% a 

10%, um município (Macaíba) e mais de 10% também um município (Serra do Mel).  

 

 

 
Figura 1: A participação municipal na produção de castanha de caju no RN 
Fonte: IBGE – SIDRA – PAM (2009), elaborado pelo autor. 
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Ao todo quase 90% da produção provêm dos territórios rurais do estado, sendo que a 

área de maior concentração é a do território de Assú-Mossoró, que representou em 2009 cerca 

de 40% da produção do estado, seguido por Mato Grande (16%), Seridó e Sertão de Apodi, 

ambos com aproximadamente 14%, Alto Oeste com 4%, Trairí e Potengi com 2% e 1% 

respectivamente. Deve-se salientar que essa distribuição se explica por dois fatores: por um 

lado, as condições climáticas e do solo13 de cada território e por outro, a quantidade de terras 

cultiváveis destinada a essa atividade, que na maioria das vezes também depende dos 

incentivos do governo de estado. 

Referente ao beneficiamento e a comercialização da amêndoa, de acordo a Secretaria 

da Agricultura do Estado do Rio Grande do Norte (2010) e a Fundação Banco do Brasil, o 

estado conta atualmente com 13 unidades de beneficiamento, sendo 3 de grande porte e 10 

mini fábricas. No total, o estado conta com uma capacidade instalada de 75 mil toneladas/ano, 

65 mil pertencente às grandes indústrias, tais como: Usibrás (20 mil toneladas/ano), Aficel (20 

mil toneladas/ano) e Iracema (25 mil toneladas/ano); e 10 mil toneladas/ano das mini fábricas. 

No quesito comercialização, o estado como um todo conta com apenas duas centrais de 

comercialização: uma no município de Serra do Mel e outra em Apodi. 

 

 

4.3.2 Evolução da área colhida, quantidade produzida, e a produtividade no Rio Grande do 

Norte e nos territórios rurais potiguares 

 

  

Considerando as variáveis área colhida, quantidade produzida, e produtividade no 

período de 1990 a 2009, percebe-se que a área colhida no estado apresentou um crescimento 

significativo entre dois primeiros anos da série, após os quais se manteve estável durante os 

dois anos seguintes, em seguida, isto é, em 1994 apresentou uma queda considerável e depois 

mostrou um período de comportamento bastante volátil até 1999, quando se acentuou a queda 

iniciada em 1994. Entretanto recuperou a tendência crescente a partir de 2001, seguindo um 

período de crescimento moderado até 2008, quando voltou a ter um forte crescimento 

(Gráfico 3).   

 

 

                                                 
13 Ver o zoneamento de risco climático do caju (MAPA) e o mapa da potencialidade do estado na produção do 
caju em anexo. 
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Gráfico 3: Evolução da área colhida na produção de castanha de caju no 
RN e nos territórios rurais potiguares entre 1990 a 2009. 
Fonte: IBGE. Elaborado pelo autor. 

 
 
 No que concerne aos territórios rurais potiguares ainda sobre a variável área colhida, 

considerando os anos de 1990, 2000 e 2009, observa-se que o território de Assú-Mossoró é o 

único que teve um recuo acentuado nos dois primeiros anos em questão, todos os demais 

territórios tiveram acréscimos, com a exceção dos territórios de Sertão de Apodi e Alto Oeste 

em que essa variável se manteve estável, mas entre 2000 e 2009 todos apresentaram 

crescimento, tirando os menos expressivos (Trairí e Potengi) e Mato Grande que teve uma 

ligeira queda. 

 Em termos da quantidade produzida no estado, o desenho do seu comportamento é 

quase similar ao da área colhida. A variável teve um forte crescimento entre os dois primeiros 

anos, tendo atingido o seu ponto máximo em 1991. Contudo, esse crescimento vigoroso foi 

seguido de uma forte retração em 1992 e se acentuou em 1993, atingindo o seu valor mínimo. 

Em 1994, verificou-se uma significativa recuperação, mas que não levou a produção ao 

patamar do início da década. Após 1996 voltou a cair e desde então houve um período de 

muita volatilidade, mas com tendência de crescimento positivo a partir de 2001 até 2006, 

quando voltou a registrar uma queda inexpressiva acompanhada de uma recuperação a partir 
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de 2007 (Gráfico 4). Não obstante uma perceptível tendência volátil da produção no estado, 

durante o período analisado, porém, considerando os dois extremos da série, observa-se uma 

variação positiva de 110, 44%, o que evidencia um crescimento significativo durante o 

período.  

As razões deste desempenho provavelmente se devem por um lado ao aumento da 

densidade média dos cajueirais que até então se configuravam muito dispersos, a introdução 

do cajueiro anão (mais produtivo em relação ao cajueiro gigante) em algumas regiões do 

estado e por outro lado, a uma maior capacitação e esclarecimento dos agricultores sobre este 

tipo de cultura, através da assistência técnica dos diferentes órgãos do governo, organismos 

não governamentais, cooperativas, etc., como foi referido anteriormente.  

  

 

Gráfico 4: Evolução da quantidade produzida de castanha de caju no RN e nos 
territórios rurais potiguares entre 1990 a 2009. 
Fonte: IBGE. Elaborado pelo autor. 

 

Nos territórios rurais, observa-se uma tendência crescente em todos os territórios, 

principalmente em 2009. No último ano da série verifica-se nitidamente um significativo 

acréscimo na quantidade produzida, com especial destaque para os territórios de Açú-

Mossoró e Mato Grande. Esse comportamento reflete o ganho da produtividade resultante do 
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aumento da densidade média dos cajueirais e da introdução de novas técnicas, como 

observado anteriormente. 

  A produtividade no estado teve um comportamento crescente durante todo o período 

considerado no estudo, observando maior acréscimo no último ano da série. Considerando os 

territórios rurais, no geral, também é perceptível um comportamento proativo. Entretanto, não 

se pode afirmar o mesmo para os territórios de Trairi, Potengi, Seridó e Sertão de Apodi. Os 

dois primeiros tiveram perda considerável nessa variável no ano 2000 e os últimos 

demonstraram retração no último ano, com maior intensidade no território de Seridó, que até 

então era o mais produtivo. 

 

 

Gráfico 5: A produtividade dos Territórios Rurais potiguares na produção de 
castanha de caju, nos anos 1990,2000 e 2009.  

Fonte: IBGE: Elaborado pelo autor. 
 

Entre os dois primeiros anos considerados, o território de Seridó era o primeiro em 

termos de produtividade, todavia, após a derrocada em 2009 deixou escapar essa posição para 

o território de Açú-Mosoró e agora divide a segunda posição com o Alto Oeste, seguidos de 

Potengi e Trairí e na última posição se destaca o Sertão de Apodi. 

Após o mapeamento da cajucultura no mundo, no Brasil e no Rio Grande do Norte, 

um feito que se julgou necessário, tendo em conta a intensão de oferecer ao leitor uma 

primeira aproximação do tema em estudo, o próximo capítulo será dedicado a caracterização 

da cadeia produtiva de castanha de caju no Território de Sertão de Apodi, evidenciando os 

aspectos da geração de ocupação e renda a partir da experiência da COOPAPI.  
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5 CADEIA AGROINDUSTRIAL DE CASTANHA DE CAJU NO SERT ÃO DO APODI 

 

 

A abordagem territorial é algo recente no Brasil. Começou no ano de 2003 com o 

mapeamento e definição dos territórios rurais, porém só se materializou como suporte de 

políticas públicas a partir de 2005.  

De acordo com esta abordagem, um território é um espaço geograficamente definido, 

caracterizado por critérios multidimensionais tais como ambiente, economia, sociedade, 

cultura, política e instituições, com uma população formada por grupos sociais relativamente 

distintos que se interrelacionam interna e externamente por meio de processos caracterizados 

por um ou mais elementos que indicam identidade, coesão e sentido de pertencimento 

(MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2003).  

O decreto de 25 de Fevereiro de 2008 da Presidência da República que instituiu o 

Programa Territórios da Cidadania e formalizou a divisão territorial no Brasil, dividiu o 

território nacional em 164 territórios, entre os quais se incluem 10 (dez) localizados no estado 

do Rio Grande do Norte. Em 2003 foram criados 07 (sete) territórios rurais, isto é, Açú-

Mossoró, Alto Oeste, Mato Grande, Potengi, Seridó, Sertão do Apodi e Trairí; em 2010 foram 

criados mais 03 (três) territórios, cobrindo toda a superfície do estado. A partir de 2008 todos 

os territórios passaram à categoria de territórios da cidadania, conforme estabeleceu o decreto 

a cima referido.  

O objetivo deste capítulo é mapear e analisar a cadeia produtiva de castanha de caju no 

Território de Sertão de Apodi, em particular no que se refere aos seguintes aspectos: 

encadeamentos, instituições envolvidas suas formas de relacionamento; coordenação da 

cadeia, geração de renda e ocupação nos diferentes elos que compõem a cadeia. Para uma 

maior clareza da exposição, será feita, a priori, uma breve apresentação do objeto de estudo, 

mostrando os seus aspectos gerais, alguns indicadores socioeconômicos, e, as diferentes 

formas de organização da produção da agricultura no território. 

 

 

5.1 Aspectos gerais do Território da Cidadania do Sertão de Apodi 

 

 

5.1.1 Antecedentes, localização, recursos naturais e aspectos demográficos 
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De acordo com PTDRS (2010), o Território da Cidadania do Sertão de Apodi foi 

criado em 2010, em substituição ao antigo Território Rural Sertão do Apodi, criado em 2003 

pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Trata-se da continuidade de uma concepção de 

divisão territorial que já vinha sendo difundida desde a década de 1990, com a criação dos 

polos sindicais da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Norte 

(FETARN).  

O objetivo dos polos era sistematizar informações sobre os municípios e, por 

consequência, o acesso às ações desenvolvidas pelo Movimento Sindical e pelas políticas 

públicas na esfera municipal, regional e estadual. O atual Território da Cidadania Sertão do 

Apodi, recebeu a denominação inicial, nos anos 1990, de Polo Médio Oeste, abrangendo 15 

(quinze) municípios; em 2003, passou a denominar-se Território Rural Sertão do Apodi, com 

o mesmo número de municípios; finalmente, em 2010, foram acrescentados mais 02 (dois) 

municípios, e assumida a nova e atual denominação – Território da Cidadania Sertão do 

Apodi. Nesta nova divisão foram acrescentados mais dois municípios, totalizando os 17 

(dezessete) a seguir especificados: Apodi, Campo Grande, Caraúbas, Felipe Guerra, 

Governador Dix-Sept Rosado, Itaú, Janduís, Messias Targino, Olho D’água dos Borges, 

Paraú, Patu, Rafael Godeiro, Rodolfo Fernandes, Severiano Melo, Triunfo Potiguar, Umarizal 

e Upanema.         

A partir de 2000, o Território passou a ser apoiado pelo Fundo Internacional para o 

Desenvolvimento da Agricultura – FIDA – que é uma organização internacional de 

financiamento e cooperação técnica criada pela Organização das Nações Unidas com o 

objetivo de mobilizar e fornecer, em condições de favor, recursos financeiros suplementares 

para o desenvolvimento agrícola dos estados membros em desenvolvimento. A ação do FIDA 

no Território da Cidadania do Sertão do Apodi é executada pelo Projeto Dom Helder Câmara, 

vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), cujos projetos incluem o apoio 

à cadeia produtiva da cajucultura, cuja inspiração maior vem dos princípios e das experiências 

de agroecologia que estão sendo praticados com êxito no Território. 

O Território se localiza na Mesorregião do Oeste Potiguar, sendo limitado ao norte 

pelo território Açu-Mossoró; ao sul faz fronteira com o Estado da Paraíba e o Território do 

Alto Oeste; a leste com o Território do Seridó; e a oeste com o Estado do Ceará. É banhado 

pelas bacias hidrográficas do Rio Piranhas-Açu e do Rio Apodi-Mossoró (Figura 2). 
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Figura 2: Localização do Território da Cidadania do Sertão de Apodi. 

Fonte: PTDRS 2010, Adaptado pelo autor. 

 

Em termos gerais, no Território Sertão do Apodi predomina um clima tropical quente, 

com presença de chuvas entre os meses de janeiro e junho. O período seco alcança em geral 

oito meses. A temperatura média anual varia entre 21º C e 27º C. De acordo com IDEMA 

(2009), a precipitação pluviométrica média anual varia entre 800 a 926 mm, sendo janeiro e 

Junho os meses em que ocorrem as maiores concentrações.  

O clima é semiárido e a vegetação apresenta uma paisagem com a predominância da 

caatinga hiperxerófila com abundância de cactáceas e plantas de porte mais baixo e 

espalhado, de fisionomia arbustiva, arbórea ou arborescente, densa e pouco densa, que perde 

sua folhagem no período da seca, podendo observar com frequência campos secundários 

antrópicos, campos de várzea e floresta ciliar. A Fauna do Território conserva animais de 

médio e pequeno porte, na qual se destacam algumas espécies de mamíferos, carnívoros, 

herbívoros, roedores, répteis, aves de rapina, pássaros, abelhas, entre outros (PTDRS, 2009). 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Território do Sertão 

do Apodi se estende numa área de 8.297 Km², correspondente a 15,6% da área total do estado 

do Rio Grande do Norte e conta com uma população total de 157.203 habitantes. Deste total, 

101.420, correspondentes a 64,52% vivem na zona urbana e 55.783, correspondentes a 

35,48% vivem na zona rural. A densidade demográfica do Território varia entre 10,07 e 49,91 

habitantes por quilômetro quadrado, sendo que a média do território é de 24,91 habitantes por 

quilômetro quadrado, que pode ser classificada como baixa, em comparação a média estadual, 

que é cerca de 50 habitantes por quilometro quadrado.  
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Tabela 7: Área e aspectos demográficos do Território do Sertão de Apodi, 2010. 

Municípios 

População 
Área 
(Km²) 

Densidade 
Demográfica 

Total Urbana Rural 

Apodi 34.763 17.531 17.232 1549,40 21,69 
Governador Dix-Sept Rosado 12.374 6.806 5.568 1263,40 10,96 
Caraúbas 19.576 13.704 5.872 1096,20 17,88 
Campo Grande 9.289 5.002 4.287 896,90 10,36 
Upanema  12.992 6.298 6.694 853,60 14,87 
Paraú 3.859 3.335 524 410,80 10,07 
Patu 11.964 10.159 1.805 319,10 37,49 
Janduís 5.345 3.992 1.353 304,80 17,53 
Felipe Guerra 5.734 3.875 1.859 282,10 21,35 
Truinfo Potiguar 3.368 2.197 1.171 268,70 12,53 
Umarizal 10.659 9.069 1.590 213,50 49,91 
Severiano Melo 5.752 2.118 3.634 157,80 36,44 
Rodolfo Fernandes 4.418 3.734 684 154,80 28,53 
Olho D'água dos Borges 4.295 3.240 1.055 150,90 30,42 
Messias Targino 4.188 3.638 550 135,00 31,00 
Itaú 5.564 4.789 775 133,00 41,83 
Rafael Godeiro 3.063 1.933 1.130 96,50 30,61 

Total do Território 157.203 101.420 55.783  8.297,00  24,91 

Fonte: IBGE - censo populacional (2010), elaborado pelo autor. 

 

Dentre os municípios que compõem o território, o Apodi se destaca em termos de área 

e número de habitantes, porém Itaú é mais denso demograficamente e penúltimo considerando 

a área total dos municípios. 

 

 

5.1.2 Alguns indicadores socioeconômicos do Território do Sertão de Apodi 

 

 

Para um breve traçado do perfil socioeconômico do Território do Sertão de Apodi 

foram selecionados alguns indicadores, tais como: Produto Interno Bruto dos municípios que 

compõem o território; Produto Interno Bruto per capita; Índice de concentração de renda de 

Gini; composição do Produto interno Bruto do território; Índice de Desenvolvimento Humano 

e os seus respectivos sub-índices. Assim, constatou-se que o PIB do Território em 2008 foi de 

R$ 58.194.000,40, o que corresponde a um PIB per capita de R$ 5.410,76 no mesmo ano. 
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 Em termos de concentração de renda medida pelo indicador de Gini, o território 

apresenta uma concentração média 0,57 no ano de 2000 (última publicação do Atlas do 

Desenvolvimento Humano para o Brasil do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento), revelando uma menor concentração de renda quando comparado ao estado 

do Rio Grande do Norte e o Brasil, que na mesma publicação apresentaram indicadores de 

0,66 e 0,65 respectivamente (Tabela 8). 

Todavia, deve-se ressaltar que existe uma grande heterogeneidade nos indicadores ora 

apresentados entre os municípios que fazem parte deste território, principalmente no que diz 

respeito ao PIB e ao PIB per capita. Percebe-se que em termos da produção total, o município 

de Apodi se destaca, sendo seguido por Caraúbas e o Governador Dix-Sept Rosado. Na última 

posição nesses termos, aparece Triunfo Potiguar. Contudo, considerando a produção total em 

termos do total da população residente, o destaque vai para Felipe Guerra.  

Em relação à concentração de renda, não se observou uma grande heterogeneidade, 

isto é, os municípios apresentaram uma situação quase homogênea (indicador de Gini na faixa 

de 0,50), com a exceção dos municípios de Patu, Paraú, Triúnfo Potiguar e Campo Grande 

que apresentaram este indicador maior que os demais (faixa de 0,60), especial destaque para o 

município de Patu. 

 

Tabela 8: PIB, PIB per capita e índice de Gini no Território do Sertão de 
Apodi 

Municípios 

PIB a preços 
correntes 
(1.000 R$) 

(2008) 

PIB per 
capita (R$) 

(2008) 

Índice de 
Gini renda 

(2000)  

Apodi    251.686,05      7.060,31  0,55 
Governador Dix-Sept Rosado    130.417,97    10.231,27  0,55 
Caraúbas    167.479,97      8.236,85  0,53 
Campo Grande      35.164,58      3.824,73  0,61 
Upanema       75.779,54      5.773,24  0,59 
Paraú      14.492,91      3.634,13  0,60 
Patu      45.134,83      3.879,56  0,66 
Janduís      21.858,79      3.925,08  0,55 
Felipe Guerra      64.776,40    11.076,68  0,52 
Truinfo Potiguar      13.835,56      4.118,95  0,63 
Umarizal      49.749,99      4.547,95  0,59 
Severiano Melo      25.660,01      4.479,75  0,54 
Rodolfo Fernandes      18.868,94      4.011,25  0,52 
Olho D'água dos Borges      17.319,24      3.789,77  0,54 
Messias Targino      18.962,94      4.853,58  0,54 
Itaú      23.147,21      3.899,46  0,55 
Rafael Godeiro      14.969,86      4.640,38  0,56 
Média do Território 58.194,40 5.410,76 0,57 
Fonte: IBGE - censo populacional (2010) e Atlas do Desenvolvimento Humano (2000), 
elaborado pelo autor. 

 



                                                                                                                                             57                                     

Considerando o Valor Bruto Adicionado pelos diferentes setores da Economia, o 

gráfico 6 revela que a maior participação relativa provém do setor de serviços, 38%, seguido 

de Indústria e Administração Pública, 27% e 25% respectivamente. Mas, de acordo com a 

Secretaria Extraordinária para Assuntos Institucionais do Rio Grande do Norte (2007), essa 

composição esconde uma questão muito importante, que merece ser explicitada. Segundo essa 

Secretaria, a elevada participação da indústria no PIB do Território do Sertão do Apodi não 

deve ser encarada como a preponderância de um setor industrial pujante e diversificado, tendo 

em conta que o montante gerado por este, inclui o valor obtido com a extração mineral, 

principalmente petróleo.  

 

 

Gráfico 6: Participação relativa dos diferentes setores da Economia no Valor Bruto 
Adicionado do Território do Sertão de Apodi. 
Fonte: IBGE. Elaborado pelo autor. 
  

De fato, o valor adicionado da indústria nos municípios produtores de petróleo do 

Território (Apodi, Caraúbas, Felipe Guerra, Gov. Dix-sept Rosado e Upanema) corresponde a 

cerca de 90% do valor adicionado da indústria em todo o Território, o que demonstra que a 

indústria do território é eminentemente extrativa mineral. Nota-se também que a principal 

vocação produtiva do território (o setor agropecuário) pouco contribuiu para a composição do 

total gerado na região. A explicação para tal, talvez se deva ao fato dos principais produtos ali 

produzidos possuírem baixo valor agregado e a produção no geral ser de pequena escala. 

Além disso, a forte presença de atravessadores nos tradicionais canais de comercialização 

também contribui para restringir cada vez mais o volume (em termos do Valor Adicionado 

Bruto) gerado por esse setor. 
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Em termos do Desenvolvimento Humano, de acordo com a classificação do Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o território pode ser considerado de 

Desenvolvimento Humano médio e a situação entre os componentes do território nesse 

quesito é quase homogênea, havendo no caso algumas pequenas variações, mas que podem 

ser encaradas como insignificantes. No que concerne aos sub-índices que compõem o Índice 

do Desenvolvimento Humano dos Municípios que fazem parte do Território de Sertão de 

Apodi, observa-se que o de maior destaque é o IDH-M Educação e o pior entre eles é o IDH-

M Renda.  

 

 

Tabela 9: Desenvolvimento Humano no Território do Sertão de Apodi em 2000 

Municípios IDH - M 
IDH - M 
Renda 

IDH - M 
Longevidade 

IDH - M 
Educação 

Apodi       0,654         0,520              0,717          0,724  
Governador Dix-Sept Rosado       0,637         0,506              0,660          0,746  
Caraúbas       0,614         0,518              0,600          0,723  
Campo Grande       0,611         0,529              0,609          0,694  
Upanema        0,589         0,476              0,609          0,681  
Paraú       0,612         0,538              0,609          0,689  
Patu       0,676         0,596              0,698          0,735  
Janduís       0,604         0,514              0,609          0,688  
Felipe Guerra       0,633         0,518              0,623          0,758  
Truinfo Potiguar       0,633         0,486              0,573          0,673  
Umarizal       0,643         0,540              0,648          0,740  
Severiano Melo       0,631         0,492              0,695          0,707  
Rodolfo Fernandes       0,653         0,534              0,729          0,697  
Olho D'água dos Borges       0,631         0,513              0,696          0,683  
Messias Targino       0,614         0,528              0,609          0,705  
Itaú       0,675         0,542              0,706          0,778  
Rafael Godeiro       0,637         0,514              0,648          0,749  
Média do Território 0,632 0,521 0,649 0,716 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO, 2000), elaborado pelo autor. 

 

Contudo, vale ressaltar que a situação do sub-índice IDH-Renda no território não é 

estranha, uma vez que reflete o desenho da estrutura fundiária do mesmo. Uma estrutura 

fundiária muito concentrada, em que a agricultura familiar representa mais de 80%, porém 

ocupa menos de 20% das terras agricultáveis (essa questão será retomada com mais detalhes e 
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propriedade no próximo item deste capítulo). Como consequência desse cenário desolador, 

assiste-se também na mesma perspectiva uma significante desigualdade de renda.  

 

 

5.2 Agricultura e a estrutura fundiária no Sertão de Apodi 

 

 

De acordo com o IBGE (Censo Agropecuário de 2006), o Território Sertão do Apodi 

tem no total uma área rural de 382.924 ha e se caracteriza pela existência de grandes, médios 

e pequenos estabelecimentos agropecuários. Existe no Território um total de 10.789 

agricultores, dentre os quais, 9.153 (85%) se dedicam ao modo camponês de fazer agricultura, 

ou seja, praticam a Agricultura Familiar. O modo camponês de fazer agricultura aqui encarada 

no sentido de Ploeg (2008), em que a interação multifacetada e constante entre o homem e a 

natureza viva é uma característica fortemente marcante, isto é, o processo de produção através 

do qual a natureza é convertida em bens e serviços para o consumo humano. 

Uma agricultura que se fundamenta essencialmente em um fluxo relativamente 

autônomo de recursos produzidos e reproduzidos na própria unidade agrícola, em que apenas 

uma parte da produção total é vendida, sendo a outra parte reutilizada na própria unidade 

agrícola. Essa segunda parte que retorna aos ciclos futuros seria o principal responsável pela 

criação de uma forma de autossuficiência que não está relacionada com o consumo familiar 

de alimentos, mas com o funcionamento da unidade agrícola como um todo. O aumento da 

produção nessa forma de fazer agricultura se dá via intensificação de trabalho, isto é, uso de 

mais fator trabalho por objeto do trabalho. A artesanalidade14 é estratégica, isto é, a 

capacidade de obter resultados produtivos elevados e prósperos por objeto de trabalho de 

forma sustentável, de modo a evitar cair nas relações mercantis de dependência. 

O modo empresarial e capitalista de fazer a agricultura, diferentemente do modo 

camponês, que é orientado para a produção e crescimento do máximo do valor agregado 

possível, com base em recursos disponíveis, o modo empresarial além de usar os recursos 

disponíveis também se apropria ou adquire recursos alheios, como estratégia de expansão da 

base dos recursos e o foco principal é o lucro. Os processos de produção agrícola nessa 

modalidade de agricultura são progressivamente desconectados da natureza e dos 

ecossistemas em que estão inseridos. Aqui, a capacidade central é o empreendedorismo, ou 

                                                 
14 Embora isso seja encarado por muitos pesquisadores como um comportamento não econômico (VAN DER 
PLOEG, 2008) 
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seja, a capacidade de estruturar os processos de trabalho e de produção de acordo com as 

relações e aspirações mercantis é bem marcante nessa modalidade. 

Contudo, de acordo com Van Der Ploeg (2008) considerando as especificidades 

inerentes aos dois modos de fazer agricultura acima mencionados e comparando-os, percebe-

se que a agricultura camponesa contribui mais para a geração de riqueza social do que a 

agricultura empresarial ou a agricultura capitalista, devido a sua capacidade de administrar e 

desenvolver processos de produção de forma endógena. Assim, segundo esse autor, em países 

em desenvolvimento, a superioridade potencial do modo camponês de fazer agricultura 

poderia ser explorada mais, pelo fato deste modo contribuir muito mais que outros para a 

geração de emprego produtivo e de renda bem como para o aumento da produção. 

Entretanto, a realidade mostra uma estrutura fundiária do território bastante 

concentrada, em que os 85% de agricultores que se dedicam ao modo camponês de fazer 

agricultura, ou seja, os agricultores familiares dispõem apenas de 20% das terras agricultáveis 

(ver anexo B e C). Essa estrutura, no entanto é um reflexo do cenário nacional, em que de um 

lado se concentram os minifúndios e propriedades familiares com o maior número de 

estabelecimentos e ocupando pequena fração das terras agricultáveis e do outro os grandes 

latifúndios com menor número de estabelecimentos, porém detendo uma parcela de 

aproximadamente 80% das terras agricultáveis, refletindo desta forma uma questão crônica no 

país, qual seja a desigualdade de renda. Um processo historicamente construído e reconstruído 

nas estruturas do poder de todos os níveis (local, estadual, regional e até federal) e na forma 

como se dá o equilíbrio das forças entre os principais grupos de interesse. 

Nessas condições, percebe-se uma camuflagem das políticas públicas, que amparadas 

nas teorias de modernização relegam o modo camponês de fazer agricultura à própria sorte e o 

destino. Essas circunstâncias político-econômicas adversas levam esses agricultores a 

recorrerem de acordo com Van Der Ploeg (2008) a formas de cooperação, em que os acordos 

mútuos funcionam como cinto de segurança. Contudo, vale ressaltar que nos últimos anos, 

assiste-se uma tomada de consciência do poder público brasileiro em relação a essa 

modalidade de agricultura, que passou a ser concebida não como sinônimo de atraso, pelo 

contrário, como um elo forte na luta pela erradicação de pobreza (geração de ocupações e 

renda) e consequentemente alavancagem do desenvolvimento. Essa mudança de concepção se 

materializa na criação de vários programas públicos de amparo ao homem de campo, dentre 

os quais se podem destacar o Programa Nacional da Agricultura Familiar (PRONAF) nas suas 

diversas modalidades e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).   
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É importante notar que, em todas estas expressões organizacionais da necessidade 

institucionalizada de cooperação, quase sempre existe um equilíbrio adequado entre o 

individual e o coletivo, pois a cooperação não é mutuamente excludente a materialização dos 

interesses e aspirações individuais. Pelo contrário, é através da cooperação que esses 

interesses se potencializam e na maioria das vezes se materializam. Gostaria de sublinhar 

também que, através da cooperação, a luta por autonomia se estende além do nível da unidade 

agrícola individual. 

O exemplo emblemático do cenário acima descrito é o dos agricultores familiares do 

Sertão de Apodi, que se mobilizam em associações de produtores e cooperativas de múltiplas 

finalidades, com o objetivo de aproveitar as oportunidades de um ambiente institucional 

favorável, possibilitado pelas políticas de fortalecimento da agricultura familiar e desta forma 

enfrentar o ambiente hostil que os circundam, isto é, dependência quase total dos fenômenos 

naturais, difícil acesso ao crédito bancário, etc. Entretanto, vale lembrar que essa mobilização 

dos agricultores familiares tem conseguido realizar alguns dos seus propósitos nas últimas 

duas décadas, com especial ênfase para a criação de linhas de crédito a taxas de juros abaixo 

dos praticados no mercado comum, assistência técnica e mercadológica. 

Destarte, deve-se destacar que embora o modo camponês de fazer agricultura seja o 

mais representativo no território, ela convive com os demais. A atividade agrícola no 

Território Sertão do Apodi, sobretudo relacionada à agricultura familiar, apresenta-se bastante 

diversificada, ou seja, se consubstancia na produção de vários produtos. Dentre os quais se 

destacam: a apicultura, bovinocultura, cajucultura, caprinocultura, produção de arroz 

vermelho, piscicultura, produção mineral, fruticultura (produção de banana, melancia, manga, 

abacaxi, melão, goiaba, etc.). Contudo, para os propósitos deste trabalho, concentraremos o 

nosso esforço na cajucultura, evidenciando os aspectos da produção da castanha de caju e a 

caracterizar a cadeia agroindustrial da amêndoa de caju no território do Sertão de Apodi. 

 

 

5.3 Caracterização da cadeia agroindustrial de castanha de caju no Sertão de Apodi 

 

 

A cajucultura configura-se como uma das atividades agrícolas mais tradicionais do 

Território. Segundo o PTDRS (2010), estima-se que há mais de 60 anos esta atividade está 

sendo desenvolvida na região. O Território do Sertão do Apodi é o quarto maior produtor de 

castanha de castanha de caju no Rio Grande do Norte, atrás do Assú-Mossoró, Mato Grande e 
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Seridó. O território produziu em 2009 um total de 6.716 toneladas de castanha de caju, numa 

área colhida de 19.878 ha, que correspondem a 23% do total das terras do território utilizadas 

para a lavoura. 

Contudo, entre 1990 a 2009 a produção apresentou uma tendência muito volátil, com 

uma alternância de períodos de picos e de quebras muito bruscas. Os períodos de pico, tal 

como se pode observar no gráfico 7 coincidem com os anos de 1991, 1996 2005 e 2006, 

sendo que este último é o maior de toda a série histórica. Já as quebras foram mais acentuadas 

nos anos 1993 e 1998. Um comportamento que se explica pelo fato da cajucultura se 

caracterizar como uma atividade extrativa vegetal e de cultivo permanente, que a faz depender 

em grande parte do desempenho dos fatores naturais.  

 

 

Gráfico 7: Evolução da produção da castanha de caju no Território do Sertão de 
Apodi, 1990 a 2009. 
Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal (2010), elaborado pelo autor.  
  

A cajucultura é praticada em todos os municípios do Território, sendo Apodi o 

principal produtor, tendo representado em 2009 aproximadamente 45% da produção total. A 

tabela 9 mostra que a produção é concentrada entre os cinco principais municípios produtores, 

que juntos representam 93% da produção territorial e também aproximadamente 93% da área 

colhida. Entretanto, percebe-se também que a produção está intimamente ligada à quantidade 

de terras dedicadas a essa atividade, pois embora o município de Apodi seja o maior produtor 

e apresentar a maior área colhida, Upanema aparece como o melhor posicionado em termos 

de produtividade. Esse fato mostra a pouca ligação da atividade com a produtividade, 

evidenciando, pois uma grande dependência da mesma das condições climáticas e do solo. 
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Tabela 10: Principais produtores de castanha de caju no Território de Sertão de 
Apodi, ranking segundo a produção de 2009. 

Municípios 

Área 
colhida 

(ha) % 

Produção 
(ton) 

% 

Produtiv. 
(ton./ha) 

Apodi  7.800 39,24 2.964 44,13 0,38 
Caraúbas  5.000 25,15 1.500 22,33 0,30 
Severiano Melo  3.500 17,61 1.050 15,63 0,30 
Upanema 1.000 5,03 400 5,96 0,40 
Augusto Severo 1.100 5,53 330 4,91 0,30 

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (2010), elaborado pelo autor. 
 

Grosso modo, a cadeia agroindustrial de castanha de caju no Sertão de Apodi pode ser 

segmentada de montante à jusante, em três macrossegmentos: matéria-prima e insumos; 

produção; distribuição e comercialização. 

O primeiro macrossegmento representa as firmas que fornecem as matérias-primas 

para os produtores avançarem no processo de produção da castanha de caju. Aqui foram 

consideradas as firmas fornecedoras de água e energia, materiais de embalagem, mudas, 

defensivos e fertilizantes, materiais e utensílios, etc.  

O segundo macrossegmento é o da produção, em que se produz o caju (castanha e o 

pedúnculo). A produção é basicamente feita pelas grandes empresas integradas, agricultores 

familiares, agricultores autônomos. Vale ressaltar que na intermediária do primeiro e o 

segundo macrossegmento é bem evidente a presença das entidades prestadoras de serviços 

técnicos e financeiros, em que a presença do Estado não é apenas como um lócus onde os 

diferentes interesses se confrontam e se aliam em função de objetivos comuns, mas também 

um ator mais ou menos forte na configuração e na polarização dos interesses que se 

organizam. 

O terceiro macrossegmento envolve as unidades de beneficiamento, em que se 

identificam os seguintes módulos fabris: pequeno, médio, familiar e grandes indústrias 

mecanizadas responsáveis pela transformação da castanha de caju em amêndoa de castanha de 

caju e os distribuidores, que envolve desde as grandes redes de supermercados, restaurantes, 

pontos de venda, mercearias até cantinas, cooperativas e intermediárias. 
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Figura 3: Organograma simplificado da CAI de castanha de caju no Sertão de Apodi 
Fonte: elaboração própria 
 

 

c 

Matéria-prima e Insumos  

Produção 

Intermediário  

Exportação 

Processamento, Distribuição e Comercialização 

Mercado Nacional 

Água, energia e Mudas Defensivos e 

Produtor de caju 

Assistência técnica 

Agentes financeiros 

castanha/caju castanha 

Grande Ind. de 
beneficiamento 

Mini Fábrica de 
beneficiamento 

 caju 

Indústria  

 Polpa  Suco 

Cooperativa 

Mercado 
Internacional 

Estadual 

Atacado/varejo 



                                                                                                                                             65                                     

 A Figura 3 mostra o organograma simplificado da cadeia agroindustrial de castanha de 

caju no Sertão de Apodi esboçado a partir de uma pesquisa exploratória. Nela, percebe-se que 

as ligações entre os macrossegmentos e os agentes não são lineares, visto que uma operação à 

montante pode alimentar várias outras situadas à jusante, configurando-se neste caso como 

“ligações divergentes”. Além disso, observam-se também duas formas diferentes de ligação 

entre o segundo e terceiro macrossegmento, isto é, de acordo com o modo fabril de 

beneficiamento da castanha: grande indústria e mini fábrica. 

 Todavia, a pesquisa de campo feita nesse trabalho com objetivo de entender a forma 

como se dão as interações entre os agentes dentro dessa cadeia focaliza um grupo específico 

de produtores, os agricultores familiares das associações ligadas a Cooperativa Potiguar de 

Apicultura e Desenvolvimento Sustentável (COOPAPI). Por isso, no domínio de 

beneficiamento, a pesquisa concentrará o foco de análise nas mini fábricas de beneficiamento 

de castanha de caju. 

 Tal como mostra o fluxograma da cadeia produtiva de castanha de caju no Sertão de 

Apodi, os agricultores familiares que compõem o macrossegmento da produção, que envolve 

a plantação e colheita de castanha de caju in natura são na sua maioria analfabetos ou 

possuem ensino fundamental incompleto e a grande maioria se dedica unicamente a atividade 

agrícola. Esse fato denúncia que eles são pouco pluriativos15 e que a maior parte das suas 

rendas é proveniente da atividade agrícola. A mão-de-obra na atividade é predominantemente 

familiar, sendo em alguns poucos e raros casos possível a contratação do assalariado 

temporário. Para facilitar a realização das operações mercado e a demanda de políticas, eles se 

organizam em associações de produtores ou sindicatos rurais. As associações que foram 

abrangidas por essa pesquisa foram: Associação de Produtores de Castanha de Caju de Santo 

António, Conselho Comunitário de Mirandas, Associação Comunitária de Bom Jesus e 

Associação de Mini Produtores de Córrego e Sítios Reunidos. 

 Os produtores acima referidos estabelecem ligação com o primeiro macrossegmento 

da cadeia – matéria-prima e insumos através da energia e água consumidas, sendo a energia 

fornecida pela COSERN - Companhia de Energia Elétrica do Estado do Rio Grande do Norte 

e a água pela CAERN – Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte. As mudas, 

geralmente são compradas da EMBRAPA AGROINDÚSTRIA TROPICAL-CE, Unidade da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, vinculada ao Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento Os defensivos, fertilizantes, sacos de embalagem, materiais e 

                                                 
15 No sentido de Van Der Ploeg (2008) e Schneider (2003) 
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utensílios são comprados de Mossoró, sendo em alguns casos também comprados de algumas 

firmas locais.  

 No domínio da assistência técnica, esses produtores são assistidos por várias entidades 

(ONGs, governo, profissionais autônomos, Cooperativa, etc.). Dentre as entidades, destacam-

se: o Projeto Dom Helder Câmara, através da contratação de 13 organizações da sociedade 

civil, atende de forma direta a 2.300 famílias em dez municípios, dando assistência técnica 

permanente há mais de 10 anos nos domínios de capacitação e orientação em associativismo e 

cooperativismo. O SEBRAE-RN, que mantém o projeto “Cajucultura nas Regiões Oeste, Vale 

do Açu e Zona da Mata”, visando aumentar a produção de amêndoas das mini fabricas e 

aumentar o volume de vendas da amêndoa no mercado interno. 

 Assiste-se também uma forte presença do Estado nesse domínio, através do Programa 

de Assessoria Técnica, Social e Ambiental – ATES vinculado ao Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – INCRA, que se constitui como canal de viabilização de 

recursos voltados para atender às demandas dos trabalhadores rurais assentados. Empresa 

Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER que teve um papel 

fundamental, no que se refere ao apoio aos produtores rurais, no sentido de poderem acessar 

os programas oficiais de acesso ao crédito. Contudo, nos últimos anos a presença deste órgão 

do governo estadual de amparo ao homem do campo não se faz mais sentir e, além disso, vale 

lembrar que todas as assistências técnicas aqui referenciadas, observam-se indiretamente, isto 

é, a COOPAPI se articula junto aos parceiros, principalmente a fundação Banco do Brasil e o 

Projeto Dom Helder Câmara, que contratam os técnicos das entidades acima referidas, que 

por sua vez capacitam os técnicos que vão ao campo, porém sob a supervisão da COOPAPI 

(ver anexo F e G).   

 Outra entidade que também se tem destacado é a Empresa de Pesquisa Agropecuária 

do Rio Grande do Norte – EMPARN, que dentre as atividades, tem desenvolvido pesquisas 

nas áreas de fertilidade dos solos, melhoramento genético, manejo cultural, propagação 

vegetativa e aproveitamento do resíduo da indústria de sucos na alimentação animal, além da 

estruturação e realização de cursos de capacitação dedicados aos técnicos e produtores, com 

ênfase no aumento da produtividade do cajueiro, através da produção de mudas enxertadas, 

implantação de mini fábricas de beneficiamento da castanha e na comercialização de 

amêndoas. Ainda no âmbito da pesquisa, igualmente se destacam a Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte - UERN e a Universidade Federal Rural do Semi-árido - UFERSA, 

com especial ênfase para o Grupo de Pesquisa Desenvolvimento Regional: agricultura e 

petróleo da Faculdade de Ciências Econômicas da UERN. A Companhia Nacional de 
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Abastecimento - CONAB, também merece ser destacado, por ter estado a contribuir muito 

através do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, que visa a garantia do preço mínimo 

ao produtor rural e a Fundação Banco do Brasil – FBB, através do “Projeto Mini Fábricas”, 

que objetiva a agregação do valor ao produto e melhoria de renda do agricultor familiar.  

 No quesito assistência financeira, percebe-se uma forte presença do estado, através do 

Banco do Nordeste, que por intermédio do Fundo para o Desenvolvimento do Nordeste – 

FNE executa o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e o 

Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), concebidos e mantidos pelo governo 

federal dentro da lógica da manutenção do homem no campo ofertam créditos aos produtores 

rurais a juros muito baixos, possibilitando a estes o acesso ao financiamento tanto para fins 

meramente produtivos, como para capital de giro muito barato. E o Banco do Brasil, que além 

do “Projeto Mini Fábricas”, mantida pela Fundação Banco do Brasil – FBB fornece crédito 

pessoal aos produtores rurais, para capital de giro, como mostra a tabela 11. Vale salientar que 

dentre as dificuldades de acesso ao crédito apresentadas, o excesso de burocracia se destaca 

(ver anexo D).  

 

Tabela 11: Distribuição de frequência da variável financiamento na 
produção de castanha de caju no Sertão de Apodi 

Característica N % 
FINANCIAMENTO  

Recebeu algum tipo de financiamento para safra de 2010   
Sim   95 30,0 
Não 222 70,0 
De que fonte   
Governo 30 33,3 
Entidade privada 26 28,9 
ONGs   0   0,0 
Outros 34 37,8 
Finalidade do financiamento   
Custeio 43 51,2 
Aquisição de máquinas e equipamentos   1   1,2 
Apoio à comercialização 17 20,2 
Outros 23 27,4 
O volume de recursos tem sido suficiente   
Sim 83 81,4 
Não 19 18,6 

As condições e formas de financiamento são ideais quanto: 
Aos prazos   
Sim 107 48,4 
Não 114 51,6 
Fonte: elaborado pelo autor (pesquisa de campo) 
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 A ligação dos produtores de castanha in natura, no caso agricultores familiares ao 

seguimento de processamento, se dá mediante a venda da castanha às mini fábricas. Algumas 

parcelas são adquiridas pelas grandes indústrias de beneficiamento, algumas localizadas no 

próprio Sertão de Apodi, outras em Mossoró e Ceará, outras são vendidas aos atravessadores. 

No total são três mini fábricas: a de Apodi, que é administrada pela Associação de Mini 

produtores de Córrego e Sítios Reunidos; a mini fábrica localizada no município de Severiano 

Melo, gerida pela Associação Comunitária Santo Antônio e a de Caraúbas, a cargo da 

Concelho Comunitário de Mirandas, todas doadas pela Fundação Banco do Brasil. 

 Referente aos atravessadores, estes são pessoas ou empresas que compram a castanha 

dos agricultores e os repassam para outros níveis da comercialização, ou mesmo para 

intermediários maiores, podendo formar uma sucessão de intermediários: primários, 

secundários e até terciários. No geral, os atravessadores são mais capitalizados do que cada 

produtor individualmente e, além disso, as suas posições dentro da cadeia os possibilitam 

acessar informações privilegiadas sobre a situação do mercado, denunciando deste modo, a 

assimetria de informações dentro da cadeia, a lá Williamsom.  

 A operação de comercialização da castanha-de-caju in natura entre o produtor e os 

atravessadores inicia a partir do começo da colheita da safra (de outubro a janeiro do ano 

seguinte). Podendo, ainda, a compra ser feita antes da colheita da safra, com o repasse do 

adiantamento dos recursos. Os atravessadores comercializam com as indústrias praticamente no 

mesmo período, e ainda na entressafra, já que estes costumam formar estoques para vendas 

especulativas. Desta feita, geralmente, eles conseguem influenciar os preços dos produtos e 

geralmente suas operações são de pouco risco, porque sabem quanto, onde e quando comprar, 

para quem e quanto vender e preço de venda. Todavia, com a implementação do “Projeto 

Mini Fábricas” da Fundação Banco do Brasil, segundo os relatos dos agricultores, a presença 

destes agentes tem diminuído significativamente, uma vez que estes chegavam a representar 

mais de 40% das compras e hoje essa cifra não passa dos 10%. 

 Após a compra da castanha in natura, esta passa pelo processo de beneficiamento e é 

entregue a Cooperativa Potiguar da Apicultura e Desenvolvimento Sustentável – COOPAPI, 

que desde 2008 mantém um departamento específico para a comercialização da castanha de 

caju. Esse esquema pode ser visualizado na figura 4. Na realidade, a COOPAPI funciona 

como uma única central de comercialização da amêndoa. Ela recebe, classifica (de acordo 

com o tamanho, a cor, inteiro ou quebrado) embala de acordo com as exigências dos 

mercados consumidores. 
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Figura 4: Esquema de comercialização da amêndoa de castanha de caju no Sertão de 
Apodi 
Fonte: Elaboração própria. 

 

De acordo com a presidente da COOPAPI, dentre as exigências a serem cumpridas, 

destacam-se a certificação orgânica, selo da agricultura familiar e de comércio justo e depois 

comercializa com a marca Terra Firme, que por trás leva um grande apelo social e de 

desenvolvimento sustentável. No geral vende para a rede de Supermercados Bom Preço, 

CONAB, nas feiras livres, pontos próprios de venda a preço médio de R$ 22,00 o quilo. Após 

a venda, a cooperativa retira 5% da taxa de administração e entrega o resto às associações, 

que procedem a distribuição entre os sócios. No entanto, existem casos em que alguns 

agricultores cortam castanha em casa, como resultado de um contrato estabelecido com um 

atravessador ou algumas grandes indústrias de beneficiamento, que se refugiam nessa prática 

como estratégia de redução dos custos variáveis, isto é, não terem que pagar os encargos 

sociais. 

Os contratos acima referidos, de acordo com a pesquisa de campo, na maioria das 

vezes se estabelecem no âmbito informal16, pois se valoriza mais o aspecto verbal em 

detrimento do escrito. O elemento confiança é extremamente valorizado.  

Um fato importante que também merece ser destacado é que dentro da cadeia 

agroindustrial de castanha de caju do Sertão de Apodi, nos moldes que foi percebida nesta 

pesquisa, consegue-se visualizar quatro mercados com diferentes características: mercado 

entre produtores rurais e agroindústria; mercado entre agroindústria e distribuidores; e, 

finalmente, mercado entre distribuidores e consumidores finais.  

Assim, embora segundo Batalha (2000), o estudo das características destes mercados 

representa uma ferramenta poderosa para compreender a dinâmica de funcionamento das 

                                                 
16 Normas de comportamento social, que interagem com o ambiente institucional e consequentemente  
condicionam o funcionamento da Economia (NORTH, 1990 e WILLIAMSON, 2000). 
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cadeias agroindústrias, porém nesse trabalho as especificidades de cada um desses mercados 

foram abstraídas. Nisso, percebe-se dentro da cadeia uma estrutura de mercado muito 

oligopsonizada, isto é, a existência de poucos compradores e vários produtores dispostos a 

vender, esse fato tira a possibilidade da determinação do preço pelo livre jogo do mercado e 

muito menos a determinação deste por parte dos produtores, evidenciando desta forma um 

jogo de concorrência imperfeita, em que os próprios compradores ditam o preço de compra. 

Neste contexto, os elos da cadeia pós-porteira conseguem se apropriar da maior parcela da 

renda gerada dentro da cadeia, em deterimento do elo da produção (representado pelos 

agricultores familiares). 

 Uma característica também peculiar da cadeia aqui analisada é que, percebe-se 

nitidamente que o papel da coordenação da mesma é exercido pela cooperativa, no caso 

COOPAPI, diferentemente das dinâmicas tradicionais das cadeias agroindustriais, que na 

maioria das vezes são coordenadas pelo macrossegmento de processamento, isso porque as 

unidades de processamento são no geral responsáveis pela introdução de inovações 

tecnológicas, que eventualmente aportam mudanças significativas na dinâmica de 

funcionamento das cadeias agroindustriais, como prega a abordagem de filière.  

A estrutura de coordenação do sistema se aproxima muito a uma integração 

verticalizada. Entretanto, essa integração possui características próprias e bem distintas mais 

uma vez das integrações verticais das firmas tradicionais, em uma única empresa domina e 

executa todas as operações, desde a produção da matéria-prima até o produto final. Aqui, 

essas formas são substituídas pelos contratos, a lá Coase (1937), embora a celebração desses 

contratos, no caso dos agricultores familiares considerados neste estudo seja baseada em 

economias morais, ou seja, instituições informais. De acordo com Coase (1937), o 

estabelecimento de clásulas de reciprocidade, restrições contratuais a condutas das partes, 

muito longe de ser uma tentativa de limitar a concorrência por parte das firmas, porém 

funciona como um mecanismo de defesa destes, num contexto em que a especificidade dos 

ativos e o oportunismo dos agentes fazem com que a coordenação da interação entre estes, por 

relações puramente mercantis apresente ineficiências. 

 

 

5.3.1  Ocupações e renda na cadeia agroindustrial de castanha de caju no Sertão de Apodi 
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 Os dados da pesquisa de campo para o efeito de estimação das ocupações e renda 

geradas nessa cadeia se referem a uma amostra de 326 famílias dos camponeses, ou seja, os 

agricultores familiares do Território afetos as associações de produtores ligadas a COOPAPI, 

extraídos duma população total de 2030 famílias entre os municípios de Apodi, Campo 

Grande, Caraúbas e Severiano Melo. Além dos agricultores familiares, os questionários foram 

aplicados também à três mini fábricas de beneficiamento de castanha de caju. Donde foram 

coletados dados referentes às ocupações diretas geradas nos elos de produção e 

processamento, sobre as despesas com insumos e equipamentos e o valor do produto 

comercializado, necessários para a obtenção de coluna e linha da matriz insumo produto e 

determinação das ocupações e as rendas indiretas geradas pelos insumos e pelo consumo na 

cadeia. 

 Todavia, vale observar que, devido a especificidade do assunto, a falta de uma matriz 

insumo produto própria do Rio Grande do Norte e a inexistência de uma linha específica 

referente a atividade do caju nas contas do estado do Rio Grande do Norte, optou-se por uma 

adaptação da metodologia de forma a viabilizar a pesquisa. Para essa adaptação foram usados, 

além dos dados de pesquisa campo, os multiplicadores de empregos diretos e indiretos do 

Banco do Nordeste do Brasil (GUILHOTO et al., 2010), que serviram de base para a 

determinação de quantidade de empregos indiretos gerados pela cadeia.  

 

 

5.3.1.1  As ocupações diretas e a renda direta  

 

 

 As ocupações diretas se referem à ocupações geradas nos macrossegmentos da 

produção e do processamento. No macrossegmento da produção são no total 985 ocupações, 

dos quais 92% trabalham no regime de mão-de-obra familiar, sendo 8% assalariados 

temporários. Destes, mais de 50% possuem ensino fundamental incompleto, apenas 13% 

possuem ensino fundamental completo e o resto nunca estudou. No elo de processamento 

foram gerados  no total 96 ocupações. Todas as ocupações são do regime assalariado e todos 

os ocupados são alfabetizados, ou seja, 57% têm ensino fundamental incompleto, 28% 

fundamental completo, 14% ensino médio completo e apenas 1% possuem curso superior (ver 

tabela 12).  
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Tabela 12: Perfil da mão de obra ocupada na produção da castanha de 
caju in natura no Sertão de Apodi 

Perfil  Mão de obra ocupada na atividade de caju (2010) 
Familiar  Assalariado temporário 

 %  N %  N 
   

Escolaridade no elo da 
produção 

  

Nunca estudou   30,8 (74)    8,7 (02) 
Fundamental incompleto   49,6 (119)  52,2 (12) 
Fundamental completo/ Médio 
incompleto 

10,8 (26) 17,4 (04) 

Médio completo/ Superior 
incompleto 

 7,9 (19) 17,4 (04) 

Superior completo  0,8 (02)   4,3 (01) 
   
Escolaridade no elo de 
processamento 

  

Nunca estudou   0,0 (00) 0,0 (00) 
Fundamental incompleto 0,0 (00) 57,0 (55) 
Fundamental completo/ Médio 
incompleto 

00 (00) 28 (27) 

Médio completo/ Superior 
incompleto 

0,0 (00) 14,0 (13) 

Superior completo 0,0 (00) 1,0 (1) 
   

Fonte: elaborado pelo autor (pesquisa de campo) 

 

 Deve-se destacar, entretanto, que essa geração de ocupações não é permanente, porém 

reflete as especificidades da atividade, que é eminentemente sazonal. 

 Considerando essas ocupações no caso do elo da produção por hectare, observa-se que 

são gerados 0,31 ocupações por hectare produzido. No caso do processamento, por cada 

tonelada produzida foram geradas 1,06 ocupações.  

 Referente a renda foi considerado o valor bruto da produção – VBP, em cada um dos 

macrossegmentos, isto é, o produto da quantidade produzida com o preço médio recebido. 

Para o elo da produção, o valor bruto da produção foi de R$1,15 milhões. No de 

processamento esse valor foi de R$ 1,8 milhões.  

 

 

5.3.1.2 Os efeitos indiretos das ocupações e da renda gerada na cadeia 
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   As ocupações e a renda indireta17 geradas na cadeia são obtidas a partir das ligações 

com os setores que vendem insumos e os de prestação de serviço e pelo efeito induzido, que 

resulta do consumo, ou seja, a geração das ocupações e renda ocasionadas pelo aumento de 

consumo das famílias. No geral, para os cálculos dos efeitos indiretos é usada a matriz insumo 

produto de Leontief (tal como foi demonstrado no capítulo três, que se refere aos aspectos 

metodológicos dessa pesquisa), que é desagregada em linha e coluna correspondente ao setor 

que se pretende estudar. Para tal, devido a dificuldade de aplicação dessa metodologia para o 

setor de cajucultura do estado, visto que nas contas regionais do IBGE e referente ao estado 

do Rio Grande do Norte, não existe nenhuma linha e coluna que diz respeito especificamente 

a cajucultura , de modo que, usando o Valor Bruto da Produção e o Valor Adicionado Bruto 

do Rio Grande do Norte seja  possível fazer o  procedimento de desagregação e a partir dessa 

desagregação calcular os coeficientes técnicos da matriz através do método do quociente 

locacional, como foi feito no trabalho de Wiebusch e Fochezatto (2010), para o Vale de 

Taquari.  

 Por isso, a necessidade de uma adaptação, que será feita através do uso dos 

multiplicadores setoriais presentes no documento do BNB (Guilhoto et all, 2010), no caso, 

para emprego e renda uma vez que ali é considerado um setor de extrativismo vegetal e outro 

de beneficiamento de produtos vegetais, de onde se pode tomar como uma aproximação os 

multiplicadores para o RN desses setores (o estudo toma o ano de 2004 como base). Vale 

observar que esse procedimento de adaptação da metodologia é amplamente usado nos 

estudos de análise de impacto, uma vez que a metodologia é intensiva em dados e na maioria 

das vezes, na falta de algumas informações relevantes para a pesquisa, os pesquisadores 

recorrem a esse procedimento. Como exemplo, pode-se citar os trabalhos de Sampaio e Costa 

(2003), que analisa o impacto da carcinicultura na geração de emprego direto e indireto na 

Economia do Rio Grande do Norte e Sampaio et all (2008) sobre o impacto socioeconômico 

docultivo do camarão marinho nos municípios do Nordeste brasileiro.   

 Assim, tem-se que: 
∑= ii baY

, em que ia  é um elemento da linha da matriz 

correspondente às ocupações e a renda direta gerada na cadeia e ib representa os elementos da 

matriz inversa de Leontief ( )[ ]1−− AI , ou seja, ( )
1−

−= AIaY i .  

                                                 
17 As ocupações e a renda indiretas geradas, referem-se  a quantidade das ocupações e a renda geradas em outros 
setores da Economia, em função do aumento da produção da atividade do caju. 



                                                                                                                                             74                                     

 Tendo em conta que a cajucultura demanda adicional em outros setores da Economia 

via renda, através de consumo de bens produzidos nestes setores, [ ]a
n

aaa XXXX ,...,, 21= , 

deste modo, o efeito induzido é dado por: ii XaY = , em que iX  representa o elemento da 

matriz inversa de Leontief correspondente ao consumo induzido via renda pelo setor em 

questão. 

 Portanto, as ocupações indiretas geradas no elo de produção são dadas pelo produto 

das ocupações diretas (normalizados) geradas no elo e o multiplicador de emprego para o 

setor extrativista vegetal do Rio Grande do Norte que é igual a 157 ocupações. O que em 

outras palavras significa dizer que por cada milhão de reais inseridos na demanda da atividade 

do caju foram geradas 157 de ocupações na Economia do Território do Sertão de Apodi. No 

domínio de processamento, segundo a mesma lógica usada no elo da produção, observa-se 

uma geração indireta de 566 ocupações, ou seja, para cada milhão invertidos no setor de 

beneficiamento de castanha de caju do território foram acrescidas indiretamente 566 

ocupações na Economia do Território. 

 Em termos de renda, considerando o valor bruto da produção por macrossegmento, 

observa-se uma geração de R$ 0,6325 de renda no macrossegmento da produção, ou seja, para 

cada milhão investido na produção de castanha de caju no território de Sertão de Apodi foram 

acrescentados indiretamente na Economia do território R$ 632.500. Para o elo de 

processamento foram geradas R$ 2,412 milhões por cada milhão investido no beneficiamento 

de castanha de caju no território. 

 Pelo efeito induzido18 via renda foram geradas em outros setores R$ 2,8175 milhões, 

por cada milhão gerado no elo da produção de caju e no elo de processamento essa cifra foi de 

R$ 3,4740. No que concerne às ocupações, por cada milhão investido na produção de 

castanha de caju foram acrescentadas noutros setores, através do consumo 602 empregos. Já o 

macrossegmento de processamento adicionou via indução noutros setores 354 postos de 

trabalho. 

 

 

5.3.1.3 As ocupações e a renda total geradas na cadeia 

 

 

                                                 
18 Efeito induzido, refere-se a quantidade das ocupações e a renda gerada, em função do aumento do consumo 
das famílias, influenciado pelo aumento da renda destas, devido ao aumento das ocupações na atividade do caju. 
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 As ocupações e a renda total geradas na cadeia são conseguidas como resultado da 

soma das ocupações e as rendas diretas, indiretas e o efeito induzido. Nisso, observa-se que o 

macrossegmento da produção gerou no total, 1.744 ocupações e R$ 4.6 milhões, por cada 

milhão investido na produção de castanha de caju, sendo que apenas 1378 (correspondente a 

79%) ocupações foram geradas dentro do território do Sertão de Apodi e R$ 2,254 milhões 

em termos da renda. Referente ao elo de processamento foram 1.016 ocupações geradas no 

total e uma renda total de R$ 7,686 milhões, por cada um milhão invertido no setor, levando 

em consideração que aproximadamente 57% e 56% das ocupações e da renda respectivamente 

gerados nesse elo vazam para fora do Território, então, apenas 437 das ocupações geradas e 

R$ 3,382 milhões da renda total gerada ficaram no território do Sertão de Apodi.  

 Convém ressaltar que o vazamento dos impactos, tanto no domínio das ocupações 

geradas, como da renda gerada nos dois elos para fora do território do Sertão do Apodi é um 

fenômeno inerente ao sistema capitalista, que é por excelência interligado e gerador de 

especializações e dependências. Neste estudo só foram considerados os vazamentos para fora 

do estado do Rio Grande do Norte. Contudo, deve-se observar que nem todas as ocupações e 

a renda necessariamente ficam no Sertão de Apodi, uma vez que uma parte do impacto 

também se perde nas relações inter-territoriais, uma vez que de acordo com os dados da 

pesquisa de campo, a maior parte dos insumos provém de São Paulo, Ceará e Mossoró.  

Nisso, observa-se que o vazamento que se processou na cadeia agroindustrial da castanha de 

caju, pelo efeito transbordamento foi mais significativo no elo do processamento de castanha 

de caju, por ser mais interligado a outros setores da Economia e relativamente mais 

dependente do mercado, em detrimento da autossuficiência representado pelo elo da 

produção. 

  A grande conclusão que se pode tirar após a análise dos dados sobre as ocupações e a 

renda diretamente geradas na cadeia e os seus impactos noutros setores da Economia, tanto de 

forma indireta, como por indução via renda, percebe-se que o macrossegmento da produção é 

carro chefe da cadeia em termos de geração das ocupações, pois gerou em termos de 

ocupações totais mais de 62% de ocupações em relação ao macrossegmento do 

processamento. Entretanto, a diferença no que se refere a geração de ocupações entre os dois 

elos aqui analisados se torna mais evidente se observamos isoladamente as ocupações diretas 

geradas por cada um desses macrossegmentos. Percebe-se que o elo de produção gerou cerca 

de dez vezes mais ocupações que o elo de processamento, porém considerando o efeito 

indireto, o macrossegmento do processamento gerou três vezes mais ocupações que o elo da 

produção. Isso se explica pelas características peculiares do modo camponês de fazer 
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agricultura, representado nos moldes dessa pesquisa pelo elo da produção, isto é, intensivo em 

mão-de-obra, autossuficiência e pouca dependência do mercado, o que de certa forma reduz o 

seu potencial de gerar multiplicação em outros setores, quando a produção deste elo aumenta. 

 Contudo, quando considerado o efeito induzido essa realidade é outra, pois aqui o 

macrossegmento de produção acrescentou aproximadamente duas vezes mais ocupações em 

relação ao elo de processamento. A explicação para tal pode ser encontrada no fato de que o 

modo camponês de fazer agricultura é eminentemente de subsistência, o que significa dizer 

que nessa forma de fazer a agricultura, a produção aumenta como consequência do aumento 

da força de trabalho e em consequência a renda disponível das famílias e como a propensão 

marginal desses agentes é por suposição quase cem por cento, então, isso faz com que o 

impacto causado pela geração das ocupações no elo da produção de castanha seja sentido com 

mais força noutros setores através do consumo, via aumento da renda. 

  Em termos da renda, o destaque é o elo de processamento, como era de se esperar, 

esse elo gerou mais renda em todos os níveis em relação ao elo da produção, embora a 

diferença entre os dois seja muito pequena, fundamentalmente em relação a renda direta 

gerada em cada um dos elos, se comparado às diferenças noutras cadeias agroindustriais. Vale 

salientar que essa pouca diferença em termos de geração da renda entre os dois elos reflete o 

caráter cooperativista que marca as relações de força dentro da cadeia agroindustrial de 

castanha de caju no Território da cidadania do Sertão de Apodi. Aqui, diferentemente das 

demais cadeias, em que as relações de forças ocorrem num livre jogo de mercado, o equilíbrio 

é mantido no âmbito dos contratos tácitos e a coordenação sob a direção da Cooperativa da 

Apicultura e Desenvolvimento Sustentável (COOPAPI), que imprime uma estratégia de 

política de preço justo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Ao longo do desenvolvimento dessa pesquisa, percebeu-se que embora os registros 

históricos demonstrem a existência da atividade do caju desde antes da chegada dos 

portugueses no país, a cajucultura como atividade econômica remonta dos finais da década de 

1960 ao início dos anos de 1970, um período em que a Economia rural potiguar passou por 

grandes transformações. Neste contexto, a atividade do caju se viu dinamizada e inserida no 

mercado internacional favorecido por um lado, pelo câmbio e o preço internacional da 

castanha de caju e por outro, pelos investimentos dos grandes grupos agroindustriais e os 

incentivos fornecidos pelo Estado nos seus diferentes níveis, assim como pela contribuição do 

Banco do Nordeste, por intermédio de linhas de crédito subsidiadas e de longo prazo e das 

doações pela Fundação Banco do Brasil, e também pelas pesquisas da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, Universidades, etc. 

 Entretanto, numa descrição preliminar, que visou fazer uma apresentação da atividade 

em estudo, percebe-se que o Brasil é o quinto maior produtor mundial da castanha de caju, 

sendo que quase a totalidade desta produção se concentre no Nordeste Brasileiro, com 

especial destaque para o Ceará e o Rio Grande do Norte, primeiro e segundo maior produtor 

respectivamente. Além disso, o Brasil também se configura como o terceiro em termos de 

exportação da amêndoa de castanha de caju no mundo. 

 Igualmente, observa-se também que a cajucultura é uma das atividades mais 

tradicionais do Território do Sertão de Apodi e a sua exploração econômica remonta dos 

finais da década de 1960, acompanhando assim um amplo movimento da reestruturação da 

Economia rural do país e consequentemente do estado. A atividade é praticada em todos os 

municípios do Território e se apresenta como a terceira produção agrícola do Território se 

apresenta como o quarto maior produtor deste produto, dentre os Territórios da Cidadania do 

Rio Grande do Norte. 

 Nessa perspectiva, analisando a cadeia agroindustrial da castanha de caju no Sertão de 

Apodi com a finalidade de entender fundamentalmente as relações sociais de produção dentro 

da cadeia agroindustrial da castanha de caju, com ênfase na geração de renda e diferentes 

formas de ocupação, através da experiência da Cooperativa da Apicultura e Desenvolvimento 

Sustentável no Sertão de Apodi, percebe-se um grande encadeamento entre as atividades que 

compõem essa cadeia e também com outros setores da Economia. Além disso, observa-se 

uma forte presença do Estado no domínio da assistência técnica e pesquisa e também das 
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instituições financeiras provedores de crédito, com especial destaque para o Banco do 

Nordeste, que executa os programas de fortalecimento da agricultura familiar (PRONAF e 

PNCF) no Nordeste. Isso vai ao encontro da abordagem de filière, que encara o estudo de uma 

cadeia não só como um estudo das relações técnica-econômicas, porém um estudo mais 

abrangente que também envolve as instituições financeiras, os institutos de pesquisa, as 

Universidades, em que o Estado se apresenta não apenas como um locus, onde as diferentes 

forças e interesses se confrontam em busca de satisfação dos objetivos comuns ou 

divergentes, mas como um agente ativo e participante na configuração das e na dinamização 

da atividade Econômica. 

 No que concerne a geração de ocupações e renda dentro da cadeia, observa-se que o 

macrossegmento da produção é o carro chefe da cadeia em termos da geração das ocupações, 

uma vez que gerou mais de 62% das ocupações em relação ao do beneficiamento, embora se 

considerarmos separadamente os níveis de efeito (direto, indireto e induzido), verifica-se que, 

no que diz respeito ao efeito indireto na geração de ocupações, o elo de processamento gerou 

três vezes mais ocupações. Isso devido às características peculiares dos dois elos, isto é, o elo 

da produção pouco dependente do mercado, dado ao caráter autossuficiente dos agricultores 

familiares, ao passo que o elo de beneficiamento se interliga com vários setores da Economia, 

por ser mais dependente do mercado.  

 Considerando a geração da renda, o seguimento do processamento gerou mais renda 

que o da produção como era de se esperar, em todos os níveis. Entretanto, essa diferença é 

muito pequena, se comparada às outras cadeias agroindustriais. A justificativa para tal reside 

no fato de que nessa cadeia, nos moldes em que foi estudado nessa pesquisa, as relações são 

construídas e mantidas no âmbito da Economia solidária, em que a coletividade é privilegiada. 

 Todavia, nem todas as ocupações e renda geradas nessa cadeia ficam dentro do 

território do Sertão de Apodi. Assim, dos 1.744 ocupações e 4,6 milhões geradas no elo da 

produção, apenas 79% e 49% respectivamente ficam no Rio Grande do Norte. Em relação ao 

seguimento de processamento, dos 1.016 ocupações geradas no total e uma renda total de R$ 

7,686 milhões, 43% e 44% respectivamente vazam para fora do estado. Vale lembrar que 

além do vazamento para fora do estado potiguar, existe outro que processa entre os territórios, 

mas que não foi dimensionado neste estudo. Este fato se justifica pelo fato de o Território da 

Cidadania do Sertão de Apodi não possuir um setor industrial pujante, que produza os 

insumos necessários para a cadeia em questão e na maioria das vezes ter que demanda-los 

fora do Rio Grande do Norte. 
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 Assim, a sugestão desta pesquisa é que a busca pela eficiência, da competitividade e da 

sustentabilidade na cadeia agroindustrial da castanha de caju requer soluções práticas e inovadoras 

diante dos problemas existentes no âmbito da cadeia, isto é, o estreitamento e a ampliação das 

ligações entre os principais agentes envolvidos, principalmente entre os produtores e as 

associações e entre as associações e a cooperativa, de modo a minimizar o vazamento dos efeitos 

da geração de renda e ocupações. Essa atitude, além de eliminar a presença dos atravessadores, 

que embora tenham diminuído as suas participações, porém ainda representam certa parcela na 

comercialização da castanha de caju e das grandes indústrias de beneficiamento que também 

compram castanha destes agricultores.   

 Outra questão não menos importante, mas que também merece ser apreciada é a busca 

pela inserção no mercado exportador de amêndoa de castanha de caju, através de nichos de 

mercado que privilegiam os produtos orgânicos ou agroecológicos e política de preço justo, como 

forma agregar mais valor ao produto e melhorar a renda e as condições de vida do produtor.  
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APÊNDICE 
 
 
APÊNDICE A:  QUESTIONÁRIO DE PESQUISA Á INDÚSTRIA DE 
BENEFICIAMENTO 
 
IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DA ENTREVISTA: 
 Número de Entrevista: _______ 
MUNICÍPIO: ________________________ 
DATA DA ENTREVISTA: ____/____/2011 
NOME DO ENTREVISTADOR: ____________________________   
HORÁRIO DE INÍCIO: __________ TÉRMINO: _______________ 
 
1.Tipo de  Empreendimento 

1. (  ) Produtor empresarial/grande produtor     2. (  ) Pequeno e médio produtor 
2. Qual a origem do seu projeto: 
_____________________________________________________ 
3. Caracterização  
3.1. Tipo de organização 
1. (    ) Empresa privada 
2. (    ) Cooperativa 
3. (    ) Associação 
4. (    ) Outros 
 
3.2. A organização possui sócios?  

1.(  ) Não   2. ( ) Sim.  
3.2.1 Se sim, quantifique (5 últimos anos)    _________   _________  __________  

_________ _________             
3.3.  Identificação da organização 
3.3.1. Nome: _______________________________________________ 
3.3.2. Data da Fundação: __________________ 
3.3.3. Capital _______________ 1.3.4. Nacional: _______________%  Estrangeiro: 

_______________ 
3.3.5. Nº de empregados________ 
3.3.6. Quantidade produzida (Ton./ano): ___________________ 

3.4. Dentre os ocupados na Usina de beneficiamento, quantos? 
1. Nunca estudaram __________ 
2. Têm ensino fundamental incompleto ________ 
3. Têm ensino fundamental completo/médio incompleto _________ 
4. Têm ensino médio completo/superior incompleto _________ 
5. Têm ensino superior completo _______   
3.5. Dentre o total produzido, quanto é vendido a? 
1.(     ) COOPAPI:   1.1.Quantidade ________ 1.2.Toneladas. Preço/Kg  R$ _______ 
2.(     ) lojas próprias:   2.1.Quantidade ________ 2.2.Toneladas. Preço/Kg  R$ 
_______ 
3.(     ) grandes varejistas/atacadistas: 3.1.Quantidade ________ 3.2.Toneladas. Preço/Kg  R$ 
_______ 
4.(     ) pequenos varejistas:  4.1.Quantidade ________ 4.2.Toneladas. Preço/Kg  R$ _______ 
5.(     ) Outros.    5.1.Quantidade ________ 5.2Toneladas. Preço/Kg R$ 
_______ 

Visto de conferência/ 
Supervisor de campo 

 
_________ 



                                                                                                                                             84                                     

Especificar: ____________________________ 
4. Indique, por ordem de importância, três elementos decisivos no processo de 
comercialização: 
1. (    ) Preço da castanha de caju  
2. (    ) Marca do produto  
3. (    ) Qualidade da castanha 
4. (    ) Promoções e propaganda 
5. (    ) Prazo e confiabilidade nos prazos 
6. (    ) Outro. Qual? ____________________  
 
 
5. A organização tem o costume de trocar ideias ou discutir problemas e estratégias com 
outras empresas do ramo da região em relação a? 
5.1. Política do governo para a atividade: 1. (   ) Não 2. (   ) Sim . 

5.1.1 Caso sim especificar a frequência. 
1. (   ) frequentemente  2. (   ) ocasionalmente 

5.2. Oportunidade de comercialização:  1.(   ) Não 2.(   ) Sim.  
5.2.1 Caso sim especificar a frequência. 
1. (   ) frequentemente             2. (   ) ocasionalmente 

5.3. Melhoria de produtividade:   1.(   ) Não 2.(   ) Sim. 
  5.3.1Caso sim especificar a frequência. 

1. (   ) frequentemente             2. (   ) ocasionalmente 
5.4. A forma de negociar a compra de matéria-prima:1.(   ) Não 2.(   ) Sim. 

5.4.1Caso sim especificar a frequência. 
1. (   ) frequentemente             2. (   ) ocasionalmente 

5.5. A competitividade e qualidade do produto: 1.(   ) Não 2.(   ) Sim.  
5.5.1Caso sim especificar a frequência. 
1. (   ) frequentemente             2. (   ) ocasionalmente 

5.6. Condições de financiamento:  1.(   ) Não 2.(   ) Sim.   
5.6.1Caso sim especificar a frequência.     
1. (   ) frequentemente             2. (   ) ocasionalmente 

6. As suas relações informais surgiram através de: 
1. (  ) laços familiares                                
2. (  ) vizinhança                                       
3. (  ) amizades ou colegas de escola         
4. (  ) outros. Especificar ______________________________ 
7. A organização tem recebido alguma assistência técnica (gerencial e mercadológica)? 

1. (  )Não   2. (  ) Sim  
7.1. Se sim, especifique. 
1. (  ) EMATER  Qual ? __________________  
2. (  ) EMPARN  Qual ? __________________ 
3. (  ) Prefeitura   Qual ? __________________ 
4. (  ) Cooperativo  Qual? __________________ 
5. (  ) Sindicato   Qual? __________________ 
6. (  ) Empresa privada  Qual? __________________   Especificar a Razão 
Social: __________ 
7. (  ) ONG   Qual? __________________   Especificar a Razão Social: 
__________ 
8. (  ) Associação  Qual? __________________ 
9. (  ) Profissional Autônomo Qual? __________________ 
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8. A assistência técnica ajudou a organização.(a) :  1. (  ) Não 2.(  ) Sim         
8.1.Se sim, especifique. 
1. (  ) Aumentar a sua produção  
2. (  ) Melhorar a qualidade da castanha  
3. (  ) Conseguir melhores oportunidades de negócio 
4. (  ) Controlar gastos e honrar compromissos com os credores  
5. (  ) Outros  Qual? ________________   
 
 
 
 
9. Quem foram os seus principais fornecedores em 2010? 

NOME 

PRODUT
O 

LOCALIZAÇÃ
O 

QUAN
T. 

VALOR R$ 
Unitári
o Total 

            

            
            
            
            
            

            
            
            
            
 
 
10. Qual foi forma de pagamento? 
1. (  ) Á vista. Especificar fornecedores: _________________________________________
  
2. (  ) Á prazo , se à prazo  especificar o fornecedor e prazos de pagamento: 
 _________________________________________________________________________
  
3. (  ) As duas formas de pagamento. Especificar o fornecedor e prazos de 
pagamento:________________________________________________________________ 

10.1 Caso for á prazo, o estabelecimento do contrato foi:  
1. (   ) Verbal  2. (   ) Escrito  

11. A organização tem vendido a sua castanha para um único comprador? 
1. (   ) Não  2. (   ) Sim 
11.1. Tem existido algum contrato de venda prévio?   

  1. (   ) Não  2.  (   ) Sim  
11.2. Caso sim. Especificar:  
 1. (   ) Verbal  2. (   ) Escrito  

12. Os compradores da sua castanha têm visitado a sua propriedade para:  
1. (  ) Explicar sobre as características da sua castanha 
2. (  ) Reclamar dos problemas apresentados pelo produto 
3. (  ) Dar sugestão de como melhorar o seu produto 
4. (  ) Outros propósitos,  Qual? ____________________________________     
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13. Qual tem sido a sua fonte de informação para o processo de inovação, tanto para 
maquinário, quanto para organização da produção 
Fonte Frequente Ocasião Nunca 
1. ocasiões sociais    
2. vendedores    
3. fornecedor de maquinário    
4. feiras e exibições    
5. workshops de produtores    
6. clientes    
7. publicações especializadas    
8. visitas a outras empresas do ramo da região    
9. visitas a outras empresas de fora do ramo    
10. funcionários que trabalham em outras empresas    
11. consultores especializados da região    
12. consultores especializados de outras regiões    
13. bibliotecas ou serviços de informação    
14. Política de qualidade dos produtos  

14.1 Possui certificação? 
1.  (  ) Não  2. (  ) Sim; Especificar____________________ 
 
 
 
14.2 Realiza teste de qualidade?   
1.(  ) Não  2. (  ) Sim; especificar____________________    

  14.2.1Se marcou sim com que frequência ?   
 1. (  ) freqüentemente 2.(  ) ocasionalmente 
15.Como a empresa financia a expansão da capacidade produtiva? 
1.(   )  capital próprio 
  1.1 (   )Sobras  1.2 (   )Contribuição dos sócios  1.3 (  ) doação 
  
2.(   ) sistema bancário 

1. (  ) Bancos internacionais. Especificar ________________________________ 
2. (  ) Bancos públicos. Especificar _____________________________________ 
3. (  ) Bancos privados. Especificar _____________________________________ 

3.(   )outros. Especificar _____________________________________________________ 

15.1.  Como financia capital de giro? 
1.(   )  capital próprio 
  1.1 (   ) Sobras  1.2 (   ) Contribuição dos sócios  1.3 (  ) Doação 
  
2.(   ) sistema bancário 

1. (  ) Bancos internacionais. Especificar ________________________________ 
2. (  ) Bancos públicos. Especificar _____________________________________ 
3. (  ) Bancos privados. Especificar _____________________________________ 

3.(   )outros. Especificar ____________________________________________________ 

15. 2.  A organização possui um departamento de pesquisa e desenvolvimento? 
1.(  ) Não  2.(  ) Sim; especificar _____________________________ 

15.2.1 Caso sim, como a organização financia esta atividade?  
1.(   )  capital próprio 
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  1.1 (   ) Sobras  1.2 (   ) Contribuição dos sócios  1.3 (  ) Doação 
  

2.(   ) sistema bancário 
1. (  ) Bancos internacionais. Especificar ________________________________ 
2. (  ) Bancos públicos. Especificar _____________________________________ 
3. (  ) Bancos privados. Especificar _____________________________________ 
3.(   )outros. Especificar 

____________________________________________________ 

15.3. Existem demandas específicas de financiamento da organização não atendidas? 
1.(  ) Não  2.(  ) Sim; especificar _____________________________              
15.4. O volume de recursos necessários tem sido suficiente?  
1.(  ) Não  2. (  ) Sim; especificar _____________________________  
15.5. As condições e formas de financiamento são ideais quanto a: 
Prazos   1. (  ) Não; especificar __________________ 2.(  ) Sim 
Taxa de juros  1. (  ) Não; especificar __________________ 2.(  ) Sim 
Garantia  1. (  ) Não; especificar __________________ 2.(  ) Sim 
Facilidade de acesso  1. (  ) Não; especificar __________________ 2.(  ) Sim 

15.6. Quais as principais dificuldades para acesso aos mecanismos de financiamento 
1. (    ) exigências de garantia  
2. (    ) excesso de burocracia 
3. (    ) exigências dos bancos repassadores 
 4.(    ) outros. Especificar _____________________________ 
16. A Usina de beneficiamento tem tido despesas na atividade de beneficiamento da castanha 
de caju com? 
16.1. (   ) Mão-de-obra e serviço de terceiros 

16.1.1.Valor unitário R$ ________   16.1.2.Valor total R$ ________ 
16.2. (   ) Compra de matéria-prima 
  16.2.1.Valor unitário R$ ________   16.2.2.Valor total R$ ________ 
16.3. (   ) Materiais e utensílios 

13.3.1.Valor unitário R$ ________   63.3.2.Valor total R$ ________ 
16.4. (   )Sacos de embalagem 

16.4.1.Valor unitário R$ ________   16.4.2.Valor total R$ ________ 
16.5. (   )Materiais e utensílios 

16.5.1.Valor unitário R$ ________   16.5.2.Valor total R$ ________ 
16.6. (   )Arrendamento e depreciação de máquinas e equipamentos 

16.6.1.Valor unitário R$ ________   16.6.2.Valor total R$ ________ 
16.7. (   )Financeiras 

13.7.1.Valor unitário R$ ________   16.7.2.Valor total R$ ________ 
16.8. (   )Água e energia 

16.8.1.Valor unitário R$ ________   16.8.2Valor total R$ ________ 
16.9. (   )Transporte de matéria-prima e produto final 

16.9.1.Valor unitário R$ ______   16.9.2.Valor total R$ ________ 
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APÊNDICE B:  QUESTIONÁRIO DE PESQUISA AO AGRICULTOR 
 
N° de Entrevista _______ 
DATA DA ENTREVISTA: ____/____/2011 
NOME DO ENTREVISTADOR: ______________________  
HORÁRIO DE INÍCIO: __________ TÉRMINO: _________ 
 
1- IDENTIFICAÇÃO 
1.1.1 Município: ________________________ 
1.1.2. Bairro: ________________________________  
1.1.3. Proprietário:____________________________________________________________ 
1.1.4. Nome do Entrevistado: 
____________________________________________________ 
 
2.Sexo: 1.( ) Masculino  2. ( ) Feminino 
 
3. Idade: ______ 
 
4. Escolaridade 
 1. ( ) Nunca estudou   
 2. ( ) Ensino Fundamental incompleto 
 3. ( ) Ensino Fundamental completo e médio incompleto 
 4. ( ) Ensino médio completo e superior incompleto 
 5. ( ) Superior Completo 
 
5. Quantidade de membros na família:  
1. ( ) Uma   2.( ) Duas   3. ( ) Três  4. ( ) Quatro  5. ( ) Cinco ou mais 
 
6.  Dentre os membros da família, quantos se dedicam a: 
6.1 Atividade agrícola: 
1.(  ) Nenhum   2. ( ) Uma   3.( ) Duas   4. ( ) Três  5. ( ) Quatro  6. ( ) Cinco ou mais 
 
6.2.  Atividade não agrícola 
1. (  )Nenhum   2. ( ) Uma   3.( ) Duas   4. ( ) Três  5. ( ) Quatro  6. ( ) Cinco ou mais 
 
6.3.Às duas atividades simultaneamente 
1. (  )Nenhum   2. ( ) Uma   3.( ) Duas   4. ( ) Três  5. ( ) Quatro  6. ( ) Cinco ou mais 
 
7. A renda anual familiar provém da atividade: 1. ( ) Agrícola  2. ( ) Não agrícola 
7.1. Quanto provém da atividade?   
7.1.1 Agrícola ______% 7.2.1 Não agrícola ______% 
 
8.  Sua mão de obra ocupada na atividade de caju (2010) é: 
1. ( ) Familiar. Quantos?________ 2. ( ) Assalariado temporário. 

Quantos?_________ 
3. ( ) Assalariado permanente. 
Quantos?________ 

1.1 Quantos nunca estudaram_____   2.1 Quantos nunca 
estudaram______   

3.1 Quantos nunca 
estudaram______   

1.2 Quantos têm ensino 
Fundamental incompleto______ 

2.2 Quantos têm ensino 
Fundamental incompleto______ 

3.2 Quantos têm ensino 
Fundamental incompleto______ 

1.3 Quantos têm ensino 
Fundamental completo/médio 
incompleto______ 

2.3 Quantos têm ensino 
Fundamental completo/médio 
incompleto______ 

3.3 Quantos têm ensino 
Fundamental completo/médio 
incompleto______ 

Visto de 
conferência/ 

Supervisor de campo 
 

________________ 



                                                                                                                                             89                                     

1.4 Quantos têm ensino médio 
completo/superior 
incompleto______ 

2.4 Quantos têm ensino médio 
completo/superior 
incompleto______ 

3.4 Quantos têm ensino médio 
completo/superior 
incompleto______ 

1.5 Quantos têm superior  
Completo______ 

2.5 Quantos têm superior  
Completo______ 

3.5 Quantos têm superior  
Completo______ 

 
12. Pertence a algum tipo de organização da sociedade civil?  1. ( ) Não  2. ( ) Sim  Se 
respondeu sim assinale a pergunta  13. 
 
13. Qual organização da sociedade civil 
1. (   ) Cooperativa   2. (   ) Sindicato rural      3. (   ) Associação de produtores    4. (   ) Clubes 
recreativos 
 
14. Caracterização da propriedade 
14.1. Área total: _____________ 
14.2. Área plantada (cajueiro): ____________ (2010) 
14.3. Área colhida (cajueiro,): _____________ (2010) 
14.4. Quantidade produzida/Ha (castanha de caju): ____________ (2010) 
14.4.1. Dentre o total produzido (castanha de caju), quanto é vendido a: 
14.4.2.COOPAPI: Quantidade ________ 14.4.3. Toneladas. Preço/Kg  R$ _______ 
14.5. Atravessadores: Quantidade ________ 15.2. Toneladas. Preço/Kg R$ _______ 
14.6. Usina de beneficiamento: Quantidade ________14.7. Toneladas. Preço/Kg  R$ _______   
 
15. Na produção de castanha de caju, Sr. Tem utilizado alguma técnica específica para: 
15.1 Plantio do cajueiro:        1.(  ) Não   2.(   ) Sim   
Especificar?_______________ 
15.2. Análise e preparo do solo:       1.(  ) Não   2.(   ) Sim    
Especificar?_______________ 
15.3. Conservação do solo:        1.(  ) Não    2.(   ) Sim    
Especificar?_______________ 
15.4. Controle das plantas daninha: 1.(  ) Não  2.(   ) Sim    
Especificar?_______________ 
15.5. Qualificação de sementes:       1.(  ) Não    2.(   ) Sim    
Especificar?_______________ 
15.6 Colheita de castanha de caju:   1.(  ) Não.    2.(   ) Sim    

Especificar?_______________ 
 
16.Tem recebido assistência técnica (Agronômica, gerencial e mercadológica) ?  
1. (  ) Não    2.  (  ) Sim        
 
16.1. Se sim,especifique? 
1. (  ) EMATER  Qual ? __________________ 
2. (  ) EMPARN  Qual ? __________________ 
3. (  ) SENAR   Qual ? __________________ 
4. ( ) SEBRAE   Qual? __________________ 
5. ( ) Prefeitura   Qual? __________________ 
6. ( ) Cooperativo  Qual? __________________ 
7. (  ) Sindicato   Qual? __________________ 
8. (  ) Empresa privada  Qual? __________________ 
9. (  ) ONG   Qual? __________________ 
10.(  ) Associação  Qual? __________________ 
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11. (  ) Profissional Autônomo Qual? __________________ 
 
17. A assistência técnica ajudou o Sr.(a) :   1. (  ) Não       2.(  ) Sim         
 
17.1. Se sim, especifique? 
1. (  ) Aumentar a produtividade da área plantada:     
2. (  ) Melhorar a qualidade da castanha:    
3. (  ) Conseguir melhores oportunidades de negócio:    
4. (  ) Controlar gastos e honrar compromissos com os credores:    
5. (  ) Outros  Qual? ________________    
 
18. O Sr. Tem tido despesas na atividade de caju com? 
18.1 (  ) Mão-de-obra assalariada          
18.1.1. Valor unitário R$ __________18.1.2. Valor total R$ ________ 
 
18.2 (  ) Sementes e mudas                    
18.2.1. Valor unitário R$ __________ 18.2.2. Valor total R$ _________ 
 
 
18.3 (  ) Adubos  e defensivos químicos    
18.3.1. Valor unitário R$ __________18.3.2. Valor total R$ ________ 
 
18.4 (  ) Sacos de embalagem     
18.4.1. Valor unitário R$ _________18.4.2. Valor total R$ __________ 
 
18.5 (  ) Materiais e utensílios    
18.5.1. Valor unitário R$ _________18.5.2. Valor total R$ __________ 

 
18.6 (  ) Arrendamento de máquinas e equipamentos  
18.6.1. Valor unitário R$ _________18.6.2. Valor total R$ __________ 
 
18.7 (  ) Juros da dívida  
18.7.1. Valor unitário R$ _________18.7.2. Valor total R$ __________    
 
18.8 (  ) Outros  
18.8.1. Valor total R$ __________ 
 
 
19. QUEM FORAM OS SEUS PRINCIPAIS FORNECEDORES EM 2010? 

NOME 
PRODUTO LOCALIZAÇÃO QUANT. 

VALOR R$ 
Unitário Total 
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19.1 Qual foi forma de pagamento? 
1. (  ) Á vista. Especificar fornecedores: _________________________________________
  
2. (  ) Á prazo , se à prazo  especificar o fornecedor e prazos de pagamento: 
 _________________________________________________________________________
  
3. (  ) As duas formas de pagamento. Especificar o fornecedor e prazos de 
pagamento:________________________________________________________________ 
  
20. Caso for á prazo, o estabelecimento do contrato foi:  
1. (   ) Verbal      2. (   ) Escrito  
 
21. O Sr. Tem vendido a sua castanha para um único comprador? 
1.(   )Não      2.(   ) Sim  
 
Tem existido algum contrato de venda prévio?  1. (   ) Não    2.(   )Sim , se sim Especificar:    
1.(   ) Verbal     2.(   ) Escrito  
 
22. Os compradores da sua castanha têm visitado a sua propriedade para:  
22.1. (  ) Explicar sobre as características da sua castanha 
22.2. (  )Reclamar dos problemas apresentados pelo produto 
22.3. (  )Dar sugestão de como melhorar o seu produto 
22.4. (  )Outros propósitos,  Qual? ____________________________________     
 
23. O Sr. Costuma discutir problemas referentes a produção de castanha de caju com outros 
produtores do ramo da região em relação a: 
 
23.1.Política do governo para a atividade:   1. (   ) Não    2. (   )Sim.  
Caso sim com que frequência:  
1.(   ) freqüentemente  2.(   ) ocasionalmente 

 
23.2.Seguro safra:   1. (   ) Não   2. (   ) Sim.  
Caso sim com que frequência:  
1.(   ) freqüentemente 2.(   ) ocasionalmente 

 
23.3.Oportunidade de comercialização:   1.(   ) Não  2. (   ) Sim.  
Caso sim com que frequência:  
1.(   ) freqüentemente  2.(   ) ocasionalmente 
 
23.4.Melhoria de produtividade:   1. (   ) Não  2.  (   ) Sim.  
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Caso sim com que frequência:  
1.(   ) freqüentemente 2. (   ) ocasionalmente 

 
23.5.A forma de negociar a compra de matéria-prima:  1.  (   ) Não   2.  (   ) Sim.  
Caso sim com que freqüência: 
1.(   ) freqüentemente 2.(   ) ocasionalmente 

 
23.6.A competitividade e qualidade do produto:  1. (   ) Não   2. (   ) Sim.  
Caso sim com que freqüência: 
1.(   ) freqüentemente  2.(   ) ocasionalmente 

 
23.6.Condições de financiamento:  1. (   ) Não    2. (   ) Sim. 
Caso sim com que freqüência:     
1.(   ) freqüentemente   2. (   ) ocasionalmente 
 
24. O Sr. Recebeu algum tipo de financiamento para safra de 2010?  
1.(   ) Não   2.(   ) Sim     
Caso sim, de que fonte? 
(   ) Governo. Especificar:_________________________________________________ 
(   ) Entidade privada. Especificar: __________________________________________ 
(   ) ONGs. Especificar:___________________________________________________ 
(   ) Outros. Especificar: __________________________________________________ 
24.2. Qual foi o montante financiado? R$_____________________________________ 
24.3. Qual foi a taxa de juros?(anual) R$ _____________________________________ 
24.4 Qual foi o prazo de pagamento (meses)? _________________________________ 
24.5. Qual foi a finalidade do financiamento? 
1.(   ) Custeio   2.(   ) Aquisição de máquinas e equipamentos 
3.(   ) Apoio a comercialização 4.(   ) Outros. Especificar 
__________________________  
24.6. O volume de recursos necessários tem sido suficiente?  
1.(  ) sim    2.(  ) não; especificar _______________________ 
24.7.As condições e formas de financiamento são ideais quanto a: 
Prazos                            (  ) sim (  ) não; especificar _____________________________ 
Taxa de juros               (  ) sim (  ) não; especificar _____________________________ 
Garantia                         (  ) sim (  ) não; especificar _____________________________ 
Facilidade de acesso  (  ) sim (  ) não; especificar _____________________________ 
 
24.8. Quais as principais dificuldades para acesso aos mecanismos de financiamento 
(   ) exigências de garantia  
(   ) excesso de burocracia 
(   ) exigências dos bancos repassadores 
(   ) outros. Especificar ___________________________________________________ 
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ANEXOS 
 

ANEXO A:  EXPORTAÇÕES DE CASTANHA DE CAJU DE RN E CE, EM 

QUANTIDADE E VALOR, EM MIL UNIDADES, DE 1990 A 2010. 

 
 

RN CE 
  Toneladas %  US$ FOB % Toneladas % US$ FOB % 

1990 
      
4.101,85  

    
15,16      16.182,98  

    
15,99  

    
22.329,86  

    
82,51  

    
82.662,34  

    
81,65  

1991 
      
3.866,38  

    
16,03      18.202,66  

    
16,45  

    
20.150,43  

    
83,54  

    
92.065,81  

    
83,18  

1992 
      
5.660,51  

    
14,86  

      
21.666.80  

      
14,80  

    
31.951,59  

    
83,87  

  
122.868,33  

    
94,20  

1993 
      
4.246,14  

    
13,62      16.028,75  

    
13,37  

    
26.758,78  

    
85,85  

  
103.190,98  

    
86,07  

1994 
      
3.496,68  

    
15,15      16.453,04  

    
15,07  

    
19.538,54  

    
84,66  

    
92.503,34  

    
84,71  

1995 
      
3.502,52  

    
10,99      16.981,14  

    
11,53  

    
28.295,19  

    
88,76  

  
129.926,89  

    
88,24  

1996 
      
3.492,20  

      
9,64      17.325,69  

    
10,34  

    
32.692,26  

    
90,25  

  
149.985,00  

    
89,54  

1997 
      
3.462,69  

      
9,53      15.518,92  

      
9,89  

    
32.265,12  

    
88,76  

  
138.723,34  

    
88,41  

1998 
      
2.845,97  

      
8,93      13.558,17  

      
9,51  

    
27.905,02  

    
87,53  

  
124.060,37  

    
87,01  

1999 
      
3.062,14  

    
12,71      19.634,28  

    
13,81  

    
19.895,53  

    
82,55  

  
115.786,48  

    
81,47  

2000 
      
3.893,27  

    
11,59      20.459,57  

    
12,40  

    
28.294,00  

    
84,24  

  
137.479,20  

    
83,29  

2001 
      
4.733,07  

    
16,12      19.054,09  

    
16,97  

    
23.199,24  

    
79,03  

    
87.919,76  

    
78,32  

2002 
      
5.922,09  

    
19,66      19.098,94  

    
18,17  

    
22.424,93  

    
74,46  

    
79.995,07  

    
76,08  

2003 
      
7.588,63  

    
18,25      25.845,23  

    
17,98  

    
31.726,42  

    
76,32  

  
109.951,98  

    
76,48  

2004 
      
8.279,98  

    
17,45      32.789,10  

    
17,59  

    
36.072,04  

    
76,03  

  
142.117,35  

    
76,25  

2005 
      
9.758,11  

    
23,31      44.043,12  

    
23,53  

    
30.501,38  

    
72,87  

  
136.512,49  

    
72,94  

2006 
    
10.440,35  

    
24,15      45.565,66  

    
24,30  

    
31.378,48  

    
72,58  

  
136.161,49  

    
72,60  

2007 
      
9.438,31  

    
18,31      40.130,49  

    
17,82  

    
40.877,70  

    
79,29  

  
180.001,28  

    
79,93  

2008 
      
8.347,94  

    
23,57      44.644,63  

    
22,77  

    
26.003,04  

    
73,43  

  
146.323,75  

    
74,63  

2009 
      
8.625,18  

      
20,00     41.874,76  

      
20,00  

    
38.496,69  

      
80,00 

  
187.028,69  

      
80,00  

2010                 45.945,00                          
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8.434,05  20,00  20,00  33.414,67  80,00  182.015,70  80,00  
Fonte: SECEX / MDIC (2010), elaborado pelo autor. 

ANEXO B:  ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS POR CONDIÇÃODO 

PRODUTOR - 2006 

 
Fonte: IBGE: Censo agropecuário de 2006; PTDRS, 2010. 
 
 
ANEXO C:  FAMÍLIAS ASSENTADAS E ÁREAS DE REFORMA AGRÁRIA DO 

TERRITÓRIO DO SERTÃO DE APODI 

 
Fonte: IBGE: Censo agropecuário de 2006; PTDRS, 2010. 
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ANEXO D:  DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE 

FINANCIAMENTO DOS PRODUTORES DA CASTANHA DE CAJU IN NATURA DO 

SERTÃO DE APODI 

Característica N % 

Taxa de juros   
Sim 103 47,7 
Não 113 52,3 
   
Garantia   
Sim   75 37,9 
Não 123 62,1 
   
Facilidade de acesso   
Sim   71 37,2 
Não 120 62,8 
   

Principais dificuldades para acesso aos mecanismos de financiamento 
Exigências de garantia   
Sim   79 25,6 
Não 229 74,3 
   
Excesso de burocracia   
Sim 181 58,8 
Não 127 41,2 
   
Exigências dos bancos repassadores   
Sim   35 11,4 
Não 273 88,6 
   
Outros   
Sim   65 21,0 
Não 244 79,0 
Fonte: elaborado pelo autor (pesquisa de campo) 
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ANEXO E:  VARIAÇÃO DO PREÇO DA CASTANHA DE CAJU E DO CÂMBIO, 

ENTRE 1998 A 2007 

 
Fonte: elaborado pelo autor (IPEA; CONAB) 
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ANEXO F:  DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR 
ENTIDADE 

Característica N % 

SENAR   
Sim   11     6,5 
Não 159   93,5 
SEBRAE   
Sim   10      5,9 
Não 160   94,1 
Prefeitura   
Sim   17   10,0 
Não 153   46,9 
Cooperativa   
Sim   25 14,7 
Não 145 85,3 
Sindicato   
Sim     2   1,2 
Não 168 98,8 
Empresa privada   
Sim     9   5,3 
Não 161 94,7 
ONG   
Sim   20 11,8 
Não 150 88,2 
Associação   
Sim   86 50,6 
Não   84 49,4 
Profissional Autônomo 

  

Sim     5   2,9 
Não 165 97,1 
A assistência técnica ajudou 

  

Sim 134 47,2 
Não 150 52,8 

Fonte: elaborado pelo autor (pesquisa de campo) 
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ANEXO G:  DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA PELA 

MODALIDADE DA AJUDA 

 
Característica N % 
Melhorar a qualidade da 
castanha 

  

Sim 111 82,4 
Não   23 17,2 
A assistência técnica ajudou a 
aumentar produtividade da área 
plantada 

  

Sim 99 74,4 
Não 34 25,6 
Conseguir melhores 
oportunidades de negócio 

  

Sim   67 50,0 
Não   67 50,0 
Controlar gastos e honrar 
compromissos com os 
credores 

  

Sim   30 22,4 
Não 104 77,6 
   

Fonte: elaborado pelo autor (pesquisa de campo) 
 


