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INTRODUÇÃO

E

m atendimento à Estratégia Nacional de Atuação de Atendimento Segmentado, a ser utilizada pelo Sebrae Maranhão, como referência para
os próximos anos (Direcionamento Estratégico 2013-2022), na busca de
resultados e na composição de seus produtos e serviços, o site do Observatório investiga o
Macrossegmento de Alimentos e Bebidas, em todos os elos que o compõem, a fim de oferecer ao seu público-alvo e aos gestores e profissionais parceiros da Instituição, informação atualizada e pertinente sobre o assunto.
De acordo com o Documento de Referência do PPA 2017-2018, eixo norteador
deste estudo, a busca por competitividade e crescimento econômico sustentável passa pela
discussão estratégica do desempenho dos setores produtivos, inseridos em um contexto mais
amplo, no qual têm destaque as cadeias de valor e a relevância das políticas públicas. Esses
aspectos tornam-se essenciais ao desenvolvimento de pequenos negócios e do empreendedorismo de qualidade, sobretudo quando se trata da retomada do crescimento econômico e
da oferta de emprego. A estratégia de segmentação representa uma escolha deliberada, pelo
Sistema Sebrae, de segmentos prioritários para a indução da competitividade, do desenvolvimento sustentável e do estímulo ao empreendedorismo. Trata-se de um avanço que tem por
objetivo o alcance de resultados mais concretos. Para tanto, o mais importante é a definição
dos critérios utilizados na segmentação dos públicos. Por isso, o Sebrae adotou os conceitos
de macro e microssegmentação no atendimento a seus clientes.
Um estudo de cenário aprofundado foi realizado e, para selecionar os macrossegmentos, foram contempladas cadeias produtivas a partir de critérios tais como densidade
empresarial, taxas de crescimento superior ao PIB e novas vertentes da economia. Destaca-se que a estratégia de segmentação passa, necessariamente, também pelas prioridades estabelecidas no âmbito local. Assim, para o PPA 2017- 2018, foram definidos:

Quadro 1. Macrossegmentos definidos pela análise de cenário nacional
Macrossegmentos em
cadeias produtivas
Alimentos e Bebidas
Artesanato e Economia Criativa
Casa e Construção
Energia
Higiene e Cosméticos
Moda
Saúde e Bem-Estar
Transporte, Logística e Mobilidade
Turismo
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Macrossegmentos temáticos

Bioeconomia
Economia Digital
Franquias
Negócios de Alto Impacto

12

Esse macrossegmento (Alimentos e Bebidas) foi apontado como um dos principais do cenário nacional, e, sendo esse, um importante foco dos empreendedores de
pequenos negócios, o Sebrae Maranhão o elegeu como o primeiro a ser investigado.

Quadro 2. Desdobramento do Macrossegmento Alimentos
e Bebidas a partir dos diferentes elos
Macrossegmento Alimentos e Bebidas
Indústria
Comércio
Serviço
Agronegócio

Indústria de alimentos e bebidas
Abastecimento doméstico
Alimentação fora do lar
Produção primária de alimentos

A proposta metodológica deste estudo contempla o levantamento de informações disponíveis em fontes secundárias oficiais relevantes (IBGE, Imesc, MTE, CNI, entre
outras) e sua posterior análise, levando em consideração o contexto regional, a evolução
histórica. As diversas variáveis estudadas foram avaliadas do ponto de vista nacional e
estadual, e, em alguns casos, se apoiaram em análises considerando as 12 Unidades Regionais de Atendimento (URs) do Sebrae Maranhão, conforme mapa a seguir:

A
SAIBIS
MA
Macrossegmentos são segmentos de abrangência nacional, que indicam cadeias produtivas e oportunidades importantes para a economia do País. São definidos pelo
Sebrae Nacional a partir de análise de cenário, levando em consideração a diversidade e
as particularidades de um país com as dimensões do Brasil.
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Figura 1. Mapa do Maranhão de acordo com as URs atendidas pelo Sebrae
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Unidades Regionais detalhadas por ordem alfabética:
1 – UR AÇAILÂNDIA (8 municípios) - Açailândia, Bom Jesus das Selvas,
Buriticupu, Cidelândia, Itinga do Maranhão, São Francisco do Brejão, São Pedro da Água
Branca e Vila Nova dos Martírios.
2 – UR BACABAL (27 municípios) - Altamira do Maranhão, Alto Alegre do Maranhão, Bacabal, Bernardo do Mearim, Bom Lugar, Brejo de Areia, Conceição do Lago-Açu,
Esperantinópolis, Igarapé Grande, Lago da Pedra, Lago do Junco, Lago dos Rodrigues,
Lago Verde, Lagoa Grande do Maranhão, Lima Campos, Marajá do Sena, Olho d’Água das
Cunhãs, Paulo Ramos, Pedreiras, Poção de Pedras, São Luís Gonzaga do Maranhão, São
Mateus do Maranhão, São Raimundo do Doca Bezerra, São Roberto, Satubinha, Trizidela
do Vale e Vitorino Freire.
3 – UR BALSAS (26 municípios) - Alto Parnaíba, Balsas, Barão de Grajaú,
Benedito Leite, Carolina, Feira Nova do Maranhão, Fortaleza dos Nogueiras, Lagoa do
Mato, Loreto, Mirador, Nova Colinas, Nova Iorque, Paraibano, Passagem Franca, Pastos
Bons, Riachão, Sambaíba, São Domingos do Azeitão, São Félix de Balsas, São Francisco
do Maranhão, São João dos Patos, São Pedro dos Crentes, São Raimundo das Mangabeiras, Sucupira do Norte, Sucupira do Riachão e Tasso Fragoso.
4 – UR CAXIAS (14 municípios) - Afonso Cunha, Aldeias Altas, Buriti Bravo,
Caxias, Codó, Coelho Neto, Coroatá, Duque Bacelar, Matões, Parnarama, Peritoró, São
João do Soter, Timbiras e Timon.
5 – UR CHAPADINHA (18 municípios) - Água Doce do Maranhão, Anapurus,
Belágua, Brejo, Buriti, Chapadinha, Itapecuru-Mirim, Magalhães de Almeida, Mata Roma,
Milagres do Maranhão, Nina Rodrigues, Presidente Vargas, Santa Quitéria do Maranhão,
Santana do Maranhão, São Benedito do Rio Preto, São Bernardo, Urbano Santos e Vargem Grande.
6 – UR GRAJAÚ (9 municípios) - Amarante do Maranhão, Arame, Fernando
Falcão, Formosa da Serra Negra, Grajaú, Itaipava do Grajaú, Jenipapo dos Vieiras, Lajeado Novo e Sítio Novo.
7 – UR IMPERATRIZ (12 municípios) - Buritirana, Campestre do Maranhão,
Davinópolis, Estreito, Governador Edison Lobão, Imperatriz, João Lisboa, Montes Altos,
Porto Franco, Ribamar Fiquene, São João do Paraíso e Senador La Rocque.
8 – UR LENÇÓIS-MUNIN (20 municípios) - Anajatuba, Araioses, Axixá, Bacabeira, Barreirinhas, Cachoeira Grande, Cantanhede, Humberto de Campos, Icatu, Matões
do Norte, Miranda do Norte, Morros, Paulino Neves, Pirapemas, Presidente Juscelino,
Primeira Cruz, Rosário, Santa Rita, Santo Amaro do Maranhão e Tutóia.
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9 – UR PINHEIRO (24 municípios) - Apicum-Açu, Bacuri, Bacurituba, Bequimão, Cajapió, Cedral, Central do Maranhão, Cururupu, Guimarães, Mirinzal, Olinda Nova
do Maranhão, Palmeirândia, Pedro do Rosário, Peri Mirim, Pinheiro, Porto Rico do Maranhão, Presidente Sarney, Santa Helena, São Bento, São João Batista, São Vicente Ferrer,
Serrano do Maranhão, Turiaçu e Turilândia.
10 – UR PRESIDENTE DUTRA (19 municípios) - Barra do Corda, Capinzal
do Norte, Colinas, Dom Pedro, Fortuna, Gonçalves Dias, Governador Archer, Governador
Eugênio Barros, Governador Luiz Rocha, Graça Aranha, Jatobá, Joselândia, Presidente
Dutra, Santa Filomena do Maranhão, Santo Antônio dos Lopes, São Domingos do Maranhão, São José dos Basílios, Senador Alexandre Costa e Tuntum.
11 – UR SANTA INÊS (35 municípios) - Alto Alegre do Pindaré, Amapá do Maranhão, Araguanã, Arari, Bela Vista do Maranhão, Boa Vista do Gurupi, Bom Jardim, Cajari,
Cândido Mendes, Carutapera, Centro do Guilherme, Centro Novo do Maranhão, Godofredo
Viana, Governador Newton Bello, Governador Nunes Freire, Igarapé do Meio, Junco do Maranhão, Luís Domingues, Maracaçumé, Maranhãozinho, Matinha, Monção, Nova Olinda do
Maranhão, Penalva, Pindaré-Mirim, Pio XII, Presidente Médici, Santa Inês, Santa Luzia, Santa Luzia do Paruá, São João do Caru, Tufilândia, Viana, Vitória do Mearim e Zé Doca.
12 – UR SÃO LUÍS (5 municípios) - Alcântara, Paço do Lumiar, Raposa, São
José de Ribamar e São Luís.
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1

ALINHAMENTO DE
CONCEITOS1

Após um ciclo de crescimento econômico relativamente elevado por um boom de
produtos primários e a expansão do mercado interno por meio da valorização expressiva
do salário mínimo e políticas de redistribuição de renda, o Brasil se encontra, desde 2011,
em um momento distinto (SEBRAE, 2014, p. 52).
No cenário interno, tem-se vivido um momento de instabilidade econômica, com
alto número de desemprego, contração do PIB, redução do consumo e da arrecadação,
baixo nível de investimento, problemas de infraestrutura, além da insegurança gerada pela
crise política e tramitação de reformas estruturais de grande importância ao empresariado.
Já no cenário externo, os países desenvolvidos seguem em processo de lenta e incerta
recuperação, e a China reduz o seu ritmo de
crescimento, importando menos commodities,
afetando
as exportações.
“Não há como um
negócio prosperar sem
competitividade”.

Esses e outros fatores (rapidez da
inserção de novas tecnologias no modo de
vida da população e no dia a dia das empresas,
maior exigência do consumidor, demandas crescentes de medidas sustentáveis etc.) formam um
quadro complexo que demanda das empresas a adesão de medidas que as tornem mais
competitivas para que essas possam se manter no mercado e para crescer de forma sustentada e, assim, contribuir para o desenvolvimento de sua localidade.
Como parte da composição do conhecimento sobre o Macrossegmento de Alimentos e Bebidas aqui estudado, alguns conceitos devem ser entendidos e, para isso, o
estudo apresenta a base referencial a seguir. É importante para o leitor deste estudo ter
em mente estas informações ao fazer suas análises, seja ele um empreendedor que busca
mais competitividade para o seu negócio ou um órgão apoiador que quer encontrar as melhores formas e estratégias para as suas ações, projetos e programas.

Cadeia Produtiva
É um conjunto de atividades econômicas que se articulam progressivamente
desde o início da elaboração de um produto. Aqui se incluem desde as matérias-primas, os
insumos básicos, as máquinas e equipamentos, componentes e produtos intermediários,
Em consonância com os documentos de referência do PPA 2017-2018 do Sebrae.

1
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até o produto acabado, a sua distribuição, comercialização e a disposição do produto final
junto ao consumidor, constituindo ELOS DE UMA CORRENTE.
As recentes definições de cadeias produtivas apontam para a crescente divisão
do trabalho e especialização em busca de melhores resultados e a consequente especialização técnica e social. Assim, em uma cadeia produtiva existe um conjunto de etapas
consecutivas pelas quais passam e vão sendo transformados os insumos.
A Figura 2 a seguir, está em consonância com o documento referencial disponibilizado pelo Sebrae Nacional, e apresenta os elos básicos que integram uma cadeia
do agronegócio, que é o cerne da cadeia de Alimentos e Bebidas.

Figura 2. Elos básicos de uma cadeia produtiva
PESQUISA &

INSUMO

PRODUÇÃO

TRANSFORMAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO

COMERCIALIZAÇÃO

CONSUMO

SERVIÇOS

Fonte: Sebrae-NA, Documento de Referência PPA 2017-2018

O modelo acima proporciona uma abrangência mais representativa do cliente do
Sebrae ligado ao agronegócio, possibilitando atuar com diversos perfis de acordo com os
elos da cadeia, conforme exemplos:
Insumo: fornecedores de sementes e mudas, comerciantes de produtos agropecuários (fertilizantes, grãos, rações...);
Produção: produtores rurais, agricultores familiares e colaboradores envolvidos
com a produção primária;
Transformação: agroindústria, abatedouro, frigorífico, packinghouse, cooperativas
e associações de beneficiamento, as lideranças e os colaboradores;
Distribuição: empresas de logística, distribuidora, trading, atravessadores;
Comercialização: redes de varejo, restaurantes, lanchonetes.
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As cadeias produtivas se estruturam em diversas redes de relacionamento, à
medida em que há vários atores e instituições presentes nesse universo empresarial, entre
eles, governos, órgãos de controle, instituições de ensino, pesquisa, além de assistência
técnica e fomento ao desenvolvimento (SEBRAE, 2014, p. 20).
A competitividade das empresas resulta da forma como elas se relacionam com
sua cadeia, ou seja, o relacionamento da empresa com outras empresas da sua cadeia de
valor, tanto a montante (parte que antecede) quanto a jusante (parte posterior). Para ilustrar o assunto, pode-se dizer que a produção do tomate está à montante do processo de industrialização dos molhos atomatados, enquanto que sua comercialização está à jusante.
O empreendedor, ao se identificar como parte de uma cadeia produtiva e estudar suas inteirações pode (BRASIL, 2017):
a) Visualizar a cadeia de modo integral;
b) Identificar as potencialidades e pontos fracos nos elos;
c) Motivar a articulação solidária dos elos;
d) Identificar os gargalos, elos faltantes e estrangulamentos;
e) Identificar os elos dinâmicos, em adição à compreensão dos mercados, que trazem movimento às transações na cadeia produtiva;
f) Identificar os fatores e condicionantes da competitividade em cada segmento; e
g) Maximizar a eficácia político-administrativa por meio do consenso em torno dos
agentes envolvidos.
Existem inúmeras formas de se trabalhar em uma cadeia produtiva. É possível
se especializar em um nicho e oferecer os serviços
para uma só cadeia ou para mais de uma. Ou
realizar a produção de uma ou mais etapas
“Nenhuma empresa sobrevive
do processo produtivo de mais de uma cadeia
sozinha no mercado global.
produtiva. Assim, um produtor de cana-deGrandes empresas dependem de
açúcar pode ofertar o seu produto para fins
pequenas e vice-versa”.
alimentícios ou energéticos, ou um produtor
de gado de corte realiza também o abate,
mas terceiriza o confinamento.
Todas as variáveis dependem das vantagens estratégicas da estrutura da empresa, do seu tamanho, da localidade em que ela está inserida e seu mercado consumidor,
dos órgãos de fiscalização e inúmeros outros fatores. É necessário analisar caso a caso.
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Cadeia de Valor
A busca da competitividade alcança novos patamares e uma empresa deixou de
depender somente de si própria e passa a ter seus resultados influenciados pela competitividade de toda uma cadeia de valor em que a empresa está inserida.
A cadeia de valor é o conjunto interligado de todas as atividades que criam valor,
desde o fornecimento de matérias-primas até o consumo e atividades pós-venda. No contexto de uma cadeia de valor, ambos formam parceria com o que tem de melhor, trabalham
juntos e compartilham conhecimento, estratégias e resultados para garantir a fidelidade e a
conquista de novos clientes (SEBRAE, 2014).
Ao interagir em uma cadeia de valor, cada empresa evolui em eficiência e produtividade, embora mantenha e fortaleça sua identidade, sua marca e seus clientes.
As alianças estratégicas em prol do alcance de maior competitividade podem ter
diversas formas. Algumas delas são formais e outras informais. Algumas estão centradas
na aprendizagem, outras no compartilhamento de alguma tecnologia ou na busca de uma
inovação, outras se juntam para alcançar um objetivo ou realizar um projeto, e ainda há
aquelas que buscam parcerias do tipo ganha-ganha. Elas formam uma rede que pode incluir pequenas e médias empresas conectadas entre si ou com grandes empresas. O fator
comum é a agregação de valor ao processo produtivo na extensão de sua cadeia produtiva. Veja algumas alianças envolvendo as cadeias produtivas:

- Encadeamento Produtivo

– caracterizado pela integração de grandes e pequenas empresas por meio de um compromisso coletivo com a qualidade da produção. A lógica do
encadeamento produtivo está centrada na premissa de que nenhuma empresa de grande
porte consegue ser inovadora e autossuficiente em todos os processos produtivos. Assim,
em algum momento será mais interessante, financeiramente, delegar parte da produção
a pequenos negócios. Destacam-se aqui o Programa Nacional de Encadeamento Produtivo do Sistema Sebrae e os programas de qualificação e certificação implantados pelas
empresas-âncoras para atender suas empresas fornecedoras.

- Alianças Estratégicas – redes formadas por organizações no intuito de cooperação para

produção e tecnologia. Elas podem ou não ter um tempo de duração determinado. Essas
alianças partem de um compromisso que dura enquanto houver a necessidade mútua. Dividem-se os riscos, reduzem-se os custos. Citam-se aqui as Joint-Ventures2 e os Consórcios.

- Aglomerações Empresariais – empresas de pequeno e médio porte estão se aglomerando

em certas regiões, passando a desenvolver uma diversidade de relações sociais, basea-

Joint Venture é uma parceria temporária entre duas ou mais empresas para a execução de um determinado negócio.
Pode servir a uma gama bastante ampla de acordos de cooperação, parcerias comerciais de compra e venda, parcerias
técnicas, assistência técnica, e mesmo em associação para desenvolvimento de negócios e empreendimentos.
2
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das na cooperação e na concorrência. Contribuem para o aumento do emprego local e
melhoria do nível de vida da população. Destacam-se os Distritos Industriais, os Clusters e
os Arranjos Produtivos Locais (APLs).

- Programas de Cooperação – buscam a inovação entre as organizações. Geralmente, estimulados por instituições ligadas às cadeias produtivas, o governo e as empresas.

- Centrais de Compra – empresas que se unem para realizar compras de insumos ou ma-

térias-primas para o seu processo produtivo para ganhar vantagem competitiva ao reduzir
custos de produção. Ao se juntar a outras empresas que se utilizam da mesma mercadoria
ou matéria-prima, aumenta-se o volume e melhoram-se os preços e prazos das negociações. Pode ser utilizado por cooperativas, associações ou pela iniciativa privada, que deverá buscar uma cartela de clientes dentro de uma área que utilize do mesmo insumo em
grande quantidade.

- Subcontratação e Terceirização

– formação de redes verticais nas quais se terceirizam
parte dos processos referentes a área fim de uma empresa.

Figura 3. Possíveis benefícios para as empresas e os stakeholders3
Acesso
a informações
e a know-how

Teste de novas
ideias e soluções
inovadoras

Divisão do trabalho
e concentração em
pontos fortes

Melhor compreensão
das necessidades e
agendas (políticas)

Estabelecimentos
de parcerias

Ampliação de
redes pessoais

Fortalecimento
das capacidades

Fusão de recursos
e desenvolvimento
de sinergias

Comparação do
próprio desempenho com
outras organizações

Aprendizado

Diversas contribuições
para a visão de
desenvolvimento
sustentável

Fonte: Egger et al. (2006 apud Costa, 2015).
Adaptação: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.

Stakeholders são todos aqueles indivíduos e organizações que uma empresa interage e
que afetam e são afetados por elas por meio de expectativas, demandas ou interesses.

3
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As micro e pequenas empresas representam o elo mais fraco da cadeia de
valor e são as que mais sofrem com as disputas impostas pelo mercado. Para vencer os
desafios comuns a esta realidade, a atuação do Sebrae em 2017/2018 tem então, como
palavra de ordem a intersetorialidade, e seus projetos voltados para a cadeia de Alimentos
e Bebidas devem estar internalizando os conceitos de valor compartilhado e de cadeia de
valor, em função da forte interdependência entre os elos.
O valor compartilhado considera as dimensões
Produto e Mercado, Produtividade da Cadeia de Valor
e Desenvolvimento Local. Esse olhar, para a cadeia de
“Cada empresa particiAlimentos e Bebidas, reforça, por exemplo: a necespante de uma cadeia de
sidade de trabalhar conceitos de produtos e de negóvalor contribui com o que
cios que incorporem necessidades e benefícios ao
tem de melhor”.
consumidor; a importância de se redefinir a produtividade por meio de inovações; e a identificação de
formas de colaboração no âmbito do território. Tais
aspectos estão alinhados com a visão da atuação
do Sebrae para esse macrossegmento.
No contexto da cadeia de valor, os requisitos do mercado e as expectativas do
cliente final são o ponto de partida para as iniciativas em alimentos e bebidas. É o elo final
que determina o caminho a ser percorrido pela cadeia e as relações a serem construídas.
Surgem, a partir dessa análise, novos mercados a serem explorados e formas de agregação de valor que beneficiam toda a cadeia.
No que tange aos requisitos do mercado, são considerados elementos técnicos,
de qualidade, da origem e do significado e referência do produto. Evidencia-se que as
principais oportunidades de agregação de valor se desdobram em toda a cadeia, como os
produtos orgânicos, os que valorizam ingredientes regionais e os voltados a dietas especiais (em especial para alérgicos e vegetarianos).

No sentido de agregação de valor, dois enfoques principais podem ser observados:
- Aproximação entre o produtor ou agroindústria e o consumidor final: forma de se aces-

sar mercado na qual o elo rural assume o papel de agente responsável, inclusive
pela comercialização, que muitas vezes acontece por venda direta ou feiras urbanas.
Está relacionado, também, com aspectos como Slow Food e valorização de produtos
regionais por meio da gastronomia. Muitas vezes, envolve redes agroalimentares alternativas e tem aspectos de uma cadeia curta (sem muitos elos envolvidos);
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- Agregação e distribuição de valor no decorrer de uma cadeia: aborda a complexidade de

uma cadeia com vários entes envolvidos, incluindo a agropecuária, o elo transformador, o varejo e/ou o serviço de alimentação, até acessar o consumidor final, em uma
visão de cadeia longa.

Os Pequenos Negócios e sua inserção nas Cadeias de Valor
Tanto as grandes quanto as pequenas empresas (cada uma à sua maneira) são
importantes atores na propulsão do desenvolvimento de uma economia de mercado.
É fato que a instalação de grandes empresas movimenta e pode trazer prosperidade a uma região, com a arrecadação de tributos, a abertura de novas vagas de empregos eo dinamismo que é atrelado a investimentos dessa ordem. Em uma região com
essa realidade novos desafios são criados, principalmente para os pequenos negócios
ligados à cadeia produtiva a que pertence a nova empresa instalada. Para os negócios
estabelecidos anteriormente na região, novas oportunidades e desafios surgem ligados, geralmente, à nova necessidade de mercado e ao aprimoramento da concorrência.
Entretanto, muitos municípios não têm empresas de grande porte instaladas
em seu território e dependem exclusivamente das transações econômicas realizadas por
pequenas empresas e produtores rurais, mas isso não impede que uma ou mais cadeias
produtivas se destaquem na região se tornando um fator de valor agregado a uma cadeia
produtiva. É preciso entender a fundo as potencialidades da região, as políticas públicas instaladas e procurar enxergar outras opções fora do mercado local e negócios complementares.
Apesar de nessas localidades mencionadas apresentarem desafios distintos,
em ambas é possível conseguir alcançar excelentes resultados ao se buscar potencializar
uma cadeia produtiva. Aos pequenos negócios falta a economia de escala, importante fator
de competitividade para o desenvolvimento dos grandes.
As características da demanda de um produto, que tem o preço como fator determinante, não são favoráveis aos pequenos negócios.
Assim, as características substantivas dos pequenos negócios (que não são só
menores, mas também diferentes das empresas de maior porte) sugerem que suas vantagens competitivas são propícias para atuar em nichos específicos de mercado, quando
voltadas para o consumidor final4, ou para participar em cadeias produtivas de grandes
empresas atuantes em segmentos customizados de mercado (SEBRAE, 2014, p. 31).

Um exemplo recorrente é a diferença entre a produção artesanal de cachaça (e o seu alto valor agregado, logo
com grandes margens para o produtor) e a produção industrial de pinga (pequenas margens, grande escala).
Grande empresa não produz cachaça, pequena não consegue concorrer no mercado de pinga (SEBRAE, 2014).
4
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É aqui que o Sebrae atua e pretende potencializar o atendimento, na identificação, sensibilização, cooperação e apoio à criação de valor das principais cadeias produtivas do Macrossegmento de Alimentos e Bebidas. O Sebrae acredita que as cadeias de
valor são uma promissora alternativa para inserção de pequenos negócios no mercado
devido à soma resultante do relacionamento entre produtores, fornecedores, fabricantes,
distribuidores e clientes.
No decorrer do estudo será apresentado um retrato atual do Macrossegmento
Alimentos e Bebidas, a sua importância para a economia, para o mercado de trabalho, as
culturas existentes e a evolução de sua produção nos últimos anos. Análises decorrentes
desses dados serão apresentadas, bem como tendências e oportunidades envolvendo a
cadeia de valor estudada.

PARA A PEQUENA EMPRESA, FAZER NEGÓCIOS COM FOCO NAS CADEIAS PRODUTIVAS É:
•
•
•
•
•
•
•
•

AUMENTAR A COMPETITIVIDADE;
NICHOS DE MERCADO;
AGREGAR VALOR;
CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL;
APOIO E DESENVOLVIMENTO ;
MAIOR APROVEITAMENTO ;
MENOR DESPERDÍCIO;
MAIOR CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO.
A CADEIA CRESCE, TODOS CRESCEM!
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2

A IMPORTÂNCIA DO
MACROSSEGMENTO DE
ALIMENTOS E BEBIDAS NO
BRASIL E NO MARANHÃO

2.1 Aspectos Gerais e Econômicos
Não existem controvérsias sobre o vigoroso período de crescimento vivido pelo
Brasil na primeira década dos anos 2000. A construção de ambiente macroeconômico
estável ao lado da valorização dos preços das commodities minerais e agrícolas criaram
condições para a expansão dos demais setores econômicos, principalmente da Agropecuária, Indústria Extrativa, Construção Civil e Serviços. Esses dois últimos ancorados de
forma expressiva na abundância de crédito.
A maior facilidade de acesso ao crédito gerou uma reação em cadeia de consumo, com grande sensação de prosperidade, afetando toda a economia. A estabilidade
da economia proporcionou, a grande parte da população, o acesso a seus sonhos de consumo, desde a televisão tela plana e o smartphone à casa própria. O acesso mais fácil ao
crédito permitiu que boa parte das famílias adquirisse bens de valores mais elevados como
imóveis e carros. O aumento do prazo dos pagamentos e a redução do tamanho das parcelas proporcionou também a compra de bens com valores mais baixos em maior quantidade,
fazendo com que muitos consumidores comprassem às vezes mais de um item, ao invés
de quitar um bem para depois adquirir outro (SEBRAE, 2015).
Assim, à medida que a economia crescia, os transbordamentos sociais se materializavam sobre o mercado de trabalho, com a redução da taxa de desemprego e o
aumento da massa salarial, aumentando a demanda por serviços e dando origem a outros
inimagináveis, na última década do século XX. O aumento do poder de compra da população, por meio da valorização real do salário mínimo, foi apontado como um dos maiores e
mais bem-sucedidos programas de governo, retirando milhões da extrema pobreza, possibilitando, assim, condições de vida digna, até o início da crise atual (2015 a 2017).
Felipe de Holanda analisa a dinâmica da economia maranhense, no período de
2000 a 2013, no volume organizado pelo Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos (Imesc) e aponta “a forte ampliação dos programas de transferência de
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renda, como o Programa Bolsa Família, que apesar de pouco fazer para reduzir desigualdades, contribuiu para melhorar a segurança alimentar e o acesso à educação, especialmente no Norte e Nordeste do País”.
O fato é que a região Nordeste foi amplamente beneficiada pelo Programa Bolsa
Família, que, em 2011, era responsável por 51,1% dos benefícios do País, mesmo que a
região, na época, tivesse somente 28% da população. Em 2016, o Programa Bolsa Família
foi responsável pelo repasse de mais de R$ 2,3 bilhões para 951.942 famílias beneficiadas
no Estado do Maranhão, o equivalente a média de R$ 333,00 por habitante/ano. É a maior
média habitante/R$ de todas as Unidades Federativas. Em alguns municípios o valor disponibilizado por habitante é muito maior, como em Junco do Maranhão (R$ 952/ano), São
Raimundo do Doca Bezerra (R$ 824/ano), Mata Roma (R$ 809/ano) e Santa Quitéria do
Maranhão (R$ 785/ano).
De acordo com estudo realizado pela USP, o “impacto do Programa Bolsa
Família em domicílios de baixa renda se traduziu em maior gasto com alimentação, maior
disponibilidade total de calorias e, ainda, maior disponibilidade de alimentos in natura ou
minimamente processados, além de ingredientes culinários”. Em um estado como o Maranhão, onde o número de benefícios desse Programa é tão significativo, é impossível não
considerar a importância desse para a segurança alimentar de muitas regiões e famílias,
movimentando o mercado de pequenos produtores e comércios.
Assim, o ingresso ao consumo proporcionado a alguns indivíduos, que até então
não tinham nenhum acesso a bens essenciais, garantiram a melhoria das condições financeiras de pequenas comunidades, já que boa parte dos beneficiários dos programas de
transferência de renda prefere comprar de pequenos negócios.
Nesse período, cresceu consideravelmente o consumo das famílias, trazendo
relevante impacto para diversos segmentos da economia. Muitas famílias começam a experimentar produtos que não tinham oportunidade anteriormente, impulsionando o consumo de iogurtes, creme de leite, sorvetes, produtos prontos e congelados etc. A mesa ficou
mais farta, ao mesmo tempo em que aumentou o consumo fora do lar.
Ainda assim, somente o crescimento econômico experimentado na última década, não foi capaz de retirar o País do estágio de subdesenvolvimento em que ele se encontra, sendo necessário que outros elos internos sejam fortalecidos. Não é por acaso, que
nos últimos dois anos (2015 e 2016), o Brasil passou a conviver com a maior e mais severa
recessão de todos os tempos, com importante queda consecutiva do PIB5 , conforme pode
ser observado no Gráfico 1. Uma conjugação de crise política e econômica jogou o País em
uma crise de expectativas, destruição de milhões de postos de trabalho e queda acentuada
da renda per capita, prevista para ser recuperada para além de 2020.
O Produto Interno Bruto (PIB) representa a soma, em valores monetários, de todos os bens e serviços finais produzidos em uma
determinada região, durante um período de tempo determinado. É um dos indicadores mais utilizados para determinar a dinâmica de
um território em termos de crescimento. O IBGE desenvolve desde 2000, o PIB dos Municípios, publicação na qual uniformiza cálculo
do PIB em todas as Unidades da Federação, o que permite que eles sejam comparáveis entre si e com os resultados nacional e
regional. Esses dados, porém, são calculados e disponibilizados com uma diferença média de dois anos, sendo 2014, o ano com os
mais recentes dados disponíveis no momento da analise.
5
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O Estado do Maranhão não é diferente. Portador de uma economia aberta em
demasia, dependente de exportação de commodities e de transferências federais, vive um
momento bastante atípico. O fechamento da Refinaria da Alumar, assim como da Pelotização da Vale já haviam impactado negativamente o PIB industrial. Nos últimos dois anos, o
declínio do setor da Construção Civil, detentor da maior participação no PIB industrial imprimiu marcas negativas na trajetória de crescimento estadual, que entre 2005 e 2014 (exceto
no ano de 2012), sempre esteve acima do crescimento brasileiro (Gráfico 1).
Entre 2005 e 2014, o Maranhão registrou crescimento médio de 5,1% ao ano,
enquanto o Brasil cresceu apenas 2,3%. Nos anos de 2015 e 2016, a retração do PIB vivida
nacionalmente também foi observada no Estado, sendo que no último ano a economia maranhense, que já havia recuado 3,7%, recuou novamente em 4,8%. A estimativa do Imesc
é de que o Brasil feche o ano com um ligeiro crescimento de 0,3% e o Estado do Maranhão
um acréscimo de 2,2%.

Gráfico 1. Taxas de crescimento do PIB do Brasil e do Maranhão,
entre 2005 e 2017* – em %
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Esses dados estão refletidos na evolução dos ganhos que o Maranhão tem na
participação da riqueza gerada no País. A participação do Estado no PIB nacional passou
de 1,16%, em 2005 para 1,33%, em 2012, 15% de crescimento no período avaliado (20052014), o 10º maior crescimento, considerando todas as Unidades Federativas. O crescimento
no período, entretanto, não foi suficiente para alterar positivamente a sua posição no ranking
de participação do PIB e ele passou de 16º lugar (em 2005) para 17º lugar, em 2014.
A evolução dos preços das commodities, nos últimos anos, foi determinante para
a trajetória do PIB da Agropecuária e, consequentemente, do PIB total. No Gráfico 2,
por meio das taxas de crescimento do PIB da Agropecuária no Brasil e no Maranhão, é
possível verificar a elevada vulnerabilidade externa a qual o País e o Estado estão submetidos. As anomalias no cenário externo, como por exemplo, a crise de 2009, tiveram
rebatimentos diretos sobre a economia interna, em Estados como o Maranhão, por ter
um grau de abertura externa6 mais elevada e participação do PIB da Agropecuária, duas
vezes superior a do Brasil.

Gráfico 2. Taxas de crescimento do volume do PIB da Agropecuária
no Brasil e no Maranhão, entre 2005 e 2014 – em %
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6
Definida como a relação entre a corrente de comércio (total das exportações mais importações) e o PIB
(BCB, outubro de 2013). Quanto maior o coeficiente, mais elevada é a dependência da demanda externa.
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A análise da relação entre o Valor da Produção e o Consumo Intermediário
mostra, de acordo com o Gráfico 3, que os custos de produção agropecuária no Estado do
Maranhão superam a média de custos da produção no País. Entretanto, a atividade tem se
mostrado bastante dinâmica nos últimos anos, incorporando a expansão de área plantada,
área de pastagens e aumento da produtividade7 .

Gráfico 3. Relação entre o Valor da Produção e o Consumo Intermediário do
PIB da Agropecuária no Brasil e no Maranhão, entre 2005 e 2014
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No que diz respeito ao PIB Industrial, embora com crescimento acentuado, a
Indústria de Transformação estadual, assim como a brasileira perdeu participação no PIB
no período em análise. A manutenção da taxa de câmbio sobrevalorizada ao longo do
período analisado, embora não tenha afetado o setor primário, foi a responsável pela perda
de participação dessa indústria.
De fato, o câmbio sobrevalorizado além de reduzir a competitividade da indústria nacional, facilitou a entrada em grande quantidade de produtos estrangeiros, drenando
parte do crescimento para o exterior e praticamente extinguindo a indústria têxtil na última
década. No Brasil, a participação da Indústria de Transformação sobre o valor adicionado
7

Indicador de rendimento médio, que mede a quantidade produzida por hectare.

A IMPORTÂNCIA DO MACROSSEGMENTO DE ALIMENTOS
E BEBIDAS PARA A ECONOMIA MARANHENSE

29

do PIB recuou ininterruptamente de 17,4%, em 2005 para 12,0%, em 2014. No Maranhão,
a participação já bem baixa (8% em 2005), ainda chegou a um patamar superior nos dois
primeiros anos, despencando para menos da metade ao longo da década e alcançando
5,5% no final da série.

Gráfico 4. Evolução da participação da Indústria de Transformação no Valor
Adicionado do PIB no Brasil e no Maranhão, entre 2005 e 2014 - em %
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Na composição da Indústria de Transformação, o subsetor de Alimentos e Bebidas brasileiro destaca-se como o principal, seguido pelo subsetor de Máquinas e Equipamentos, inclusive manutenção e reparos. Em 2005, o primeiro detinha participação de
13,8% na Indústria, se estabelecendo nessa média até alcançar o pico em 2012 (19,3%),
acomodando-se em 18,3% (Gráfico 5). O subsetor de Alimentos e Bebidas viveu um verdadeiro boom no período de crescimento vigoroso da economia, em grande parte, impulsionado pelo crédito subsidiado e por ser voltado para atender o mercado interno, ganhando
blindagem contra o patamar desfavorável do câmbio.
Esse fator foi preponderante para mudanças de comportamento já citadas e
o desenvolvimento e espessamento de diversos nichos de produtos que antes tinham
pequena expressão de negócios. No mercado isso refletiu em novas linhas de produtos,
maior qualidade e busca de valor agregado sustentado. Estudos aproximaram ainda mais
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esse setor dos consumidores dando vazão às novas tendências ligadas a comportamento,
saúde e garantia de qualidade.
No Maranhão, a partir da série disponível, nota-se que a participação do segmento de Alimentos e Bebidas é bem mais expressivo do que o mesmo em escala nacional, determinando mais incisivamente a trajetória da Indústria de Transformação local
(Gráfico 5). Isso se deve, principalmente, à quantidade significativa de estabelecimentos
no subsetor de Alimentos e à presença de companhias oligopolizadas no setor de bebidas
alcoólicas e não alcoólicas, tais como a Ambev, Brasil Kirin e Coca-Cola.

Gráfico 5. Participação da Indústria de Alimentos e Bebidas na Indústria
de Transformação, entre 2005 e 2014 - em %
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Entre 2011 e 2013, a participação média do subsetor alcançou 33,7% na Indústria de Transformação. Em 2014, embora o volume da Indústria tenha registrado
crescimento da ordem de 13,9%, com desdobramentos positivos sobre o número de
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estabelecimentos e empregos formais, a participação do valor adicionado no PIB recuou
para 15,9%. Essa queda acentuada está ligada às alterações metodológicas no PIB da
Indústria. Até 2013, uma atividade de serviço de uma grande empresa estava sendo
contabilizada como parte do segmento de Alimentos e Bebidas, sendo assim, a partir dos
ajustes metodológicos essa atividade passou a integrar o setor de Serviços, derrubando
a participação do segmento no PIB.
Salienta-se, que os dados referentes ao PIB estadual setorial estudados nessa
série somente alcançam até os anos de 2014, não sendo possível verificar por meio desse
indicador o desempenho do setor perante a crise que se intensificou nos anos de 2015 e
2016. Sabe-se, porém, que o consumo das famílias que durante muitos anos sustentou o
crescimento do PIB do Brasil seguiu ladeira abaixo, em 2016. Em 2016, as famílias consumiram 4,2% a menos do que em 2015, acima da queda registrada entre 2014 e 2015, de 3,9%.
Sabe-se que o consumo de alimentos aumenta globalmente, porém, os padrões de consumo variam de acordo com a região (país, estado e até mesmo município)
e níveis de renda. É preciso ter em mente ao se abrir um negócio, ou ao investir em
crescimento e desenvolvimento de um negócio existente, que apesar da renda ser um
fator determinante de consumo, existem outros fatores relevantes. Logicamente fatores
como desemprego, crise e redução de renda familiar afetam muito mais uma parcela da
população (baixa renda) do que o restante.
Apesar dos resultados nada positivos indicando grande reflexo da crise no
consumo das famílias, de acordo com a ABIA (Associação Brasileira da Indústria de Alimentos), o faturamento nominal do setor cresceu 9,3% em 2016, em relação a 2015, e
fechou o ano com R$ 614,3 bilhões. Segundo pesquisa conjuntural da ABIA, apesar do
decréscimo ainda existente na produção (0,96% em 2016) o índice já apresentou melhora
em relação a 2015 que ficou em -2,9%. As vendas reais também apresentaram melhora
e foram de -2,73% para -0,63%. As previsões para o setor, realizadas no início de 2017,
estimavam que o setor deve voltar ao terreno positivo, e apresentar um crescimento de
produção física, em volume entre 0,6% e 1,2%.

2.2 O comportamento do macrossegmento
na balança comercial maranhense
Ao analisar a balança comercial maranhense, percebe-se que o ano de 2016
foi marcado pelo superávit de US$ 108 milhões, evento que não ocorria desde 2008. O
fenômeno do superávit ocorreu em virtude da queda nas importações (-48,8%) tota-
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lizadas em US$ 2,1 bilhões, em maior proporção do que as exportações (-35,4%) que
somaram US$ 2,2 bilhões. (Gráfico 6).

Gráfico 6. Balança Comercial Maranhense (US$ milhões): 2010 a 2016
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Fonte: MDIC.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.

Como já foi mencionado anteriormente, um aspecto importante da economia maranhense relaciona-se à sua abertura ao comércio internacional. De acordo com o Imesc
(2013), a economia maranhense figura como a quarta mais aberta do país e a mais aberta da
região Nordeste. De acordo com o Instituto, se este fato se constituiu em vantagem relativa
do Estado no período recente de boom das cotações das commodities, não resta dúvida de que
torna a economia maranhense extremamente vulnerável aos ciclos dos mercados internacionais de commodities minerais e agrícolas.
A pauta de exportação maranhense ainda se concentra em commodities, em poucos
produtos ligados ao complexo de alumínio, soja, celulose e ferro. Esse fato fica aparente na
Tabela 1, que apresenta a composição das exportações maranhenses por principais categorias de produtos. Verificou-se que o valor das exportações perfez um total de US$ 2,209 bilhões, em 2016, marcando uma queda de US$ 710 milhões (-4,5% a.a.) quando comparado
a 2010. Dentre os principais produtos da pauta, ligados ao Macrossegmento de Alimentos
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e Bebidas, os que apresentaram maior expansão no valor exportado, entre 2010 e 2016,
foram: o Algodão Debulhado, com ampliação de US$ 30,5 milhões; o Milho com aumento de
US$ 22 milhões e o Complexo Bovino, com acréscimo de US$ 16,7 milhões. Destaca-se que
as referidas categorias, no período em análise, também registraram ampliação no quesito
participação na pauta de exportações do Estado.
Por outro lado, o Complexo Soja registrou retração tanto no valor exportado (US$
-29,9 milhões) quanto na carga (-29,1 mil/ton.). Tal desempenho deve-se à safra enfraquecida da Soja (efeito El-Niño) vivenciada no último ano. Mesmo assim, a categoria possui o
maior peso, dentre os produtos ligados ao Macrossegmento de Alimentos e Bebidas, no
valor exportado (17,3%) e na quantidade exportada (13,8%) em 2016.

Tabela 1. Principais Produtos e Complexos de Produção presentes na pauta
de Exportações Maranhenses em 2010 e 2016; participação (%).

Fonte: Aliceweb/MDIC
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.
Obs.: 1Quantidade em quilos.
2
Compreende o restante dos produtos exportados (armações e cabos de madeira, de ferramentas, escovas, etc.).

Na abertura de produtos exportados ligados ao Macrossegmento de Alimentos
e Bebidas (Tabela 2), verifica-se o registro de US$ 567,7 milhões no valor exportado, o que
representa 25,7% do total exportado no Estado.
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Tabela 2. Principais produtos exportados ligados ao MAB do Maranhão, por
município em 2016; Participação (%); Valores em US$ FOB

Fonte: Aliceweb/MDIC
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.
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Dentre os municípios exportadores, o destaque fica com Balsas, tendo a soja
como principal produto do qual totalizou um valor de US$ 240,7 milhões, em 2016, o que
representa 42,4% dos produtos exportados maranhenses ligados ao MAB. Já no município
de Tasso Fragoso, o algodão aparece como o produto com maior valor exportado (US$ 26,8
milhões), no entanto, com menor peso (4,7%) no MAB.
É importante ressaltar que os dados da balança comercial estadual e municipal nem sempre coincidem. De acordo com o MDIC (Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços), isso se deve a diferenças metodológicas entre exportações por UF
e por Municípios. Para dados de exportações por UF, utiliza-se o critério do ESTADO
PRODUTOR da mercadoria. Para dados de exportações por Municípios, utiliza-se o critério do DOMICÍLIO FISCAL da empresa exportadora. Assim, ao considerar as análises
é importante ter em mente este fato.
Quando observado o destino das exportações dos complexos ligados ao MAB
(Soja, Bovino, Milho e Algodão) em 2016 (Figura 4), verifica-se que a China é o principal importador de soja e milho do Estado, seguida de Hong Kong como importador dos
produtos ligados ao complexo Bovino: carne bovina e tripas bovinas. Destaca-se também
a exportação dos produtos mel, milho e algodão para diferentes regiões do mundo: Estados Unidos, Irã e Islândia, respectivamente.

Figura 4. Exportações Maranhenses ligadas ao Macrossegmento Alimentos
e Bebidas, por principais países de destino (FOB em US$) – 2016
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Fonte: MDIC.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.
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Mariana Portilho Rodrigues8 , em entrevista para publicação da Fiema (2016),
aponta que o principal desafio do Estado é diversificar as exportações, agregando valor
aos produtos. De acordo com a publicação, sem ritmo industrial, a diversificação da cadeia
produtiva com potencial exportador tem acontecido, de forma lenta, no Estado.
A localização estratégica e a infraestrutura logística do Complexo Portuário do
Maranhão, incluindo os portos da Vale e do Itaqui, proporcionam uma rota próxima aos
mercados europeu, asiático e norte americano. O potencial exportador da região também
aumentou com a conclusão do Terminal de Grãos do Maranhão (Tegram) que abre novas
perspectivas ao mercado de produtos, em especial fertilizantes. Um dos principais objetivos do Tegram, segundo Mariana, é reduzir os custos de transportes, e contribuir para
desafogar as exportações de grãos dos estados do Sul e do Sudeste.
Além disso, é importante salientar que o Porto vem se preparando para ser o principal ponto de escoamento para o exterior da carne brasileira processada na região CentroNorte do Brasil, devido a série de investimentos do Governo do Maranhão, já em andamento.
De acordo com a Empresa Maranhense de Administração Portuária (EMAP), as negociações
e tratativas para a inserção do Porto do Itaqui no mercado de exportação de carne processada levam em consideração também peculiaridades do Porto que o colocam em local de
destaque, como sua profundidade, sua localização e principalmente a sua interligação ferroviária com a região. Dessa forma, os investimentos realizados na sua estrutura podem
dinamizar o Macrossegmento de Alimentos e Bebidas, com destaque para a produção de
origem animal, tendo em vista que os containers refrigerados possibilitaram, por exemplo, a
exportação de carne processada, bem como venda dos produtos ligados a aquicultura.
É importante ressaltar que apesar dos números expressivos, o Maranhão permanece com seu potencial exportador ainda a quilômetros de distância de estados como
o Ceará, cuja Zona de Processamento de Exportação (ZPE) foi premiada pela publicação
ForeignDirectInvestment (FDI) do jornal Financial Times de Londres ou até mesmo no Piauí, onde
as obras da ZPE de Parnaíba já estão em fase de conclusão (FIEMA, 2016).
Em relação a pauta de importações do Estado (Tabela 3), como apresentado anteriormente, o valor atingido, em 2016, foi de US$ 2,101 bilhões, marcando uma queda de
9,5% ao ano, quando comparado ao resultado de 2010. Na abertura por categorias de uso,
percebe-se que a queda foi influenciada pelo desempenho das categorias de Combustíveis
e Lubrificantes e Bens de Consumo, os quais reduziram drasticamente seus pesos na
importação do Estado, com perda de 0,8 e 25,7 pontos percentuais, respectivamente. Tal
resultado é reflexo do arrefecimento da economia, da diminuição da renda das famílias e
do aumento do desemprego no Estado, ao longo de 2016.

Mestre em Desenvolvimento Socioeconômico pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Atua
na área de pesquisa relacionada à indústria e à agricultura, competitividade e inclusão produtiva.
8
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Tabela 3. Pauta de Importações (Composição em US$) do Maranhão, segundo Categoria de Uso, em 2010 e 2016; Participação (%)

Fonte: MDIC.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.

Por outro lado, vale ressaltar que, mesmo com a atividade industrial fragilizada,
em 2016, houve uma expressiva elevação dos Bens Intermediários (10,7% a.a.) no período
analisado. O desempenho nessa categoria foi suficiente para elevar a participação dos Insumos Industriais (+24,3 pontos percentuais) e Alimentos e Bebidas destinados (+0,4 p.p.).
Salienta-se, que o principal componente da categoria são os Insumos Industriais, no qual
os fertilizantes destacam-se por sua importância na agricultura estadual, sendo um dos
principais insumos para a produção das commodities agrícolas como Soja, Milho e Algodão.
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Na abertura de produtos importados ligados ao Macrossegmento de Alimentos e
Bebidas por município (Tabela 4), verifica-se o registro de US$ 246,9 milhões no valor importado, o que representa 12,6% do valor total importado no Estado. Dentre os municípios,
São Luís é destaque com maior importação de produtos, principalmente em adubos e fertilizantes e trigo, os quais têm maior peso dos produtos importados maranhenses ligados
ao MAB (83,3% e 7,2%, respectivamente). Destaca-se também, o município de ItapecuruMirim, tendo o arroz como principal produto, totalizando um valor de US$ 15,4 milhões, em
2016, o que representa 5,8% dos produtos importados maranhenses ligados ao MAB.

Tabela 4. Principais produtos importados ligados ao MAB do Maranhão, por
município em 2016; participação (%); Valores em US$ FOB

Fonte: MDIC.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017
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Quando observado a origem das importações dos complexos ligados ao MAB
(Soja, Bovino, Milho e Algodão), em 2016 (Figura 5), verifica-se que o Maranhão importa do Uruguai o Arroz semibranqueado ou branqueado, não parboilizado, polido ou
brunido. Em seguida, destaca-se a China, responsável por grande parte da entrada de
outros peixes salgados não secos, não defumado e em salmoura. Destaca-se também,
a importação dos produtos Fertilizantes, Batatas e Cervejas de malte de diferentes
regiões do mundo: Noruega, Argentina e Alemanha, respectivamente.

Figura 5. Importações Maranhenses ligadas ao Macrossegmento Alimentos e
Bebidas, por principais países de destino (FOB em Us$) - 2016
CHINA

URUGUAI

PEIXES SALGADOS: US$ 310.655

ARROZ: US$ 8.464.780

ARGENTINA

NORUEGA
ESTADO DO MARANHÃO

ARROZ: US$ 3.401.029
BATATAS: US$ 69.029

FERTILIZANTE: US$ 8.464.780

ALEMANHÃ

CERVEJA DE MALTE: US$ 14.603
Fonte: MDIC.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.
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2.3 Análise do crescimento do Macrossegmento
de Alimentos e Bebidas e o seu desempenho no
mercado de trabalho
2.3.1 Aspectos Gerais
O Macrossegmento de Alimentos e Bebidas (MAB) se constitui enquanto um amplo encadeamento de atividades envolvidas, desde a produção de insumos e matérias-primas (como sementes, fertilizantes, adubos etc.), passando para a etapa de processamento
industrial e chegando até o consumidor final (nas feiras, supermercados, restaurantes, lanchonetes etc.). Para a análise do mercado de trabalho será utilizado o diagrama a seguir:

Figura 6. Diagrama do Macrossegmento de Alimentos e Bebidas
ADUBOS, FERTILIZANTES E
DEFENSIVOS

FERRAMENTAS
BENS DE CAPITAL

INSUMOS

MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS

ALIMENTOS PARA
ANIMAIS

AGRICULTURA

FABRICAÇÃO DE
BEBIDAS

PECUÁRIA

FABRICAÇÃO DE
ALIMENTOS

COMERCIO
ATACADISTA

SACOLÃO

PESCA E
AQUICULTURA

FEIRA-LIVRE E
SUPERMERCADO

SERVIÇOS DE
ALIMENTAÇÃO

SUPERMERCADO
COMERCIO
VAREJISTA
MINIMERCADO, MERCEARIA
E ARMAZEM

GOVERNO (Escola e
Administração pública)

CONSUMIDOR
FINAL

Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017
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O macrossegmento inicia com a oferta de insumos e Bens de Capital para as
atividades agropecuárias, de pesca e criação de peixes. O agricultor demanda adubos,
fertilizantes e defensivos agrícolas. O criador de animais demanda rações. Ambos, esses
agentes, requerem também máquinas, equipamentos e ferramentas de trabalho.
As atividades de Fabricação de Bebidas e Fabricação de Alimentos beneficiam e agregam valor aos produtos provenientes do agricultor, do pecuarista, do pescador
e do criador de peixes.
O Comércio Atacadista, que lida com grandes volumes, tem como principais
fornecedores justamente as empresas de fabricação de bebidas e alimentos. São adquiridos cortes de carnes, embutidos, enlatados, ou seja, derivados em geral dos produtos
agropecuários e da pesca.
Os estabelecimentos de Serviços de Alimentação, juntamente com o Governo
(escolas e administração pública) adquirem produtos do Comércio Atacadista e das feiraslivres, supermercados, minimercados, mercearias e armazéns (Comércio Varejista).
Os produtos que chegam ao Comércio Varejista advêm de duas fontes. Em
alguns estabelecimentos a aquisição (frutas, verduras, hortaliças) é feita junto ao próprio
produtor primário. É o caso dos sacolões, feiras-livres e supermercados. Além disso, são
obtidos produtos do Comércio Atacadista. Esse é o caso dos minimercados, mercearias,
armazéns e novamente dos supermercados.
Por último, percebe-se que os produtos chegam ao consumidor final por diferentes frentes, em diversos graus de processamento: os sacolões, feiras-livres, restaurantes,
armazéns, minimercados, lanchonetes, catering etc.
Ao analisar o diagrama do Macrossegmentode Alimentos e Bebidas e de seus
diversos elos com diferentes níveis de beneficiamento, para fins de análise do mercado de
trabalho e emprego, foi disponibilizado o quadro a seguir, no qual é possível verificar as
atividades produtivas a nível de classes da Classificação Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE) (4 dígitos), que compreendem cada grande atividade (box) ilustrada no diagrama.
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Quadro 3. Classes de atividade econômicas ligadas ao
Macrossegmento de Alimentos e Bebidas
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Fonte: Comissão Nacional de Classifificação - CONCLA
Elaboração: Sebrae-MA/2017
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Uma vez apresentada a estrutura proposta para o Macrossegmento de Alimentos e Bebidas, devem ser analisados aspectos mais específicos com o intuito de delinear a
sua atual dimensão e importância para o Estado.

2.3.2 Mercado de trabalho: caracterização do Macrossegmento de
Alimentos e Bebidas e sua importância econômica
Para aprofundar a análise acerca da importância econômica do MAB no Estado, será realizada a observação de dados do mercado de trabalho formal, cuja fonte de
dados é proveniente do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). A partir desta base de
informações será possível observar a dinâmica do emprego e estabelecimentos formais no
macrossegmento em estudo, segundo classe de atividades econômicas e porte de empresa.

2.3.2.1 Estabelecimentos formais
Na tentativa de traçar o perfil do macrossegmento no Maranhão, verifica-se que,
o MAB registrou 10.054 estabelecimentos formais em 2015, o que representa 22% do total
das empresas formais no Estado. Quando observada a evolução do indicador no período
de 2006 a 2015, houve uma elevação do número de empresas formais ligadas ao MAB,
sendo que, a partir de 2013, a taxa de crescimento passa a ser superior à registrada no
Estado (Tabela 5). Uma vez desmembrado o Macrossegmento de Alimentos e Bebidas,
segundo seus grupos de atividades, conforme especificado na Tabela 6, verificou-se que o
número de empresas se concentrou, principalmente, nas atividades do Comércio Varejista
(44,6%) e Serviços de Alimentação (17,6%) em 2015.
Durante o período de 2006 a 2015, foram criadas 4.400 empresas formais no
macrossegmento maranhense, sendo que 1.996 pertencem ao varejo e 1.119 são empresas de Serviços. As atividades que apresentaram o maior crescimento no período foram a
de Bens de Capital (21,1% a.a) e Insumos (13,0% a.a.).
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Tabela 5. Evolução do número de empresas formais no Maranhão e no
Macrossegmento de Alimentos e Bebidas (MAB), de 2006 a 2015;
Taxa de crescimento (%) e Part. (%)

Fonte: RAIS – MTE.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.

Tabela 6. Número de empresas formais no Macrossegmento de
Alimentos e Bebidas (MAB) (2006, 2010 e 2015); Taxa de crescimento
ao ano (%) e Participação em 2015 (%)

Fonte: RAIS – MTE.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.
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Para a análise relativa ao porte das empresas utilizou-se de classificação por
número de empregados X grupo de atividades9 , conforme o Quadro 4.

Quadro 4. Classificação do porte das empresas
segundo número de empregados

Fonte: Sebrae.

Com relação ao porte das empresas (Tabela 7), verifica-se que há o amplo
predomínio de micro e pequenas empresas no Macrossegmento de Alimentos e Bebidas
(MAB), sendo que, em 2015, foram registradas 6.240 microempresas e 1.079 pequenas
empresas. Destaca-se que, no período entre 2006 e 2015, as microempresas registraram
a maior abertura de novos estabelecimentos com criação de 2.983 empreendimentos formais, o que corresponde a um crescimento de 7,5% ao ano. Tal expansão foi proveniente,
em sua maioria, das atividades ligadas ao comércio Varejista (1.733).

9
Na classificação por porte do Sebrae, segundo número de empregados, não são consideradas as
atividades da agricultura, pecuária e pesca.
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Tabela 7. Número de empresas formais, segundo porte e grupo de atividade,
no Macrossegmento de Alimentos e Bebidas (MAB) (2006 e 2015);
Variação absoluta e Taxa de crescimento ao ano (%)

Fonte: RAIS – MTE.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.

Em relação às atividades mais dinâmicas na abertura de novos estabelecimentos
formais do MAB (Tabela 8), observa-se que, entre 2006 e 2015, o comércio varejista de mercadorias em geral (minimercados, mercearias, e armazéns) foi destaque com a ampliação de
1.017 empresas, registrando uma taxa de crescimento de 8,3% ao ano. Em termos relativos,
a atividade de Serviços de Catering, foi a que mais cresceu, com taxa de 16,7%. Por outro
lado, algumas atividades apresentaram redução no número de empresas, são elas: Cultivo
de oleaginosas de lavoura temporária, exceto soja (-14,3%), Torrefação e moagem de café
(-10,3%), Criação de outros animais de grande porte (-4,7%), Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz (-3,7%) e Comércio atacadista de bebidas (-2,6%).
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Tabela 8. Atividades econômicas mais dinâmicas na abertura de empresas
formais no Macrossegmento de Alimentos e Bebidas (MAB) do Maranhão
(2006 e 2015); Variação absoluta e Taxa de crescimento ao ano (%)

Fonte: RAIS – MTE.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.
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2.3.2.2 Empregos Formais
O Macrossegmento de Alimentos e Bebidas (MAB) registrou 91.604 trabalhadores formais, em 2015, ou seja, 12,7% do número total de empregos formais do Estado,
conforme pode ser observado na Tabela 9. Salienta-se, que o quantitativo de empregados vem apresentando uma trajetória de crescimento acelerado nos últimos anos, ampliando, sucessivamente, sua participação no mercado de trabalho maranhense, desde
2011. Contudo, em 2015, afetado pelo momento econômico, o comportamento da geração de emprego formal ligado ao macrossegmento interrompeu o crescimento e se manteve praticamente estável (+0,3%).
O número do total de empregos no Maranhão, entretanto, recuou 2,2%, o que
corrobora análises anteriores que estimaram que o macrossegmento, apesar de afetado
pelo conturbado momento econômico, ainda é responsável por melhores resultados.

Tabela 9. Evolução do número de empregos formais no Maranhão e no
Macrossegmento de Alimentos e Bebidas (MAB) (2006 a 2015);
Taxa de crescimento (%) e Participação (%)

Fonte: RAIS – MTE.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.

Corroborando as informações relacionadas ao número de empresas, nota-se
que os grupos que mais absorveram mão de obra no MAB, em 2015 (Tabela 10), são o
Comércio Varejista (41,0%) e Serviços de Alimentação (14,8%).
Vale destacar também, uma forte expansão de empregos formais nas atividades
Bens de Capital e Insumos, os quais apresentaram as maiores taxas de crescimento ao
ano de 55,3% e 15,5%, respectivamente.
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Tabela 10. Número de empregos formais no Macrossegmento
de Alimentos e Bebidas (MAB) (2006, 2010 e 2015) do Maranhão;
Taxa de crescimento ao ano (%) e Participação 2015 (%)

Fonte: RAIS – MTE.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.

Com relação ao número de trabalhadores formais, segundo o porte das empresas (Tabela 11), verifica-se que, diferentemente do quantitativo de empresas analisado na
Tabela 7, os estabelecimentos de grande porte são os que mais concentram mão de obra
formal no MAB. Em 2015, as grandes empresas registraram 27.261 empregos formais no
macrossegmento, sendo 17.192 criados no período, o que equivale a um crescimento de
11,7% ao ano. As micro e pequenas empresas, público-alvo do Sebrae, entretanto, foram
responsáveis por 50,8% das vagas de empregos no ano de 2015, um percentual considerável. Dentre os grandes grupos de atividade do MAB, as micro e pequenas empresas
ligadas às atividades do Comércio Varejista e Serviços de Alimentação absorvem a maioria
dos empregos com carteira assinada.
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Tabela 11. Número de empregos formais, segundo porte e grupo de atividade, no Macrossegmento de Alimentos e Bebidas (MAB) do Maranhão, em
2006 e 2015; Variação absoluta e Taxa de crescimento ao ano (%)

Fonte: RAIS – MTE.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.
Obs.: Na classificação por porte do Sebrae, segundo número de empregados, não são
consideradas as atividades da agricultura, pecuária e pesca.

Em relação às atividades mais dinâmicas na geração de empregos formais do
MAB (Tabela 12), observa-se que, entre 2006 e 2015, o segmento de Produtos alimentícios
de hipermercados e supermercados foi destaque com a ampliação de 11.538 trabalhadores
com carteira assinada, registrando uma taxa de crescimento de 14,7% ao ano. Em termos
relativos, a atividade de Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância
de alimentos ou de insumos agropecuários, foi a que mais cresceu, registrando uma taxa
de 14,8% ao ano. Por outro lado, algumas atividades apresentaram redução no número de
empregados formais, são elas: Cultivo de cana-de-açúcar (-19,9%), Torrefação e moagem
de café (-17,9%), Comércio atacadista de animais vivos, alimentos para animais e matériasprimas agrícolas, exceto café e soja (-9,7%), Cultivo de cereais (-3,8%) e Comércio varejista
de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios (-1,6%).

A IMPORTÂNCIA DO MACROSSEGMENTO DE ALIMENTOS
E BEBIDAS PARA A ECONOMIA MARANHENSE

53

Tabela 12. Atividades econômicas mais dinâmicas na criação de empregos
formais no Macrossegmento de Alimentos e Bebidas (MAB) do Maranhão
(2006 e 2015); Variação absoluta e Taxa de crescimento ao ano (%)

Fonte: RAIS – MTE.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.
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2.3.2.3 Ocupação
É importante salientar que a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) não
incorpora o pequeno trabalhador autônomo rural, assim como atividades relacionadas à
pesca e pecuária. No entanto, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua,
realizada pelo IBGE, por meio dos dados de ocupação na força de trabalho, pode fornecer
informações mais integralizadas quanto a estrutura do mercado de trabalho do Maranhão
e do macrossegmento em estudo (Tabela 13).
De acordo com os dados de ocupação10 do 1º trimestre de 2017, o Macrossegmento de Alimentos e Bebidas (MAB) responde por 37,0% do número de ocupados no Maranhão, o que equivale a 865.502 trabalhadores (Tabela 13). A maioria dessa mão de obra
está empregada no setor Agropecuário (55,2%), especialmente nas atividades de Cultivo
de mandioca (10,5%), Cultivo de arroz (8,3%) e Criação de bovino (8,6%). Em seguida está
o setor do Comércio que concentra 28,9% dos ocupados no macrossegmento, com predominância nas atividades de Produtos alimentícios, bebidas e fumo (15,2%) e Comércio
de ambulantes e feiras (8,7%).
Existe uma grande parcela dos trabalhadores do Maranhão e no macrossegmento orientados apenas para o autoconsumo (subsistência), além de estabelecimentos
orientados parcialmente para o mercado, integrando assim o setor informal. Isso pode ser
observado por meio dos dados, segundo posição na ocupação (Gráfico 7), onde a maior
parcela de mão de obra absorvida no Maranhão e no MAB são caracterizados como Conta
própria e Empregados sem carteira.

10
Contempla os trabalhadores sem carteira e com carteira de trabalho do setor privado e público, Militar e
servidor estatutário, Trabalhadores domésticos, empregadores, Conta própria e Trabalhador familiar auxiliar.
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Tabela 13. Total de ocupados na força de trabalho no Maranhão e nas
atividades ligadas ao Macrossegmento de Alimentos e Bebidas (MAB), no
primeiro trimestre de 2017; Participação da atividade no Estado (%)
e participação da atividade no MAB (%)

Fonte: IBGE/PNAD Contínua Trimestral.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.
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Gráfico 7. Percentual dos ocupados no Maranhão e nas atividades
ligadas ao Macrossegmento de Alimentos e Bebidas (MAB), segundo
posição na ocupação, no primeiro trimestre de 2017
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Fonte: IBGE/PNAD Contínua Trimestral.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.

No que se refere a massa de rendimentos, no primeiro trimestre de 2017, o MAB
respondeu por 20,5% do total de rendimentos dos ocupados no Estado (Tabela 14). Dentre
os grupos de atividade, o peso da massa de rendimentos do MAB é mais representativo
nos segmentos ligados ao setor terciário, sendo 8,4% pertencente ao Comércio e 3,7% aos
Serviços de Alimentação. A representatividade da atividade industrial dentre os ocupados
neste segmento é de somente 0,7%.
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Tabela 14. Massa de rendimentos reais no Maranhão e nas
atividades ligadas ao Macrossegmento de Alimentos e Bebidas (MAB), no
primeiro trimestre de 2017; Participação da atividade no Estado (%)
e participação da atividade no MAB (%)

Fonte: IBGE/PNAD Contínua Trimestral
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.

2.3.2.4 Microempreendedor Individual
Um dos componentes principais para o desenvolvimento de uma região são os
recursos gerados pelas empresas (salários de empregados, contratações diversas de fornecedores, venda de produtos e serviços no território, arrecadação de impostos, royalties
etc.). A busca do protagonismo empresarial como fator potencializador da economia faz
parte da busca pelo desenvolvimento sustentável de uma região por meio do aumento da
arrecadação e de uma maior amplitude na geração de novas oportunidades.
A partir de 2006, o País conta com a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, que dentre outros benefícios criou a figura do Microempreendedor Individual (MEI)
em 2008, mudando radicalmente o panorama institucional para os pequenos negócios
brasileiros, o que resultou na formalização de mais de 7 milhões de empreendimentos
nessa modalidade, 7.081.673 em 20 de maio de 2017, segundo o Portal do Empreendedor,
sendo mais de 90 mil no Maranhão.
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No gráfico a seguir, os microempreendedores individuais das regiões atendidas
pelo Sebrae-MA estão dispostos em números absolutos. Os círculos localizados dentro
do referido gráfico indicam o percentual de microempreendedores individuais dentro da
população total estimada da região pelo IBGE, em 2014.
Assim, a região em que se concentram maior número proporcional do Estado é
a região de São Luís, com 2,6% dos habitantes, em 20/05/2017, registrados como microempreendedores individuais. Os municípios que apresentam os números mais altos nessa
perspectiva são: Imperatriz (3,2%), São Luís (2,8%), São José do Ribamar (2,3%), Carolina
(2,3%), Balsas (2,3%) e Porto Franco (2,2%).

Gráfico 8. Número de Microempreendedores Individuais no
Maranhão, por UR, em maio de 2017
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Fonte: Portal do Empreendedor.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.
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A formalização desse grupo de empreendedores tem contribuído radicalmente
para o incremento da economia e a inclusão de cidadãos que até então, se mantinham à
margem da economia de mercado. Dentre as dez atividades com o maior número de MEI,
no Maranhão, cinco estão ligadas ao Macrossegmento de Alimentos e Bebidas, conforme
pode ser observado na Tabela 15, a seguir.

Tabela 15. As dez atividades com o maior número
de MEI no Estado do Maranhão

Fonte: Portal do Empreendedor.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.
Obs.: dados de 29 de julho de 2017.
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De acordo com os dados disponíveis do Portal do Empreendedor, quanto as atividades realizadas (posição em julho de 2017), 25,45% dos microempreendedores individuais
estão diretamente ligados ao Macrossegmento de Alimentos e Bebidas (MAB) (Tabela 16).
A maioria dessa mão de obra está empregada no setor Comércio (62,93%), especialmente em Comércio varejista com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (27,99%), Comércio varejista de produtos alimentícios em
geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (11,96%)
e Comércio varejista de bebidas (9,62%). Em seguida está o setor de Serviços que concentra 34,30% dos ocupados no macrossegmento, com predominância nas atividades de Lanchonete, casas de chá, de sucos e similares (9,88%) e Restaurantes e similares (8,06%).
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Tabela 16. Total de MEIs inscritos no Maranhão e nas atividades
ligadas ao Macrossegmento de Alimentos e Bebidas (MAB),
em julho de 2017; Participação da atividade no Estado (%)
e participação da atividade no MAB (%)

Fonte: IBGE/PNAD Contínua Trimestral.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.
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3

ESTIMAÇÃO DA DEMANDA
DAS FAMÍLIAS MARANHENSES POR PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS

Nesta seção, apresenta-se a estimativa de consumo do Macrossegmento de Alimentos e Bebidas com base nos dados da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) 20082009. Foi identificado o consumo das famílias no ano-base da pesquisa e a partir deste, foi
realizada uma estimativa para o ano de 2015, utilizando como base o crescimento dos preços
dos produtos selecionados e a evolução do rendimento médio da população ocupada no
Estado do Maranhão, por meio dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD). Por conseguinte, inter-relacionam-se os dados de produção agrícola com os de
consumo interno, verificando-se qual o déficit produtivo do Estado.
Estas informações se somarão a investigação pormenorizada dos principais elos
do macrossegmento disposta no próximo item (Capítulo 4) e contribuirão para identificar
quais os seus principais microssegmentos.

3.1 Microdados da POF 2008-09
A estimativa do consumo médio das famílias maranhenses teve como base os
microdados da POF11, realizada pelo IBGE nos anos de 2008 e 2009. No primeiro momento, utilizou-se o Software IBM SPSS Statistics para tradução dos microdados da pesquisa
referência. Em seguida, partiu-se para a seleção dos produtos do Macrossegmento de Alimentos e Bebidas, identificando a quantidade demandada, valor dispendido e o rendimento
médio por família no ano base da pesquisa. A etapa seguinte consistiu na expansão para a
população maranhense, com base no número de famílias naquele ano, por faixas de renda.
Para utilizar as faixas de renda da PNAD foi necessário fazer um ajuste das rendas
constantes na POF, visto que enquanto nessa última constavam 33 faixas, na primeira somamse somente 7 faixas, com variações de 1 salário mínimo a mais de vinte salários mínimos.
Após o processo de identificação dos principais produtos dentro das faixas de
renda ajustadas, multiplicou-se o valor consumido de cada produto por sua inflação correspondente, utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), por
subgrupo, em 2015. Para o rendimento total, multiplicou-se o rendimento total por faixa pelo IPCA.
A Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) visa, principalmente, mensurar as estruturas de consumo, dos gastos, dos rendimentos e parte
da variação patrimonial das famílias. Possibilita traçar, portanto, um perfil das condições de vida da população brasileira a partir da análise de seus
orçamentos domésticos. Além das informações diretamente associadas à estrutura orçamentária, várias características dos domicílios e das famílias
são investigadas, ampliando o potencial de utilização dos resultados da pesquisa (IBGE/POF2008-2009, 2010, p. 11).
11
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Considerou-se a participação do dispêndio com cada produto selecionado no
orçamento total das famílias, assim como a taxa de crescimento da demanda, com base
na evolução da renda entre 2009 e 2015, dentro das faixas supracitadas.
Por fim, obteve-se a demanda final no ano de 2015 para o Macrossegmento de
Alimentos e Bebidas, tanto para a alimentação no domicílio quanto fora do domicílio, assim
como para os produtos com maior peso no orçamento doméstico das famílias maranhenses.

Figura 7. Esquema da Metodologia de Estimação da Demanda
do Macrossegmento de Alimentos e Bebidas
Microdados da Pesquisa de
Orçamentos Familiares
2008-2009
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Fontes: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.
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3.2 Caracterização da demanda por Alimentos e Bebidas
Fazendo a estimativa de demanda por meio dos dados da POF 2008-2009,
concluiu-se que a demanda total por Alimentos e Bebidas no Maranhão foi igual a R$
10,9 bilhões de reais em 2015, o que representa 23,6% da renda total das famílias recebidas naquele ano (Gráfico 9). Desse montante, 83,7% foi destinado para alimentação no
próprio domicílio, enquanto 17,3% foi usado na alimentação fora do domicílio, o que inclui
restaurantes, lanchonetes, bares.

Gráfico 9. Proporção da demanda por Alimentos e Bebidas sobre
a renda total das famílias no Maranhão – em %

0,236

23,6%

Fonte: POF 2008-2009/IBGE.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.
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O outro modo de avaliar a demanda do Macrossegmento de Alimentos e Bebidas
é por meio da abertura da proporção dos gastos totais em cada um deles, separadamente.
O subsetor de Alimentos responde por 91,5% das despesas do Macrossegmento e o subsetor de Bebidas, 8,5%, como pode ser observado no Gráfico 10, dando uma dimensão da
concentração dos gastos em alimentação, principalmente nos domicílios.

Gráfico 10. Distribuição da demanda entre os segmentos
Alimentos e Bebidas no Maranhão – em %

Alimentação
91,5%

Bebidas
8,5%

Fonte: POF 2008-2009/IBGE.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.

3.2.1 Demanda pelos principais produtos
Por concentrar a quase totalidade dos gastos no Estado, selecionou-se os 19
principais produtos alimentícios que perfazem 76,4% da demanda do Macrossegmento
de Alimentos e Bebidas, com destaque para arroz, carne bovina, peixe e carne de frango,
dentre outros, como evidenciado pela Figura 8. O consumo anual de arroz foi de R$ 1.769,0
milhões; carne (R$ 1.760,6 milhões); peixe (R$ 1.083,0 milhões) e carne de frango (R$
1.069,1 milhões), destacando-se como os produtos de maior peso no orçamento das famílias maranhenses, em 2015.
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Figura 8. Demanda dos principais produtos do segmento de
Alimentos, em 2015 (Valores em R$ Milhões )

Fonte: POF 2008-2009/IBGE.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.
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3.2.2 Relação rendimento-consumo médio mensal
A análise do rendimento médio, por meio das faixas de renda, confirma a teoria
keynesiana, que assegura que quanto maior a renda, menor é a proporção a consumir
(KEYNES, 1936). Por exemplo, na faixa de renda de até três salários mínimos, na qual o
rendimento médio é inferior a mil reais, o consumo com os principais produtos alimentícios,
explanados na seção anterior, comprometeram em média 27,3% da renda. À medida que
se desloca para a direita, o percentual da renda dispendido com esses alimentos vai diminuindo e quando se chega na última faixa (superior a 20 salários mínimos), com rendimento
médio acima de R$ 24,7 mil, o gasto com alimentação recua para 6,9% da renda.

Gráfico 11. Rendimento e consumo médio mensal por
família no Maranhão, em 2015
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Fonte: POF 2008-2009/IBGE.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.

3.3 Demanda atendida pelo mercado interno quanto à alimentação
A Tabela 17 mostra o consumo e a produção dos principais alimentos que fazem parte da mesa do maranhense. Em termos gerais, o Estado supre apenas 33,4% da
sua demanda, demonstrando uma significativa dependência de importações de gêneros
considerados básicos. Nesta análise, levou-se em consideração somente a perspectiva
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da alimentação humana, lembrando que muitos desses itens são utilizados no processo
produtivo de outros segmentos, inclusive da alimentação animal.
Dentre os 19 produtos analisados, o Maranhão apresenta superávit de produção
em apenas quatro: Milho, que produz 673,5% do necessário para abastecer o comércio
interno e exporta o excedente para outros estados do Nordeste, além de processos produtivos em outros macrossegmentos e alimentação animal; Óleo, que produz 387,6% da
demanda interna, devido, principalmente, à planta maranhense da Algar Agro, instalada
no município de Porto Franco, que produz óleo de soja; Abacaxi, que apresentou uma
produção de 347,4% do total consumido no Estado, devido aos incentivos à produção
nos municípios de São Domingos do Maranhão e Turiaçu, principalmente; e o Leite, com
produção de 132,3% da demanda interna.

Tabela 17. Consumo e demanda dos principais gêneros
alimentícios consumidos no Maranhão, 2015

Fontes: POF, PAM, PPM.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.
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Apesar da significativa produção de mandioca, o Estado ainda não consegue
suprir a totalidade da sua demanda interna (93,2%). A produção de arroz também é bem
aquém do necessário para abastecer o comércio interno (12,7%).
Em se tratando das proteínas, o déficit é significativo, mais de 98%. Esse número
pode ser explicado pelo fato de as pesquisas de abate de animais serem realizadas apenas
nos abatedouros certificados, sendo que a quase totalidade dos municípios do interior do
Estado utilizam abatedouros clandestinos, o que é uma questão que impacta o mercado e
deve ser considerada ao se estudar a cadeia produtiva da carne.
Outro ponto a se destacar é o déficit em hortifrútis. Nos dados da Pesquisa Agrícola Municipal (PAM), realizada, anualmente, pelo IBGE, não constam dados de produção
de cebola, cheiro-verde e pimentão.

3.4 Conclusões do Capítulo
A partir das informações compiladas, pode-se constatar a significativa dependência do Maranhão no Macrossegmento de Alimentos e Bebidas, um pouco mais de 66% da
demanda interna é atendida por meio de exportações, principalmente, interestaduais.
No quesito hortifrúti a carência é de 100% nos produtos cebola, cheiro-verde e
pimentão, de acordo com os dados oficiais, embora esses dois últimos sejam cultivados com
muita frequência em pequenas hortas familiares. Produtos como tomate (59,5%), banana
(50,3%), laranja (4,6%) e melancia (3,1%) são abastecidos, em parte, pela produção interna.
Apenas a produção de abacaxi apresenta superávit, no Estado. A maior parte da demanda
de hortifrúti é suprida pela produção do Ceará, especificamente, pelo município de Tianguá.
Os dados oficiais de produção de carne bovina, suína e de frango também são
alarmantes: apenas 2,8% da demanda interna é suprida pela produção local. Mesmo estando subestimado, devido à enorme quantidade de abatedouros clandestinos no Estado,
ainda há uma enorme carência interna, mesmo com o significativo efetivo de rebanho bovino, suíno e galináceo do Maranhão.
As grandes culturas do Estado estão ligadas ao agronegócio e estão voltadas
para o comércio externo: milho (673,5%), óleo de soja (387,6%), abacaxi (347,4%) e leite
(132,3%). No que se refere à soja, além da produção de óleo, o Estado se destaca no
cenário internacional pela exportação do grão, que registrou um significativo crescimento na produção no período de 2005 a 2015, com um ligeiro recuo, em 2016, devido às
condições climáticas desfavoráveis. Para 2017, o prognóstico é de produção recorde.
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Salienta-se porém que não é possível mapear o quanto das culturas está sendo
utilizada para fins não-alimentícios e em alguns casos, como o milho, que grande parte é
utilizada como ração animal, deve-se analisar com cuidado as informações.
Esses dados mostram que o Macrossegmento de Alimentos e Bebidas é ramo
de investimento potencial no Estado, tanto no que se refere à agricultura familiar quanto
ao grande negócio. O Governo do Estado lançou o Sistema Estadual de Produção e Abastecimento (Sepab), com ações integradas na agricultura, pecuária, pesca e aquicultura,
com a finalidade de abastecer o território estadual. Foram definidas 10 cadeias produtivas
prioritárias (feijão, arroz, mandioca, carne e couro, ovinocaprinocultura, leite, avicultura –
caipira e industrial, piscicultura, hortifruticultura e mel) a serem trabalhadas com foco no
abastecimento do Estado e na busca pela autossuficiência. O público-alvo do programa
são pequenos, médios e grandes produtores do Estado (IMESC, 2017).
Mesmo com esse esforço do Governo, chegar à autossuficiência no abastecimento interno de alimentos e bebidas ainda é um grande desafio para o Maranhão, o que
demandará políticas internas estruturadas e de longo prazo, bem como atração de investimentos para as cadeias produtivas priorizadas.
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4

OS PRINCIPAIS ELOS DA
CADEIA DE VALOR DO
MACROSSEGMENTO DE
ALIMENTOS E BEBIDAS

A expressão “em se plantando tudo dá” que surge a partir da carta escrita por Pero
Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel de Portugal, logo após o descobrimento do Brasil, indica
um conhecimento intrínseco que está no cerne do que sabemos ainda nos dias de hoje. Ela
nos é passada nos livros de história e contribui para construir um conceito de grandes possibilidades e passa, em muitas ocasiões, uma impressão simplista, do que vem a ser a principal cadeia produtiva do País apoiada na produção agropecuária, a de Alimentos e Bebidas.
Existe um desafio intrínseco de todos os órgãos ligados direta e indiretamente
aos diversos elos do Macrossegmento de Alimentos e Bebidas e das cadeias produtivas
(microssegmentos) que o compõem, que provam que é preciso ampliar essa visão simplista, e destrinchar o assunto em diversos níveis, entendendo as interligações existentes,
a fim de maximizar os resultados por meio da busca da inovação, do aumento do debate e
da promoção e efetividade de políticas públicas, do incentivo ao empreendedorismo e da
ampliação da difusão e construção do conhecimento.
É necessário compreender o dinamismo existente entre as cadeias produtivas e
a necessidade de entrosamento entre elas para propiciar o crescimento sustentável. Quanto mais se destrinchar as etapas que a compõem, maior chance de se alcançar melhores
resultados para os empreendimentos instalados e mais claras se tornam as oportunidades
de melhoria e de futuros empreendimentos.
Ao dar início à construção do conhecimento necessário para avançar, o estudo
lembra que é necessário considerar duas dimensões principais de uma cadeia produtiva:
a produção e o consumo. Uma não existe sem a outra. Um negócio bem-sucedido deve
compreender igualmente os dois extremos, que podem parecer distantes, mas que são extremamente entremeados. Ao se decidir trabalhar com farinha de mandioca, por exemplo,
o empreendedor deve entender muito mais do que o modo correto (solo, clima, sementes,
época) de se plantar o tubérculo, ele deve entender seu consumidor e, assim, agregar valor
ao seu produto, escolher o seu mercado. Não é aconselhado analisar as etapas de forma
separada, nem de produzir primeiro e depois ver como o consumidor reage.
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4.1 Agropecuária
A atividade agropecuária é a base do Macrossegmento de Alimentos e Bebidas e seu mais importante elo. Aqui será investigado o setor primário da economia, principalmente os produtos advindos da agricultura, pecuária e pesca.
A nível nacional, de acordo com o relatório Perspectivas Agrícolas (2015-2024)
elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
e a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), a produção
agrícola mais do que dobrou em volume, comparada ao nível registrado em 1990. A
produção pecuária praticamente triplicou, principalmente com base nas melhorias da
produtividade. No Brasil, ainda coexistem a produção de capital-intensivo e de grande
escala, com propriedades agrícolas tradicionais, com milhares de pequenos agricultores
que produzem para o próprio consumo, fator esse que explica números que indicam
baixa produtividade. Entretanto, a lacuna na produtividade de trabalho na agricultura está
declinando, com melhorias rápidas na produtividade do trabalho, principalmente impulsionadas pela maior produção de capital intensivo. Parte desse crescimento ocorreu nas
propriedades agrícolas de pequeno porte, produzindoprodutos de alto valor.
Ao analisar a agropecuária maranhense, entre 2002 e 2010, Felipe Holanda
(IMESC, 2013), aponta,que apesar da grande extensão do Estado, invejáveis recursos
hídricos e uma elevada parcela da população ocupada em atividades agrícolas (29,1%
da população ocupada, de acordo com os dados do Censo IBGE 2010), o setor ainda
apresenta pequena diversificação. Segundo ele, nesse período, o subsetor que apresentou maior dinamismo foi a silvicultura e extrativismo florestal (crescimento de 21,6% a.a.),
não estando ligados diretamente a cadeia produtiva de alimentos.
Ao avaliar o assunto, Holanda (2013), afirma que a lavoura mecanizada da
soja (regiões Sul e Leste do Estado), juntamente com a pecuária bovina são responsáveis pelos dois principais eixos dinâmicos do macrossegmento. Ele salienta também
que a pesca registra baixo dinamismo, apesar do extenso litoral e das condições climáticas do Estado e que a lavoura permanente tem perdido espaço, apesar das condições
favoráveis ao cultivo das frutas cítricas e produções hortifrutigranjeiras.
Segundo boletim divulgado pela Sagrima (Secretaria de Estado da Agricultura,
Pecuária e Pesca), na safra 2015, a área plantada do Estado foi de 1.829.731 hectares,
a área colhida de 1.829.354 e o valor da produção agrícola foi de R$ 3,8 bilhões. Os dados são da pesquisa de Produção Agrícola Municipal (PAM) do IBGE. De acordo com o
boletim, os dez maiores municípios produtores do Estado produziram juntos mais de R$
2 bilhões, representando 57,59% de toda produção do Maranhão, dentre os principais:
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Balsas (R$ 691,8 milhões), Tasso Fragoso (R$ 543,6 milhões), Alto Parnaíba (R$ 172 milhões), e Sambaíba (R$ 171,2 milhões), com destaque para a produção de soja e milho.
Os dados relativos ao valor da produção agrícola maranhense demonstram
a predominância da cultura temporária frente à permanente e a expansão da primeira
frente à segunda. No período de 2005 a 2015, a lavoura temporária aumentou sua participação no Valor Bruto da Produção (VBP) agrícola, passando de 76,0%, em 2005 para
81,0%, em 2010 e 86,0%, em 2015. No mesmo período, a lavoura permanente reduziu
sua participação, de 5,1%, em 2005 para 3,2%, em 2010 e 2,1%, em 2015. No cenário
nacional, em 2015, a lavoura temporária (78,0%) também estava à frente da permanente
(15,5%), porém, com menor diferença.
O extrativismo vegetal no Maranhão também perde espaço no VBP e no mesmo período reduziu sua participação de 16,7%, em 2005 para 13,4%, em 2010 e 8,0%,
em 2015. Nacionalmente, o extrativismo vegetal, em 2015, equivalia somente a 1,7%
do valor da produção.
A silvicultura, embora surja com menor expressão em relação às acima citadas, aumentou sua participação no VBP do Maranhão, de 2,2%, em 2005 para 2,4%, em
2010 e 3,9%, em 2015. No cenário nacional, as atividades ligadas à silvicultura foram
responsáveis por 4,8% do VBP, sendo assim esses resultados, mais expressivos do que
os da extração vegetal (Tabela 18).

A IMPORTÂNCIA DO MACROSSEGMENTO DE ALIMENTOS
E BEBIDAS PARA A ECONOMIA MARANHENSE

74

Tabela 18. Valor da produção agrícola em moeda
corrente no Maranhão – anos selecionados

12
13

Fonte: IBGE/Sidra, Produção Agrícola Municipal e Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.

Na Produção da Extração Vegetal é investigada toda formação florestal natural e espontânea
existente no município, da qual são coletados produtos.
13
Na Silvicultura é investigada toda a formação florestal existente no município, que tenha sido
plantada e conduzida até a colheita pela ação do homem.
12
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A extração vegetal tem como destaques no Maranhão o carvão vegetal, a lenha,
o babaçu (amêndoa) e o açaí. Dentre os produtos alimentícios, o açaí tem relativo destaque,
mas apesar de ter dobrado a sua produção nos últimos 10 anos, ainda não foi suficiente para
aumentar a sua participação na produção nacional (em 2005, o Maranhão era responsável
por 7,2% do açaí produzido no País, em 2015, essa participação foi reduzida para 6,9%). Os
principais municípios produtores de açaí são Nova Olinda do Maranhão, Luís Domingues,
Amapá do Maranhão e Carutapera, todos pertencentes a UR de Santa Inês.
O babaçu é um importante produto para a economia local de alguns municípios,
principalmente para as famílias de baixa renda. Ele é utilizado de diversas formas, na estética como cremes, sabonetes, xampus; na limpeza, como detergentes; em artigos de decoração e moda, em peças de artesanatos, brincos e pulseiras. Ele também pode ser utilizado
na cozinha na forma de farinha, azeite, leite e temperos. O Maranhão é o maior produtor
nacional da amêndoa de babaçu (92,5% do total nacional, em 2015). A sua produção está
presente em 147 municípios, de acordo com o IBGE, sendo os municípios de Vargem
Grande (7,3%), Pedreiras (6,8%), Poção de Pedras (5,4%), Bacabal (4,2%) e São Luís
Gonzaga do Maranhão (4,0%) os maiores produtores.

A
SAIBIS
MA
Uma parceria entre o Incra e a Embrapa (MDA e MAPA) foi criada em 2014, reunindo diversos municípios dos Estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, resultando
na expressão MATOPIBA. Essa expressão designa uma realidade geográfica que recobre
parcialmente os quatro Estados mencionados, caracterizada pela expansão de uma fronteira agrícola, baseada em tecnologias modernas de alta produtividade.
O projeto prevê o desenvolvimento e operacionalização de um sistema de planejamento territorial estratégico para a região.
No Maranhão essa região engloba 135 municípios envolvendo a totalidade das
URs de Balsas, Caxias, Chapadinha, Grajaú, Imperatriz, Presidente Dutra, também parte
dos municípios das URs de Açailândia, Bacabal, Lençóis-Munim e o município de Pio XII,
na UR de Santa Inês.
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A seguir, nas Tabelas 19 e 20 serão apresentadas, de forma mais detalhada, as
culturas temporárias e permanentes identificadas pela PAM quanto à quantidade produzida, valor da produção e área plantada (ou colhida, no caso da lavoura permanente), bem
como a sua participação na produção nacional. Com esses dados é possível verificar a
evolução dessas culturas nos últimos dez anos e a partir dessas informações, identificar as
principais culturas do Estado. A essas culturas mais promissoras, serão somadas informações sobre as suas cadeias produtivas, dados de mercado, bem como o seu mapeamento
no território maranhense.
Salienta-se, porém, que não é possível mapear exatamente o quanto das
produções estão diretamente ligadas ao Macrossegmento de Alimentos e Bebidas, já
que algumas culturas atendem ao abastecimento de diversas cadeias produtivas. Mesmo
na lavoura temporária onde o maior peso envolve o MAB, existe um crescente aproveitamento da produção em outras cadeias, como é o caso da cana-de-açúcar que está
presente também na fabricação de etanol ou o milho que cada vez mais tem seu uso
disseminado (o amido de milho, por exemplo, é utilizado na formulação de produtos de
limpeza, tintas, baterias elétricas etc.).
Para efeito de análise, é importante levar em consideração que a produção mapeada pela Pesquisa Agrícola Municipal do IBGE não abrange todos os produtos da agricultura nacional. Além daquelas culturas não investigadas pela pesquisa do IBGE, as áreas
exatas de cultivo e os volumes de produção em muitos casos são difíceis de determinar,
principalmente aquelas mais comuns pelo seu autoconsumo ou venda nos mercados locais.
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Tabela 19. Produção agrícola e valor da produção e participação
na produção do Estado do Maranhão, referentes ao Macrossegmento Alimentos
e Bebidas - culturas das lavouras temporárias – anos selecionados

Fonte: IBGE/Sidra, Produção Agrícola Municipal. Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.
Obs.: 1. As culturas de Alho, Aveia (em grão), Batata-inglesa, Cebola, Centeio (em grão), Cevada (em grão), Ervilha (em grão), Fumo (em folha), Girassol (em grão), Juta
(fibra), Linho (semente), Malva (fibra), Mamona (baga), Rami (fibra), Trigo (em grão) e Triticale (em grão)não foram dignas de nota nos períodos analisados e, por isso,
não aparecem na tabela acima.
2. A quantidade produzida de abacaxi é expressa em mil frutos

Tabela 20. Produção agrícola e valor da produção e participação
na produção do Estado do Maranhão, referentes ao Macrossegmento
Alimentos e Bebidas - culturas das lavouras permanentes – anos selecionados

Fonte: IBGE/SIDRA, Produção Agrícola Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.
Obs.:
1. As culturas de Abacate, Algodão arbóreo (caroço), Azeitona, Cacau (amêndoa), Café (grão) Total, Café (grão) Arábica, Café (grão) Canephora, Caqui,
Chá-da-índia (folha verde), Dendê (cacho de coco), Erva-mate (folha verde), Figo, Guaraná (semente), Maçã, Marmelo, Noz (fruto seco), Palmito, Pera, Pêssego, Sisal
ou agave (fibra) e Tungue (fruto seco) não foram dignas de nota nos períodos analisados e, por isso, não aparecem na tabela acima.
2. Subentende a possibilidade de cultivos sucessivos ou simultâneos (simples, associados e/ou intercalados) no mesmo ano e no mesmo local, podendo,
por isso, a área informada da cultura exceder a área geográfica do município.
3. A quantidade produzida de coco-da-baía é expressa em mil frutos.
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4.1.1 Principais produções agrícolas identificadas e sua cadeia produtiva
As principais representantes da lavoura temporária são a soja, o milho, o arroz,
a mandioca e o feijão em área plantada, conforme mostra o Gráfico 12. Ao considerar o
valor da produção, a cana-de-açúcar teve melhor desempenho que o feijão. A soja foi a
cultura que obteve o maior crescimento em participação tanto em área produzida quanto
em valor da produção (Gráfico 13).

Gráfico12. Principais culturas da lavoura temporária no Estado do
Maranhão quanto a área plantada, anos 2005 e 2015 – em %
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Fonte: IBGE/Sidra, Produção Agrícola Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.

Gráfico13. Principais culturas da lavoura temporária no Estado
do Maranhão quanto ao valor da produção, anos 2005 e 2015 – em %
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Fonte: IBGE/Sidra, Produção Agrícola Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017
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Os principais representantes da lavoura permanente são a banana, a castanhade-caju, o coco-da-baía, a laranja e a manga em área colhida, conforme mostra o Gráfico
14. Ao considerar o valor da produção, o mamão teve melhor desempenho que a manga.
O coco-da-baía foi a cultura que obteve o maior crescimento em participação tanto em área
produzida quanto em valor da produção (Gráfico 15).

Gráfico14. Principais culturas da lavoura permanente no Estado
do Maranhão quanto a área colhida, anos 2005 e 2015 – em %

Fonte: IBGE/Sidra, Produção Agrícola Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017

Gráfico15. Principais culturas da lavoura permanente no Estado
do Maranhão quanto ao valor da produção, anos 2005 e 2015 – em %

Fonte: IBGE/Sidra, Produção Agrícola Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.
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ABACAXI
O abacaxi é um fruto tropical bastante demandado no mercado de frutas, que, em
2004, tinha uma produção mundial de 15,3 milhões de toneladas, sendo 51,1% dessas distribuídas principalmente em cinco países (Tailândia, Filipinas, Brasil, China e Índia). No Brasil,
de acordo com a PAM/IBGE (2015), o abacaxi é cultivado praticamente em todos os estados
(exceto no Piauí), observando-se, nos últimos anos, um crescimento médio anual de 1,66%
da produção nacional, passando de 1,5 milhão/ton., em 2005, para 1,8 milhão/ton., em 2015.
De acordo com as projeções do relatório Perspectivas Agrícolas (2015-2024),
elaborado pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) e a
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a produção do
abacaxi pode aumentar para 2,9 milhões de toneladas na próxima década, no Brasil, acompanhando amplamente a demanda interna.
Segundo o Anuário Brasileiro da Fruticultura (2017), o mercado do suco brasileiro
de abacaxi tem se mostrado bastante favorável. A publicação aponta informações fornecidas por José Souza, pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura, que ao analisar
o desempenho dos últimos 15 anos (2002-2016), constatou aumentos consideráveis nos
preços médios obtidos, na ordem de 7,44% ao ano, o que segundo ele, evidencia o bom
momento das exportações deste produto. Entre 2015 e 2016, o aumento chegou a 10,6%,
atingindo US$ 2.579,09/ton., enquanto o valor total cresceu 48,2% e o volume exportado,
34,1%. Ele destaca também que as variedades produzidas pelo Brasil (Pérola – 88% e
SmoothCayenne – 12%) não são as preferidas pelo mercado externo, fazendo com que as
opções desse comércio sejam mais limitadas, e de forma geral, dirigidas para mercados
próximos como a Argentina e Uruguai.
Para entender melhor o aumento do desempenho da exportação do fruto no
Brasil fez-se um levantamento dos últimos anos do MDIC, desse comércio, e constatouse que o total exportado passou de 3,753 mil/ton. em 2012 para 13,272 mil/ton., em 2016,
um crescimento de 37,1% a.a. Em 2016, foram mandados para fora do País, aproximadamente, US$ 27,8 milhões de abacaxis e seus derivados. A exportação do fruto com valor
agregado é responsável por 92,7% desse valor (na forma de sucos) e 1,2% (preparados ou
em conservas). O fruto sob a forma in natura equivale a somente 5,7% do valor exportado.
O bom desempenho, entretanto, não advém do Maranhão, que não apresentou registro de
exportação no período. Minas Gerais (47,8%) e São Paulo (16,6%) foram os principais Estados exportadores (em US$) do fruto in natura em 2016. Já entre os produtos advindos do
abacaxi, se destacam os Estados de Sergipe (58,5%), Pará (19,9%) e Tocantins (15,1%).
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Ao estudar a produção do Estado verificou-se que esta apresentou um crescimento médio de 1,36% ao ano, considerando o período de 2005 a 2015, passando de 35,4
mil ton./ano, em 2005, para 40,6 mil ton./ano, em 2015. Entretanto, esse crescimento não
foi suficiente para manter a participação da produção do abacaxi no cenário nacional e
essa passou de 2,32%, em 2005 para 2,25%, em 2015 (Tabela 21). Esse panorama é um
reflexo dos decréscimos sistemáticos e consideráveis na produção, ocorridos entre 2006 e
2012, que voltou a crescer a partir de 2013. O Estado é considerado o quinto maior produtor do Nordeste e o 13º do Brasil (IBGE, 2015).
Verifica-se, também, que houve uma concentração da produção, pois, em 2005,
a produção de abacaxi era encontrada em 11 Unidades Regionais (URs) e passou para
apenas 5 URs, em 2015 (Bacabal, Santa Inês, Pinheiro, Presidente Dutra e Imperatriz).
Esses dados estão representados graficamente no mapa a seguir (Figura 9), onde é possível perceber esse condensamento no período analisado ao verificar o grande aumento
da faixa de 0 – 97 toneladas, na cor laranja escuro. De forma complementar, a Tabela 21
detalha os dados por URs, ano a ano, no período analisado, bem como a sua participação
na produção estadual e a taxa de crescimento ao ano.

Figura 9. Mapa comparativo da Produção de
Abacaxi (toneladas) no Maranhão, em 2005 e 2015

Fonte: Produção Agrícola Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.
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Dentre as URs com maior produção, destaca-se a de Presidente Dutra, com
82,22% da produção do Estado (33,4 mil/ton.), no ano 2015. Nessa UR, o maior produtor é
o município de São Domingos do Maranhão que dobrou sua produção nos últimos 10 anos,
passando de 15,3 mil ton./ano, em 2005 para 30,6 mil ton./ano, em 2015. São Domingos
do Maranhão é também o maior produtor do Estado, responsável por inserir o Maranhão no
mapa dos grandes produtores nacionais, ficando no 15º lugar do ranking. O município vem
recebendo assistência técnica e gerencial continuada do sistema Faema/Senar, o que tem
contribuído para a melhoria na produção.

Tabela 21. Produção de abacaxi (toneladas) e participação
na produção do Estado (em %), por UR - anos 2005 a 2015

Fonte: Produção Agrícola Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.
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O “abacaxi de Turiaçu” - produzido há
mais de oitenta anos na região das
reentrâncias maranhenses mudou a
vida de grande parte da população
da cidade. E por conta dessa característica exclusiva, o mesmo será objeto
de Indicação Geográfica.

A UR de Pinheiro, que tem a segunda maior produção de abacaxi do Maranhão, tem o município de Turiaçu como o
principal produtor. O município também apresentou um sistemático crescimento no períoFonte: Sagrima, 2017.
do em análise, passando de 3,3 mil ton./ano
para 5,6 mil ton./ano. O município de Turiaçu
está inserido no Programa Mais Produção14
do Governo do Estado do Maranhão e recebeu, em 2016, investimentos na ordem de R$ 1 milhão para fomentar a produção e comercialização, o que deve ter impactado de forma acentuada as produções de 2016 e 2017.
Para a estruturação da cadeia produtiva de hortifruticultura, para o Programa
Mais Produção, focando o abacaxi de Turiaçu, estavam previstas de acordo com o Imesc/
Sepab: a) Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas: 01 trator com grade aradora;
50 roçadeiras; 01 triturador de capoeira e 01 caminhão refrigerado; b) Capacitação em parceria com o Sebrae/Pinheiro, UEMA, SENAR, cooperativa e associações dos produtores
de abacaxi em inovações tecnológicas para o plantio de abacaxi, boas práticas de fabricação para a polpa de fruta, acesso a mercado para o abacaxi de Turiaçu e seus produtos; c)
Apoio à Comercialização e Fortalecimento da Organização Social e Rodada de Negócios.
O Observatório do Sebrae Maranhão realizou, em 2017, um estudo do setor
produtivo do abacaxi na região de São Domingos do Maranhão. De acordo com o estudo,
os Estados do Piauí (6,07 mi), Ceará (5,42 mi), Bahia (4,78 mi) e São Paulo (3,67 mi) foram
os principais destinos da produção de abacaxi produzida no Maranhão, no período de
2004 a 2015. Esses Estados foram responsáveis, portanto, por 72% da comercialização
da fruta. O consumo interno ocupou somente o 5º lugar de comercialização (4,39 mi), o
equivalente a 12%. Esses fatos corroboram a análise realizada no Capítulo 3, onde se faz
um paralelo entre o consumo e a demanda atual existente no Estado, em que fica claro que
o abacaxi tem apresentado uma cobertura maior do que a necessária (347,4%) para suprir
o seu mercado interno, sendo que o excedente está sendo comercializado para mercados
nas regiões Nordeste e Sudeste, mas ainda não se estendeu ao mercado internacional.
Quanto aos preços praticados, o estudo aponta que, atualmente, esse varia
entre R$ 0,80 e R$ 1,00/fruto comercializado, dependendo do volume. As compras são
realizadas de forma espontânea, em sua maioria, sem organização coletiva. Assim, os
atravessadores praticamente se instalam na região no período da colheita, onde o mês
de julho representa o pico de comercialização. Os atravessadores adquirem os frutos
na região, e comercializam no Maranhão e em outros estados. Na verdade, às vezes,
chegam até a financiar algumas produções, mas na maioria, adquirem e remuneram os
produtores. Para mais informações a respeito da cultura do abacaxi no Estado, do seu
ambiente produtivo, bem como as perspectivas para os próximos anos, acesse o referido
estudo no site do Observatório do Sebrae-MA ou clique aqui.
Programa do Governo do Estado do Maranhão, lançado em 2015, com objetivo de fortalecimento das cadeias produtivas e garantir geração de
emprego e renda. O programa define 10 cadeias produtivas prioritárias (feijão, arroz, mandioca, carne e couro, ovinocaprinocultura, leite, avicultura –
caipira e industrial, piscicultura, hortifruticultura e mel) a serem trabalhadas com foco no abastecimento do Estado e na busca pela autossuficiência.
15
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Segundo o Senar Maranhão, a cultura do abacaxi é uma atividade muito rentável, pois na maioria dos casos, no mínimo, é possível dobrar o investimento inicial, e tem
se desenvolvido de forma considerável no Estado. Mas é preciso lembrar que o ciclo da
cultura vai de 16 a 18 meses e requer dedicação e atenção do produtor.
Quanto ao seu uso, o abacaxi pode ser consumido in natura ou passar por um
processo de industrialização. Os principais produtos da industrialização do abacaxi são a
fruta em calda (fatias ou pedaços) e o suco pasteurizado (concentrado ou não), seguido
pela produção de geleias, sorvetes, doces, cremes, gelatinas, pudins. A desidratação da
fruta também é uma opção que vem crescendo e tem permitido agregar valor aos produtos,
além de evitar o desperdício causado por más condições de transporte e logística e pelo
excedente da colheita. O quilo da fruta desidratada pode ser vendido por um preço até 90
vezes maior do que a fruta in natura.
Os resíduos da industrialização do abacaxi também podem ser utilizados na
alimentação animal. Além dos produtos tradicionais industrializados do abacaxi, alguns
estudos mostram a viabilidade de se produzir álcool de uso farmacêutico, vinhos, ácido
cítrico, vinagre e amido comercial. As folhas podem ser utilizadas para obtenção de fibras.
A variedade Pérola lidera o mercado maranhense.
Além disso, pode ser destacada a substância obtida do resíduo da industrialização do abacaxi: a bromelina, enzima proteolítica muito usada na composição de medicamentos por possuir propriedades medicinais que auxiliam na digestão. É diurética e depurativa, além de possuir ação anti-inflamatória, sendo utilizada no tratamento de hematomas,
contusões e também como solvente de mucosidades no sistema respiratório.
Um fato importante ao visualizar a cadeia produtiva do abacaxi, é entender que
ao priorizar a comercialização de frutos de abacaxi in natura ao invés de industrializá-los,
deixa-se de aproveitar oportunidades de agregar valor ao produto. A ausência do elo agroindustrial nessa cadeia produtiva limita sua competitividade, pois, sua sobrevivência no
mercado fica restrita a um único produto, gerando maiores riscos para os empreendedores.
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ARROZ
O arroz, juntamente com o trigo e leguminosas são uma parte importante da
dieta brasileira. É uma cultura que apresenta grande capacidade de adaptação a diferentes condições de solo e clima. A Ásia é a principal produtora (80% da produção mundial),
principalmente a China, a Índia e a Indonésia (EMBRAPA). No território brasileiro foram
produzidos 12.301 mil/ton. de arroz com casca, em 2015. Ao comparar com os dados dos
dez últimos anos percebe-se que houve algumas oscilações, sendo que o crescimento
médio alcançou um patamar negativo (-0,70% a.a.).
Em um levantamento de dados do MDIC, sobre os últimos anos referentes ao
comércio externo, constatou-se que a exportação de arroz também tem tido reduções
consecutivas e passou de 1.152,7 milhões de toneladas, em 2012 para 697,9 milhões,
em 2016, um decréscimo de -11,79% a.a., sendo que a maior queda se deu em 2016. Em
2016, foram exportados US$ 251,9 milhões de arroz, sendo o Rio Grande do Sul responsável por 94,1% desse valor. O arroz quebrado responde por 41,61% do total exportado
(32,16% do valor total) e o arroz semibranqueado ou branqueado por 29,90% (45,50%
do valor total). Os principais destinos foram o Senegal (15,9%), a Venezuela (12,4%) e o
Peru (11,74%). Esse desempenho, entretanto, não advém do Maranhão, que não apresentou registro de exportação no período.
Em 2015, o Maranhão despontava como maior produtor, entre os Estados do
Nordeste. Já entre as 27 Unidades da Federação, nesse mesmo período, o Estado era
o 5º maior produtor de arroz, cujo peso na produção total do País era de 2,56%. Apesar
da posição de destaque, a produção maranhense tem reduzido a sua participação com
relação a nacional (em 2005, ele era o 4º no ranking e produzia 5,10% do arroz nacional).
Salienta-se de que entre todas as UFs, somente o Distrito Federal não produziu arroz, em
2015. Esse resultado condiz com a análise do Capítulo 3 que faz um paralelo entre o consumo e a demanda atual existente no Estado, ficando claro que o arroz produzido no Estado cobre somente 12,7% da demanda, sendo assim insuficiente para o abastecimento
do mercado interno. Assim, para colocar o arroz na mesa do maranhense, é necessário
importar de outros estados e de outros países. O Maranhão importou, principalmente,
do Uruguai, Guiana e Argentina, no ano de 2016, 44,2 milhões de toneladas do cereal, o
equivalente a mais de US$ 17 milhões (MDIC).
De acordo com o MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento),
em 2016, no Brasil, o arroz responde por 3,0% do VBP (Valor Bruto da Produção Agropecuária) das lavouras e 1,9% do VBP Total (incluindo a pecuária). No Maranhão, esse
percentual é de 4,5% do VBP das lavouras e 2,8% do VBP Total, demonstrando que o
arroz tem maior importância na economia do Maranhão do que no Brasil.
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O arroz no Maranhão é um produto de grande importância em vários aspectos, com destaque para o social, devido seu importante papel na segurança alimentar, e
para o econômico, pelo seu potencial de geração de renda. Outra característica dessa
cultura é que quase a totalidade do arroz produzido encontra-se em lavouras com menos
de 50 ha (EMBRAPA). Dos 217 municípios, somente 5 não produziram arroz, em 2015:
Água Doce do Maranhão, Paço do Lumiar, Raposa, Santana do Maranhão e São José
do Ribamar (PAM/IBGE, 2015).
Avaliando a série 2005-2015, verifica-se que o Estado apresentou um crescimento
de 4,3% na produção de arroz entre 2005 e
2006, entretanto, a quantidade colhida nos
anos
seguintes foi sucessivamente menor,
Dentre as várias causas que influcom exceção de 2013 para 2014, cuja
enciaram na redução de produção
produção passou de 481,4 ton. para 586,9
de arroz, destaca-se a inadequação
ton., respectivamente. Em 2015, por sua vez,
entre qualidade do produto ofertada e
foi avaliado pelo IBGE, que a produção desse
demandada e a deficiência logística,
(baixas condições de transporte
grão estava superestimada no Estado, que,
e armazenamento).
após uma melhor avaliação da produção esFonte: Embrapa.
tadual, alcançou 314,5 ton., portanto, o menor
resultado da série apresentada.
Apesar da significativa redução na produção de arroz, o Maranhão possui potencial agrícola para esse grão, por ser o Estado do Nordeste com maior potencial hídrico.
A Figura 10 faz a comparação da distribuição da produção de arroz no Estado, nos anos de 2005 e 2015. Na figura é possível perceber a expansão da faixa de
0 – 1.265 toneladas, na cor laranja escuro, e a redução das faixas de maior produção
(verdes) indicando a dinâmica ocorrida na área. De forma complementar, a Tabela 22 detalha os dados por URs, ano a ano, no período analisado, bem como a sua participação
na produção estadual e a taxa de crescimento ao ano.
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Figura 10. Mapa comparativo da Produção de Arroz em
grãos (toneladas) no Maranhão, em 2005 e 2015

Fonte: Produção Agrícola Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.

Considerando a distribuição espacial da produção no Maranhão, verifica-se
que a UR Imperatriz e a UR Chapadinha foram as que apresentaram maior supressão de
produção entre 2005 e 2015, -24,8% e -20,3%, respectivamente. Considerando somente
o último ano de informação disponível, verifica-se que a produção estava concentrada nas
URs Balsas, Bacabal e Santa Inês que, somadas, representavam 55,6% da produção estadual. Na UR Balsas, os municípios de Mirador e Pastos Bons são os maiores produtores,
com produção, em 2015, de 7,2 ton. e 6,7 ton., respectivamente. A elevada produção,
desses municípios, é resultado da presença de cultivo irrigado na região.
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Tabela 22. Produção de arroz em grãos (toneladas) e participação na
produção do Estado (em %), por UR - anos 2005 a 2015

Fonte: Produção Agrícola Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.
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Na UR Bacabal, o município de São Mateus do Maranhão destacava-se com
produção de 7,4 toneladas. Já na UR Santa Inês, o município de Arari destacava-se como
segundo maior produtor do Estado (13,6 ton.), perdendo apenas para o município de Grajaú, cuja a produção foi de 17,9 ton., em 2015.
O arroz é uma das dez cadeias prioritárias a serem trabalhadas com foco no
abastecimento do Estado e na busca pela autossuficiência do Programa Mais Produção
do Governo do Estado, já mencionado anteriormente. Na primeira etapa do programa, os
produtores terão acesso a capacitação técnica e de gestão, aquisição de equipamentos,
recuperação de estradas vicinais para escoamento da produção e diversas medidas aplicadas especificamente a cada cadeia, contemplando as etapas de produção. O Imesc,
juntamente com a Sepab, apresentou um mapa, envolvendo a cadeia produtiva de arroz,
explicitando a região atendida pelo Programa (Figura 11). É possível observar que nele
estão contidos 20 municípios.
De acordo com o documento da Embrapa “Arroz do Maranhão: competitividade
e tradição”, apesar do grande potencial para produção de arroz, “as indústrias de arroz
da região, tanto de pequeno quanto de grande porte, não são suficientes para atender a
demanda total do Estado”. Com a modernização da orizicultura, contemplando e dando
oportunidade para a coexistência da pequena e grande produção, o Estado pode ser tornar
um importante centro abastecedor de outras regiões, principalmente do Nordeste do País,
outro grande importador de arroz do Sul e do Mercosul.
Com relação às perspectivas para o futuro, a OCDE; FAO (2015) apontam que
no transcorrer dos próximos dez anos, no Brasil, “a produção de arroz deve aumentar a
uma taxa média anual de 1,6%, para 9,5 Mt, principalmente como resultado de melhorias
na produtividade. A área plantada não deve aumentar, mas a produtividade deverá crescer
de 1,3% ao ano para quase 4t/ha. O consumo, por outro lado, deve permanecer relativamente estável, crescendo apenas 8,7 Mt, em 2024. Consequentemente, o superávit exportável do Brasil cresce durante o período de análise, confirmando a mudança do Brasil de
um importador de arroz para um exportador. Mesmo com uma população em crescimento,
entretanto, o consumo per capita permanece em cerca de 40 kg durante o período”.
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Figura 11. Mapa de distribuição da Cadeia Produtiva
de Arroz no Maranhão – Programa Mais Produção

Fontes: IBGE; IMESC/SEPLAN.
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A Companhia Nacional de Abastecimento - Conab (2016) estudou a potencialidade de produção do arroz no Maranhão e os reflexos na comercialização e no consumo.
Devido a abrangência dos dados, optou-se pela transcrição de suas conclusões:
• O plantio de arroz no Estado do Maranhão ocorre por meio de dois ecossistemas propícios para a sua produção: várzea e terras altas. De forma geral, as lavouras de
arroz, quando irrigada, dispõem de áreas grandes, sendo que quanto maior a área, maior é
a utilização de tecnologia. Quando de várzea, a tendência é que as áreas e a tecnificação
sofram redução. Praticamente todo o arroz plantado nos municípios mencionados a seguir é
beneficiado em usina localizada no município de Itapecuru-Mirim.
• No ecossistema de várzea, existe o sistema de cultivo com irrigação controlada, denominado arroz irrigado, e o cultivo sem irrigação controlada, denominado várzea
úmida. No primeiro, a cultura é irrigada por inundação contínua e controlada, com a formação
e a manutenção de lâmina de água até a maturação do arroz. É o sistema adotado nos municípios de Arari, Viana e Vitória do Mearim, localizados na UR Santa Inês. Quanto à modalidade sem irrigação controlada, caracteriza-se pelo plantio do arroz em áreas de baixadas, na
qual a água da chuva e da enchente dos rios ou de afloramento natural do lençol freático são
as fontes de água para o desenvolvimento das plantas.
• Nos municípios de Arari e Vitória do Mearim, as lavouras são contínuas, como
se fossem de apenas um município. Lá predominam os investimentos de grandes produtores, com áreas acima de 1.000 ha, que utilizam tecnologia de ponta com controle de altura
de lâmina d’água sobre o solo, sistematização de áreas a laser, utilização de aviões agrícolas
para manejo, dentre outros. Não se observa o aumento de áreas de plantio devido às dificuldades de manuseio adequado à cultura, além de baixa rentabilidade alegada por alguns
produtores. Parte desses estão aos poucos mudando para outras atividades econômicas,
das quais a piscicultura é a principal delas. Não há informações sobre a indústria de beneficiamento nesses municípios.
• Em São Mateus do Maranhão, predominam as lavouras com áreas entre
100 ha e 1.200 ha, bem como áreas pontuais de 30 ha a 50 ha. O nível de tecnologia empregado é bom, porém, deixa a desejar no controle da lâmina d’água. A água utilizada é
quase sempre pluvial, que perdura tempo suficiente sobre o solo, uma vez que ele é bem
pesado e que o lençol freático está próximo à superfície devido a localização das áreas
às margens do rio Mearim.
• Tem-se uma boa expectativa de expansão das lavouras de arroz irrigado, em
torno de 10%. Um dos efeitos dessa expectativa de expansão é a implantação de concessionária de máquinas e implementos agrícolas no município. Em relação às usinas beneficiadoras, existem poucas e são pequenas, com porte de agricultura familiar.
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• Nos municípios de Monção, Pindaré-Mirim e Viana, as características se assemelham, pois são regiões com pequenos e médios produtores, com áreas atingindo até 120
ha, com a maioria delas até 5 ha (Viana) e 2 ha (Monção e Pindaré-Mirim), plantadas em
áreas de várzea. No tocante à tecnologia, é praticada a agricultura familiar, com transplante
de plântulas, capina, colheita, o manejo como um todo feito de forma manual. Não há expectativa de expansão de áreas, principalmente devido à própria várzea, limitando-se a uma
determinada faixa do rio. Não foi possível certificar a existência de usina de beneficiamento
nos municípios de Monção e Pindaré-Mirim. No entanto, teve-se conhecimento de quatro
indústrias beneficiadoras e empacotadoras em Viana, todas de proprietários locais.
• O município de Araioses está passando por redução de área plantada devido
as secas que assolaram a região nos últimos anos, consequentemente, tornando a água salobra, por conta da proximidade do mar. Os produtores também alegam baixa rentabilidade
da atividade. A totalidade de pequenos produtores, na maioria com áreas inferiores a 1 ha
de área plantada, é a característica do município de Araioses. Cultiva-se apenas arroz de
várzea, explorado pela agricultura familiar. Não foi possível coletar informações sobre indústria de beneficiamento de arroz nesse município.
• Percebe-se a possibilidade de incremento na área irrigada do Estado. Os
investimentos na tecnologia permitem à cultura do arroz alcançar níveis de qualidade
iguais ou superiores aos obtidos na região Sul do País. A precariedade de infraestrutura
logística e de armazenamento são fatores limitantes que podem, também, explicar a
situação atual na produção do arroz.
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BANANA
A banana é cultivada por pequenos, médios e grandes produtores, mas há a
predominância dos dois primeiros citados. Constitui-se uma importante fonte de renda
para a unidade produtiva, pois tem uma produção praticamente constante ao longo do
ano, gerando renda semanalmente.
De acordo com a OCDE; FAO (2015) no relatório Perspectivas Agrícolas 20152024, a banana é a fruta mais cultivada e plantada em todo o País e sua produção deve
continuar aumentando com o resultado dos ganhos de produtividade. Apesar das exportações terem sido baixas na década passada, devido à importância do mercado interno,
um aumento nas vendas para mercados estrangeiros pode ocorrer como resultado da
reorganização da indústria e a abertura de novos canais de comércio.
A produção brasileira de banana (em cacho), entre 2005 e 2015, apresentou um
crescimento de 0,21% a.a., e passou de 6,7 milhões/ton. para 6,8 milhões/ton., entretanto,
esse crescimento não foi regular, incluindo altos e baixos. O ano de 2011 foi, no período
analisado, a maior produção da fruta em quantidade no País, totalizando 7,3 milhões/ton.
Uma pequena parcela, do que
foi produzido, foi destinada ao mercado
externo. Em um levantamento dos últimos “Um dos motivos que entrava as exportações
anos do MDIC, desse comércio, foi pos- brasileiras é o fato de o País ter 60% da área
sível constatar que o total exportado pas- cultivada do produto voltada para a produção
sou de 95,7 mil/ton., em 2012 para 64,4
de banana prata, menos valorizada no mercado internacional. Essa cultivar não agrada
mil/ton., em 2016, uma redução de 9,4%
ao consumidor externo por possuir um caraca.a. Em 2016, foram mandados para fora
terístico escurecimento da casca”.
do País, aproximadamente US$ 64,3
Fonte: MAPA, 2007d.
milhões em bananas, sendo 98,8% de
bananas frescas e secas e 1,2% de bananas da terra. Esse desempenho, entretanto, não advém do Maranhão, que
não apresentou registro de exportação no período. Santa Catarina (52,0%), Ceará (29,5%)
e Rio Grande do Norte (11,9%) foram os principais Estados exportadores (em US$), em
2016. Os principais mercados consumidores desses produtos, também em 2016, foram o
Uruguai (39,3%), Argentina (20,7%), Reino Unido (12,3%) e a Polônia (8,0%). Salienta-se,
que o Equador é o principal exportador mundial, seguido da Costa Rica e Filipinas.
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Enquanto a produção brasileira cresceu, a maranhense recuou. O Maranhão
foi o 17º produtor de banana do País e o sexto do Nordeste, no ano de 2015. A produção
de banana, no Estado, sofreu uma redução média de 3,25% ao ano, nos últimos 10 anos,
passando de 127,9 mil ton., em 2005 para 91,0 mil ton., em 2015 (Tabela 13). Esse resultado fez com que a participação do Maranhão na produção brasileira passasse de 1,9%,
em 2005 para 1,3%, em 2015. O Estado da Bahia foi o maior representante do cultivo, em
2015, seguido de São Paulo e Minas Gerais, alcançando a participação de 15,6%, 14,6%
e 11,6%, respectivamente. A fruta é cultivada em todas as Unidades Federativas.
De acordo com o MAPA, no Brasil, a banana responde por 4,4% do VBP das
lavouras e 2,9% do VBP Total (incluindo a pecuária). No Maranhão, esse percentual é de
4,9% do VBP das lavouras e 3,1% do VBP Total, demonstrando que a banana tem maior
importância na economia do Maranhão do que na nacional.
Esses dados estão representados graficamente no mapa a seguir (Figura 12), no
qual é possível perceber a alteração significativa da faixa de 2.161 – 3.978 toneladas, na cor
verde claro, indicando claramente o aumento da concentração dos maiores produtores da cultura. De forma complementar, a Tabela 23 detalha os dados por URs, ano a ano, no período
analisado, bem como a sua participação na produção estadual e a taxa de crescimento ao ano.
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Figura 12. Mapa comparativo da Produção de Banana em cachos
(toneladas) no Maranhão, em 2005 e 2015

Fonte: Produção Agrícola Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.

A UR de Açailândia registrou o maior recuo médio nos últimos 10 anos, e sua
produção caiu de 8,3 mil ton./ano, em 2005 para 1 mil ton./ano, em 2015 (-18,77% ao
ano). O principal produtor de banana da UR era o município de Itinga do Maranhão, com
produção média de 4,6 mil ton./ano, dos anos de 2005 a 2008. Em 2009 e 2010 a produção
caiu para 1,6 mil ton./ano e, a partir de 2009, esse município, não registrou produção.
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Tabela 23. Produção de banana em cachos (toneladas) e participação
na produção do Estado (em %), por UR - anos 2005 a 2015

Fonte: Produção Agrícola Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.

Na contramão desse resultado, duas URs apresentaram desempenho positivo no período analisado, UR Chapadinha (+1,49% a.a.) e UR Bacabal (+1,26% a.a.). A
produção mais expressiva encontra-se na UR de Bacabal, que vem ganhando participação
na última década, alcançando, em 2015, 32,28% da produção do Estado. Dentro da UR,
os municípios que mais avançaram na produção foram: Pedreiras, o principal produtor do
Estado (passando de 6,2 mil ton. em 2005 para 7,1 mil ton. em 2015); Lima Campos (passando de 3,3 mil ton. para 4,8 mil ton.); e Trizidela do Vale (de 2,9 mil ton. para 3,7 mil ton.).
Além desses, os municípios de São Luís Gonzaga do Maranhão (4,6 mil ton.) e Lago Verde
(2,1 mil ton.) destacaram-se por sua produção, em 2015.
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Informações preliminares, sobre a produção de 2016, apontam o município de
Itinga do Maranhão como um dos maiores produtores e exportadores de banana do Maranhão (em 2015, segundo a PAM/IBGE, a produção deste município foi nula). De acordo
com as informações noticiadas pela imprensa, foram exportadas mais de 10 toneladas de
bananas para os Estados do Piauí e Ceará. Em 2013, o Maranhão havia perdido a permissão para exportar o fruto, devido a sigatoka negra, uma das mais severas doenças da
cultura da banana. Em 2016, o Estado foi considerado livre de sigatoka negra e o Maranhão
retornou ao comércio interestadual (SFAGRO, 2016).
O censo do IBGE (2006) mostra que a maior parte dos produtores de banana
possui área de cultivo inferior a 20 hectares (99%). Embora o censo não indique diretamente, é possível inferir que esse universo (abaixo de 20 ha) é essencialmente de agricultores familiares, público-alvo de interesse do Sebrae-MA.
Ao estudar a cadeia produtiva da banana, conclui-se que muitas vezes ela é
agrupada em estudos e desenvolvida em cadeias produtivas de fruticultura, com outras
frutas de grande produtividade como o mamão e o abacaxi.
As espécies mais populares nascem com uma coloração esverdeada, indicativa
da precocidade para consumo. Nesse estágio, o fruto é constituído basicamente de água e
amido, o que torna seu paladar desagradável e sua consistência “liguenta”, pegajosa. Mesmo
sendo imprópria para consumo in natura, a banana verde serve bem à produção de farinha, usada em casa para fins culinários ou na fabricação de biscoitos e tortas (SEBRAE/ESPM, 2008a).
As principais variedades disponíveis no mercado são Nanica, Prata, Maçã e
Ouro, Branca, Pacovan, Prata-Anã. Segundo estudo do Sebrae/ESPM (2008a), a banana
prata é excelente para o consumo in natura, preparação de doces e desidratação; a banana nanica é bastante aceita no mercado externo e presta-se a industrialização e consumo in natura; a banana maçã é muito aceita, mas tem pouca resistência ao transporte.
A banana ouro tem alto teor de açúcar, tem excelente aceitação de mercado e pode ser
vendida por valores mais altos. Além dessas variedades, a Embrapa tem desenvolvido
outras opções que são mais resistentes às principais pragas. A comercialização obedece
às preferências de cada mercado local.
Folegatti e Matsuura (2004), em publicação da Embrapa, afirmam que a maior
parte da produção de bananas é consumida in natura, sendo industrializada cerca de 2,5% a
3,0%. Os autores apontam que os principais produtos derivados da banana são bananada
(20%), a banana-passa (13%), os flocos (10%) e as bananas chips (2%). Além dos mencionados, diversos outros produtos podem ser obtidos da banana: fruta em calda, fruta cristalizada, bala, farinha, pó, suco clarificado simples ou concentrado, néctar, vinho, vinagre,
cerveja, aguardente, licor etc. Como ingrediente, a banana pode ser utilizada em formulação
de tortas, bolos, biscoitos, cereais matinais, barras de frutas e cereais, alimentos infantis e
dietéticos, iogurtes, sorvetes, bombons etc. (Figura 13).
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O estudo do Sebrae/ESPM (2008a) aponta múltiplas utilizações não alimentares da banana: da fibra da bananeira é possível trabalhar peças de artesanato como bolsas, caixinhas e bijuterias, além de móveis e objetos de decoração. Algumas indústrias
de móveis de luxo utilizam as fibras substituindo o couro e os tecidos em estofados. Do
pseudocaule da bananeira pode ser feito também papéis artesanais para convites, embrulhos, cadernos etc. Alguns estudos apontam também que a adição de fibra de bananeira às
misturas do papelão ondulado aumenta sua resistência em 50%.

Figura 13. Subprodutos obtidos na industrialização da banana

Fonte: SILVA apud FOLEGATTI; MATSUURA. Processamento (banana) In: BORGES; Souza (Org.)
O cultivo da bananeira. Cruz das Almas (BA): Embrapa Mandioca e Fruticultura.

A intensa dedicação brasileira à bananicultura, somada à sua baixa participação no mercado exportador, refletem as dimensões do seu consumo interno. É importante
salientar que segundo análise realizada no Capítulo 3 deste estudo, onde se faz um paralelo entre o consumo e a demanda atual existente no Estado, ficou claro que a banana
produzida no Estado cobre somente 50,3% da demanda, sendo assim insuficiente para o
abastecimento do mercado interno. O desenvolvimento da cadeia produtiva se faz inerente
para que essa realidade seja minimizada. O conhecimento da realidade é o primeiro passo
para atuar na mudança. De acordo com estudo desenvolvido pela Fundação Banco do
Brasil juntamente ao Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, em 2010,
os principais fatores que entravam o desenvolvimento da cadeia eram:
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a) Baixo nível de organização dos produtores – os produtores geralmente se or-

ganizam em organizações ou grupos informais e essas, em sua maioria, não fazem compra conjunta de insumos e não realizam vendas conjuntas. Eles, muitas vezes, deixam
de aproveitar vantagens conseguidas por cooperativas, que, geralmente, conseguem um
preço melhor pela caixa.

b) Baixa adoção de tecnologia – as principais inovações em bananicultura es-

tão relacionadas à variabilidade genética e melhoramento da planta, sobretudo no que se
refere aos aspectos fitossanitários. O preço elevado tende a contribuir para essa situação.

c) Pouco acesso de agricultores a informações da Cadeia Produtiva – entre os a-

gricultores há pouco conhecimento sobre preço de mercado da banana. Por essa razão
tendem a ficar reféns do valor a que o intermediário está disposto a pagar.

d) Venda sem diferenciação pela qualidade – as marcas comerciais de frutas não

são reconhecidas pelo consumidor, evitando a fidelização, que gira muito mais de acordo
com a aparência da fruta e a confiança do produto ou do estabelecimento. Como a diferenciação pela qualidade é pequena, o produtor, mesmo se dominar as boas práticas, tende a
não adotá-las integralmente.

e) Perdas Pós-Colheita – as perdas ocorrem antes e depois da colheita, che-

gando no caso da última, em 60%. Diversas são as técnicas disponíveis para reduzir as
perdas, mas muitas delas não são adotadas em virtude de não haver uma valorização do
produto de maior qualidade e, no caso de agentes da cadeia produtiva pouco profissionalizados, como é o caso da maior parte dos intermediários, o desconhecimento é parceiro
do desperdício. A avareza também milita com as perdas: os intermediários costumam exigir
que os agricultores coloquem na caixa mais banana que o recomendado.
A cadeia produtiva da banana pode responder rapidamente a mudanças, pois
é uma cultura perene que já está desenvolvida e em maturidade produtiva. É uma cadeia
com grande potencialidade como vetor de geração de renda para a pequena agricultura. É
necessário, porém, trabalhar fatores intrínsecos do produtor rural como o comodismo gerado
pela renda regular (dificultando uma postura mais ativa) e à sua resistência ao cooperativismo.
O mercado é, no geral, dominado por intermediários, com níveis diferentes de
apropriação do lucro e exploração do produtor. Quanto mais desorganizado e desinformado é o agricultor, mais se submete às condições dos intermediários.
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CANA-DE-AÇÚCAR
Presente na economia brasileira desde o começo de sua colonização, a canade-açúcar é responsável por boa parte das divisas geradas pelo País por meio da produção
do açúcar, do álcool anidro (aditivo para a gasolina) e do álcool hidratado. Os seus resíduos
industriais completam o ciclo de produção servindo como insumos de fertilização para a
lavoura. De acordo com a Sagrima (2016), o Brasil não é só o maior produtor da cultura,
seguido por Índia e China, como também o maior produtor de açúcar e etanol de cana-deaçúcar e responsável por mais de 50% do açúcar comercializado no mundo.
De acordo com a PAM/IBGE (2015) a cana-de-açúcar é cultivada em todos
os Estados (mesmo que com grande diferença de quantitativo), observando-se, nos
últimos anos, um crescimento médio anual de 5,88% da produção nacional, passando
de 423,0 milhões/ton., em 2005 para 748,7 milhões/ton. São Paulo (56,56%), Goiás
(9,41%) e Minas Gerais (9,22%) destacam-se como os principais Estados produtores
de cana-de-açúcar do País.
O Maranhão é o 15º°produtor de cana-de-açúcar do Brasil e o sétimo do Nordeste, considerando a produção de 2015. O Estado registrou um crescimento médio anual
da produção de 4,73%, no período de 2005 a 2015, passando de 2,0 milhões de ton./ano
para 3,1 milhões de ton./ano. Mesmo com esse aumento, o Estado não conseguiu alcançar o crescimento nacional, o que fez com que o Estado passasse de 0,47% da participação nacional, em 2005 para 0,42%, em 2015. Segundo o levantamento da Conab para a
safra 2015/16, o Maranhão deve colher 2.689,6 mil toneladas de cana-de-açúcar e produzir
194,4 milhões de litros de etanol, um aumento de 8,3% em relação à safra 2014/15. A área
plantada no Estado apresenta expansão de 4,2% nesse levantamento, aumento de 1,6 mil
hectares frente à safra passada.
De acordo com o MAPA, no Brasil, a cana-de-açúcar responde por 15,0% do
VBP das lavouras e 9,8% do VBP Total (incluindo a pecuária). No Maranhão, esse percentual é de 5,7% do VBP das lavouras e 3,6% do VBP Total, demonstrando que a canade-açúcar tem maior importância na economia do Brasil do que na do Maranhão, apesar
dessa ser bastante relevante. Ela foi comercializada pelo produtor em 2015, de acordo
com a Sagrima (2016), a R$ 58,33 por tonelada (média), representando um pequeno
aumento em relação a 2014.
A Figura 14 faz a comparação da distribuição da produção de cana-de-açúcar no
Estado, nos anos de 2005 e 2015. Na figura é possível perceber claramente o aumento da
produção na UR de Caxias, que cresceu 18,44% a.a. (área em verde). De forma comple-
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mentar, a Tabela 24 detalha os dados por URs, ano a ano, no período analisado, bem como
a sua participação na produção estadual e a taxa de crescimento ao ano.

Figura 14. Mapa comparativo da Produção de Cana-de-açúcar
(toneladas) no Maranhão, em 2005 e 2015

Fonte: Produção Agrícola Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.

Ao dividir o Estado em URs foi possível perceber que a produção do Estado se
concentra, basicamente, nas URs de Caxias (40,4%), Balsas (40,1%) e Imperatriz (15,2%),
que juntas concentram 95,7% da produção. Salienta-se, que apenas a UR de Açailândia
não registrou produção de cana-de-açúcar.
Na UR de Caxias, o maior produtor é o município de Aldeias Altas (623 mil ton.,
em 2015), seguido por Coelho Neto (341,4 mil ton.) e Caxias (175,1 mil ton.). A significativa
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produção em Aldeias Altas decorre da presença da TG Agro Industrial Ltda. (Itapecuru
Bioenergia) no município. A Itapecuru Bioenergia é uma agroindústria do segmento bioenergético, com produção de etanol anidro e hidratado, cuja matéria-prima é a cana-deaçúcar. Em Coelho Neto, a produção é destinada para a Itajubara Usina de Álcool, que está
presente no município desde 2013.

Tabela 24. Produção de cana-de-açúcar (toneladas) e participação na
produção do Estado (em %), por UR - anos 2005 a 2015

Fonte: Produção Agrícola Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.

Na UR de Balsas, o município de São Raimundo das Mangabeiras é o grande
destaque, com produção de 1,2 milhão de ton. em 2015. A produção é destinada, principalmente, para a Usina Agro Serra, produtora de etanol. Na UR Imperatriz, o maior produtor é o município de Campestre do Maranhão e o destino da produção é a empresa Maity
Bioenergia S/A que produz açúcar e etanol.
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Destaca-se também na região do sertão, o aumento da produção de cachaça artesanal, apoiada pelo Sebrae-MA em um projeto de atendimento coletivo. Segundo
estudo realizado pela entidade, os 450
alambiques maranhenses produzem
É importante ressaltar que a cana deve ser
cerca de 15 milhões de litros de cachaça
processada
próxima ao local onde foi cultivada,
e, metade da produção advém da região
pois o tempo de espera entre a colheita e a
e Sucupira do Riachão.
moagem interfere diretamente na qualidade
do produto final. Assim, o cultivo de cana-deDe acordo com o levantaaçúcar é feito, geralmente, pelo próprio produmento, atualmente, os municípios que
tor quando em pequena escala, que pode ser
mais produzem cachaça na região do
envasada por ele ou comercializada
Sertão são: Colinas, Pastos Bons, São
a granel a uma destilaria.
Domingos do Azeitão, São João dos
Ao contrário da cana, a cachaça pode ser
Patos, Sucupira do Norte e Sucupira
armazenada por tempo indeterminado e ser
do Riachão. Ao verificar os dados da
transportada a grandes distâncias.
PAM/IBGE de 2005 a 2015, desses
Fonte: Ibrac, 2014.
municípios, foi possível observar que
a produção de cachaça elevou consideravelmente o cultivo de cana-de-açúcar na região, passando de 7.914 toneladas
para 19.363, um crescimento médio de 9,36% a.a. (destaque no crescimento para São
Domingos do Azeitão – 16,9% e Colinas – 16,5% a.a.). O índice de informalidade da
produção de cachaça é grande (estimada em 98% pelo estudo do Sebrae-MA), o que
dificulta análises a partir de dados oficiais.
É possível perceber, de acordo com as informações acima, que a cana-deaçúcar tem ampla utilização tanto na cadeia de Alimentos e Bebidas, quanto na cadeia
de Energia. Entretanto, não foi possível precisar o quanto da produção da cana é destinada para cada uma delas. Além disso, existem outras oportunidades além do açúcar e
do álcool para a indústria canavieira, já que essa pode gerar outros subprodutos como
adubo orgânico, biogás, plásticos, biopraguicidas, resinas, ácidos orgânicos, ração animal e energia limpa (elétrica e calorífica).
A agência Prodetec, em 2013, analisou as vantagens da exploração da cana
no Nordeste e aponta que essa possui algumas vantagens comparativas e competitivas
em relação ao Centro-Sul como, por exemplo, a proximidade das usinas e destilarias dos
centros consumidores e terminais de embarque, com distância média de 100 km, contra
500 km das agroindústrias instaladas no Centro-Sul. O estudo também atenta para o fato
de que o Brasil tem uma particularidade que traz uma vantagem para o País em um setor
bastante competitivo. Segundo a agência, a produção de álcool aqui é processada durante
todo o ano, já que as safras das principais regiões são colhidas em épocas distintas. De
acordo com a Sagrima (2016) a colheita na região Sul do Estado ocorre de abril a novembro,
enquanto na região mais ao Norte do Estado, a colheita é concentrada entre maio e outubro.
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Segundo análise realizada no Capítulo 3, ao fazer um paralelo entre o consumo
e a demanda atual da cana-de-açúcar existente no Estado observou-se que essa cobre
87,9% da demanda, sendo ainda insuficiente para o abastecimento do mercado interno.
Ao analisar os dados do comércio externo da cana-de-açúcar e seus derivados
no Maranhão, entre 2012 e 2016, constatou-se que nos últimos três anos ele foi inexistente,
tanto a exportação quanto a importação. O MDIC registrou, em 2012, a exportação de
2.732 ton. de açúcar para a Malásia e, em 2013, 11 toneladas para a Índia.
Com relação às perspectivas para o futuro, a OCDE; FAO (2015) apontam que
no transcorrer dos próximos dez anos, o Brasil continua e seguirá sendo o maior produtor
e exportador mundial de açúcar. O relatório faz uma análise detalhada (acesse aqui para
mais detalhes) do assunto. Uma de suas conclusões diz respeito ao consumo de açúcar
que “deve crescer de 15,8 milhões de toneladas (taxa média de crescimento de 1,4%) durante o transcorrer dos próximos anos para 17% acima do nível do período base. A canade-açúcar destinada ao mercado de etanol e a produção de açúcar devem se expandir
mais rapidamente do que o consumo, resultando em um maior superávit exportável. As
exportações totais devem crescer de 25,7 milhões de toneladas no período base, para 31,9
milhões de toneladas no final, a uma média de 4,1% ao ano”.
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CASTANHA-DE-CAJU
De acordo com o Ipea (2007), o cajueiro, originário do Nordeste brasileiro,
espalhou-se por diversas regiões da África e da Ásia devido ao seu valor alimentício e
medicinal, bem como da fácil adaptação em solos pouco dotados de nutrientes.
No território brasileiro foram produzidos 102,5 mil/ton. de castanha-de-caju,
em 2015. Ao comparar com os dados nos dez últimos anos percebe-se que houve algumas oscilações (a maior produção alcançou 243,2 mil/ton., em 2006 e a menor 80,6 mil/
ton., em 2012), sendo que o crescimento médio do período alcançou um patamar negativo (-3,91% a.a.). Em termos de importância econômica, a sua exploração concentra-se
no Nordeste, principalmente nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, com
mais de 85% da produção.
A exportação é um importante mercado da castanha-de-caju. Em 2016, foram
exportadas 15,6 mil toneladas, o equivalente a US$ 129,6 milhões, sendo o Estado do
Ceará responsável por 79,6% desse valor. No mesmo ano, o Ceará (73,4%) e o Rio
Grande do Norte (26,6%) importaram quase 10 mil toneladas do fruto. O Maranhão não
importou nem exportou o fruto no período.
A Figura 15 faz a comparação da distribuição da produção de castanha-decaju no Estado, nos anos de 2005 e 2015. Na figura é possível perceber, principalmente,
a expansão da faixa de 23 - 69 toneladas, na cor laranja médio, indicando a dinâmica
ocorrida na área. De forma complementar, a Tabela 25 detalha os dados por URs, ano a
ano, no período analisado, bem como a sua participação na produção estadual e a taxa
de crescimento ao ano.
Dentre os 10 estados produtores de castanha-de-caju do Brasil, o Maranhão foi o
quinto em 2015, tanto do País como do Nordeste. A produção de castanha-de-caju é observada em todas as URs do Maranhão e registrou um recuo no período de 2005 a 2015 de 5,0
mil ton. para 4,1 mil ton. (-2,04% a.a.). Apenas três URs não apresentaram decréscimo: UR
Açailândia (+5,12% a.a.), UR Chapadinha (+1,57% a.a.) e UR Balsas (+1,02% a.a.).
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Figura 15. Mapa comparativo da Produção de Castanha-de-caju
no Maranhão, em 2005 e 2015

Fonte: Produção Agrícola Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017

As URs de Chapadinha (32,81%) e de Lençóis-Munim (29,17%) concentram
a maior parte da produção, juntas, representaram quase 62% do total da castanha-decaju produzida no Maranhão. Na UR de Chapadinha, os municípios com produção mais
expressiva, em 2015, foram: Anapurus (250 ton.), Santa Quitéria do Maranhão (231 ton.)
e Magalhães de Almeida (204 ton.).
Na UR Lençóis-Munim se encontra o maior produtor do Estado, Barreirinhas,
que produziu 730 toneladas, mesmo apresentando grande oscilação na produção e decréscimo, ao final do período avaliado, de -2,46% a.a. Santo Amaro do Maranhão, que era
o 3º produtor do Estado em 2005, teve sucessivos declínios de produção (19,06% a.a.) e
em 2015 passou a ocupar a 23ª posição no ranking estadual.
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Tabela 25. Produção de castanha-de-caju (toneladas) e participação na
produção do Estado (em %), por UR - anos 2005 a 2015

Fonte: Produção Agrícola Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017

Ao estudar as possíveis formas de utilização do fruto, percebeu-se que ele está
presente em diversas cadeias produtivas, algumas ligadas ao Macrossegmento de Alimentos e Bebidas e outras não.
O fruto, a castanha, é a parte mais importante do caju em termos comerciais.
Dela, aproveitam-se principalmente a amêndoa – amêndoa da castanha-de-caju (ACC)
e o líquido da casca da castanha (LCC), esse muito empregado na indústria química, na
produção de plásticos, isolantes e vernizes, entre outras aplicações. O pedúnculo, ou pseudofruto, de elevado valor nutritivo, é consumido in natura, como caju de mesa, e utilizado,
principalmente, na fabricação de sucos e doces, sendo também aproveitado, ainda que
residualmente, como complemento de ração animal.
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O Ipea (2007) estima que no Brasil apenas 5% do pedúnculo tenha destinação
econômica, com centenas de milhares de toneladas desperdiçadas a cada ano. Aumentar
o percentual de aproveitamento do pedúnculo constitui um desafio permanente.
Ações para minimizar esse desperdício têm sido empreendidas no Maranhão. O
caju tem sido utilizado para agregar valor na fabricação de rapadura de cana-de-açúcar em
comunidades de baixa renda e assentamentos, com o objetivo de diversificar a produção dos
agricultores, centralizada na produção de milho, arroz, feijão e galinha caipira. A Embrapa e
a Agerp (Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural) têm trabalhado em
conjunto para capacitar diversas comunidades para o aproveitamento total do caju.
O Governo do Estado incluiu a castanha-de-caju em seu Programa Mais Produção,
dentro da cadeia de hortifruticultura. Com o objetivo de incentivar ainda mais a produção de
caju no Maranhão, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura
Familiar (SAF), em 2016, fez uma Chamada Pública da Cadeia Produtiva da Hortifruticultura
do ‘Delta Caju’ para implantação de Unidades de Referência de Produção para substituição
de copa e sistema tecnificado. Para aumentar a produção do fruto, a copa de cajueiros improdutivos será substituída por material genético superior, e adoção de técnicas de colheita
e pós-colheita. Para essa cadeia, cinco municípios estão sendo priorizados: Araioses, Magalhães de Almeida, Santana do Maranhão, Água Doce e Barreirinhas.
Encontrar formas de aproveitar o pedúnculo é mais do que uma forma
de evitar desperdício. É possível alavancar a economia de pequenos e médios
produtores com o aproveitamento.

“Além das questões relativas às oportunidades
de mercado e à viabilidade econômica dos
investimentos necessários à ampliação do seu
aproveitamento industrial, seria necessário –
considerando a concentração sazonal da safra –
dispor de equipamentos de refrigeração próximos às plantações, pois a vida útil do pedúnculo
após a colheita, na temperatura ambiente,
é de apenas 48 horas”.

O Ipea (2007), ao analisar a
cadeia produtiva, atenta que a demanda
mundial tem crescido a taxas expressivas, mas o Brasil tem tido dificuldades
em manter os bons resultados da década
de 1980. O acirramento da concorrência
Fonte: Ipea em Negócios Solidários em Cadeias Produtivas: protagonismo coletivo e desenvolcom países como o Vietnam, a Austrália,
vimento sustentável, 2007
a Índia e Moçambique traz riscos de perdas de participação não desprezíveis,
que não são tão graves em um mercado em expansão, mas que podem ser
catastróficas se o mercado deixar de crescer. A instituição avalia que os estudiosos do
setor se preocupam com o futuro da cadeia produtiva tanto pelas posições perdidas e o
que deixou de ganhar, quanto aos muitos problemas que limitam sua expansão no futuro.
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Segundo dados de 2014, da FAO, disponíveis em documento da Embrapa de
julho de 2016, outro fato importante é que as produtividades médias mundiais em 2011 e
2012 foram de 805 kg ha-1 e 781 kg ha-1, valores bem superiores às médias brasileiras de
300 kg ha-1 e 106 kg ha-1. No Maranhão, segundo o IBGE, em 2015, o rendimento médio
da produção foi de 342 kg/ha. Pernambuco, que detém 3,09% da participação da produção
nacional, teve o maior rendimento médio (835 kg/ha) e o Ceará que é o maior produtor nacional tem o menor rendimento médio (139 kg/ha).
A Fiema (2014), em sua publicação Maranhão Industrial, aponta um método
científico que induz o cajueiro-anão-precoce a produzir o ano inteiro. Segundo ela, o Maranhão é o estado brasileiro que reúne as condições mais adequadas – disponibilidadede
terra, clima e solo – ao cultivo do cajueiro. A planta pode ser cultivada em uma área calculada em mais de 13 milhões de hectares e que cobre o Litoral, parte do Cerrado e da
Pré-Amazônia, segundo o zoneamento realizado pela Embrapa. Apesar disso, o Estado é
apenas o quinto em produção de castanha, pois mais de 95% da produção tem origem em
cajueiros comuns enormes, improdutivos, com apenas uma safra anual e que demandam
mais cuidados e utilização de água, por exemplo.
Para o mercado isso significa que terá polpa e castanha de caju em quantidade e qualidade também na época em que o produto costuma sumir das prateleiras dos supermercados.
Os municípios com maior potencial para o cultivo do cajueiro-anão são: Caxias, Barra do Corda, Imperatriz, Zé Doca, Buriti Bravo, Anapurus, Araguanã, Jenipapo
dos Vieiras, Araioses, Santo Amaro do Maranhão, Itapecuru-mirim, Tuntum, Chapadinha
e São Raimundo das Mangabeiras.
Entretanto, a cadeia-produtiva no Maranhão tem outros problemas, citados
na publicação: falta apoio técnico e orientação para abertura de novos mercados. Exempresário do ramo aponta que “os órgãos oficiais não ajudam e o maranhense tende a
rejeitar o consumo de produtos locais”. Por não haver compradores locais, os custos de
transporte inviabilizam o negócio.
O coordenador de Pesquisa Agropecuária da Agência Estadual de Pesquisa
Agropecuária e de Extensão Rural do Maranhão (Agerp/MA), José Rogério Salles, confirma que há problemas decorrentes de fatores relacionados com a produção, organização, comercialização e financiamento que comprometem a cajucultura no Maranhão, que
ainda é explorada de forma extrativista. De pouco mais de 10 agroindústrias de beneficiamento de caju instaladas no estado e pertencentes a particulares, associações e cooperativas, a maioria nunca funciona e as demais acabaram fechando as portas tempos depois.
Salles complementa que a descoberta científica resolverá o problema da baixaprodutividade ocasionada por material genético heterogêneo. “No entanto, ausência de re-

A IMPORTÂNCIA DO MACROSSEGMENTO DE ALIMENTOS
E BEBIDAS PARA A ECONOMIA MARANHENSE

110

cursos financeiros e/ou resistência dos produtores para uma modernização da atividade; a
desarticulação da cadeia produtiva; o desperdício do pedúnculo; necessidade de melhoria
da qualidade dos produtos do caju visando maiores rendimentos industriais; promoção de
qualificação e capacitação de recursos humanos (agricultores e técnicos) e falta de controle fitossanitário são alguns dos problemas diagnosticados”.
O Ipea (2007, p. 69), destaca alternativas para superar os fatores críticos que
impactam negativamente a cadeia produtiva de castanha-de-caju no Ceará, Piauí e Rio
Grande do Norte. Apesar do estudo não incluir o Maranhão, acredita-se que elas podem ser úteis em projetos e programas envolvendo essa cadeia produtiva, entretanto,
devem ser vistas com ressalvas, pois suas estruturas produtivas parecem estar a frente
da instalada no Maranhão:
•

Criação de holdings que adotem um sistema de âncoras com atuação nas atividades
relativas à aquisição, armazenagem e distribuição de castanha (matéria-prima), e
nas atividades relativas à classificação, embalagem e comercialização da ACC.

•

Empresas comunitárias, com atividades de produção, industrialização e comercialização. Organização de empresa comunitária também visando à recuperação de
plantações de cajueiro, dentro da concepção de reforma agrária, integrando as atividades de produção, industrialização e comercialização.

•

Articulação objetivando parceria entre a indústria tradicional e pequenas fábricas de
ACC, visando a uma complementação de habilidades, potencializando os pontosfortes e minimizando os pontos fracos.

•

Articulação tendo em vista uma parceria entre empresas comerciais distribuidoras e
pequenas fábricas de ACC, ultimando superar questões relativas a capital de giro e
inserção competitiva no mercado.

•

Novas formas de comercialização do produto final, envolvendo intensificação do
comércio intracooperativas.

•

Potencialização do papel das Organizações Não Governamentais (ONGs) na exportação de ACC (com ou sem selo verde), em escala compatível com as pequenas e
médias associações e/ou cooperativas.
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COCO-DA-BAÍA
A cultura do coco se destaca em aproximadamente 90 países espalhados em
todos os continentes. É uma cultura típica de clima tropical e originada no Sudeste Asiático,
sendo que os maiores produtores mundiais, de acordo com a FAO/2011 apud Embrapa
(2011), são a Indonésia (32,1%), as Filipinas (25,2%) e a Índia (17,9%), estando o Brasil
em quarto lugar, com 4,5% da produção mundial (dados referentes a produção de 2008).
A produção brasileira de coco é concentrada, principalmente, em cinco Estados: Bahia (38,24%), Sergipe (12,26%), Pará (10,50%), Ceará (9,67%) e Espírito Santo
(6,85%), responsáveis por 77,52% da produção nacional. Ressalta-se, que nos Estados
do Amapá, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o Distrito Federal não houve produção do
fruto no período analisado. Esses dados são da PAM/IBGE de 2015, que também informam
o valor da produção (R$ 1,1 bilhões) e a área colhida (251,7 mil/ha). Ao comparar os dados
nos últimos dez anos percebe-se que houve algumas oscilações, sendo que o crescimento
médio da produção alcançou um patamar negativo (0,60% a.a.).
Em 2015, o Maranhão foi o 16º Estado em produção de coco-da-baía do País e
o último do Nordeste. Apesar da pequena participação na produção nacional, observou-se
um acréscimo na quantidade produzida, responsável por um crescimento de 2,80% a.a.,
nos últimos dez anos, passando de 6,6 mil ton., em 2005 para 8,7 ton., em 2015, o que fez
com que ela passasse de 0,32% de participação, para 0,44% (em 2005, o Maranhão figurava em 18º lugar no ranking).
A Figura 16 faz a comparação da distribuição da produção de coco-da-baía no
Estado, nos anos de 2005 e 2015. Na figura é possível perceber, principalmente, a redução
da faixa de 0 - 17 toneladas, na cor laranja escuro e o aumento da cor verde indicando a
dinâmica ocorrida na área, que aponta para uma maior diversificação produtiva em algumas regiões por meio do coco. De forma complementar, a Tabela 26 detalha os dados por
URs, ano a ano, no período analisado, bem como a sua participação na produção estadual
e a taxa de crescimento ao ano.
A produção de coco-da-baía é observada nas 13 URs do Maranhão, sendo que
em apenas três dessas não apresentaram crescimento: UR Açailândia (-2,15% a.a.) UR
Caxias (-5,66% a.a.) e UR Imperatriz (-15,65% a.a.). As URs com maior representatividade
na produção foram a UR Chapadinha (28,05%), a UR Lençóis-Munim (20,69%) e a UR Pinheiro (16,34%), que juntas representaram 65,08% da produção total do Estado em 2015.
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Figura 16. Mapa comparativo da Produção de Coco-da-baía
no Maranhão, em 2005 e 2015

Fonte: Produção Agrícola Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.

Na UR Chapadinha, destacam-se as produções de: Santana do Maranhão,
que passou de 21 ton. em 2005 para 594 ton. em 2015; Chapadinha, que passou de
153 ton. para 285 ton.; e Anapurus, que cresceu de 110 ton. para 227 ton., no período
analisado. Na UR Lençóis-Munim, as maiores produções, em 2015, foram: Tutóia (482
ton.), Primeira Cruz (276 ton.) e Santa Rita (239 ton.). Na UR Pinheiro, os municípios de
Palmeirândia (175 ton.) e Peri-Mirim (168 ton.) foram os maiores destaques, em 2015,
juntamente com os municípios de Guimarães (158 ton.), Presidente Sarney (157 ton.),
Pinheiro (155 ton.) e Porto Rico do Maranhão (153 ton.).
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Tabela 26. Produção de coco-da-baía (toneladas) e participação na
produção do Estado (em %), por UR - anos 2005 a 2015

Fonte: Produção Agrícola Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.

A Embrapa (2011) detalha a importância da cocoicultura no Brasil, especificamente a produção do coco-seco, ao apontar que essa é explorada, predominantemente,
por pequenos produtores com menos de 10 ha, localizados ao longo do litoral do Nordeste.
Segundo a Embrapa (2011), os frutos são colhidos com um ano de idade de maturação, dos quais se obtém o albúmen sólido, utilizado no consumo in natura ou pela indústria
na produção de coco-ralado e leite-de-coco, na fabricação de bebidas, margarinas, ração
animal, óleos, álcool graxo, ácido graxo, glicerina, solventes, além de outros produtos.
O mesocarpo (parte fibrosa da casca-do-coco) é também um importante coproduto, utilizado na produção de fibras marrons longas e curtas. A fibra, devido às carac-
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terísticas de elasticidade, durabilidade e resistência à tração e à umidade pode ser utilizada
como matéria-prima na agricultura, no controle de erosão, bem como, na fabricação de
colchões, bancos de veículos, tapetes, cordas, entre outros, além de substratos orgânicos
para uso em floricultura e hortifruticultura (EMBRAPA, 2011).
O óleo-de-coco continua a ser a principal fonte de ácido láurico para as indústrias de detergentes e sabões, pelas suas características espumante, bactericida, germicida, e, principalmente, por ser biodegradável e, portanto, não poluidor do meio ambiente.
Atualmente, devido a monolaurina, o ácido láurico passou a ser utilizado na medicina, no
controle dos vírus HIV e do herpes e de diferentes bactérias patogênicas. O ácido láurico
é matéria prima para diversos produtos de uso rotineiro na indústria de química fina, cosméticos, domissanitários e até em alimentos, na forma de emulsificantes e estabilizantes
naturais. Entra na fabricação de sabões e sabonetes e na produção de derivados, tais
como, alcanolamidas ou amidas de ácido graxo de coco, álcool láurico e seus derivados,
como o laurilsulfato de sódio e laurato de sorbitano. Todos esses produtos são tensoativos,
utilizados na indústria cosmética e de higiene pessoal, farmacêutica e domissanitária. A
produção nacional de produtos derivados láuricos, a partir do óleo-de-coco, colocará em
uma nova perspectiva de mercado o setor dermocosmético nacional, com maior competitividade na economia globalizada (EMBRAPA, 2011).
Os aumentos sucessivos na importação do coco ralado, ocorridos no decorrer dos anos, têm impactado grandemente o setor. Países que conseguiam competir com
preços baixos devido a subsídios oferecidos à cadeia de cocos, em seus territórios, entraram no mercado brasileiro primeiramente para atender à demanda das indústrias de
alimentos e processamento devido a problemas em safras. A exceção se tornou prática
para muitas indústrias que encontraram significativos lucros no processo. Ao longo do tempo
essas medidas afetaram o preço do coco-seco, às vezes não cobrindo os valores da colheita,
afetando assim, o grau de investimento do setor. Os representantes do setor têm atuado junto
ao governo em medidas para evitar a desestruturação da cultura do coco, desde então.
De acordo com o Sindcoco, apesar de diversas medidas na tentativa, ao longo
dos anos de coibir a importação ela ainda continua alta, fator corroborado por análise realizada para este estudo, com base em dados do MDIC, no site Aliceweb. Ao analisar melhor
o desempenho da balança comercial do coco no Brasil, constatou-se que o total exportado
passou de 1.231 toneladas, em 2012, para 1.205 toneladas, em 2016, um decréscimo de
-0,52% a.a. Os principais Estados exportadores, em 2016, foram a Bahia (31,9%), Alagoas
(23,8%) e o Rio de Janeiro (10,9%).
O coco fresco responde por 85,0% da quantidade exportada (43,81% do valor)
e o óleo de coco por 6,26% (30,26% do valor total). Do outro lado da balança, foi possível
comprovar que o Brasil importou mais do que exportou, um total de 18.912 toneladas de
coco, em 2016, sendo Alagoas (26,8%), Espírito Santo (20,0%) e Ceará (14,0%) os Esta-
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dos que mais importaram. O coco ralado foi responsável por 88,5% dessas importações
(US$ 25,936 milhões). Houve um crescimento de 14,86% a.a., entre 2012 e 2016. Esse
desempenho, entretanto, não advém do Maranhão, que não apresentou registro de exportação ou importação no período estudado.
Ainda dentro da cocoicultura temos o coco-verde que cresce em importância
econômica, ao mesmo tempo que se aumenta a demanda por água-de-coco apoiadas no
aumento de renda per capita (atualmente ameaçados pela crise econômica) e a um estilo
de vida mais saudável.
De acordo com a Embrapa (2011), a utilização do coqueiro-anão, pelo seu alto
poder produtivo, foi de fundamental importância para o aumento da produção e da produtividade do coco verde, o que gerou inúmeras oportunidades de negócios no aproveitamento
desse novo nicho de mercado, garantindo maior rentabilidade e atratividade para novos
empreendimentos nesse agronegócio. Tem-se observado nos últimos anos uma grande
demanda para exportação da água-de-coco para os EUA e com potencial também para a
Europa. Entretanto, abre-se uma ressalva a ameaça do aumento da importação da águade-coco concentrada, obtida a partir do coco-seco, proveniente de países asiáticos, diretamente para as indústrias nacionais, o que é preocupante por colocar em risco direto a
atividade dos produtores de coco-verde no Brasil.
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FEIJÃO
De acordo com o Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos – Depec/
Bradesco (2017), o feijão tem pouca importância comercial em termos mundiais, pois o
consumo é muito pequeno e até mesmo inexistente em países de primeiro mundo. Os
principais países produtores são também grandes consumidores, não havendo, portanto,
excedente exportável, razão pela qual o comércio internacional é tão restrito. O Brasil é o
maior produtor e consumidor mundial de feijão, seguido pela Índia, China e México.
Uma das razões para o baixo comércio internacional de feijão é a ampla variedade de tipos de feijão (são aproximadamente 40) e as diferenças de hábitos alimentares
entre os países e até entre as regiões. O principal tipo produzido pelo Brasil é o tipo carioca
que apesar de ter a preferência nacional, não tem boa aceitação no mercado externo.
Ao investigar o comércio internacional do feijão foi possível perceber que esse é
pequeno, se comparado a outras culturas, corroborando os dados acima. Em 2016, foram
exportadas 45,2 mil/ton. (US$ 28,3 milhões) de feijão, sendo o Mato Grosso (75,8%) e o
Paraná (17,6%) os principais exportadores. Ao comparar com os dados nos últimos cinco
anos percebe-se que houve algumas oscilações (a maior produção alcançou 122,6 mil/
ton., em 2015 e a menor 35,3 mil/ton., em 2013), sendo que o crescimento médio anual
(2012/2016) alcançou 1,04%. Quanto às importações, em 2016, foram comercializadas
342,5 mil/ton. de feijão, principalmente para o Paraná (69,2%) e Santa Catarina (16,4%).
Não houve importação ou exportação no Estado do Maranhão, no período avaliado. Os
dados são do MDIC/Aliceweb.
No Brasil, de acordo com a PAM/IBGE (2015), o feijão é cultivado em todos
os estados, observando-se, nos últimos anos, um crescimento médio anual de 0,22% da
produção nacional, passando de 3,0 milhões/ton., em 2005 para 3,1 milhões/ton., em 2015.
Entretanto, esse crescimento não foi regular, incluindo altos e baixos. O ano de 2009 foi, no
período analisado, a maior produção em quantidade no País, totalizando 3,4 milhões/ton.
Mais comum entre os pequenos produtores rurais familiares, a produção de feijão no Estado do Maranhão, conforme apontado na Tabela 27, passou de 35,7 mil/ton., no
ano de 2005, para 45,9 mil/ton., em 2015, alcançando o total de R$ 88,4 milhões. Foi um
crescimento de produção de 2,55% a.a., impulsionado, principalmente, pela cultura estabelecida nas URs de Balsas e Bacabal, em especial os municípios de mesmo nome, que
produziram, em 2015, 3.391 e 2.147 toneladas, respectivamente. Destacam-se também
os municípios de Barra do Corda, São Domingos do Azeitão e Santa Luzia como maiores
representantes da cultura, produzindo 1.339, 1.262 e 1.015 toneladas, respectivamente.
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Alguns municípios registraram grande aumento de produção e esta passou
de incipiente, para relevante. É o caso dos municípios de Alto Parnaíba (94,6% a.a. de
crescimento), Tasso Fragoso (62,3% a.a.), Loreto (57,8% a.a.), Sambaíba (51,6% a.a.)
e Carolina (44,5%).
Salienta-se que o feijão, por ser uma cultura de subsistência, fundamental para
a segurança alimentar da população, tem sua produção pulverizada por quase todos os
municípios do Estado, fator comum a essa cultura. A exceção é o município de Raposo, da
UR de São Luís, onde não houve produção nesse período.
A produção de feijão do Maranhão ocupou a 11ª posição no ranking do País e 4ª
do Nordeste, em 2015. A produção do Estado é majoritariamente familiar e está presente
em todas as regiões. No período avaliado houve um crescimento de produção acima da
média nacional, o que fez com que a participação do Estado na produção nacional passasse de 1,18%, em 2005 para 1,49%, em 2015.
É importante salientar, que segundo análise realizada no Capítulo 3 deste estudo, onde se faz um paralelo entre o consumo e a demanda atual existente no Estado,
em 2015, ficou claro que o feijão produzido no Estado cobre somente 18,8% da demanda,
sendo assim, insuficiente para o abastecimento do mercado interno. O desenvolvimento da
cadeia produtiva se faz inerente para que essa realidade seja minimizada.
Esses dados estão representados, graficamente, no mapa a seguir (Figura 17),
onde é possível perceber mudanças em todo Estado quanto a concentração da produção
de feijão no período analisado, sendo intensificado em alguns locais e reduzido em outros.
É possível esclarecer melhor essa transição na Tabela 27, que detalha os dados por URs,
ano a ano, no período analisado, bem como a sua participação na produção estadual e a
taxa de crescimento ao ano.
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Figura 17. Mapa comparativo da Produção de Feijão
no Maranhão, em 2005 e 2015

Fonte: Produção Agrícola Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.
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Tabela 27. Produção de feijão em grão (toneladas) e participação
na produção do Estado (em %), por UR - anos 2005 a 2015

Fonte: Produção Agrícola Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.

De acordo com o MAPA, no Brasil, o feijão responde por 3,3% do VBP das lavouras e 2,1% do VBP Total (incluindo a pecuária). No Maranhão, esse percentual é de 4,5% do
VBP das lavouras e 2,9% do VBP Total, demonstrando que o feijão tem maior importância na
economia do Maranhão do que na nacional.
No Maranhão, o Governo do Estado incluiu o feijão como uma das cadeias produtivas prioritárias do Programa Mais Produção, que tem como foco o abastecimento do Estado
e na busca pela autossuficiência. A Figura 18 apresenta os municípios envolvidos no Programa
(Bernardo do Mearim, Esperantinópolis, Igarapé Grande, Lima Campos, Pedreiras, Poção de Pedras, São Raimundo do Doca Bezerra, São Roberto, Trizidela do Vale, Joselândia, Santo Antônio
dos Lopes, São Luís Gonzaga do Maranhão, Lago da Pedra, Lago do Junco, Lago dos Rodrigues
e Capinzal do Norte). De acordo com a Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SAF), nesses municípios serão beneficiadas 300 famílias por meio de fomento, no valor de R$ 2.700.
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Figura 18. Mapa de distribuição da Cadeia Produtiva
do feijão no Maranhão – Programa Mais Produção

Fontes: IBGE; IMESC/SEPLAN.
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De acordo com a Sagrima (2016), o feijão é considerado uma cultura de subsistência em pequenas propriedades, mas também é adotada também em sistemas de
produção que requerem o uso de tecnologias intensivas como a irrigação, controle fitossanitário e colheita mecanizada. A Secretaria afirma que o plantio de feijão é estendido a
todos os estados brasileiros, no sistema solteiro ou consorciado com outras culturas. O
seu cultivo é realizado em três safras, sendo a primeira denominada “safra das águas”,
a segunda “safra da seca” e a terceira “safra de outono/inverno”, nas regiões Norte e
Nordeste, o plantio é em outubro, novembro e dezembro e a colheita de janeiro a maio.
Em levantamento de dados sobre o mercado doméstico de feijão no Brasil,
destacam-se as seguintes informações (DEPEC/BRADESCO, 2017, p.4-6):
•

No Brasil, o consumo de feijão preto se concentra no Rio de Janeiro e no Rio Grande
do Sul. O consumo de feijão-cores tem consumo maior nos Estados do Centro-Sul.

•

O feijão-macaçar (também conhecido como feijão-de-corda, fradinho ou vigna) é o
tipo consumido e produzido apenas nas regiões Norte e Nordeste do País.

•

O feijão-cores (ou tipo carioca) é o mais produzido no País, com 63% do total, o
feijão preto tem 18% da produção e o feijão-macaçar (tipo feijão-de-corda) tem 19%.

•

O feijão carioca está distribuído uniformemente entre as 3 safras, cada uma com
participação de 33% na produção total desse tipo de feijão. O feijão preto tem
produção concentrada na 1ª safra, com 67% e 24% na 2ª safra. O feijão-macaçar
tem a produção concentrada na 2ª safra com 89% e só é cultivado nas regiões
Norte e Nordeste do País.

•

O feijão carioca, que é o tipo mais produzido e consumido na região Centro-Sul do
País, tem maior influência nos preços das bolsas de cereais.

•

Um item de formação de preços é a perecibilidade elevada da leguminosa, que
pode perder qualidade rapidamente em más condições de armazenagem. Isso leva
o produtor a vender o produto logo após a colheita, não tendo condições de segurar a comercialização. Além disso, a formação de preços do feijão é totalmente
no mercado interno, tendo em vista que não há comercialização internacional. E
como a demanda está praticamente estável, a formação interna de preços ocorre
basicamente em função da oferta.

A Conab (2016) também atenta para a necessidade de rapidez no processo
de venda, dadas as características exigidas pelo mercado. Os problemas climáticos e
sanitários estão sendo motivos de perda de rendimento e de qualidade, o que tem afetado não somente os preços, como a escolha do produtor em fazer o plantio buscando
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reduzir tal anomalia, o que altera o calendário ou influi na decisão de explorar outras
culturas mais rentáveis. O déficit ou excesso hídrico também são fatores de alerta, já
que eles têm impacto no desenvolvimento do feijão, diferente de outras culturas, principalmente em razão do seu ciclo curto de produção. Essa situação fica mais preocupante
a partir do momento em que a alta incidência de pragas e doenças que afeta a cultura
impacta nos custos do produtor.

Figura 19. Demanda e Oferta do feijão no mercado interno brasileiro

DEMANDA
•

O consumo interno per capita de feijão vem se reduzindo, como resultado da
urbanização que acentuou as mudanças nos hábitos alimentares, com maior
procura por produtos de preparo rápido. Saiu da média de 19 kg/hab/ano em
meados dos anos 90, para os atuais 15 kg/hab/ano. Nos anos 60, o consumo
girava em torno de 26 kg/hab/ano.

•

Isso significa dizer que o feijão tem baixa elasticidade-renda, e que o consumo pouco influencia nos preços do feijão, já que está praticamente estável
nos últimos anos, com leve queda.

OFERTA
•

Os preços do feijão são influenciados pela oferta e também pela rentabilidade da soja e do milho, que concorrem mais diretamente pela mesma área
plantada. Isso significa que quando a 1ª safra não é remuneradora para o
produtor, a 2ª safra pode ter redução de área com maior destino para a safrinha de milho. O Paraná responde por 22% da produção de feijão na 2ª
safra e responde por 34% da 2ª safra de milho.

•

Outro fator que influencia os preços é a ocorrência de três safras de feijão no
mesmo ano. Geralmente, se a 1ª safra tem baixa remuneração, isso leva à
redução de plantio para a próxima safra.
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Segundo a Ageitec/Embrapa, o feijão que é consumido in natura, somente cozido, as pessoas são mais exigentes quanto aos requisitos de qualidade. Essa característica torna as fases de pós-colheita muito importantes para assegurar um bom desempenho da cadeia produtiva como um todo. Assim, para se obter um produto segundo
os padrões de qualidade exigidos, as operações de pós-colheita do feijão requerem
uma série de cuidados no que se refere a transporte, pré-limpeza, secagem, beneficiamento, embalagem e armazenamento. Essas etapas são fundamentais para que os
atores envolvidos obtenham melhores resultados na comercialização e as expectativas
dos consumidores sejam atendidas na sua plenitude. Além disso, as perdas registradas
na pós-colheita têm sido elevadas, em muitos casos, ultrapassando os 10%, principalmente em função do transporte inadequado.
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LARANJA
A produção nacional da laranja é extremamente concentrada no Estado de São
Paulo, que responde por 73,3% do fruto produzido no País (PAM/2015) e é hoje o maior
parque citrícola do mundo, responsável pela maior parcela do suco de laranja concentrado
produzido em todos os continentes, que, de acordo com Paulillo et. al. (2005), é processado nas agroindústrias próximas, de onde eles seguem para outros países da América
(principalmente os Estados Unidos), da União Europeia e da Ásia. Em 2005, a produção
de laranja no Brasil alcançava 17,9 milhões/toneladas. Ao avaliar os dados de produção da
fruta no País, nos últimos 10 anos, verificou-se que houve relativo crescimento até o ano de
2011, a maior produção nesse período (19,8 milhões/ton.). A partir de 2012, a produção no
País recuou sucessivamente, até que, em 2015, alcançou 16,7 milhões/ton. Entre os dois
períodos houve então um decréscimo médio de produção de -0,64%.
Enquanto grande parte da laranja produzida no Brasil é destinada ao processamento para exportação, o mercado interno é mais centrado na fruta fresca, sendo
relativamente pequeno o consumo de suco concentrado em terras brasileiras. De acordo
com a OCDE/FAO (2015) a produção de laranjas no Brasil permaneceu estável durante a
década passada, seguindo um crescimento rápido nos períodos anteriores. Mais recentemente, os fazendeiros em algumas regiões abandonaram os pomares devido às perdas
contínuas no mercado de frutas frescas. As projeções das organizações mencionadas
inferem que a produção de laranjas deve aumentar na próxima década, mas a um ritmo
mais lento. Até 2023/24 a produção total pode atingir 17,5 milhões de toneladas, cerca de
7% acima do nível de 2013/14.
O relatório da OCDE/FAO aponta também que aumentos constantes na produtividade mais do que compensariam as reduções em áreas que cairiam em cerca de 13%
durante a última década. O mercado interno deve continuar absorvendo apenas volumes
relativamente pequenos de frutas frescas. A parcela de produção destinada ao processamento deve aumentar no período de 2023/24, e as exportações de suco de laranja devem
chegar a 2,6 milhões de toneladas.
Ao investigar os dados do comércio exterior, referentes a laranja, levantou-se
os dados do MDIC no Brasil e no Maranhão. Foi exportado, em 2016, um total de 2,4 milhões/ton., sendo 97,5% em forma de suco, 1,3% da fruta fresca ou seca e 1,2% de óleo
essencial. Dos US$ 2.120 milhões advindos da exportação da laranja, em 2016, 33,6%
vieram da Bélgica, 25,2% dos Países Baixos e 19,9% dos Estados Unidos, entre outros.
Apesar de em quantidades bem menores, os números de importação são relevantes:
25,3 mil toneladas, o equivalente a US$ 23,5 milhões, sendo 62,25% de laranjas frescas
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ou secas, 22,68% de sucos e 15,07% de óleo. O Maranhão não importou ou exportou a
fruta sob nenhuma forma, nos anos analisados.
A Figura 20 faz a comparação da distribuição da produção de laranja no Estado, nos anos de 2005 e 2015. Na figura é possível perceber a expansão da faixa de
0 – 17 toneladas, na cor laranja escuro, e a condensação e centralização das faixas de
maior produção (verdes) indicando a dinâmica ocorrida na área. De forma complementar,
a Tabela 28 detalha os dados por URs, ano a ano, no período analisado, bem como a sua
participação na produção estadual e a taxa de crescimento ao ano.
O Estado do Maranhão, em uma realidade distante da paulista, foi o 21º em
produção de laranja no Brasil (com uma participação de somente 0,03% na produção
nacional) e o quinto do Nordeste. A produção do Estado vem registrando sistemáticos recuos nos últimos 10 anos, passando de 8,1 mil ton., em 2005 para 5,6 mil ton., em 2015.
Nesse período, as URs de Açailândia e de Imperatriz deixaram de produzir laranjas, ao
mesmo tempo em que as URs Chapadinha (+2,20 a.a.) e de Bacabal (+4,99 a.a.) apresentaram crescimento da produção. As duas últimas foram as Unidades Regionais com
maior representatividade na produção total do Estado, em 2015, com 28,70% e 27,83%
da produção, respectivamente (Tabela 28).
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Figura 20. Mapa comparativo da Produção de Laranja
no Maranhão, em 2005 e 2015

Fonte: Produção Agrícola Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.

O município de Chapadinha se configura como o maior produtor de laranjas
tanto da UR de Chapadinha quanto do Maranhão (229 ton., em 2015), seguido na UR
por: Anapurus (170 ton.), Brejo (151 ton.), Urbano Santos (150 ton.), Belágua (148 ton.)
e Buriti (146 ton.). Na UR de Bacabal, o principal produtor é o município de Bacabal (200
ton., em 2015), seguido por Poção de Pedras (123 ton.) e Esperantinópolis (122 ton.).
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Tabela 28. Produção de laranja (toneladas) e participação
na produção do Estado (em %), por UR - anos 2005 a 2015

Fonte: Produção Agrícola Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.

De acordo com o MAPA, no Brasil, a laranja, em 2016, responde por 3,5% do VBP
(Valor Bruto da Produção Agropecuária) das lavouras e 2,3% do VBP Total (incluindo a pecuária).
No Maranhão, esse percentual é de somente 0,10% do VBP das lavouras e 0,06% do VBP Total,
demonstrando que a laranja tem maior importância na economia nacional, do que na do Estado.
Ao levantar informações sobre a laranja fica claro que seus estudos estão agrupados,
em grande parte, na citricultura, diferentemente do abacaxi e do mamão, onde se encontram
informações em estudos da fruticultura.
A maior utilização da laranja no mercado interno é a fruta in natura, seja na mesa ou
para transformação em suco fresco, nos domicílios ou em ambientes comerciais. O percentual
do suco concentrado comercializado no mercado interno ainda é muito pequeno, principalmente
porque os consumidores ainda o preferem direto da fruta, feito na hora.
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Além do suco in natura, a laranja é utilizada para
fazer suco pasteurizado (Notfromconcentrade – NFC), e suco
reconstituído (fromconcentrade), produzido a partir do suco
concentrado com a adição de água. O crescimento do
consumo do suco pronto para beber (não só o de laranja,
bem como o de outras frutas) se deu após os anos 90,
apoiado na praticidade e economia de tempo. O suco extraído da laranja também pode ser utilizado na fabricação de refrigerantes e sucos instantâneos.

No Brasil, 15% da laranja é consumida internamente na forma de
sucos prontos e in natura.
Nos EUA, 95% da laranja é processada e consumida na forma
de suco concentrado. O consumo
in natura é muito baixo,
em torno de 5%.
Fonte: Depec/Bradesco, 2017.

Da casca da laranja são extraídos óleos essenciais que são utilizados na fabricação de perfumes e citrato de cálcio. Além disso, pode ser utilizada para fabricação de geleias,
compotas e doces cristalizados. O bagaço e a casca dos frutos podem ser utilizados na fabricação de ração para bovinos e de iscas tóxicas para formigas. Das flores são extraídos compostos
aromáticos para cosméticos. Das sementes são extraídos óleos comestíveis e do albedo da
casca é extraída a pectina, usada para a produção de doces.
O Brasil conseguiu uma boa eficiência na cadeia citrícola, da qual faz parte a
laranja, que foi estruturada com grande foco em exportação no Sudeste. O Professor Marcos
Fava Neves, coordena um estudo sobre o assunto. Na publicação “O retrato da citricultura
brasileira” (clique aqui para acessar o original) é possível traçar um panorama completo do
mercado nacional e internacional da laranja.
A publicação atesta que os pomares de laranja estão aumentando fora de São Paulo.
No restante do País existem mais de 3.000 municípios onde a cultura está presente. Nesse mesmo
período, a área do Paraná quadruplicou, de Alagoas cresceu sete vezes, e outros Estados como
Goiás, Pará, Amapá e Acre dobraram o plantio. A produção nesses Estados menos tradicionais no
cultivo de citros destina-se, majoritariamente, ao mercado interno de fruta in natura, cuja demanda
é crescente em função da elevação do poder aquisitivo da população brasileira. A capacidade
desses novos cinturões citrícolas do Nordeste e Sul do País em suprir cada vez mais a demanda
de laranja in natura consumida pela população do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil contribuiu, na última década, com a queda da oferta da fruta in natura em São Paulo, que passou de 80
milhões a 100 milhões de caixas para 30 milhões a 40 milhões de caixas por ano.
A laranja no mercado doméstico é consumida principalmente in natura, onde são
consumidas mais de 100 milhões de caixas de laranja (40,8 kg), equivalentes a aproximadamente 30% da produção nacional, são consumidas pelo povo brasileiro, que tem à sua
disposição uma fruta nutritiva e saudável a um preço competitivo, o sonho de milhares de pessoas ao redor do mundo (NEVES, 2014).
Apesar de não ter sido encontrado dados precisos sobre o consumo da fruta produzida no Estado, sabe-se que a cultura da fruta no Maranhão não abastece o mercado interno.
De acordo com análise de consumo e demanda, realizada no Capítulo 3, foi possível perceber
que a laranja produzida no Estado cobre somente 4,6% de sua atual demanda (dados de 2015).
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MANDIOCA
A mandioca é uma raiz, nativa do território sul-americano, cultivada especialmente em climas tropicais e subtropicais, sendo que a temperatura média ideal de cultivo
gira em torno de 24º a 25ºC (EMBRAPA). A mandioca não tolera alagamentos nem congelamento do solo e se desenvolve de maneira mais produtiva sob exposição direta ao sol.
A resistência da mandioca às condições climáticas é determinante na sua utilização como
reserva alimentar nas regiões de grande estiagem, como é o caso do Nordeste brasileiro
(ESPM; SEBRAE, 2008c).
A mandioca é a base da alimentação de parcela considerável da população, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Sua participação na alimentação das famílias com
renda até um salário mínimo é tão elevada que, consumindo 10% dos gastos nessa faixa de
renda, ela só é menor que a do feijão, que chega a 13% (CARDOSO et al. apud IPEA, 2007).
De acordo com a Conab (2017), o Brasil liderou a produção da raiz até 1991,
quando foi ultrapassado pela Nigéria. De acordo com o último levantamento da FAO, a
produção mundial de mandioca correspondeu a 270,28 milhões de toneladas no ano de
2014, estando o Brasil na quarta posição com uma produção de 23,24 milhões de toneladas, ficando atrás somente da Nigéria, Tailândia e Indonésia. Em 2015, o setor da mandioca no País, apresentou uma receita bruta de 8,2 bilhões de reais, ocupando o quinto
lugar em valor de produção agrícola entre as culturas temporárias no Brasil, logo depois da
soja, cana-de-açúcar, milho e arroz.
No Brasil, a produção passou de 25,9 milhões de toneladas, em 2005 para 23,1
milhões toneladas, em 2015, um decréscimo de -1,14% a.a., de acordo com dados da PAM/
IBGE. Os principais produtores da raiz, em 2015, foram o Pará, o Paraná e a Bahia, com
20,36%, 18,70% e 9,10% da produção nacional, respectivamente. Segundo a Conab, em
2017, a previsão é de que a safra seja 11,8% inferior, sendo estimada em 20,9 milhões de
toneladas devido à redução da área plantada, observada na maioria dos estados brasileiros.
Nos últimos 10 anos, a produção de mandioca
do Maranhão registrou um decréscimo médio de 0,32%
ao ano, passou de 1,53 milhão de ton., em 2005 para
1,48 milhão de ton., em 2015, sendo que a produção recorde do período foi no ano de 2007 (1,76 milhão de ton.).
Em 2015, o Maranhão foi o quarto produtor de mandioca
no Brasil e o segundo do Nordeste, mas ocupava a 25ª
posição em produtividade no País, reflexo das técnicas
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No Maranhão, a mandioca aparece como a principal fonte de
renda aos agricultores familiares,
pois, além de apresentar maior
resistência à seca, possui um ciclo
mais longo, o que lhe permite uma
vantagem maior de recuperação
diante das demais culturas anuais
como o arroz, milho e feijão.
Fonte: Sagrima, 2016.
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ainda arcaicas de produção prevalecentes no Estado. Cita-se também, que a produção do
Maranhão ainda é eminente familiar, o sistema de cultivo utilizado é predominantemente o
consorciado (com milho e arroz) e a produção é aproveitada apenas para a fabricação de
farinha e, em alguns casos, de tapioca.
De acordo com o MAPA, em 2016, no Brasil, a mandioca responde por 2,1% do
VBP das lavouras e 1,3% do VBP Total (incluindo a pecuária). No Maranhão, esse percentual
é de 12,4% do VBP das lavouras e 7,8% do VBP Total, demonstrando que a mandioca tem
maior importância na economia do Maranhão do que na nacional.
A Figura 21 faz a comparação da distribuição da produção de mandioca no Estado,
nos anos de 2005 e 2015. Na figura é possível perceber a redução da produção em diversas
regiões, expansão da faixa de 24 – 5.760 toneladas, na cor laranja escuro, e a redução das
faixas de maior produção (verdes) indicando a dinâmica ocorrida na área. De forma complementar, a Tabela 29 detalha os dados por URs, ano a ano, no período analisado, bem como
a sua participação na produção estadual e a taxa de crescimento ao ano.

Figura 21. Mapa comparativo da Produção de Mandioca
no Maranhão, em 2005 e 2015

Fonte: Produção Agrícola Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.
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As URs que concentram a maior produção são a UR Santa Inês (25,01%) e a UR
Lençóis-Munim (23,25%), que representam quase 50% da produção total do Estado. Na
UR de Santa Inês, os municípios de Santa Luzia (32,9 mil ton.), Maranhãozinho (25,6 mil
ton.), Nova Olinda do Maranhão (25,1 mil ton.) e Carutapera (22,1 mil ton.) apresentaram as
maiores produções, em 2015. Na UR Lençóis-Munim, os municípios com maior produção,
em 2015, foram: Barreirinhas (48,6 mil ton.), Tutóia (37,8 mil ton.) e Araioses (32,8 mil ton.).
O município de Barreirinhas se destacou, em 2015, com a maior produção do
Estado e 84ª do País. Todos os 217 municípios do Estado produziram mandioca, em 2015.

Tabela 29 - Produção de mandioca (toneladas) e participação
na produção do Estado (em %), por UR - anos 2005 a 2015

Fonte: Produção Agrícola Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.
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Apesar de estar em quarto lugar no ranking nacional em quantidade produzida, a
mandioca, em 2015, alcança 93,2% da demanda, não sendo assim suficiente para o abastecimento do mercado interno, conforme análise realizada no Capítulo 3, no qual foi feito um
paralelo entre o consumo e a demanda atual existente no Estado.
Ao investigar os dados do mercado externo, verificou-se que o Maranhão, nos últimos cinco anos não importou ou exportou mandioca, segundo dados do MDIC/Aliceweb. A balança comercial envolvendo a mandioca (99,8% de fécula) registrou a exportação de 13,4 mil/
ton., em 2016, sendo os Estados de Santa Catarina (42,4%) e Mato Grosso do Sul (41,1%) os
principais responsáveis. No mesmo ano, a importação figurou em 26,8 mil/ton., sendo o Paraná
o principal importador (84,0% do total).
Quanto a comercialização no mercado interno, segundo dados da Conab, o valor médio mensal da tonelada da raiz de mandioca para farinha, em 2016, no Maranhão figurou em R$
444,20, sendo fevereiro o menor valor médio alcançado (R$ 239,32) e em abril o maior (R$ 774,55).
A baixa produtividade é um dos fatores-chave que deve ser encarado ao se buscar propiciar maior competitividade à cadeia produtiva. Para se ter uma ideia, o município de
Tufilândia, detentor do melhor índice de produtividade (14,0 ton./ha), em 2015, não alcançou
a média brasileira (15,2 ton./ha), que já é considerada baixa. A atividade tem significativa importância econômica e social, já que envolve um grande número de pessoas, direta e indiretamente ligadas à sua cadeia e fornece renda ou contribui para a subsistência de pequenos
produtores em todos os municípios do Estado.
Diversas iniciativas têm entendido o desafio de estruturação da agricultura familiar
ligada à mandiocultura em forma de cadeias produtivas. Segundo o Ipea (2007, p. 138), investir
no fortalecimento da agricultura familiar (base dessa cadeia) vai além do que ocorre em outras
cadeias. Ao lado das semelhanças no que se refere aos mecanismos perversos de apropriação
da renda do produtor, drenada nas etapas seguintes de beneficiamento e/ou industrialização e
comercialização, a mandioca apresenta a diferença de ser um produto de baixo valor comercial
como alimento16, e de sofrer forte concorrência do amido de milho, em sua utilização industrial.
Por isso, como forma de compensar essa realidade do mercado e corrigir as distorções da cadeia, é necessário que sua produtividade se torne significativamente mais elevada que a de hoje.
A mandioca é uma das dez cadeias prioritárias a ser trabalhada com foco no abastecimento do Maranhão e na busca pela autossuficiência do Programa Mais Produção do Governo
do Estado, já mencionado anteriormente. Na primeira etapa do programa, os produtores terão
acesso a capacitação técnica e de gestão, aquisição de equipamentos, recuperação de estradas
vicinais para escoamento da produção e diversas medidas aplicadas especificamente a cada
cadeia, contemplando as etapas de produção. O Imesc, juntamente com o Sepab (Sistema Estadual de Produção e Abastecimento) apresentou um mapa, envolvendo a cadeia produtiva da
mandioca, explicitando a região atendida pelo Programa (Figura 22). É possível observar que
nele estão contidos 17 municípios.
Essa afirmação deve ser entendida segundo o conceito de “bem inferior”, utilizado pelos economistas para designar aqueles bens cuja
demanda cai, em termos absolutos, quando a renda do consumidor cresce, como no caso da farinha de mandioca. Deve-se ressaltar,
contudo, que essa qualidade não é um atributo intrínseco do bem, mas o resultado de determinações culturais. Assim, não se descarta a
possibilidade de tal realidade ser alterada, como já se percebe, em parte, pela valorização da tapioca entre as classes de renda superiores,
o que pode ser comprovado nos bufês matinais dos melhores hotéis (IPEA, 2007).
16
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Figura 22. Mapa de distribuição da Cadeia Produtiva
da Mandioca no Maranhão – Programa Mais Produção

Fontes: IBGE; IMESC/SEPLAN.
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A mandioca tem grande número de usos correntes e potenciais, classificados
segundo o tipo de raiz, em duas grandes categorias: mandioca de mesa e mandioca para a
indústria17 . A Figura 23 traz, de forma esquemática, os diversos usos da mandioca.

Figura 23. Usos e utilidades da mandioca

Fontes: Embrapa/Conab/Dipai/Gerab.
Adaptado por: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.

De acordo com a Conab (2013) além dos produtos que têm as raízes como
matéria-prima básica, há produtos gerados a partir da parte aérea (constituída de folhas
e hastes) que são usados na alimentação animal e humana. Na alimentação animal as
folhas e as hastes são usadas na preparação de silagens e fenos ou consumidas frescas.
Podem também ser pelletizadas, puras ou misturadas com outros alimentos. Na alimentação
humana as folhas, depois de desidratadas, são usadas na forma de farinha (multimistura)
ou, diretamente, na preparação de alimentos típicos das regiões Norte e Nordeste do Brasil. As hastes são também fonte de material de plantio (manivas) para as novas lavouras.
Grande parte da mandioca de mesa é comercializada na forma in natura. Atualmente,
vem crescendo a comercialização de mandioca pré-cozida e congelada e na forma de snack.

Segundo Perez (2007 apud Sebrae/ESPM, 2008c), a sabedoria popular tem transmitido, geração após geração, a diferença entre
dois grupos genéricos de variedades: as “mandiocas bravas”, cuja concentração de cianogênicos a tornam altamente tóxica para o
consumo humano ou animal; e as “mandiocas doces” ou “mansas”, cujo consumo com pouco processamento é mais seguro. Hoje,
as mandiocas mansas são conhecidas como as variedades de mesa.
17
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A mandioca industrial tem uma grande variedade de usos, dos quais as farinhas (e
as farofas) e a fécula são os mais importantes. A farinha tem essencialmente uso alimentar, com
elevada especificidade regional, que em muitos casos torna o produto cativo a mercados locais.
A fécula e seus produtos derivados têm sido utilizados em produtos amiláceos para a alimentação
humana ou como insumos em diversos ramos industriais ligados ao Macrossegmento de Alimentos e Bebidas ou não. Os principais são:

Indústria Alimentícia - espessantes, controladores de umidade, agentes de viscosi-

dade e encapsulantes de aromas e óleos essenciais utilizados em geleia de brilho, molhos atomatados, catchup e condimentos em geral, cremes, recheios e coberturas para confeitaria, iogurtes, cremes e molhos instantâneos, drageamento.

Indústria de Papel - aplicados em máquinas de papel para produção de papéis alcali-

nos, ácidos e neutros e na película para recobrir papel.

Indústria Têxtil - engomagem de fios de algodão e mesclas, preparação de pigmen-

tos, acabamento do tecido e produção de compounds.

Na produção de mandioca há predominância da pequena propriedade, portanto, é
realizada, via de regra, por pequenos produtores (CONAB, 2013). Documento disponibilizado
pelo órgão esclarece que o sistema produtivo dessa cadeia produtiva é formado por três unidades
básicas a saber: a unidade doméstica, a unidade familiar e a unidade empresarial.
•

A unidade doméstica é caracterizada por usar mão de obra familiar, não utilizar tecnologias
modernas, pouco participar do mercado e dispor de capital de exploração de baixa intensidade. A produção nesse tipo de unidade explora mercados regionais de menor expressão.

•

A unidade familiar, ao contrário da unidade doméstica, já adota algumas tecnologias modernas, tem uma participação significativa no mercado e dispõe de capital de exploração
em nível mais elevado que a unidade doméstica.

•

A contratação de mão de obra de terceiros é a característica marcante da unidade empresarial, o nível tecnológico e de participação no mercado, assim como o grau de intensidade
do uso de capital de exploração é semelhante às unidades do tipo familiar.
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MELANCIA
De acordo com o Anuário da Fruticultura de 2016, que utilizou os dados consolidados do IBGE, a safra brasileira de melancia se mantém estável. Entre 2014 e 2015,
a área produtiva aumentou pouco mais de 1,5 mil/ha no País, saltando de 94,4 mil/ha
para 96,0 mil/ha de área colhida.
Ao olhar mais para trás e analisar mais de perto os números da PAM/IBGE nos
últimos dez anos, percebeu-se que houve um crescimento de 2,61% a.a., e a produção da
lavoura passou de 1,6 milhão/ton., em 2005, para 2,1 milhões/ton., em 2015.
A cultura da melancia está presente em quase todos os Estados (em menor ou
maior grau) com exceção do Rio de Janeiro. Os principais produtores, em 2015, foram o Rio
Grande do Sul, Goiás e a Bahia, que produziram 17,21%, 11,65% e 11,56% da produção
nacional, respectivamente. O Maranhão foi responsável por somente 0,83% dessa produção
e ocupou o 19º lugar no ranking dos produtores da fruta, sexto no Nordeste.
A produção de melancia pode ser encontrada em 12 das 13 URs do Estado, no
entanto, no período de 2005 a 2015 a produção total do Maranhão recuou de 35,5 mil ton.
para 17,5 mil ton. (decréscimo médio anual de 6,84%), todavia, essa redução não foi linear
nem uniforme. Nota-se que houve períodos de significativo crescimento, com destaque
para 2011 em que a produção foi de 50,7 mil ton., e de significativos recuos, com evidência
do ano de 2015, com 17,5 mil ton. (Tabela 30).
O decréscimo fez com que o Estado perdesse participação na produção nacional, de 2,17%, em 2005 para 0,83%, em 2015.
Na maior parte do período analisado, a UR de Santa Inês se destaca como a
maior produtora de melancia do Estado, inclusive no ano de 2015, em que deteve 20,08% da
produção (3,5 mil ton.). A UR de Grajaú, que chegou a figurar como a segunda maior produtora do Estado, nos anos de 2010 e 2011 (especialmente o município de Grajaú), mas apresentou reduções bruscas na produção a partir de 2012 e não registrou produção em 2015.
O município com maior destaque na região é Bela Vista do Maranhão, que já foi
referência na produção de melancia do Estado, mas devido à falta de chuva e de incentivos
aos produtores, apresentou um recuo na produção: passou de uma produção média de 1,9
mil ton./ano, de 2005 a 2010, para 483 ton./ano de 2006 a 2015. Destacam-se também os
municípios de Ribamar Firenque e Barreirinhas, o primeiro com crescimento constante
e progressivo, que alcançou 40,62% a.a., no período analisado e a marca de segundo
produtor em termo de quantidade no ano de 2015, e, o segundo, com produções re-
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levantes alternadas por produções nulas no período analisado, mas que, em 2015, figurou
em 3º lugar, na produção estadual.
Segundo análise realizada no Capítulo 3, ao fazer um paralelo entre o consumo
e a demanda atual da melancia existente no Estado, observou-se que essa cobre somente
3,1% da demanda, sendo ainda insuficiente para o abastecimento do mercado interno.
A Figura 24 faz a comparação da distribuição da produção de melancia no Estado,
nos anos de 2005 e 2015. Na figura é possível perceber o aumento da faixa de 0 - 85 toneladas, na cor laranja escuro e o consequente recuo das outras faixas, indicando a dinâmica
ocorrida na área, que aponta para uma redução relevante da cultura no Estado. De forma
complementar, a Tabela 30 detalha os dados por URs, ano a ano, no período analisado, bem
como a sua participação na produção estadual e a taxa de crescimento ao ano.

Figura 24. Mapa comparativo da Produção de
Melancia no Maranhão, em 2005 e 2015

Fonte: Produção Agrícola Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.
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Tabela 30. Produção de melancia (toneladas) e participação na
produção do Estado (em %), por UR - anos 2005 a 2015

Fonte: Produção Agrícola Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.

Segundo o Anuário da Fruticultura de 2016, hoje, a melancia é uma das frutas de maior representatividade no Brasil, em especial quando o assunto é exportação.
De acordo com dados do Setor de Estatísticas de Comércio Exterior do Agronegócio
Brasileiro (Agrostat), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a
fruta é a sétima mais exportada, atrás de mamões, conservas e preparações de sucos,
uvas, limões e limas, melões e mangas.
Ao total, 67.437.489 quilos foram enviados para os compradores internacionais,
em especial para Países Baixos, Reino Unido, Argentina e Espanha. Ao analisar os últimos
anos (dados do MDIC), foi possível constatar que o total exportado passou de 33,4 mil/

A IMPORTÂNCIA DO MACROSSEGMENTO DE ALIMENTOS
E BEBIDAS PARA A ECONOMIA MARANHENSE

139

ton., em 2012 para 67,4 mil/ton., em 2016, um aumento de 19,08% a.a., no período. Em
2016, foram mandados para fora do País, aproximadamente, US$ 16,5 milhões em melancias. Esse desempenho, entretanto, não advém do Maranhão, que não apresentou
registro de exportação no período.

A Embrapa (2014) descreve o caminho da melancia dentro de sua cadeia produtiva:
Nos cultivos comerciais, desde o preparo do solo para o plantio, até a distribuição
final do produto, a melancia envolve os setores de serviços e de transporte, durante o ciclo
de produção e durante a fase pós-colheita, respectivamente. A melancia também envolve
setores alocadores intensivos de mão de obra, tais como as empresas de produção e comercialização de máquinas e de equipamentos agrícolas e o setor de insumos (corretivos,
fertilizantes e defensivos, embalagens), intensivo gerador de empregos. Nesse sentido, é
relevante a importância socioeconômica dessa hortaliça. Somente no setor produtivo, a
cultura da melancia gera por ano de três a cinco empregos diretos por hectare e o mesmo
número de empregos indiretos.
Nos segmentos de distribuição, os fluxos comerciais da melancia que se apoiam
em complexas logísticas de transporte e armazenagem, ambos intensivos em mão de obra,
se estendem aos mercados atacadistas (Centrais de abastecimento - Ceasas, empresas
terceiristas de comercialização e plataformas de distribuição), aos mercados varejistas (super e hipermercados, feiras livres, frutarias, sacolões e postos de venda ambulantes sobre
veículos) até aos consumidores finais.
No segmento final do consumo, em particular no Brasil, a melancia vem se expandindo, cada vez mais, como complemento das refeições das famílias e, em maior parte,
no setor de refeições fora de casa (restaurantes, caterings, fastfood, hospitais e hotéis), onde
é consumida in natura, ou na forma de sucos.

A IMPORTÂNCIA DO MACROSSEGMENTO DE ALIMENTOS
E BEBIDAS PARA A ECONOMIA MARANHENSE

140

MILHO
De acordo com a Ageitec/Embrapa, a cultura do milho ocupa posição de destaque
entre as atividades agropecuárias do Brasil. Entre as razões, estão seu cultivo na maioria
das propriedades rurais e seu valor de produção; o milho é a segunda maior entre as culturas
anuais, sendo superada apenas pela soja. O cereal é, ao mesmo tempo, importante produto
(fonte de renda) dos agricultores e destacado insumo (matéria-prima) dos criadores de aves,
suínos, bovinos e outros animais, compondo parcela majoritária das rações.
O Brasil é, atualmente, (dados do USDA, da safra 2016/2017) o terceiro maior
produtor mundial de milho, responsável por 9,2% da produção mundial, ficando atrás somente dos EUA (34,6%) e da China (20,8%). No Brasil, a produção passou de 35,1 milhões
de toneladas, em 2005 para 85,3 milhões de toneladas em 2015, um crescimento total de
143% no período (9,28% a.a.), de acordo com dados da PAM/IBGE. Os principais produtores
do grão, em 2015, foram os estados de Mato Grosso, Paraná e Mato Grosso do Sul, com
25,04%, 18,50% e 11,41% da produção nacional, respectivamente.
De acordo com o MAPA, no Brasil, em 2016, o milho respondeu por 12,1% do VBP
das lavouras e 7,9% do VBP Total (incluindo a pecuária). O crescimento em curva ascendente do cereal, apesar da crise econômica, tem seu alicerce principalmente no crescimento
da segunda safra (semeada de janeiro a março) e pela demanda internacional.
O Maranhão se destaca como o segundo maior produtor desse cereal no Nordeste (atrás somente do Estado da Bahia) e o 10º do Brasil. A produção no Estado apresentou um significativo crescimento nos últimos 10 anos, passando de 402,8 mil ton./ano, em
2005 para 1,4 milhão de ton./ano, em 2015 (13,25% a.a.). Esse crescimento, por ser maior do
que o nacional, contribuiu para que a participação do Estado na produção nacional do grão
passasse de 1,15%, em 2005 para 1,64%, em 2015. No Maranhão, o milho alcançou 13,8%
do VBP das lavouras e 8,7% do VBP Total, em 2016.
É importante salientar que segundo análise realizada no Capítulo 3 deste estudo,
onde se faz um paralelo entre o consumo e a demanda atual existente no Estado, em 2015,
o milho obteve grande excedente de produção, 673,5% do necessário para abastecer o mercado interno e esse exporta o restante para outros Países e Estados do Nordeste ou utiliza o
milho como ração de animais.
Ao analisar a produção estadual detalhadamente, foi possível perceber que a UR
de Balsas detém, sozinha, 69,3% da produção do Estado, com destaque para o município de
mesmo nome, que registrou uma produção de 291,3 mil/ton., em 2015, devido a sucessão
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soja-milho ou milho safrinha após soja18 , uma vez que a UR de Balsas é também a maior
produtora de soja do Maranhão. Os municípios de Tasso Fragoso (181,3 mil ton./ano) e São
Raimundo das Mangabeiras (97,7 mil ton./ano) também se destacam pela produção de milho
na UR de Balsas e no Estado. Destaca-se também o grande crescimento da cultura na UR
de Açailândia (10,68% a.a.). No Estado, somente os municípios de Paço do Lumiar, Raposa,
São José de Ribamar e São Luís não produzem milho.
Esses dados estão representados graficamente no mapa a seguir (Figura 25) no
qual é possível perceber a expansão da cultura no período analisado ao verificar a cor verde,
que expressa as duas maiores faixas de produção de milho no Estado, nos municípios onde
essas ultrapassam 7.262 toneladas. De forma complementar, a Tabela 31 detalha os dados
por URs, ano a ano, no período analisado, bem como a sua participação na produção estadual e a taxa de crescimento ao ano.

Figura 25. Mapa comparativo da produção de
Milho no Maranhão, em 2005 a 2015

Fonte: IBGE/Sidra, Produção Agrícola Municipal
Elaboração: Sebrae-MA/2017.

O milho safrinha é o de sequeiro, cultivado de janeiro a março, em sucessão à cultura de verão - quase sempre a soja. Por ser
cultivado sob condições ambientais peculiares, especialmente baixas temperaturas e pouca disponibilidade de água no solo, requer
técnicas específicas de manejo que diferem daquelas recomendadas para as lavouras de milho verão. Revista Visão Agrícola, USP.
18
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Tabela 31 - Produção de milho em grãos (toneladas) e participação na
produção do Estado (em %), por UR - anos 2005 a 2015

Fonte: IBGE/Sidra, Produção Agrícola Municipal.
Elaboração: Sebrae-MA/2017.

Os fertilizantes (35,42%), as sementes (17,57%) e os agrotóxicos (9,20%) são
alguns dos principais custos envolvidos na produção estimada do plantio direto de milho,
considerando alta tecnologia, na região de Balsas, no Maranhão.
Sologuren (2015) na Revista Visão Agrícola/USP, analisa o aumento da demanda mundial e acredita que o Brasil tem espaço para expansão da produção. Segundo ele, o
milho é o grão mais produzido e consumido do mundo e sua utilização é ampla.
Ao analisar o mercado do milho no Brasil e no Maranhão foi possível observar
que a sua cadeia produtiva é altamente ligada às cadeias produtivas de criações de animais, já que este faz parte da composição das rações da avicultura (64%), da suinocultura
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(65%) e 23% da pecuária de leite (em equilíbrio com 23% de farelo de trigo e 20% de farelo
de algodão). Segundo estimativas da Ageitec, apesar do milho ser insumo para uma centena de produtos, 70% de sua produção é destinada à cadeia produtiva de suínos e aves,
sendo assim necessário ao produtor dessa cultura também se informar quanto a esse
contexto para entender melhor as suas oportunidades. As cadeias produtivas referentes
as aves e suínos ganharam fôlego após a desvalorização cambial de 1999, o que resultou
em aumento da competitividade das exportações e consequente crescimento do rebanho,
elevando os investimentos nesse setor o que afeta diretamente o consumo de milho. Os
dados referentes a esses rebanhos também estão contidos neste relatório.
O milho é utilizado para uso animal direto na produção de silagem, para alimentação de vacas em produção de leite e gado confinado para engorda no período de inverno,
para a industrialização do grão de milho em ração e emprego do grão em mistura com concentrados proteicos, para a alimentação de suínos e de aves.
O milho in natura só pode ser utilizado para o consumo humano enquanto ainda
verde, em estado leitoso, geralmente produzido e comercializado por pequenos produtores, sendo que os grãos secos não podem ser consumidos por seres humanos sem
algum tipo de transformação (industrial ou na própria fazenda). Aqui o milho é produzido
sob a forma de pães, bolos, broas, cuscuz, polenta, farofa, sopas, angus, pamonha,
curau, pipoca ou a espiga assada e cozida.
A industrialização do milho pode ser realizada por meio de processos de moagem úmida e seca. Segundo a Abimilho (Associação Brasileira das Indústrias do Milho),
o volume destinado à alimentação humana representa apenas 15% do milho produzido
nacionalmente; o consumo, em 2013, girava em torno de 2,2 milhões de toneladas na indústria de moagem a seco; 2,4 milhões de toneladas na indústria de moagem úmida; e 1,02
milhão de toneladas para o consumo humano in natura.
Da moagem seca resultam subprodutos como a farinha de milho, o fubá, a
quirera, farelos, óleo e farinha integral desengordurada, envolvendo escalas menores de
produção e menor investimento industrial. As indústrias processadoras de milho por esse
processo são geralmente de pequeno porte e quase que totalmente dedicadas ao processamento para consumo local. A tendência recente está na concentração desses produtos
em indústrias de maior porte. Como a maioria das indústrias é de pequena dimensão e
voltada para o abastecimento local, a proximidade do mercado é mais importante do que a
localização das fontes de produção de milho (EMBRAPA).
Da moagem úmida, o principal produto derivado do milho é o amido (popularizado como Maisena). O amido de milho entra na composição de diversos alimentos infantis
como doces, balas, sucos, molhos etc. O corante caramelo e os xaropes (glucose, com alto
teor de maltose, alta frutose), derivados dessa moagem estão presentes na fabricação de
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bebidas (cervejas, refrigerantes, sucos de caixinha e diversas bebidas alcoólicas), condimentos, doces pastosos, sorvetes etc. O óleo refinado pode ser extraído tanto do processo
de moagem úmida quanto seca, conforme dados da Embrapa.
Mais recentemente tem aumentado a produção do milho, especificamente destinado ao enlatamento. Esta indústria tem evoluído em termos de qualidade, pois mais recentemente, com a disponibilidade de novos materiais adaptados ao País, passou a processar
milho do tipo doce (EMBRAPA). Os autores Registano-d’Arce, Spoto e Castelluci ao analisar a industrialização do milho para a alimentação humana na Revista Visão Agrícola/USP,
2015, destacam que o milho doce é utilizado em conserva, congelado, desidratado ou como
baby corn, ou minimilho (quando colhido antes da polinização). Devido a uma mutação, tem
a capacidade de bloquear a conversão dos açúcares em amido, apresentando elevado teor
de açúcar e sabor adocicado; também se caracteriza pela película do grão mais fina e pelo
menor teor de amido, se comparado ao milho verde comum, apresentando maior maciez, o
que propicia melhor qualidade para o consumo in natura ou enlatado na forma de conserva.
Segundos os especialistas citados, seu uso para esses fins está em expansão no Brasil, mas
existe certa relutância no emprego do milho doce, exatamente por apresentar gosto mais
doce que o milho verde comum, que os brasileiros estão acostumados a consumir.
Além dos produtos envolvendo a cadeia produtiva do milho dentro do Macrossegmento de Alimentos e Bebidas é importante mencionar que ele faz parte do processo
produtivo de diversas cadeias produtivas de outros macrossegmentos. O amido de milho
é utilizado na formulação de produtos de limpeza, filmes fotográficos, plásticos, pneus de
borracha, tintas, baterias elétricas, fogos de artifício, entre outros. A água utilizada para
amolecer o milho na industrialização serve como meio de fermentação para a produção de
penicilina e estreptomicina. Nas fábricas de aviões e veículos, os derivados de milho são
utilizados nos moldes de areia para a fabricação de peças fundidas.
Apesar de a cana-de-açúcar ser a principal matéria-prima do etanol, nos últimos
anos têm surgido pesquisas e aplicações em campo para a produção de etanol a partir de
outras fontes, sendo uma das opções o milho (o etanol advindo do milho é a principal fonte
de bioenergia dos Estados Unidos). É o chamado etanol de segunda geração e já tem experiências produtivas sendo iniciadas em Goiás e Mato Grosso.
A palha do milho, se colhida em tempo seco e conservada de maneira adequada, pode ser utilizada pelo artesanato na confecção de bolsas, utensílios, móveis e objetos
decorativos. É uma atividade da cadeia de alimentos que pode contribuir com o desenvolvimento de pequenas comunidades e trazer renda complementar aos envolvidos.
De acordo com a Ageitec/Embrapa, há uma grande diversidade nas condições
de cultivo do milho, no Brasil. Observa-se desde a agricultura tipicamente de subsistência,
sem utilização de insumos modernos (produção voltada para consumo na propriedade e
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eventual excedente comercializado) até lavouras que utilizam o mais alto nível tecnológico,
alcançando produtividades equivalentes às obtidas em países de agricultura mais avançada.
Cresce o conceito de agricluster, onde existe uma aproximação entre elos-chaves
da cadeia produtiva, fazendo com que haja o aperfeiçoamento das relações. Um exemplo
é o caso de Rio Verde, em Goiás, onde foram aproximadas indústrias de insumo, indústrias
processadoras e empresas de serviço, alterando significativamente a produtividade média
e alterando os custos de produção, dando mais competitividade ao produto final e reduzindo o fator localização da cidade goiana. Nesse caso, fatores políticos são importantes
para o crescimento da atividade.
Além do cenário nacional, de acordo com Sologuren (2015) na Revista Visão
Agrícola/USP, o milho produzido no País também tem ganhado importância no cenário
do comércio mundial, se destacando por ser o segundo maior exportador do grão, participando, atualmente, com 17% das exportações mundiais, atrás apenas dos Estados Unidos, que detêm cerca de 40%. Com a demanda externa pelo milho brasileiro aquecida, a
produção cresceu de forma significativa, nos últimos anos, saltando de 35 milhões de toneladas, na safra 2004/05 para mais de 84 milhões de toneladas, na safra 2014/15; ou seja,
um incremento de quase 50 milhões de toneladas. O analista citado avalia que foi o cenário
externo que possibilitou a ampliação da produção interna, mas deixa claro que a segunda
safra é a responsável pelo salto de produção verificado.
Ao analisar melhor o desempenho da balança comercial do complexo Milho no
Brasil constatou-se que o total exportado passou de 20,0 milhões/ton., em 2012 para 22,1
milhões/ton., em 2016, um aumento de 2,56% a.a. Os principais Estados exportadores, em
2016 foram o Mato Grosso (62,65%), Goiás (11,28%) e o Paraná (9,72%). O milho em grão,
exceto para semeadura, responde por 98,81% da quantidade exportada (94,99% do valor).
Mesmo em menor quantidade, os outros produtos do complexo também são relevantes
nesse comércio: farinha de milho (105,3 mil ton./US$ 36,6 milhões), amido de milho (48,7
mil ton./US$ 18,5 milhões), óleo de milho (34,5 mil ton./US$ 28,4 milhões). Do outro lado da
balança, foi possível comprovar que o Brasil importou menos do que exportou, um total de
2,9 milhões/ton., em 2016, o equivalente a US$ 505 milhões, sendo que o milho em grão
alcançou quase a mesma proporção (98,77%) dentre os produtos do complexo Milho, do
que a exportação. O milho para semeadura (1.403 ton./US$ 8,0 milhões.), os resíduos do
milho (28.152 ton./US$ 3,8 milhões) e o amido de milho (5.107 ton./US$ 2,0 milhões) também tiveram relevantes importações.
O Estado do Maranhão exportou, em 2016, 131,4 mil toneladas de milho em
grão, em 2016, o equivalente a aproximadamente US$ 22 milhões, de acordo com dados
do MDIC. Desse total, 83,8% partiram para seus destinos a partir do Porto de São Luís,
12,8% do Porto de Barcarena, no Pará e 3,17% do Porto de Vitória, no Espírito Santo. Somente 10 toneladas partiram para Bolívia, a partir da Rodovia de Guajará-Mirim, Rondônia.
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Além do destino externo, o milho maranhense abastece granjas e indústrias em seu próprio
território e em outros estados nordestinos.
De acordo com as projeções do relatório Perspectivas Agrícolas (2015-2024), elaborado pela FAO e a OCDE, o preço ao produtor de grãos (inclusive do milho) deve aumentar
a uma taxa de 5,5% ao ano até 2024. Isso será apoiado por uma expansão moderada na
área cultivada e pelas melhorias da produção, que continuam nas atuais tendências e alcançam uma nova elevação de 5,2 ton./ha, em 2024. A produção deve crescer com mais rapidez
do que o consumo interno, resultando em um crescimento nas exportações líquidas que são
apoiadas no nível do período base de 26,4 milhões de toneladas, em 2024. O Brasil reuniu
estoques que alcançaram níveis relativamente elevados em comparação com o consumo. As
expectativas são de que as relações de estoque e consumo caiam modestamente durante
os anos de projeção anteriores, com um restabelecimento gradativo na segunda metade da
década, de tal forma que a relação estoque e consumo atinja 23%, em 2024.

A
S AIBIS
MA
“A cultura do milho se acha inserida na estrutura de uma cadeia produtiva que se
alonga e se integra horizontalmente. Só a interação entre os diversos elos da cadeia produtiva – produtores rurais de grãos e de proteínas animais, empreendedores e uma competitiva e moderna agroindústria – pode garantir maiores valores agregados, com benefícios a
todos, inclusive ao consumidor. As instituições de pesquisa, em especial as universidades,
tem desempenhado papéis fundamentais na formação de profissionais capacitados, na geração de tecnologia e na difusão de informações, para o aprimoramento do gerenciamento
dos recursos produtivos escassos. Do ponto de vista das políticas públicas, espera-se que
sejam atendidas as demandas do produtor rural, para viabilizar o uso contínuo e rentável
da moderna tecnologia. Destacam-se o crédito rural oportuno e a custo adequado, os mecanismos de gerenciamento de risco, a instalação de sistema de armazenagem nas regiões
deficitárias - que, no caso do milho, ainda chega a ser depositado ‘a céu aberto’ em algumas regiões -, assim como o melhoramento da infraestrutura de energia e de transporte”.
Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros (professor titular do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da
USP/ ESALQ e coordenador científico do Cepea – USP/ ESALQ) e Lucilio Rogerio Aparecido Alves (professor doutor do
Departamento de Economia, Administração e Sociologia da USP/ESALQ e pesquisador do Cepea – USP/ESALQ) – Revista Visão agrícola – USP/ESALQ – ano 9 jul./dez. 2015.
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Deve-se ressaltar que, devido seu baixo custo de mercado, os custos de transporte afetam muito a remuneração da produção obtida em regiões distantes dos pontos de
consumo, reduzindo o interesse no deslocamento da produção a maiores distâncias, ou em
condições que a logística de transporte é desfavorável.

Alguns pontos-chave levantados para uma cadeia produtiva competitiva:
•

Logística de transporte/proximidade do mercado consumidor - escoamento seguro da produção. Devido ao baixo custo de mercado,
os custos de transporte podem afetar muito a remuneração obtida em
regiões distantes dos pontos de consumo.

•

Sistema de armazenamento eficiente para proporcionar a comercialização ao longo do ano de uma forma mais lucrativa, aumentando a
competitividade dos produtores da região.

•

Canal de comércio exterior é interessante, oferecendo um canal com
menor flutuação de preço. O Brasil participa eventualmente do mercado mundial, porém, a instabilidade cambial e a deficiência da estrutura de transporte até aos portos têm prejudicado o País na busca
de uma presença mais constante no comércio internacional de milho.

•

O aumento da produção e da produtividade é uma das bases para a
redução do custo de produção, de forma que o Brasil se torne mais
competitivo no mercado internacional, reduzindo a sua dependência
a questão cambial.
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SOJA
A soja é a principal oleaginosa cultivada no mundo. Segundo dados atualizados
(junho de 2017) da Embrapa, a produção mundial desse grão figurou em 351,3 milhões
de toneladas, sendo os EUA, seu principal representante, com uma produção de 117,2
milhões de toneladas.
O Brasil é o segundo maior produtor mundial desse grão e sua cultura vem se
ampliando significativamente. Ela passou de 51,2 milhões de toneladas, em 2005 para 97,5
milhões de toneladas, em 2015, um crescimento total de 90,4% no período (6,65% a.a.), de
acordo com dados da PAM/IBGE. Dados preliminares advindos da Conab e apontados pelo
site da Embrapa informam que a safra de 2016/2017 alcançou 113,9 milhões de toneladas.
A Aprosoja (Associação dos Produtores de Soja do Brasil) estima que a cadeia produtiva da
soja reúna no País mais de 243 mil produtores, e um mercado de 1,4 milhões de empregos.
Segundo a associação, atualmente, 70% da produção de grão, farelo e óleo de soja são
exportados. De acordo com o MAPA, em 2016, no Brasil, a soja respondeu por 33,9% do
VBP das lavouras e 22,1% do VBP Total (incluindo a pecuária).
A expansão da área cultivada de soja no Brasil, no período analisado (37,48%),
tem impulsionado as plantações de culturas com safras de soja, milho de segunda safra e
algodão. No Maranhão a expansão é a ainda mais acentuada, 104,59%.
O Maranhão ocupou o posicionamento de 10º produtor de soja no ranking nacional e o segundo do Nordeste (ficando atrás somente da Bahia), no ano de 201519. A
produção vem crescendo sistematicamente no Estado nos últimos 10 anos em algumas
regiões do Estado. Esse crescimento é verificado com clareza na Figura 26 que mostra a
comparação da produção do grão nos anos de 2005 e 2015. É possível perceber ao Sul
o grande adensamento da cultura, demarcado pela área verde escuro (faixa de 93.621
acima) ao Sul e o consistente aumento da produção, na região Leste.
O crescimento total de 111% no período (maior do que o nacional) contribuiu
para que o Estado aumentasse a sua participação na produção do grão, passando de
1,9%, em 2005 para 2,2%, em 2015. No Maranhão, a soja alcança 46,3% do VBP das
lavouras e 29,3% do VBP Total.

Nos Estados do Acre, Amazonas, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Espírito Santo e Rio de Janeiro não
houve registros de produção pela PAM/IBGE, em 2015.
19
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Figura 26. Mapa comparativo da Produção de
Soja no Maranhão, em 2005 e 2015

Fonte: Produção Agrícola Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.

Ao analisar os dados agrupando nas Unidades Regionais atendidas pelo Sebrae, fica claro que a produção da UR Balsas (Sul do Estado) representa 85,15% do
total da produção de soja do Estado, com os maiores municípios produtores localizados
em seu entorno, com destaque para os municípios de Balsas, considerada a Capital
do Agronegócio do Maranhão, responsável pela produção de 501,7 mil ton., e de Tasso Fragoso, com produção de 436,1 mil ton., em 2015. Destaca-se também, devido ao
crescimento consistente (15,61% a.a.), a região de Chapadinha, que produzia 39 mil ton.,
em 2005, e alcançou a produção de 166 mil ton., em 2015. A região de Caxias, apesar da
pequena produção, foi a que obteve o maior crescimento (54,64% a.a.), mas ainda produz 21 mil ton. As URs de São Luís, Bacabal, Lençóis-Munim e Pinheiro não registraram
produção de soja no período analisado.
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Tabela 32. Produção de soja em grãos (toneladas) e participação na
produção do Estado (em %), por UR - anos 2005 a 2015

Fonte: IBGE/Sidra, Produção Agrícola Municipal
Elaboração: Sebrae-MA/2017.
.

Apesar do Maranhão possuir um significativo potencial agrícola para a soja, atualmente são cultivados somente 10% desse potencial. Salienta-se que, de acordo com
levantamentos feitos pela Embrapa, o Estado apresenta aproximadamente 9 milhões de
hectares aptos para a produção de milho e soja.
Em 2006, foi implantada uma esmagadora de soja no município de Tasso
Fragoso que passou a produzir ração animal. Em 2012, também foi implantada no município uma refinaria de óleo de Soja ABC e uma fábrica de engarrafamento do produto,
com capacidade para produzir 5,5 milhões de caixas de óleo por ano.
A soja é geralmente lembrada como alimento ou matéria-prima para derivados,
como óleo e farelo, mas além desses, o grão tem diversos usos. A Aprosoja Brasil aponta
os seus inúmeros usos:
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Em forma de grão ela é utilizada como alimento funcional e como parte integrante da produção de diversos produtos alimentícios como o chocolate, as massas e
temperos prontos. Os derivados de carne também a utilizam em sua composição, assim
como misturas para bebidas e papinhas para bebês e muitos alimentos dietéticos.
Do óleo extraído do grão (aproximadamente 15% da produção de soja em grão
são destinados à fabricação de óleo), são produzidos óleo de cozinha, tempero de saladas, margarinas, gordura vegetal e maionese. Do processo de obtenção de óleo refinado
de soja, obtém-se a lecitina, um agente emulsificante (que “liga” a fase aquosa e oleosa
dos materiais), muito usado para produzir salsichas, maioneses, sorvetes, achocolatados, barras de cereais e produtos congelados.
Outro segmento de produtos alimentícios que aproveita a soja é o de bebidas
prontas – leite e sucos de frutas à base de soja. Alimentos associados à boa saúde também
utilizam a soja como matéria-prima (intolerância à lactose, reposição hormonal, redução do
risco de doenças cardiovasculares e incidência do enfarto e derrame cerebral).
No contexto do Macrossegmento de Alimentos e Bebidas, além de ser utilizada
in natura e em diversas formas de processamento de alimentos, a soja também é utilizada como um dos principais componentes da ração fabricada para a alimentação animal
(80% do farelo de soja, junto com o milho). Assim, quando o consumidor ingere carne,
indiretamente ele está ingerindo soja.
O produtor rural tem também opções de fornecer seu produto a outras cadeias
produtivas envolvidas em outros macrossegmentos. A soja é utilizada como matéria-prima em indústrias de cosméticos, farmacêutica, veterinária, de vernizes, tintas e plásticos,
adesivos e nutrientes, adubos, formulador de espumas, fabricação de fibra, revestimento
e papel de água para tintas. Além disso, o óleo de soja se tornou a matéria principal do
biodiesel, representando mais de 80% da demanda total no Brasil. A Figura 27 apresenta
os destinos e usos da soja no Brasil.
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Figura 27. Destino e Usos da Soja Brasileira

Fonte: Aprosoja, 2014.

A soja é uma cultura de exportação, visto que o nível de produção excede o consumo. Isso significa dizer que qualquer crescimento da produção nacional gera excedente
exportável. O Brasil exporta 60% da soja que produz (DEPEC/BRADESCO, 2017). Esses
fatos corroboram a análise realizada no Capítulo 3, onde se faz um paralelo entre o consumo
e a demanda atual existente no Estado, em que fica claro que o óleo tem apresentado uma
cobertura maior do que a necessária (387,6%) para suprir o seu mercado interno.
Como foi possível perceber, a exportação é o motor que move essa cadeia produtiva. No ano de 2016, o Brasil exportou 67.283,3 milhões de toneladas do complexo Soja
(US$ 25,4 bilhões), concentradas principalmente nos Estados do Mato Grosso (30,18%), Rio
Grande do Sul (18,32%) e Paraná (17,66%). Ao analisar o período de 2012 a 2016, observou-se um aumento de 8,27% a.a., na exportação deste grão. A soja em grão, exceto para
semeadura, responde por 76,66% da quantidade exportada e o bagaço e outros resíduos
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sólidos, da extração do óleo de soja, 18,35%. Mesmo em menor quantidade, os outros
produtos do complexo Soja também são relevantes nesse comércio: farinha e pellets, da
extração do óleo de soja (2,1 milhões ton./US$ 861 milhões); óleo de soja (1,2 milhões
ton./US$ 898 milhões) etc.
No ano de 2016, o Maranhão exportou mais de 1,0 milhão de toneladas de soja
(1,50% da produção nacional), o equivalente a US$ 381 milhões, sendo 93,07% de soja em
grão, 6,92% em bagaço e outros resíduos sólidos, da extração do óleo de soja e somente
0,02 % de óleo de soja. Desse total, 91,89% partiram para seus destinos a partir do Porto
de São Luís, 4,90% do Porto de Vitória, no Espírito Santo, 2,77% do Porto de Barcarena, no
Pará e 0,44% do Porto de Santos. Entre 2012 e 2015, as exportações do grão cresceram
34,7%, entretanto, entre 2015 e 2016 elas caíram 44,3%. Esse foi o pior resultado das exportações do grão de todo o período analisado (2012-2016), bem diferente do encontrado
nacionalmente, conforme verificado acima.
A Aprosoja também destaca o positivo impacto socioeconômico desencadeado
pela sojicultura. Segundo a associação, para cada emprego gerado pela soja, o número
sobe para 12,66 trabalhadores, levando-se em conta os postos de trabalho abertos em toda
a cadeia produtiva do grão, além de chegar ao comércio e prestação de serviços (induzidos).
O impacto social da produção de soja também pode ser mensurado pela renda salarial. Para
cada real pago no campo, o valor sobe para R$ 13,53 (diretos e indiretos) e para R$ 33,23
somando-se os induzidos (comércio e serviços) e o consumo das famílias.
A Abiove (Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais) atesta que o
Maranhão, em 2015, tinha a capacidade instalada de processar 1.500 toneladas de oleaginosas por dia, além de 300 ton./dia de refino e 300 ton./dia de envase.
No que tange à logística de escoamento da produção, pode-se dizer que o Maranhão tem uma das melhores posições competitivas por conta da existência do sistema ferroviário que leva ao Porto de Itaqui (MAPA, 2007).
De acordo com as previsões realizadas para o futuro, a OCDE; FAO (2015), no
relatório Perspectivas Agrícolas 2015-2024, aponta que a soja deve continuar sendo o produto agrícola do Brasil mais importante. Segundo o relatório, atualmente, o Brasil é o segundo
maior produtor atrás apenas dos Estados Unidos, mas durante o período dessa análise, a
diferença deve estreitar na medida em que a produção de soja no Brasil continuará se expandindo. Dentre os principais países produtores e exportadores de oleaginosas, o Brasil
tem o maior potencial para expandir a produção. É tão produtivo quanto os Estados Unidos
(as produções médias são aproximadamente as mesmas), mas tem uma grande disponibilidade de terra para produzir soja, enquanto que os Estados Unidos são mais competitivos
na produção de trigo, o que limita o potencial para transformar grandes áreas em soja para
atender à demanda futura de oleaginosas.
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PECUÁRIA E PRODUTOS
DE ORIGEM ANIMAL
4.1.2.1 Principais produções identificadas e sua cadeia produtiva
A Tabela 33 é um resumo das informações referentes aos rebanhos e produtos
de origem animal, diretamente ligadas ao Macrossegmento de Alimentos e Bebidas e sua
evolução nos últimos dez anos. Às culturas mais promissoras serão somadas a informações
sobre as suas cadeias produtivas, bem como o seu mapeamento no território maranhense.

Tabela 33. Evolução da pecuária (rebanho e produtos de origem animal)
no Estado do Maranhão – anos selecionados

Fonte: IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.
* O efetivo dos rebanhos tem como data de referência o dia 31 de dezembro do ano em questão.

Destaca-se a produção de mel, que apresentou o maior aumento de produção
dentre os avaliados, 9,53% a.a., nos últimos dez anos, totalizando 1.286.316 kg, em
2015, um aumento acima da média nacional, que foi de 1,13% a.a.. A criação de bovinos
(1,71% a.a.) também apresentou relevante crescimento, acima do nacional (0,38%). A
produção de leite (2,05% a.a.) também obteve expressivo aumento de produção, apesar
de não alcançar a média nacional (3,58%). Apesar de apresentar crescimento (0,96%
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a.a.), o rebanho de bubalinos maranhense não acompanhou o crescimento nacional, o
que o fez perder participação total, passando de 6,81% em 2005, para 6,44% em 2015. O
mesmo ocorreu com o rebanho de ovinos que cresceu (1,20% a.a.) frente ao crescimento
de 1,68% a.a. no País.
A criação de aves perde espaço e reduz a produção (-2,01% a.a.) indo na contramão do crescimento da produção nacional (2,92% a.a.). A criação de suínos segue o
mesmo parâmetro no Maranhão, apresentando declínio na produção (-2,97%) enquanto
a média nacional é de crescimento (1,70% a.a.). Os dois rebanhos perderam em participação, conforme pode ser observado na Tabela acima. O rebanho caprino perdeu
espaço nos últimos anos no Maranhão, passando de 395,0 mil cabeças em 2005, para
365,9 mil cabeças (-0,76%) em 2015, acompanhando o cenário nacional, onde houve
decréscimo de -0,69%, no mesmo período.
A criação de codornas é praticamente inexistente atualmente, tendo registrado
somente 13.437 cabeças em todo o Maranhão, em 2015, o equivalente a somente 0,06%
da produção nacional. Os seus ovos também tiveram produção reduzida de 14.643
mil dz em 2005, para 159 mil dúzias, um decréscimo de 8,51% ao ano, enquanto a
produção nacional cresceu 14,29%.
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APICULTURA
A apicultura é uma atividade em expansão em diversos países e vem experimentando também no Brasil um significativo crescimento da sua produção. Pelo potencial de geração de trabalho e renda que possui, seu desenvolvimento de forma sustentada pode constituir importante mecanismo de promoção econômico-social de amplos
segmentos da população rural, que formam a maior parcela entre os trabalhadores dessa
atividade (IPEA, 2007).
Segundo o instituto, a partir de 2000 a produção brasileira iniciou uma trajetória
de crescimento acelerado, alcançando mais de 32 mil/ton., em 2004, uma variação de
64% em cinco anos. O cenário internacional foi o grande responsável por esse salto20 .
Houve uma súbita escassez no mercado e uma consequente alta de preços, estimulando
o aumento da produção em outras áreas, inclusive no Brasil. As exportações aumentaram, na época, quase 400 vezes em quatro anos, entre 1999 e 2003.
Mesmo com a normalização da oferta na China, e a estabilização dos preços,
observou-se que a produção brasileira continuou a crescer, embora com menor expressividade. A exportação ainda é um mercado interessante à cadeia produtiva do mel. Como
prova disto, em 2016, o Brasil enviou para fora do País, 24,2 mil/ton. de mel natural, o
equivalente a US$ 92,0 milhões, sendo os Estados de São Paulo (27,8%) e Santa Catarina (22,8%) os principais exportadores. Nos últimos 5 anos foram exportados uma média
anual de 20,9 mil/ton. de mel. O Estado do Maranhão exportou 2,6% do total em escala
nacional e foi o sétimo exportador em quantidade de mel natural.
Quanto a importação, em 2016, registrou-se a entrada de 58,1 toneladas de
mel no País (98,8% para o Piauí). No período entre 2012 e 2015, a importação desse
produto foi quase nula.
A cera de abelha também tem encontrado espaço no mercado externo, entretanto, em menor escala. Em 2016, foram exportadas 40,6 toneladas de cera de abelha
advindas de Minas Gerais e São Paulo.
Ao analisar o período de 2005 a 2015 (dados da PPM/IBGE), observou-se que
a produção de mel, no País, passou de 33,8 mil/ton., em 2005 para 37,8, um acréscimo
médio de 1,13% a.a. A região Nordeste acompanha de perto o crescimento nacional
(1,21% a.a.). A região Sul, detentora de 46,8% da produção de mel, em 2005, perde
participação na produção nacional e passa a 37,3%, em 2015. A região com maior crescimento de participação, no período, foi a Sudeste (5,24% a.a.).
A China, que até então era a maior exportadora de mel, sofre restrições pelo mercado europeu por utilizar excesso de antibióticos
em suas colmeias e a Argentina, que também era grande exportadora na época, começou a passar por problemas com doenças em
seus plantéis (Ipea, 2007).
20
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Segundo o IBGE (2016), o valor da produção total de mel em 2015 foi de R$
358,85 milhões, indicando aumento de 13,9% em relação a 2014. O preço médio nacional foi de R$ 9,49 o quilo do produto. A média de preço mais alta foi registrada no Norte
(R$ 15,64), enquanto a menor, no Nordeste (R$ 8,34).
A produção de mel no Maranhão cresce acima da nacional (9,53% a.a.) e é um
dos responsáveis pelos bons resultados do Nordeste. Nos últimos dez anos, essa passou
de 517,5 mil/kg, em 2005 para 1,3 milhão/kg, em 2015. Nesse último ano, o Maranhão foi o
nono produtor de mel de abelha do Brasil e o quinto do Nordeste. Os principais produtores
foram os Estados do Paraná, Rio Grande do Sul (produção em declínio desde 2006), Bahia
e Minas Gerais (alcançando juntos 53,5% da produção nacional).
A Figura 28 faz a comparação da distribuição da produção de mel no Estado,
nos anos de 2005 e 2015. Na figura é possível perceber a dinâmica ocorrida na área, por
meio da expansão da concentração da produção (faixa na cor verde escuro), e o aumento
da região onde ocorre produção (faixas laranja claro e médio). De forma complementar, a
Tabela 34 detalha os dados por URs, ano a ano, no período analisado, bem como a sua
participação na produção estadual e a taxa de crescimento ao ano.
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Figura 28. Mapa comparativo da Produção de Mel
no Maranhão, em 2005 e 2015

Fonte: IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.

A UR Santa Inês concentra a quase totalidade da produção no Estado, com
94,82%, em 2015. Os municípios com maior produção, em 2015, foram: Santa Luzia do
Paruá (348.159 kg), Maranhãozinho (259.519 kg), Maracaçumé (142.372 kg), Governador Nunes Freire (106.718 kg), Nova Olinda do Maranhão (106.120 kg) e Junco do
Maranhão (105.840 Kg), todos da UR Santa Inês. Os dois primeiros ficaram entre os 20
maiores produtores do País nesse ano. As URs de Caxias e Bacabal não apresentaram
nenhuma produção no período avaliado. No total, 58 municípios apresentaram produção
de mel no ano de 2015. A UR de Açailândia, apesar da pequena produção, apresentou
crescimento no período, acima da média estadual.
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Tabela 34. Produção de mel (kg) e participação na produção do
Estado (em %), por UR - anos 2005 a 2015

Fonte: IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.

O mel é uma das dez cadeias prioritárias a ser trabalhada com foco no abastecimento do Estado e na busca pela autossuficiência do Programa Mais Produção do
Governo do Estado, já mencionado anteriormente. O Imesc, juntamente com a Sepab
apresentou um mapa, envolvendo a cadeia produtiva de mel, explicitando a região atendida pelo Programa (Figura 29). De acordo com informação disponibilizada em central de
notícias do Governo Estadual, a cadeia produtiva do mel “vem sendo trabalhada em 11
municípios, com ações direcionadas à melhoria de entrepostos, incentivos à industrialização, aquisição de equipamentos e assistência técnica”.
A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
(Codevasf) está estruturando a cadeia produtiva do mel junto a 279 famílias de comunidades rurais maranhenses. A ação, integrante do eixo de inclusão produtiva do Plano
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Brasil sem Miséria, conta com recursos de aproximadamente R$ 2 milhões, da Secretaria
de Desenvolvimento Regional (SDR) do Ministério da Integração Nacional. Os primeiros
municípios a terem os kits implantados visando ao desenvolvimento da apicultura foram
Buriti Bravo, Colinas e Bacabeira. Os kits familiares distribuídos estão divididos em três
tipos, de acordo com a capacidade produtiva de cada apicultor beneficiado. A ação busca
o desenvolvimento e a consolidação dessa atividade produtiva no estado.
O Nordeste brasileiro possui um dos maiores potenciais apícolas do mundo,
sendo alguns estados também vocacionados para a produção de geleia real, própolis,
pólen, cera e apitoxina (veneno das abelhas), produtos que podem atingir preços superiores ao do próprio mel.
De acordo com estudo desenvolvido pela Fundação Banco do Brasil, juntamente
ao Instituto Interamericano de Cooperação para a
Agricultura, em 2010, a apicultura caracteriza-se
“De uma colmeia é possível origipela presença elevada de pequenos produtores,
nar diversos derivados de maior
que exploram até 150 colmeias, utilizam mão de
valor relativo que o mel, dentre
obra familiar e mantêm atividades paralelas, seja
eles: a própolis; o pólen; a geleia
como principal ou como complementares à apireal; méis compostos com procultura. O médio produtor caracteriza-se pela expriedades medicinais. Entretanto,
ploração de 150 a 1.500 colmeias; também atuam
esses produtos exigem razoável
em outras atividades, mas são mais especializacapacidade de investimento e
maior capacidade de gestão (sob
dos e utilizam mais capital do que os pequenos.
diferentes dimensões)”.
A atividade apícola pode ser uma alternativa renFonte: Fundação Banco do Brasil, IICA, 2010
tável para um grande contingente de agricultores
familiares. Gera ocupação e renda, contribui para
conter o êxodo rural, atrai jovens que possivelmente iriam buscar melhores oportunidades na
cidade – e os mantêm na zona rural.
O referido estudo aponta que o Nordeste oferece condições excepcionais para
a produção de mel orgânico em decorrência da grande diversidade de plantas silvestres.
Esse diferencial tem atraído pequenos e médios empresários, em geral profissionais liberais e funcionários com atividades nas cidades, que vêm contribuindo para a modernização da atividade, expansão da ocupação, produção e exportação. Uma questão que
chama a atenção no Brasil é a produtividade das colmeias, que varia muito de acordo com
a região, mas é baixa quando comparada à de outros países.
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Figura 29. Mapa de distribuição da Cadeia Produtiva de
Mel no Maranhão – Programa Mais Produção

Fontes: IBGE; IMESC/SEPLAN.
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Ao analisar a cadeia produtiva do mel, o Ipea (2007) acredita que o produtor
primário se torna inevitavelmente o seu elo mais fraco – por sua dispersão geográfica, pequena expressão organizativa e política de suas entidades de representação, baixa dotação de
recursos materiais e dificuldade de acesso a recursos financeiros.
De acordo com o Ipea, ao entregar sua produção ao intermediário, ou diretamente aos entrepostos das firmas comerciais, ou mesmo à cooperativa que, sem
condições de industrialização e de fracionamento em larga escala, não tem como consolidar canais de acesso aos grandes consumidores industriais e ao varejo, o produtor
permanecerá eternamente marginalizado no processo de geração de renda e de criação
de riqueza, que resulta da operação da cadeia. Isso ocorre a despeito de ele ser o maior
responsável pela geração dessa renda, pela criação dessa riqueza. Tal debilidade se
traduz não apenas em exploração econômica, em sequelas sociais, mas, como se não
bastasse, ainda fragiliza a cadeia como um todo.
A análise que o Ipea faz da cadeia do mel condiz com a proposta do Sebrae da
cadeia de valor, ao enfatizar a importância da estruturação da agricultura familiar para se alcançar o domínio das etapas subsequentes da cadeia produtiva, implicam o desenvolvimento
da atividade como um todo. Somente o fortalecimento dos produtores, em termos de renda
e no protagonismo de suas organizações, abrirão caminho para o crescimento sustentado.
A competição tem sido agressiva e o preço continua um fator relevante para a competitividade; porém, vem crescendo a importância da qualidade e da diferenciação do produto
como condição de acesso ao mercado internacional e como estratégia para evitar a concorrência direta da China e Argentina, grandes produtores do mel como commodity (MAPA, 2007).
O Observatório do Sebrae Maranhão realizou, em 2014, um estudo de cenário
da meliponicultura e apicultura na Baixada Maranhense, englobando os municípios de São
João Batista, São Vicente Ferrer, São Bento, Palmeirândia, Peri-Mirim, Bequimão, Turilândia
e Pinheiro após a implantação de ações para desenvolvimento dessa cadeia de produção,
que ocorreram entre 2007 e 2011.
Entre outras observações, o estudo apontou que seria interessante a montagem de uma estrutura para a confecção das caixas, tanto para meliponicultores quanto
para apicultores, de modo a diminuir os custos de produção, além de ser uma renda a
mais para a cooperativa. Apontou também a importância de se fazer o reflorestamento
das propriedades e a recuperação de áreas degradadas com vegetação nativa. Foram levantados os dados relativos a produção de mel nesses municípios para futura referência,
se necessário, cientes de que a metodologia utilizada no estudo foi primária e engloba
somente os produtores, limitando comparações.
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Tabela 35. Evolução da produção de mel (kg) nos municípios
da Baixada Maranhense – 2005 a 2015

Fonte: IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.
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AVICULTURA
A carne de frango é, atualmente, a carne mais consumida do Brasil. Os dados
são da USDA, referenciados pelo Depec/Bradesco, que apontam que em 2016, 46,8%
das carnes consumidas no Brasil foram de frango, ganhando espaço frente à carne bovina
(38,6%) e ainda, confortavelmente, na frente do consumo de carne suína (14,5%).
Não é só no Brasil que essa carne é apreciada e tem grande consumo. Ao considerar a mesma fonte, os dados mundiais revelam que o seu consumo, em 2016, figurou
em 34,6%, à frente da carne bovina (22,5%) e atrás da carne suína (42,9%).
Mesmo em meio ao cenário econômico adverso e ao aumento dos custos de
produção, a avicultura alcançou resultados positivos em 2015. O aumento do preço da
carne bovina e a redução do poder aquisitivo da população foram os principais fatores que
levaram o consumidor a optar por uma proteína animal mais em conta, destacando-se a
carne de frango como uma boa opção (IBGE, 2016).
Devido ao alto consumo, interno e externo, o efetivo brasileiro de galináceos
(galos, galinhas, frangos, frangas, pintinhos e pintainhas), de acordo com dados da PPM/
IBGE, tem crescido sistematicamente. Ao considerar o período de dez anos (2005/2015),
verificou-se que esse obteve um acréscimo de 2,92% a.a., passando de um rebanho de
999,0 milhões de cabeças, em 2005 para 1,3 bilhão de cabeças, em 2015. O Paraná
(24,33%), São Paulo (15,00%) e Santa Catarina (10,90%) foram os Estados que mais se
destacaram nessa criação no País. O efetivo de galinhas, de acordo com o IBGE, foi de
222,12 milhões de cabeças em 2015, representando uma redução de 0,8% em relação a
2014, e correspondeu a 16,7% do total de galináceos.
É importante ressaltar que a Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), do IBGE,
coleta os dados do efetivo alojado nas granjas no último dia do ano de referência (31.12), e
que, devido ao curto ciclo de produção do frango de corte, o total abatido durante o ano é
muito maior que o efetivo divulgado na pesquisa. Segundo a Pesquisa Trimestral do Abate
de Animais, foram abatidas 5,79 bilhões de cabeças de frangos, em 2015 (IBGE, 2016).
O Brasil figura em segunda posição entre os países produtores (15,1%) de carne
de frango, atrás somente dos EUA (USDA, 2016). Em relação ao consumo de carne de
frango, o Brasil (10,8%) é o quarto no ranking mundial, atrás de EUA (17,4%), da China
(14,5%) e da União Europeia (11,8%).
A exportação é um importante mercado para essa cadeia produtiva, considerando que o País é o maior exportador de carne de frango do mundo, responsável pelo envio
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de 38,0% do total comercializado a destinos como o Japão, a Arábia Saudita e a União
Europeia (DEPEC/BRADESCO, 2017).
De acordo com o MDIC, em 2016, foram exportados dentro dessa cadeia produtiva: 1,4 milhão/ton. de frango congelado (US$ 2,0 bilhões); 1,0 mil/ton. de frango em pedaços e miúdos resfriados (US$ 1,2 milhão); 2,6 milhões/ton. de frango em pedaços e miúdos
congelados (US$ 4,0 bilhões); e 753 ton. em galos e galinhas vivos (US$ 65,8 milhões). O
Maranhão não exportou nenhum desses produtos no período analisado.
Enquanto o rebanho brasileiro dessas aves cresceu, o maranhense recuou. O
efetivo de galináceos, no Estado, sofreu uma redução média de 2,01% ao ano, nos últimos
10 anos, passando de 11,5 milhões cabeças, em 2005 para 9,4 milhões de cabeças, em
2015 (Tabela 36). Esse resultado fez com que a participação do Maranhão, no rebanho
brasileiro, passasse de 1,15%, em 2005 para 0,70%, em 2015.
A Figura 30 faz a comparação da distribuição do rebanho de galináceos no Estado, nos anos de 2005 e 2015. Na figura é possível perceber, principalmente, o aumento
da faixa na cor laranja escuro indicando a dinâmica ocorrida na área, que aponta para a
redução da atividade em diversas áreas do território. De forma complementar, a Tabela 36
detalha os dados por URs, ano a ano, no período analisado, bem como a sua participação
na produção estadual e a taxa de crescimento ao ano.
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Figura 30. Mapa comparativo do Efetivo de Galináceos
no Maranhão, em 2005 e 2015

Fonte: IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.

Apesar do decréscimo do rebanho, dentre as URs do Maranhão, quatro apresentaram crescimento no período analisado (2005/2015): Imperatriz (16,89% a.a.); Presidente Dutra (0,56% a.a.); Açailândia (0,34% a.a.); e Lençóis-Munim (0,05% a.a.).
As URs com maior rebanho são: UR Imperatriz (15,87%), UR Bacabal (14,55%),
UR Presidente Dutra (12,01%) e UR Balsas (11,21%). Os municípios com maior destaque
são: Porto Franco (da UR Imperatriz, com 657,3 mil cabeças), Estreito (UR Imperatriz, com
396,2 mil cabeças), Pedreiras (UR Bacabal, com 183,3 mil cabeças), Ribamar Fiquene (UR
Imperatriz, com 156,6 mil cabeças).
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Tabela 36. Rebanho galináceos (cabeças) e participação na
produção do Estado (em %), por UR - anos 2005 a 2015

Fonte: IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.

A produção de ovos no Maranhão caiu para quase a metade nos últimos 10
anos, passou de 14,7 mil dúzias, em 2005 para 7,9 mil dúzias, em 2015. A produção foi
mais significativa na UR Bacabal (15,33% da produção do Estado), UR Balsas (15,00%)
e UR Presidente Dutra (11,24%). Os municípios com maior produção, em 2015, foram:
Pedreiras (UR Bacabal, com 172 mil dúzias), Estreito (UR Imperatriz,136 mil dz), Poção
de Pedras (UR Bacabal, 116 mil dz), Açailândia (UR Açailândia, 114 mil dz), São João do
Paraíso (UR Imperatriz, 110 mil dz), Caxias (UR Caxias, 109 mil dz), Amarante do Maranhão (UR Grajaú, 104 mil dz), Formosa da Serra Negra (UR Grajaú, 103 mil dz).
Segundo o IBGE (2016), cerca de 3/4 da produção nacional de ovos de galinha é
oriunda de granjas com capacidade de alojamento de pelo menos 10.000 galinhas poedeiras.
De acordo com o MAPA, no Brasil, o frango responde por 29,9% do VBP da
pecuária e 10,4% do VBP Total (incluindo as lavouras). No Maranhão, esse percentual é
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de 0,6% do VBP da pecuária e 0,2% do VBP Total, demonstrando que o frango tem uma
importância muito maior na economia nacional do que na do Maranhão.
Para reduzir essa diferença e buscar a autossuficiência do abastecimento do Estado, que segundo análise prévia, realizada no Capítulo 3, ainda está longe de ser alcançada,
o Governo do Estado trabalha estratégias de apoio ao produtor e investidor. O Programa
Mais Produção, já mencionado neste estudo, elege a avicultura caipira e industrial como uma
de suas dez cadeias produtivas prioritárias (Figura 31).
De acordo com a Fiema (2017), na cadeia de avicultura caipira, por exemplo,
serão beneficiadas 400 famílias em 19 municípios. Cada família receberá um fomento no
valor de R$ 3.930,00, totalizando R$ 1.572.000,00. Além do fomento, a cadeia contempla
ainda a construção de quatro matadouros nos municípios de Caxias, Viana, Chapadinha
e Açailândia. Além da construção, será revitalizado o matadouro de aves do Cinturão
Verde, situado na zona rural de São Luís. O investimento total da cadeia de avicultura
caipira será de R$ 3.404.524,40.
Em outra frente, o Programa Mais Avicultura, do Governo do Estado do Maranhão, prevê a concessão de benefícios fiscais para produtores de carne derivada do abate
de frango e de ovos férteis ou não. A Bonasa Alimentos anunciou intenção de realizar
novos investimentos no Maranhão, boa parte em razão dos benefícios concedidos. A empresa já está instalada no Estado há mais de dez anos, e sua presença na região contribuiu
para o grande aumento de produção de galináceos, em alguns municípios do seu entorno,
conforme dados do IBGE do período de 2005 a 2015: Porto Franco (33,98% a.a.), Estreito
(28,41% a.a.), Ribamar Fiquene (23,01% a.a.), e Campestre do Maranhão (7,51% a.a.).
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Figura 31. Mapa de distribuição da Cadeia Produtiva de
Avicultura Caipira no Maranhão – Programa Mais Produção

Fontes: IBGE; IMESC/SEPLAN.
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Um fator importante para a cadeia, ao se considerar a sua competitividade
tanto no mercado interno, quanto no externo, é a grande disponibilidade de insumos para
ração existentes na região, conforme mencionados anteriormente, ao estudar as cadeias
do milho e soja. Ela é uma cadeia transversal e sua interligação um importante fator de
competividade para ambas.
A disponibilidade de insumos para ração, juntamente com um sistema integrado
de produção, um eficiente sistema logístico, engenharia genética de ponta e controle ambiental são os principais fatores de competitividade para o mercado internacional de frangos.
Além disso, o setor é sensível aos aumentos de custos do milho e da soja.
O Sebrae Pernambuco, em 2008, desenvolveu um estudo da cadeia produtiva
da avicultura, que detalha o processo produtivo da cadeia principal em dois blocos, representando os produtos de maior visibilidade: a produção de frangos de corte e a produção
de ovos. Embora apresentem características similares e estejam interligados, os blocos
convergem para produtos finais diferentes.
No estudo, a cadeia produtiva, como organização sistêmica do processo de
produção e distribuição, foi organizada em três blocos, segundo a posição nas trocas
de insumo de produtos: a cadeia principal, que apresenta a sequência de atividades em
interação na produção de frangos e ovos, produtos finais do encadeamento total, que vai
da genética aplicada ao abate; a cadeia a montante, que compõe as atividades ou elos
produtivos fornecedores de insumos e serviços para a cadeia principal (indústria de embalagens, máquinas e equipamentos, produtos químicos e farmacêuticos e ração, milho e
soja); e a cadeia a jusante, que reúne as atividades ou elos produtivos que utilizam, processam ou beneficiam os produtos da cadeia principal. Todo esse conjunto de atividades
produtivas interligadas converge para os serviços de armazenagem, distribuição e comercialização, nos mercados local, nacional e internacional, passando pela embalagem
e pelo tratamento técnico de conservação.
Os aviários produzem uma quantidade significativa de resíduos orgânicos, que
já significou um dos maiores problemas da cadeia avícola e que começa a ganhar uma
destinação econômica. Também do abate resultam resíduos como penas e carcaças, que
também podem ser aproveitados economicamente (SEBRAE, 2008b).
A jusante da cadeia principal da avicultura, o principal segmento produtivo que
utiliza aves e ovos como matéria-prima é a indústria de alimentos, no sentido mais amplo,
contemplando a produção de alimentos industrializados e semi-industrializados. Embora
possa ser classificado também como indústria de alimentos, um elo produtivo de processamento da carne para a produção de embutidos, defumados, conservas e alimentos
preparados e semipreparados foi destacado na cadeia a jusante. Atualmente, já se trabalha, em escala industrial, com a embalagem de gemas e claras de ovos em caixas de

A IMPORTÂNCIA DO MACROSSEGMENTO DE ALIMENTOS
E BEBIDAS PARA A ECONOMIA MARANHENSE

171

embalagem longa vida, separadamente, para atender, especificamente, à indústria de
alimentos — pastelarias, padarias, confeitarias.
O terceiro elo importante a jusante da cadeia é o aproveitamento dos resíduos,
tanto os que resultam do criatório, quanto os do abate das aves, assim como das cascas de
ovos, abrindo-se espaço para o desenvolvimento de novos produtos como farinha, ração
para peixe, óleo animal, adubo, entre outros.
As exigências de qualidade por parte dos consumidores sofrem alterações,
ao longo do tempo, em função de mudanças nos hábitos alimentares, na qualidade real
ou percebida dos produtos e nos valores culturais disseminados na sociedade; por outro
lado, impulsionam o surgimento de diferenciais de qualidade nos produtos da avicultura.
Passaram a ser comercializados produtos certificados, produtos orgânicos (frangos criados sem utilização de determinados produtos químicos) e produtos de origem regional
controlada, que ampliaram uma oferta que atende às demandas desse novo público consumidor (SEBRAE, 2008b).
A indústria brasileira de aves desenvolveu, nos últimos anos, produtos novos,
diversificando a oferta e agregando valor às matérias-primas, buscando segmentos de
mercado que valorizem e tenham maior poder de compra. A melhoria nas técnicas de
manejo e a modernização tecnológica resultaram em aumentos expressivos de eficiência
da produção (SEBRAE, 2008b).
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BUBALINOCULTURA
O efetivo de bubalinos no Brasil foi de 1,37 milhão de cabeças em 2015, representando um aumento de 3,5% em relação ao ano anterior. Ao considerar o período de dez
anos (2005/2015), verificou-se que esse obteve um acréscimo de 1,53% a.a., passando de
um rebanho de 1,2 milhão de cabeças, em 2005 para 1,4 milhão de cabeças, em 2015. O
Pará (38,2%), Amapá (15,00%) e São Paulo (6,7%) destacam-se como os maiores produtores dessa criação no País.
O Maranhão possui o quarto maior rebanho de bubalino no Brasil e o primeiro do
Nordeste. O rebanho do Estado vem crescendo sistematicamente, passando de 79,9 mil cabeças, em 2005 para 87,9 mil em 2015, um crescimento de 0,96% a.a. (Tabela 37).

Tabela 37. Rebanho bubalino (cabeças) e participação na
produção do Estado (em %), por UR - anos 2005 a 2015

Fonte: IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.
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As URs de Pinheiro e de Santa Inês detêm, juntas, 82,59% do rebanho do
Estado em 2015, com destaque para os municípios de Viana (18.507 cabeças), São
João Batista (7.317) e Cajari (6.024).
Quanto à exportação, nos últimos anos, houve comércio digno de nota somente
em 2012, 2013 e 2014, que foram enviados para fora do País, 2,9 mil/ton., 1,5 mil/ton., e 946
mil/kg de búfalos, respectivamente. Esses resultados, entretanto, não advêm do Maranhão.
Os búfalos são animais explorados para a produção de carne, a tração animal e
as produções de esterco e de leite. Santos et al. (2016) realizaram estudo da cadeia produtiva dos bubalinos no Estado do Maranhão, incluindo uma pesquisa com 30 produtores da
baixada maranhense. De acordo com a pesquisa, a modalidade de criação de búfalos, predominantemente, é o sistema extensivo em pastagens nativas e de baixa qualidade. Isso
se deve em grande parte ao preconceito inicial de que a criação de búfalos somente seria
viável em locais onde não se podem criar outros animais domésticos — tais como regiões
pantanosas, sujeitas a enchentes.
Durante muito tempo, a bubalinocultura realizada no Estado do Maranhão concentrou-se na produção de carne. Mas, ultimamente, a exploração leiteira começa a ocupar
espaços. Os produtores acreditam que, em futuro muito próximo, a produção intensiva de
carne e leite de búfalos em sistemas agrossilvipastoris, em pastejo rotacionado intensivo
em terra firme, torne-se plenamente sustentável dos pontos de vista biológico, econômico,
ambiental e social, com produtividade três a cinco vezes superior à dos sistemas de criação
tradicionais (SANTOS et al., 2016).
Existe certo preconceito à carne bubalina. O estudo referenciado acima, aponta
que a carne bubalina tem estado presente nas mesas dos maranhenses como carne bovina, e esse consumidor muitas vezes não conhece essa carne. Uma das conclusões do
estudo diz que essa cadeia produtiva no Estado do Maranhão ainda está em baixo nível
tecnológico e em fase de organização, necessitando também de grande investimento em
marketing para esclarecimento e divulgação do produto.
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LEITE
De acordo com o USDA em publicação do IBGE (2016), o Brasil foi o sexto maior
produtor mundial de leite em 2015, atrás de União Europeia, Estados Unidos, Índia, China e Rússia.
O efetivo de vacas ordenhadas, em 2015, foi de 21,75 milhões de animais, representando uma queda de 5,5% em relação a 2014. A redução do número de vacas ordenhadas foi observada em todas as Grandes Regiões do País, principalmente Nordeste
(-9,5%) e Norte (-6,7%). O aumento dos custos de produção, associado ao baixo preço
do leite pago ao produtor, desestimularam muitos produtores a investirem na produção,
levando alguns deles a secarem suas vacas. Como resultado, houve queda na produção
de leite. No ano de 2015, a produção de leite foi de 35,00 bilhões de litros, representando
uma retração de 0,4% em relação ao ano anterior. (IBGE, 2016).
De acordo com o Depec/Bradesco (2017), desses 35 bilhões de litros de leite,
98% são disponibilizados no mercado interno e 0,5% são exportados. Ao verificar esses
dados mais de perto, analisou-se as informações disponibilizadas pelo MDIC, referentes a
balança comercial brasileira de lácteos (NCMs 0401 0000 a 0406 9999), que apresentou
déficit de US$ 627,9 milhões. As exportações apresentaram aumento de 18,0% e as importações aumentaram em 37,3%, ambas em valor, na comparação com o mesmo período do
ano anterior. O leite em pó integral representou 51,25% das importações, em 2016, o queijo
muçarela - 11,25%, outros queijos - 9,66% e o leite em pó desnatado - 8,10% .
As exportações, em 2016, alcançaram um total de 51,6 milhões/ton., o equivalente a US$ 155,6 milhões, sendo 78,2% em forma concentrada, 15,1% em forma não
concentrada, 5,8% de queijos e 0,9% em outros produtos derivados. Do valor advindo da
exportação de lácteos, em 2016, 38,76% foram de Minas Gerais, 24,81% de São Paulo,
21,28% do Rio Grande do Sul, 14,58% do Paraná.
O IBGE (2016) aponta que o preço médio nacional foi de R$ 0,99 por litro de leite,
gerando um valor de produção de R$ 34,71 bilhões. O maior preço médio foi encontrado no
Nordeste (R$ 1,18 por litro), enquanto o menor, no Norte do País (R$ 0,87 por litro).
Ao analisar um período mais longo, de 2005 a 2015 (dados da PPM/IBGE),
observou-se que houve um considerável crescimento da produção de leite, no Brasil, que
passou de 24,6 bilhões/litros, em 2005, para 35,00 bilhões/litros, em 2015, um acréscimo
médio de 3,58% a.a. Em 2015, os Estados de Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul
juntos acumularam 52,6% de toda a produção de leite nacional.
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As projeções feitas pela OECD/FAO, publicadas no Perspectivas Agrícolas 2015
- 2024, de 2015, indicam que o Brasil é basicamente autossuficiente em laticínios e produtos lácteos e nenhuma mudança estrutural de porte está prevista durante o período dessa
projeção. O rebanho bovino deve aumentar lentamente, assim como a produção de leite que
deve continuar acompanhando a demanda interna e o crescimento populacional e a renda.
A produção de leite tem grande importância econômica para o País e para o Estado. De acordo com o MAPA, no Brasil, o leite responde por 14,9% do VBP da pecuária e
5,2% do VBP Total (incluindo a lavoura). No Maranhão, esse percentual é de 3,2% do VBP
da pecuária e 1,2% do VBP Total, demonstrando que esse rebanho tem maior importância
na economia do Brasil do que na do Maranhão, apesar de ser bastante relevante.
No Maranhão, o total de vacas ordenhadas, em 2015, foi de 624,9 mil cabeças,
que produziram cerca 393,3 milhões de litros de leite, 72 milhões a mais do que foi coletado
em 2005, quando produziu 321,2 milhões de litros de leite, oriundos quase todos de pequenos produtores rurais. A participação do Estado na produção de leite passou de 1,30%, em
2005 para 1,12%, em 2015, apesar de ter crescido uma média anual de 2,05% a.a., nesse
período (menor do que a média nacional, 3,58%). O Maranhão manteve, assim, o 16º lugar
no ranking nacional e a 4ª posição em relação à produção de leite no Nordeste.
A Figura 32 faz a comparação da distribuição da produção do leite no Estado,
nos anos de 2005 e 2015. Na figura é possível perceber o aumento da concentração da
produção a Oeste do Estado, principalmente nas URs de Grajaú, Imperatriz e Açailândia
(área em verde) indicando a dinâmica ocorrida na área.
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Figura 32. Mapa comparativo da Produção do
Leite no Maranhão, em 2005 e 2015

Fonte: IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.
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Tabela 38. Produção de leite (mil litros) e participação na produção
do Estado (em %), por UR - anos 2005 a 2015

Fonte: IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.

As URs Açailândia e Imperatriz detêm, juntas, mais de 50% da produção leiteira do Maranhão, com 112,3 milhões e 86,3 milhões de litros, em 2015, respectivamente. O município de Açailândia é o maior produtor do Estado, alcançando a produção
de 58 milhões de litros, em 2015, seguido de Amarante do Maranhão (da UR de Grajaú,
com 15,5 milhões de litros) e Porto Franco (UR Imperatriz, com 13,4 milhões de litros).
A produção de leite é muito dispersa no que diz respeito à presença geográfica, estando
presente em quase todos os municípios do Estado (exceto em Alcântara, que desde
2010 não apresenta produção).
De acordo com o Senar-MA, a raça mais utilizada de gado leiteiro no Maranhão é a girolanda, que é responsável por 80% da produção de leite no Brasil.
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É importante salientar, que segundo análise realizada no Capítulo 3 deste estudo, onde se faz um paralelo entre o consumo e a demanda atual existente no Estado,
em 2015, o leite in natura obteve excedente de produção, correspondendo a 132,3% do
necessário para abastecer o mercado interno. Não consta nesta análise a demanda por
produtos derivados do leite como queijo, leite condensado, creme de leite e iogurtes.
O Agronegócio do Leite e seus derivados desempenham um papel relevante no
suprimento de alimentos e na geração de emprego e renda para a população. De acordo
com a Embrapa, para cada real de aumento na produção no sistema agroindustrial do leite,
há um crescimento de, aproximadamente, cinco reais no aumento do Produto Interno Bruto
(PIB), o que coloca o agronegócio do leite à frente de setores importantes como o da siderurgia e o da indústria têxtil (INFOVEST).
O processamento do leite pode ser feito com duas finalidades: produção de
leite para consumo (leite pasteurizado ou leite UAT); produção de derivados. O processamento do leite e seus derivados, em nível industrial, requer a execução de diferentes
operações, conforme a Figura 33:

Figura 33. Fluxograma das operações associadas
ao beneficiamento do leite

Fonte: Venturini; Sarcinelli e Silva, 2007.
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De acordo com a Infovest, o processo produtivo de industrialização do leite se
inicia com a coleta da matéria-prima - leite in natura - nas fazendas de produtores rurais,
onde, após a ordenha, o mesmo é conservado em tanques isotérmicos de aço inoxidável
sanitário, à temperatura entre 6º C e 8º C, e encaminhado para as unidades de fabricação
(em caminhões também dotados de tanques isotérmicos e de aço inoxidável).
No recebimento da matéria-prima na fábrica, são realizadas análises para verificação de qualidade e padrão, consistindo basicamente na análise de acidez, crioscopia
(que é o processo de verificação da quantidade de água no leite), densidade, teor de gordura, microbiologia, teste de antibióticos e extrato seco total e desengordurado. Uma vez
aprovado, o leite é transferido para tanques isotérmicos de estocagem onde aguarda a
transferência para a fabricação dos produtos (INFOVEST).
Qualquer que seja o produto a que se destine o leite, a primeira operação que
se segue é a de pasteurização, acompanhada da padronização22 . Simultaneamente à pasteurização e, dependendo da produção a que se destina, o leite é submetido à padronização, que consiste na uniformização e/ou redução do teor de gordura do leite.
A partir daí, dependendo do derivado que se deseja produzir, o leite é submetido
a um processamento específico, seguido de um processo de envasamento efetuado em
máquinas também adequadas a cada tipo de produto. Principais produtos derivados: leite
em pó, leite longa vida, queijos, manteiga, soro de leite, iogurte, bebidas lácteas, leite condensado, creme de leite, nata.
Para alcançar a autossuficiência, o Governo do Estado elegeu a cadeia do leite como uma das dez cadeias prioritárias a ser trabalhada pelo Programa Mais Produção.
A Figura 33 apresenta os municípios envolvidos no Programa, pertencentes às URs de
Açailândia, Bacabal, Balsas, Caxias, Imperatriz, Presidente Dutra e Santa Inês.

A pasteurização consiste no processo de passagem do leite por equipamentos chamados pasteurizadores, onde ele é aquecido
até a temperatura de 72°C a 75°C por 15 segundos e imediatamente resfriado à temperatura de 5º C. A finalidade dessa operação é
destruir ou inativar os micro-organismos patogênicos (coliformes, staphilococusaureo, leveduras, etc.) que podem transmitir doenças
para o ser humano, mantendo intactas as qualidades nutritivas do leite.
22
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Figura 34. Mapa de distribuição da Cadeia Produtiva
de Leite no Maranhão – Programa Mais Produção

Fontes: IBGE; IMESC/SEPLAN.

A IMPORTÂNCIA DO MACROSSEGMENTO DE ALIMENTOS
E BEBIDAS PARA A ECONOMIA MARANHENSE

181

De acordo com Egon Bastos, supervisor técnico do Senar - MA (2016), a pecuária
leiteira maranhense vem enfrentando várias dificuldades, principalmente às atribuídas a falta de pesA maioria dos produtores reclama
quisa e assistência técnica que tem contribuído
do preço recebido pelo litro de
significativamente para o baixo nível tecnológico
leite. Mas, na realidade, o que
apresentado, em particular, pelos pequenos produdeveria receber maior preocutores, que são a grande maioria e para os altos
pação por parte deles é o custo
custos de produção. Há ainda que se registrar a
de produção, uma vez que o seu
baixa produtividade do rebanho, principalmente,
conhecimento e controle posno cenário das pequenas e médias propriedades
sibilitariam ajustes no sistema,
rurais. Ressalta-se ainda as más condições das
capazes de ampliar as margens
estradas, que dificultam a logística de transporte
de lucro e um retorno financeiro
das unidades produtivas até as indústrias.
mais promissor.
Fonte: Egon Bastos, Senar-MA.

Bastos aponta o baixo nível de conhecimento tecnológico dos produtores e a gestão sobre os custos de produção de leite, como os principais fatores limitantes da atividade no
Estado. Aliado a isso, ainda cabe destaque a falta de gestão mais intensa da atividade,
ausência de controles técnico-administrativos e a não assistência técnica contínua a
produtores e à fazenda.
De acordo com a Revista Maranhão Industrial, publicação da Fiema, edição
de março/abril de 2017, em Imperatriz, a expectativa é grande para a instalação, este
ano, de uma unidade da indústria de laticínios Piracanjuba. O empreendimento vai funcionar nas dependências das antigas instalações da Cooperleite, localizada no Bairro
Bacuri, e terá previsão de captação de 120 mil litros de leite por dia, gerando mais de 150
empregos diretos na fase inicial.
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OVINOCAPRINOCULTURA
O Nordeste se destaca pela vocação na criação de caprinos e ovinos, por esses animais terem uma boa adaptabilidade às condições climáticas da região, além de ser
uma atividade que requer pouco investimento de capital, com mercado consumidor local
existente. Entretanto, esses fatores somente não determinam o sucesso de uma cadeia
produtiva. Apesar das grandes mudanças ocorridas no agronegócio como um todo e da expansão de consumo dos produtos da cadeia produtiva, essa ainda atende, prioritariamente,
às necessidades de subsistência e dos mercados locais. Existem algumas regiões com
alto nível tecnológico e produção de qualidade, mas essa realidade é restrita a um número
pequeno de propriedades (CARVALHO; SOUZA, 2008).
Ainda segundo Carvalho e Souza (2008), a ovinocaprinocultura é atividade principal ou complementar da agropecuária familiar. O trabalho é dividido entre diversos membros da família, onde se destaca a participação dos jovens e das mulheres no manejo dos
animais, com pouca utilização de mão de obra contratada.
De acordo com estudo desenvolvido pela Fundação Banco do Brasil (2010c),
os ovinos e caprinos estão espalhados em todos os continentes. No entanto, existe uma
notável concentração dos caprinos na Ásia e no Norte da África, enquanto os ovinos estão
localizados principalmente na Ásia, Oceania e Europa. A China, União Europeia e Austrália
concentram mais de 30% do rebanho ovino mundial e quase metade da produção de carne.
No rebanho caprino apenas dois países, China e Índia, detêm mais de 30% do rebanho e
quase metade da produção de carne.
O comércio exterior é uma opção válida de comercialização, tanto para os produtos advindos do rebanho ovino quanto ao caprino brasileiro, apesar de pouco explorado,
principalmente pelo caprino. Foram importados no ano de 2016, US$ 1,4 milhão referentes
aos caprinos, sendo 40,3% em produtos de couro e peles, e 59,7% em artigos confeccionados da cabra-da-Caxemira23 . As exportações superaram as importações e alcançaram
US$ 2,1 milhões, sendo 63,9% em couros e peles, 32,8% em miúdos comestíveis congelados24 , 3,2% em artigos confeccionados da cabra-da-Caxemira. Somente 21,4% do valor
exportado foi proveniente de Estados do Nordeste (Piauí e Ceará), apesar da Região ter o
maior rebanho. 18,7% do valor importado destinaram-se ao Ceará, Piauí e Pernambuco.
As importações de ovinos alcançaram US$ 48,9 milhões, sendo 75,8% em
carnes, principalmente congeladas, 19,2% em tripas e 5,0% em couro e peles. As exportações ocorreram em números muito mais modestos, e figuraram em US$ 1,2 milhão, sendo
97,0% em couro e peles. O Estado do Pernambuco foi responsável por 67,9% e o Piauí,
De acordo com Lia Souza Coelho, pesquisadora do Instituto de Zootecnia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a casimira produzida com pelo de cabras brasileiras poderia ser a de espessura mais fina e de melhor qualidade do mundo (a qualidade
supera a de regiões tradicionais como o Nepal, a China, Mongólia etc.), mas, é atualmente jogada fora. Segundo a pesquisadora, a
fibra poderia ser vendida por cinco vezes acima do valor das concorrentes.
24
Devido a designação da NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul, não foi possível separar os resultados (ovinos e caprinos).
23
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por 7,0% dos valores provenientes da exportação. Somente 1,8% do valor importado eram
referentes a Estados do Nordeste (Piauí, Paraíba e Pernambuco).
O Estado do Maranhão não importou ou exportou nenhum produto referente a
ovinocaprinocultura em 2016, conforme dados do MDIC.
Os dados acima corroboram estudo realizado pela Fundação Banco do Brasil
(2010c), que apontam que o consumo da carne ovina no Brasil é maior do que a produção,
déficit coberto pela importação.
A junção das criações de ovinos e caprinos é muito comum em estudos, políticas
públicas, programas setoriais e a sua diferenciação, às vezes, não ocorre nem mesmo na
comercialização de sua carne, onde uma acaba sendo vendida por outra. O Sebrae une as
duas culturas em diversos Programas em todo o Brasil. Apesar disso, elas têm particularidades distintas e o seu efetivo será aqui levantado separadamente, para melhor avaliação.
De acordo com o IBGE, o efetivo de caprinos no Brasil atingiu 9,61 milhões de
cabeças, em 2015, representando uma variação positiva de 8,6% em relação a 2014. O
Nordeste detém o maior efetivo de caprinos, sendo responsável por 92,7% do total da espécie no País. Em relação a 2014, houve aumento de 9,9% nessa região, com cerca de 800
mil animais a mais na data de referência da pesquisa (31.12). Bahia e Pernambuco responderam por mais de 50% do efetivo nacional, com 27,4% e 25,3% do total, respectivamente,
seguidos por Piauí (12,8%) e Ceará (11,6%). Esses quatro Estados representaram 77,1%
do efetivo nacional da espécie (IBGE, 2016).
Ao analisar uma trajetória maior (período de 2005 a 2015) percebe-se que a
produção teve seus altos e baixos, sendo a maior de 10,4 milhões de cabeças (2006) e a
menor de 8,6 milhões de cabeças (2012). O crescimento médio foi negativo (-0,69% a.a.).
O Maranhão é o sétimo Estado com maior rebanho de caprinos do País e o
sétimo do Nordeste. Nos últimos 10 anos o rebanho do Estado sofreu uma redução de
-0,76% a.a., passando de 395 mil cabeças para 366 mil cabeças (Tabela 39). Percebe-se
na Figura 35, a redução das áreas com a maior concentração da produção (verde) em
grande parte do Estado.
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Figura 35. Mapa comparativo do Efetivo de Caprinos
no Maranhão, em 2005 e 2015

Fonte: IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.

As URs de Chapadinha (28,94%), de Balsas (13,73%) e de Lençóis-Munim
(13,63%) representavam quase 57% do rebanho do Estado, em 2015. Os municípios com
maiores rebanhos, em 2015 estão localizados na UR de Chapadinha: Vargem Grande
(14.749 cabeças), Chapadinha (14.500), São Bernardo (12.100), Buriti (11.850), Brejo
(11.100) e Santa Quitéria do Maranhão (10.100). Em todos os municípios do Maranhão
existem rebanhos de caprinos.
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Tabela 39. Rebanho caprino (cabeças) e participação na produção
do Estado (em %), por UR - anos 2005 a 2015

Fonte: IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.

Os produtos originados dos caprinos têm crescente procura e aceitação no mercado interno e externo. Para atender à demanda de mercado começam a ser observadas
mudanças nos segmentos de produção e comercialização, como o surgimento de criadores especializados na caprinocultura de corte e de leite, que têm superado a condição
de produtores para o mercado local ou autoconsumo.
A carne ocupa lugar de destaque nessa atividade ao ser comercializada em ambientes especializados a preços compensadores. Contudo, maiores preços são acompanhados de algumas exigências a mais, relacionadas ao padrão de qualidade desse produto
(carne oriunda de animais jovens em bom estado nutricional e sanitário) e a regularidade
de oferta. A carne do caprino tem grande valor nutritivo, uma das mais ricas em proteínas.
No abate, na ocasião da esfola, é necessário ter maior cuidado para evitar o odor característico, que não é próprio da carne e sim da pele (SILVA; DINIZ; ROSADO, 2015).
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O leite de cabra tem importante valor comercial e é bastante indicado a pessoas
idosas por seu alto valor nutritivo (exceto ferro) e de fácil digestão. Do leite de cabra se
fabricam queijos, bebidas lácteas, doces e iogurtes, sorvetes, achocolatados etc. Também
são produzidos sabonetes, shampoos, condicionadores e hidratantes.
Segundo Silva; Diniz e Rosado (2015), a cabra é o animal doméstico que possui
uma pele mais resistente e mais forte que qualquer outra pele. Sua pele é valorizada pela
elasticidade, resistência e textura apresentadas. São destinadas à fabricação de artefatos
de luxo, como: sapatos, luvas, bolsas, pelicas, camurças etc. Como subprodutos, fazem-se
cabelos para pincéis, escovas etc. Os autores atentam para a importância de evitar que a
pele se contamine com o sangue, com o esterco e com a terra, pois ela suja e se perde.
Por isso, não se deve tirar a pele e colocá-la no terreno. A pele deve ser cuidada convenientemente no abate, na esfola e na conservação.
Outro produto aproveitado é o pelo, que pode ser usado para diversos fins, dependendo da raça, do comprimento do fio, da maciez etc. Com o pelo fabricam-se feltros,
tecidos aveludados, tapetes, escovas etc.
O esterco do caprino é mais seco e tem um formato arredondado, sendo mais
fácil o seu manejo. Ele pode ser utilizado na recuperação de terrenos degradados, na
adubação de terrenos argilosos, duros e frios, nas lavouras de cana-de-açúcar e hortaliças,
sendo também recomendados para as plantas oleaginosas, fumo e, o linho. Ele também
pode ser usado como fonte de energia por meio de biodigestores.
Os especialistas referenciados aqui (Silva; Diniz e Rosado, 2015) afirmam
que o momento atual, embora bastante favorável aos produtores, é também um momento de grande expectativa para toda a cadeia produtiva desse agronegócio. Essa expectativa decorre da necessidade de modernização de importantes elos dessa cadeia,
principalmente naqueles segmentos na pós-porteira das fazendas, nas atividades agroindustriais, nas ações mercadológicas, na distribuição e comercialização dos produtos.
Seja qual for a finalidade da exploração, a localização do criatório deve ser nas proximidades de um bom centro consumidor.
Ao contrário dos caprinos que tiveram redução do rebanho no período analisado, os ovinos apresentam crescimento.
O efetivo de ovinos foi de 18,41 milhões, em 2015, com uma variação de 4,5%
em relação a 2014. Ao analisar a série histórica do efetivo de 2005 a 2015 foi possível
observar que houve um crescimento médio de 1,68% no período. A região Nordeste se
destaca na criação de ovinos e concentrou 60,6% do rebanho nacional no último ano. A
região Sul figura em seguida, representando 26,5% do efetivo da espécie, acompanhada
pelas regiões Centro-Oeste (5,6%), Sudeste (3,8%) e Norte (3,6%).
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Segundo o IBGE, foram tosquiados 3,67 milhões de ovinos, em 2015, o que
corresponde a 19,9% do efetivo nacional da espécie, representando uma queda de 7,7%
em relação a 2014. O efetivo de ovinos tosquiados está concentrado na região Sul do País
(98,0%), particularmente no Rio Grande do Sul, que participou com 88,7% do efetivo total e 90,6% do regional. Vale ressaltar, que na região Nordeste a criação desses animais
destina-se basicamente à produção de carne, enquanto na região Sul tem-se também a
produção e a comercialização de lã.
Em 2015, o Maranhão possuía o 13º maior rebanho de cabeças de ovinos do
Brasil e o sétimo do Nordeste. O rebanho do Estado vem crescendo sistematicamente, e
passou de 226,5 mil, em 2005 para 255,1 mil cabeças, em 2015, um crescimento médio
anual de 1,20%. Percebe-se, na Figura 36, que a criação de ovinos esta disseminada em
todo Estado, sendo que em 2015 esse fato acentua-se, com a redução da faixa laranja
escura, que indica menor concentração.
As URs que concentram a maior parte do Rebanho de ovinos no Estado são
UR Lençóis-Munim (13,76% do total), UR Balsas (13,27%) e UR Imperatriz (12,51%). Os
municípios com destaque são: Araioses (da UR Lençóis-Munim, 9.500 cabeças), Paulino
Neves (UR Lençóis-Munim, 8.600), Senador La Rocque (UR Imperatriz, 7.846), Magalhães
de Almeida (UR Chapadinha, 7.800), Amarante do Maranhão (UR Grajaú, 7.128), Açailândia (UR Açailândia, 6.109) e Tutóia (UR Lençóis-Munim, 5.500).
Somente os municípios de Belágua, Central do Maranhão, Itapecuru-Mirim e
Sucupira do Norte não registraram efetivo de ovinos em 2015.
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Figura 36. Mapa comparativo do Efetivo de Ovinos
Maranhão, em 2005 e 2015

Fonte: IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.
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Tabela 40. Rebanho ovino (cabeças) e participação na produção
do Estado (em %), por UR - anos 2005 a 2015

Fonte: IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.

O potencial produtivo da espécie ovina passa pela produção de carne, leite, pele
e lã. A carne ovina abrange três tipos de animais: o cordeiro, animal que varia de 4 meses a
1 ano; o carneiro, animal adulto e castrado e a ovelha, fêmea adulta, que fornece leite e lã.
A carne mais consumida é a de cordeiro. Possui textura lisa, macia, coloração rosa - avermelhada, de consistência firme e com pouca gordura. Nos animais mais velhos, a gordura
é mais escura e abundante. A produção de carne dos ovinos depende, principalmente, da
sua alimentação, do controle e manejo das pastagens e do seu aproveitamento racional. O
rendimento de carne de um ovino é, geralmente, em torno de 50%.
Na ocasião do estudo da Fundação Banco do Brasil, cerca de 50% da carne ovina, consumida no Nordeste e Centro-Oeste, eram provenientes do Uruguai, da Argentina
e da Nova Zelândia, demonstrando uma possibilidade enorme de mercado a ser conquis-
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tado, principalmente porque no Brasil, especialmente no Nordeste, tem-se potencial para
produzir carne de melhor qualidade do que a importada.
Nas criações extensivas e as que ficam muito distantes dos mercados consumidores, de um modo geral, a produção de lã é a mais indicada, sendo, nesse caso, a
produção de carne uma atividade complementar, pois o objetivo primário do criador é a lã.
A produção do leite pode variar muito de acordo com o ambiente, o manejo a
que são submetidos, e a raça. O leite de ovinos é ótimo para a produção de queijos, como
o Pecorino e o Roquefort, que são muito conhecidos em todo o mundo.
A raça mais indicada para a produção de peles é a Karakul, produtora da famosa
pele conhecida por Astracã, as peles são obtidas de cordeiros, após seu nascimento. Uma
boa alternativa de produção é a criação de ovinos deslanados, criados com o propósito de
obter produção de carne e peles.
O mercado tem se expandido e as perspectiva é que continue assim, entretanto,
em uma velocidade moderada. Um grande desafio da cadeia é que a grande maioria dos
abates de animais ainda acontece de forma clandestina, sem qualquer tipo de inspeção. O
número de frigoríficos especializados no abate de ovinos ainda é muito pequeno. Estimase que em todo o Nordeste o abate formal (oficial, com inspeção) representa apenas 1,2%
do número total de animais abatidos (AGEITEC/EMBRAPA). Os abates e vendas de fundo
de quintal não são detectados pelas estatísticas oficiais, mascarando os dados referentes
à comercialização e consumo efetivos desses produtos, além de elevar de maneira significativa a capacidade ociosa dos abatedouros, tornando os empreendimentos deficitários.
A ovinocaprinocultura é uma das dez cadeias prioritárias a ser trabalhada com foco
no abastecimento do Estado e na busca pela autossuficiência do Programa Mais Produção
do Governo do Estado, já mencionado anteriormente. Entre outas providências, na primeira
etapa do programa, serão adquiridas 260 máquinas forrageiras25 . O Imesc, juntamente com
a Sepab, apresentou um mapa, envolvendo a cadeia produtiva, explicitando a região atendida pelo Programa (Figura 37). É possível observar que nele estão contidos 16 municípios
(Tutóia, Araioses, Água Doce do Maranhão, Santana do Maranhão, Santa Quitéria do Maranhão, São Bernardo, Magalhães de Almeida, Urbano Santos, Anapurus, Milagres do Maranhão, Mata Roma, Belágua, São Benedito do Rio Preto, Brejo, Buriti e Chapadinha).

Segundo o site do Governo do Estado foram entregues em abril de 2017, 237 trituradores forrageiros que auxiliarão famílias de 13
municípios das regiões do Baixo Parnaíba e do Vale do Itapecuru no processamento dos alimentos dos animais.
25
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Figura 37. Mapa de distribuição da Cadeia Produtiva de
Ovinocaprinocultura no Maranhão – Programa Mais Produção

Fontes: IBGE; IMESC/SEPLAN.
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PECUÁRIA DE CORTE
Essa é uma das principais cadeias produtivas do Brasil e tem grande parte
dela apoiada no Macrossegmento de Alimentos e Bebidas. Dentro dessa perspectiva, a
carne é o seu principal produto e a maior parte dela é consumida in natura. São inúmeras
variedades de cortes que vão à mesa dos consumidores. Estima-se que sejam mais de
90 cortes entre eles os miúdos e algumas partes para paladares mais exóticos, como os
testículos, o miolo do cérebro. O diafragma, o pulmão, o esôfago e o baço também podem ser servidos à mesa. As tendências apontam para a experimentação gastronômica
e o comércio de muitas iguarias cria força.
O aproveitamento de um boi não se restringe ao consumo de sua carne. A possibilidade de aproveitamento de 100% do boi traz a essa cadeia e a seus elos inúmeras
oportunidades de criação de valor, dentro e fora do macrossegmento estudado.
O couro, por exemplo, tem aplicação principal na confecção de calçados,
produção de móveis, vestuário, luvas e até pode ser transformado em gelatina26 . O sebo
se transforma em matéria-prima para o sabão e detergente; o pelo da orelha e a crina podem ser utilizados em pincéis; as tripas se transformam em embutidos; o sangue é usado
na fabricação de ração animal; as glândulas hormonais como a hipófise e a tireoide são
utilizadas para fins medicinais, entre outros.
É, entretanto, um desafio alcançar o aproveitamento total do abate, pois é necessário que o frigorífico esteja estruturado para isso, alinhado com o mercado consumidor
e de acordo com às inspeções requeridas.
Para compreender o tamanho desse
mercado, levantou-se o efetivo de bovinos e seu
consumo. Em 2005, no Brasil, foram mapeadas
207,2 milhões de cabeças de gado bovino e,
em 2015, esse número passou para 215,2 milhões de cabeças, um crescimento médio anual
de 0,38% (dados da PPM/IBGE). Mato Grosso (13,65%), Minas Gerais (11,05%) e Goiás
(10,17%) destacam-se como os principais Estados criadores de gado bovino do País.

O sistema de criação de bovinos
no Brasil é a pecuária extensiva,
ou seja, o boi criado solto no pasto, alimentado à base de capim.
O sistema de confinamento, que é
a criação do boi à base de ração
em pequenos espaços, responde
por 10% do total de abates.
Fonte: Depec/Bradesco, 2017.

O rebanho bovino brasileiro cresceu nos últimos anos apoiado pelo aumento
do consumo interno e das exportações. O Brasil é o segundo rebanho no ranking munO couro destinado à fabricação de gelatina é extraído após o seu processamento no curtume, que retira a parte central e envia para
a indústria automobilística, vestuário, calçadista etc., e o que sobra, os retalhos são direcionados para a industrialização.
26

A IMPORTÂNCIA DO MACROSSEGMENTO DE ALIMENTOS
E BEBIDAS PARA A ECONOMIA MARANHENSE

193

dial (22,5%), atrás somente da Índia (31,1%) (dados da USDA, 2016), que tem no búfalo27
(carne considerada como bovina pela classificação internacional) como um dos seus
principais produtos exportados. Ao considerar o abate de bovinos, o Brasil (16,7%) fica
atrás somente da China (20,7%).
O Brasil figura também em segunda posição entre os países produtores (16,3%)
e consumidores (13,7%) de carne bovina, atrás somente dos EUA (USDA, 2016). Segundo
a USDA, o mercado interno consome 80,8% do complexo carne e exporta 19,2%.
A exportação é um importante mercado para esse macrossegmento, já que o
Brasil também é o segundo do mundo nesse tipo de comércio de carne bovina, sendo
responsável por 19,2% da carne exportada, atrás somente da Índia (20,2%). As perspectivas para o futuro, para os atuantes nessa cadeia, são promissoras, no que diz respeito
ao mercado externo, devido aos investimentos realizados para modernização e no Porto
de Itaqui. A expectativa do Governo do Maranhão é que o Porto se torne destino da carne
processada da região Centro-Norte do Brasil e de que o Estado também se torne, aos
poucos, um grande exportador (EMAP, 2017).
De acordo com o MDIC, em 2016, foram exportados dentro do complexo Bovino:
89,4 mil/ton. de boi em pé (US$ 185,3 milhões), sendo 6,1% provenientes do Maranhão;
938,4 mil/ton. de carnes congeladas (US$ 3.587,6 milhões), sendo 0,3% do Maranhão;
135,8 mil/ton. de miudeza (US$ 312,2 milhões), sendo 0,7% do Maranhão; e 34,9 mil/ton.
em outros produtos (US$ 109,4 milhões), sendo 2,6% advindos do Maranhão. No Brasil
ainda foram exportados 137,6 mil/ton. de carne resfriada (US$ 757,2 milhões), essas sem
nenhuma contribuição do Estado.
Ao analisar os últimos cinco anos, percebe-se um incremento na participação
no total exportado referente ao complexo Bovino, com a adição, em 2015 e 2016 da exportação de bois em pé, fazendo com que o Estado passasse de 0,10% a 0,72% do total
exportado no País, uma adição de 70,7% ao ano. Não foi incluída nessa análise, o couro
de boi, que também tem despontado nas exportações.
O rebanho bovino tem grande importância econômica para o País e para o Estado. De acordo com o MAPA, no Brasil, o rebanho bovino responde por 39,7% do VBP da
pecuária e 13,9% do VBP Total (incluindo a lavoura). No Maranhão, esse percentual é de
96,0% do VBP da pecuária e 35,3% do VBP Total, demonstrando que esse rebanho tem maior
importância na economia do Maranhão do que na do Brasil.
O Estado do Maranhão possui o 12º maior rebanho bovino do Brasil e o segundo
do Nordeste, em número de cabeças. Nos últimos 10 anos, o rebanho do Estado apresentou crescimento sistemático, saindo de 6,4 milhões de cabeças, em 2005 para 7,6 milhões,
em 2015, o que resultou em um crescimento médio anual de 1,71%. Com um crescimento
O consumo do búfalo tem sido ampliado devido ao aumento de renda que elevou a demanda por proteína animal na Ásia e no
Oriente Médio, onde a carne do búfalo é uma alternativa mais dura e barata que a do boi.
27
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acima do nacional, o Estado ganhou em participação de produção, passando de 3,1% a
3,6% do rebanho brasileiro.
De acordo com o IBGE (2016), nos últimos anos, foi possível observar um deslocamento da produção de bovinos para o Norte do País, o que se deve, em parte, aos baixos
preços das terras, disponibilidade hídrica, clima favorável, incentivos governamentais e
abertura de grandes plantas frigoríficas.
A Figura 38 faz a comparação da distribuição do efetivo de bovinos no Estado,
nos anos de 2005 e 2015. Na figura é possível perceber o aumento da concentração do
rebanho a Oeste e no Centro (área em verde) indicando a dinâmica ocorrida na área. De
forma complementar, a Tabela 41 detalha os dados por URs, ano a ano, no período analisado, bem como a sua participação na produção estadual e a taxa de crescimento ao ano.

Figura 38. Mapa comparativo do Efetivo de Rebanho
Bovino no Maranhão, em 2005 e 2015

Fonte: IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.

Carnes de bovinos, salgadas/em salmoura/seca/defumadas; tripas; pâncreas; sêmens e sebos bovinos.
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Na realidade maranhense, a criação de bovinos é encontrada em todas as
URs, com destaque para UR Santa Inês (que detinha 17,32% do rebanho em 2015), UR
Bacabal (12,64%), UR Grajaú (11,98%), UR Imperatriz (11,95%), UR Balsas (10,10%),
como mostra a Tabela 41. Os maiores rebanhos são encontrados nos municípios de
Açailândia (444.815 cabeças), Amarante do Maranhão (251.609), Santa Luzia (202.513),
Bom Jardim (168.141) e Grajaú (160.822).
O rebanho maranhense tem predominância de gado de corte. Em 2015, foram
abatidas 839.121 cabeças de gado no Maranhão (11% do total do rebanho no Estado).
Em 2016, o total abatido foi de 776.772, e o Estado ocupou a 12ª posição no ranking
nacional de animais, no ano.

Tabela 41. Rebanho bovino (cabeças) e participação na produção
do Estado (em %), por UR - anos 2005 a 2015

Fonte: IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.
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A perspectiva, de acordo com a OCDE; FAO (2015), é de que a produção
brasileira de carne deve continuar seguindo um rápido crescimento na próxima década. A
desvalorização do real brasileiro em relação ao dólar, os baixos custos projetados de alimentação, a genética animal melhorada juntamente com melhor saúde e nutrição, combinado com uma demanda crescente interna e internacional devem sustentar a expansão
projetada da produção brasileira de carne.
O Maranhão foi certificado, em 2014, pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) como zona livre internacional de febre aftosa, o que trouxe ao Estado expectativa
de ampliação da pauta exportadora com um produto de maior valor agregado, já que ele
agora está habilitado a exportar para todas as comunidades internacionais. A possível atração de novos investimentos de indústrias frigoríficas aumentam as perspectivas da cadeia.
Em 2014, a Fiema apontava a necessidade de aumento do tamanho do rebanho
para que novos investidores industriais se instalassem na região. De acordo com Cíntia
Machado, na revista Maranhão Industrial, publicação da Fiema, seriam necessárias pelo
menos 12 milhões de cabeças de gado para que uma quinta planta industrial fosse instalada no Estado (na data da publicação estavam em funcionamento a Fribal, em Imperatriz
e Santa Inês, a JBS, em Açailândia e a Frigotial, em Timom).
Ao realizar um paralelo entre o consumo e a demanda atual existente no Estado,
a estimativa, baseada em dados oficiais, é de que o Maranhão produz somente 1,5% da
atual demanda, sendo insuficiente para o abastecimento do mercado interno. Lembrando
que não entram nessa conta os abatedouros clandestinos.
Para alcançar a autossuficiência, o Governo do Estado elegeu a cadeia da carne
e o couro como uma das dez cadeias prioritárias a serem trabalhadas pelo Programa Mais
Produção. A Figura 39 apresenta os 51 municípios envolvidos no Programa, pertencentes as
URs de Açailândia, Bacabal, Balsas, Caxias, Grajaú, Imperatriz, Presidente Dutra e Santa
Inês. Na UR de Imperatriz somente o município de São João do Paraíso não está incluído.
O Brasil tem o menor custo de produção do mundo, pois enquanto sua alimentação é a base de pastagem, a dos outros players é à base de ração. Com isso, a carne
brasileira tem a favor do seu marketing o baixo teor de gordura e a ausência de hormônios de
crescimento. Essa alimentação elimina o risco de surto de vaca louca no gado. Nos players
que utilizam ração à base de farinha de osso esse risco é elevado (DEPEC/BRADESCO, 2017).
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Figura 39. Mapa de distribuição da Cadeia Produtiva de Carne e
Couro no Maranhão – Programa Mais Produção

Fontes: IBGE; IMESC/SEPLAN.
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Estudo do MAPA (2007a) conclui que os elos dessa cadeia ainda têm importantes
problemas de coordenação. Esse fato decorre principalmente da cultura do produtor rural,
dos limites na implementação da legislação sanitária, da capacidade de intervenção dos
órgãos sanitários responsáveis, das diferenças tecnológicas, econômicas e sociais entre as
diferentes regiões do País e, sobretudo, dos diferentes níveis de profissionalização do setor.
Destacam-se a jusante nessa cadeia, o processamento dos subprodutos do boi,
ou seja, os abatedouros e frigoríficos; as indústrias de embutidos, enlatados e as demais
processadoras de alimentos; os distribuidores, atacadistas, varejistas; as tradings. A cadeia de pecuária de corte fornece matéria-prima para indústrias de transformação ligadas
a outros macrossegmentos como o couro (curtumes, calçados, vestuário, automobilística).
Outros importantes elos da cadeia são as indústrias de apoio ao segmento a montante com
destaque às indústrias químicas, bens de capital, energia elétrica e combustível, equipamentos de proteção, gases refrigerantes, manutenção etc.
Houve estagnação no consumo da carne bovina na última década nos principais países. O consumo no Brasil tem caído nos últimos anos. De acordo com a revista
Valor Econômico, em 2016, o consumo per capita de carne bovina recuou para o menor
patamar em 15 anos, 30,7%.
Nos países mais ricos, esse fato pode ser explicado por dois motivos principais. O
primeiro deles ligado ao nível de saciedade alimentar já atingido e o segundo, à imagem das
carnes vermelhas junto ao consumidor. “Carnes brancas” são consideradas mais saudáveis,
principalmente as de aves e peixes. Nos países de renda mais baixa, uma grande limitação
é o preço do produto. O Brasil, pelas peculiaridades do seu mercado interno, combina todos
esses fatores para explicar o comportamento da sua demanda (MAPA, 2007a).
A criação de valor se torna essencial para a cadeia em momentos de expansão
de outras cadeias concorrentes, de menor valor de consumo e aumento de consumidores
que extraem a carne vermelha de seu cardápio, e aprender a lidar com a volatilidade da
economia é essencial para as indústrias processadoras de alimentos.
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SAIBISA
MA
O processo da produção da carne bovina no Maranhão, inicia-se com o criador
que vende diretamente ao frigorífico ou, indiretamente, com o envolvimento de comerciantes
ou corretores de animais. Referidos intermediários realizam ainda a aquisição simultânea
de bovinos para recriadores e engordadores, podendo gerar futuros negócios entre si. Por
sua vez, o frigorífico negocia seus produtos com os distribuidores ou diretamente com os
varejistas (lojas de carne ou supermercados), que levam o produto ao consumidor final.
Entre os intermediários, há a figura do marchante, capitalizado, que compra bovinos de criadores para abate em frigorífico privado, que também funciona como
prestador de serviço, ou no matadouro público municipal. Nesse último caso, a carcaça,
o couro, as vísceras e os miúdos ficam com o marchante, que os vende no mercado varejista, composto pelo próprio marchante, açougueiro, feirante, pequeno supermercado
ou fateiro (vendedor de miúdos e vísceras).
Extraído de estudo “A agroindústria da carne bovina no Nordeste”, realizado pelo Banco do Nordeste, capítulo referente a cultura maranhense, em 2012.
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SUINOCULTURA
A carne suína teve em 2016, de acordo com os dados da USDA, referenciados
pelo Depec/Bradesco, uma participação de 14,5% no consumo de carnes do Brasil, atrás
da carne bovina (38,6%) e de frango (46,8%). Apesar de ainda estar na terceira posição no
consumo de carne no Brasil, o consumo dessa carne tem aumentado.
A ABCS (Associação Brasileira dos Criadores Suínos) aponta que o consumo
de carne suína per capita anual está em crescimento, e deve alcançar 18 kg, em 2018 (em
2015, eram 15 kg), mas para isso é necessário desmitificar preconceitos que foram criados ao redor da carne suína no País, que é a carne mais consumida no mundo. Os dados
mundiais (USDA) revelam que o seu consumo no mundo, em 2016, figurou em 42,9%, à
frente da carne bovina (22,5%) e do frango (34,6%).
De acordo com publicação do IBGE (2016), o Brasil, em 2015, figurou na quarta posição mundial com relação à produção de carne suína, segundo a USDA, atrás
de China, União Europeia e Estados Unidos. O efetivo de suínos no Brasil foi de 40,33
milhões de cabeças, em 2015, originando um aumento de 6,3% em relação a 2014. A
série histórica do efetivo desde 2005 aponta um crescimento médio anual de 1,70%, com
destaque para o Mato Grosso do Sul, que cresceu a produção total em 7,68% a.a., ultrapassando o dobro do efetivo. Entretanto, os três Estados da região Sul, em 2015, ainda
permaneciam nas primeiras posições do ranking e juntos foram responsáveis por quase
a metade de toda a produção nacional (49,3%).
A grande apreciação dos produtos relacionados a suinocultura impulsiona as
exportações, que em 2016, foram realizadas principalmente pela região Sul (82,2%) e
com menor participação das regiões Centro-Oeste (14,4%) e Sudeste (3,5%). Com uma
receita de mais de US$ 1,475 bilhão, entre carnes em pedaços congeladas (91,4%), miúdos (5,9%) etc., o Brasil exportou 16% a mais que em 2015, em valor. São mais de 724
milhões de toneladas de produtos advindos dessa cadeia produtiva. Foram importadas
14 milhões de toneladas de produtos da suinocultura no ano de 2016, o equivalente a
US$ 91,9 milhões, sendo a maioria (80,2%) de tripas e cerdas de porco. O Estado do
Maranhão não contribuiu com a balança comercial suína.
O rebanho suíno tem relevante importância econômica para o País. De acordo
com o MAPA, no Brasil, o rebanho suíno responde por 7,9% do VBP da pecuária e 2,8% do
VBP Total (incluindo a lavoura). No Maranhão, esse percentual é de apenas 0,2% do VBP
da pecuária e 0,1% do VBP Total, demonstrando que esse rebanho tem maior importância
na economia do Brasil do que na do Maranhão.
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Segundo a agência Prodetec, o Nordeste apreO ciclo produtivo no setor
senta excelentes condições para melhoria da produção suinícola é de 1 ano e meio, ou
de suínos, aliando fatores como mão de obra, tecnologia,
seja 18 meses entre o nascidemanda, disponibilidade de áreas, recursos para invesmento e o abate do suíno.
timento e custeio, entre outros. Apesar da atividade se
deparar hoje com alguns obstáculos na região, a soma
Fonte: Depec/Bradesco, 2017.
deles está muito aquém das vantagens e oportunidades
oferecidas. Todo esse panorama, entretanto, não impediu
que o rebanho suíno da região experimentasse declínio ao longo do atual século e, particularmente, nos últimos três anos, quando decresceu 8,5%.
O rebanho de suínos do Maranhão é o 10º maior do País e o segundo do Nordeste. Considerando os últimos 10 anos, houve uma redução no quantitativo de cabeças
no Estado, e esse passou de 1,7 milhão de cabeças, em 2005 para 1,2 milhão em 2015,
um decréscimo de 2,97% a.a. Os resultados negativos, em um momento de crescimento
de produção nacional, fizeram com que a participação do Maranhão, nos resultados
nacionais, passasse de 4,9%, em 2005 para 3,1%, em 2015. Alguns municípios como
Pedro do Rosário, Penalva, Viana, São João do Soter e São Vicente Ferrer, que estavam
entre as primeiras posições no ranking de produção estadual, tiveram seu efetivo reduzido a mais de 20% a.a., entre 2005 e 2015.
A Figura 40 faz a comparação da distribuição do efetivo de suínos no Estado,
nos anos de 2005 e 2015. Na figura é possível perceber, principalmente, a substituição
da faixa verde por laranja indicando a dinâmica ocorrida na área, que aponta para a
redução da atividade em diversas áreas do território. De forma complementar, a Tabela
42 detalha os dados por URs, ano a ano, no período analisado, bem como a sua participação na produção estadual e a taxa de crescimento ao ano.
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Figura 40. Mapa comparativo do Efetivo de Suínos
no Maranhão, em 2005 e 2015

Fonte: IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.

Atualmente a produção suína está concentrada principalmente em três URs,
que possuem mais de 50% do rebanho do Estado: UR Lençóis-Munim (20,48%), UR
Chapadinha (19,22%) e UR Pinheiro (15,48%). Os municípios com maior destaque são:
Vargem Grande (UR Chapadinha, 45,6 mil cabeças), Araioses (UR Chapadinha, 41,5
mil), Pirapemas (UR Lençóis-Munim, 37,9 mil), Anajatuba (UR Lençóis-Munim, 35,2 mil)
e Santa Quitéria do Maranhão (UR Chapadinha, 32,3 mil).
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Tabela 42. Rebanho suínos (cabeças) e participação na produção
do Estado (em %), por UR - anos 2005 a 2015

Fonte: IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.

A ABCS e o Sebrae juntamente a Markestrat realizaram um mapeamento
da Suinocultura no Brasil em 2016, a partir dos dados de 2015. A seguir algumas das
conclusões do estudo:
A suinocultura brasileira assume diferentes contornos quando se observa a escala
de produção, o nível de adoção tecnológica e o arranjo produtivo entre o produtor e a empresa de processamento. Na região Sul há o predomínio de pequenos suinocultores integrados ou cooperados, especializados em determinada fase da produção, já a região Sudeste
é marcada por produtores independentes com produção de ciclo completo. Essas regiões
são caracterizadas por seus sistemas adaptados a seus mercados e ambas têm ganhado
eficiência e competitividade.
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Já na região Nordeste o perfil do suinocultor é 100% independente, caracterizadas por granjas com tamanho médio de aproximadamente 200 matrizes. O mapeamento
identificou 4 granjas em operação, com cerca de 2.500 matrizes em produção, 100% realizada por suinocultores independentes.
Enquanto nos sistemas de produção integrados e cooperados, o suinocultor
tem as transações a jusante asseguradas por relações de contratos e realizados diretamente com a agroindústria, nos sistemas de produção independentes, essas não possuem
contrato de compra e venda e é realizado no mercado spot29.
O modelo independente está presente em diferentes escalas em praticamente todos os estados brasileiros, incluindo o Maranhão. A maioria dos produtores que dele faz parte realiza o Ciclo Completo, em suas granjas, desenvolvendo todas as atividades do manejo
reprodutivo das matrizes até as relacionadas à terminação do cevado para posterior abate.
O modelo independente conta com produtores rurais tradicionais, que compram
insumos para sua produção e comercializam os suínos com a agroindústria sem a presença de vínculos contratuais formais.
A montante, os insumos utilizados
para a produção de suínos no Brasil contemplam
a alimentação animal, medicamentos e vacinas,
genética, infraestrutura e despesas gerais (energia elétrica, reparos, manutenção e combustível).

O milho é um importante insumo
para a cadeia produtiva dos suínos.
Estima-se que 25,1% de todo o
milho consumido no Brasil é destinado à suinocultura.
A ração juntamente com os medicamentos e vacinas são os principais fornecedores de insumos para
esta cadeia produtiva.
Fonte: Abimilho

De acordo com a Embrapa, a suinocultura é uma cadeia produtiva complexa, onde
participam diversos segmentos e atores. Ela está
posicionada entre as mais dinâmicas do País,
pelos efeitos positivos e multiplicadores que causa nas cadeias dos insumos como milho e soja
e nos setores da industrialização, dos transportes, da indústria química e biológica, das
rações, dos serviços, entre outros.
No que tange aos produtos, do faturamento total dos frigoríficos, 74% foram
obtidos com as vendas dos produtos processados e 26% em produtos in natura em diversos
cortes (lombo, pernil, carré, barriga, toucinho etc.). Juntam-se a esses o bacon, que é o
toucinho defumado, que é usado para dar sabor a outros pratos e os pés, orelhas e rabo
que apuram o sabor de pratos como a feijoada. Normalmente, são vendidos já salgados. A
geleia concentrada feita dos mesmos é usada para fazer caldos.
Conforme informação da EMBRAPA apud Sebrae (2008d) há mais de 100 subprodutos da carne suína. Os mais conhecidos no Brasil são: bacon, costelinha, lombo
Transações em que a entrega da mercadoria é imediata e o pagamento é feito à vista.
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defumado, linguiça (blumenau, colonial, churrasco, calabresa, toscana), salame (italiano
e milano), copa, morcela, torresmo e pernil (tender e parma). Aproximadamente, 70% da
carne é transformada em embutidos.
É importante destacar que tudo do suíno é aproveitado, de tripas a orelhas,
sangue, vísceras etc., desde a fabricação de subprodutos, passando pela indústria
farmacêutica e cosmética e chegando à produção de pincéis (SEBRAE, 2008d).
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AQUICULTURA
A produção mundial de pescado continua crescendo em ritmo compatível com
o crescimento populacional graças à aquicultura, que já responde hoje pela metade, praticamente, de todo pescado consumido no mundo (ACEB, 2014)30. De acordo com a FAO
apud Sebrae (2015a), a aquicultura é o cultivo de organismos aquáticos, como peixes,
crustáceos, moluscos e plantas aquáticas, envolvendo tanto o cultivo de água doce quanto
o de água salgada, em organismos sob condições controladas.
As atividades da aquicultura foram se intensificando à medida que a população
e a demanda cresciam e a pesca extrativa estagnava.
Com a estabilização da produção pesqueira mundial, por causa, principalmente,
da sobrepesca (pesca predatória, realizada de forma desenfreada e não sustentada) e da
poluição dos mares e rios, houve uma diminuição das capturas em aproximadamente 3%
nos últimos 10 anos, e somado ao crescimento populacional a uma taxa média de 1,2% ao
ano, a aquicultura é considerada como a principal fonte de proteína animal para a humanidade nas próximas décadas (FAO, 2012 apud OCDE; FAO, 2015).
O Brasil, apesar de ainda não estar entre as maiores produções mundiais, tem
condições para alcançar esse patamar. De acordo com o 1º Anuário Brasileiro da Pesca
e Aquicultura (2014), em 2010, o País estava somente em 19º lugar no ranking mundial
da produção de pescados, com 0,75% da produção. A China, no mesmo período, veio em
primeiro com 37,7% da produção, seguidos da Indonésia (6,9%) e da Índia (5,6%). Ao considerar somente os produtos da aquicultura, o Brasil passou para 17ª posição no ranking,
com 0,61% da produção (dados do Boletim Estatístico da Pesca e Aquicultura, divulgado
em 2011, pelo antigo Ministério da Pesca e Aquicultura).
A referida publicação expõe a opinião
de Fabio Hazin, doutor em oceanografia, professor da Universidade Rural de Pernambuco, que
acredita que o Brasil, além de possuir uma grande
disponibilidade de áreas cultiváveis em águas
continentais e marinhas, associadas a condições
ambientais e climatológicas altamente favoráveis
ao desenvolvimento da aquicultura, ele possui um
grande mercado interno e competência instalada
nas suas indústrias de processamento e conservação do pescado em condição de competir com

Quantidade de água disponível,
clima e geografia favoráveis à
aquicultura, além de uma grande
biodiversidade e fronteiras de
pesca extrativa ainda não exploradas podem tornar o Brasil um dos
grandes produtores do setor.
1º Anuário Brasileiro da Pesca e
Aquicultura – ACEB.

A ACEB (Associação Cultural e Educacional Brasil) desenvolveu, em 2014, o 1º Anuário de Pesca e Aquicultura Brasileiro, com o
patrocínio do MPA e da Itaipu Binacional.
30
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qualquer país do mundo. No entanto, Hazin destaca que a produção nacional deve ser
estimulada por meio de pesquisas tecnológicas.
O setor de pesca e aquicultura desempenha um papel fundamental na segurança alimentar do Brasil, fornecendo uma fonte importante de proteínas e uma subsistência para milhões de famílias. Estima-se que cerca de quatro milhões de pessoas
estejam direta ou indiretamente envolvidas nesse setor. A produção da aquicultura tem
sido significativa, com uma taxa média de crescimento de cerca de 9% ao ano na última
década31 (OCDE; FAO, 2015). Da atividade pesqueira brasileira é gerado um PIB nacional de R$ 5 bilhões, mobilizando 800 mil profissionais e proporcionando 3,5 milhões de
empregos diretos e indiretos (ACEB, 2014).
O relatório Perspectivas Agrícolas (2015-2024) citado acima, foi elaborado pela
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a Organização
das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), e aponta um cenário presente e
um futuro. Segundo ele, o Brasil é atualmente o segundo maior produtor de aquicultura no
continente americano após o Chile. Os principais aumentos estão ocorrendo nas espécies de
água doce, com produção dominante, com a maricultura32 representando cerca de 15% do
total. As perspectivas para aquicultura são boas, com um crescimento esperado na produção
de 52% acima do nível médio, para 2012-14 até 2024, impulsionado pelo aumento da demanda interna e pelas políticas nacionais que apoiam o crescimento sustentável do setor. Os
principais desafios para uma maior expansão estão relacionados às questões ambientais e
aos prováveis impactos da aquicultura na biodiversidade e nos serviços de ecossistema.
A publicação acima apontava para o andamento dos esforços para fortalecer a
colaboração entre o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) e o Ministério do Meio Ambiente
(MMA) para tratar da sustentabilidade do setor. Entretanto, com a incorporação do MPA ao
Ministério da Agricultura, os trabalhos foram estagnados, trazendo prejuízos ao setor. Essa
análise foi realizada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) ao realizar o
balanço do setor em 2016, que aponta problemas na transição devido a redução de pessoal.
Do ponto de vista do consumo, os ventos são favoráveis. Apesar da divergência entre os relatórios setoriais a respeito do indicador do consumo per capita, todos são
unânimes em apontar crescimento considerável. O estudo do Sebrae (2015) avalia o
período de 1999 a 2011 e aponta que o consumo per capita passou de 6,15 kg/hab/ano
para 11,17 kg/hab/ano, um aumento de 81%. Já o relatório da FAO, indica que esse consumo per capita passou de 6,0 kg, em 2005 para 9,9 kg, em 2014. As perspectivas da FAO
são de que esse consumo atinja 12,7 kg per capita, em 2024.
Os principais fatores que levaram a esse aumento foram o incentivo ao consumo por meio de políticas públicas, sobretudo pelo viés da “alimentação saudável”, ao
crescimento, no Brasil, da culinária japonesa, ao baixo preço de espécies importadas e ao
Os dados sobre aquicultura haviam sido revistos recentemente pelo Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), na data da publicação.
Cultivo, gestão e colheita de organismos marinhos em seu habitat natural ou em unidades de cultivo especialmente construídas,
como por exemplo, lagoas, gaiolas, cercados, reservados ou tanques.
31
32
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aumento da disponibilidade e diversificação de novos produtos (SEBRAE, 2015). A publicação atenta que a essa média nacional não reflete todas as regiões do País. Por exemplo,
na região Norte a média alcança cerca de 30 kg/hab/ano, já em outros estados, como o
Rio Grande do Sul, a média per capita encontra-se bem abaixo do valor nacional. Esse fato
deve-se à disponibilidade regional, patamar de preços, tradição e cultura local.
O aumento do consumo deve-se, em parte, segundo o Anuário Brasileiro da Pesca
e Aquicultura (2014), ao incremento da renda do brasileiro e às ações de estímulo promovidas pelo MPA (Programas Feira do Peixe, Caminhão do Peixe) e pelo MDS, que objetivam
elevar as compras do pescado por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).
Outra sinalização de que a demanda cresce pode ser constatada na balança comercial. O
País já recorre a importações de pescado para atender a 34% da procura (dados de 2012).
Em um levantamento de dados do MDIC sobre os últimos anos, referentes ao
comércio externo, constatou-se que a importação de peixes e outros produtos da aquicultura
continua crescendo. Entre 2012 e 2016, houve acréscimo de 10,87%, passando de 201,7
milhões/ton., para 226,3 milhões/ton. A exportações tiveram um decréscimo no período e
passaram de 34,7 milhões/ton. de pescado, em 2012 para 34,3 milhões, em 2016. Os peixes
congelados respondem, em 2016, por 74,86% do total exportado (40,56% do valor total), os
peixes frescos e refrigerados por 13,22% (15,39% do valor total) e as lagostas 7,07% (29,83%
do valor total). Os peixes congelados também são os itens mais importados (52,10% do total
exportado e 22,12% do valor), seguidos dos peixes frescos e refrigerados (29,27% do total
exportado e 54,10% do valor) e do bacalhau (7,25% do total exportado e 12,21% do valor). O
Maranhão importou US$ 500 mil em pescados, em 2016 (109,1 toneladas), o equivalente a
0,06% do valor total. Não houve registros de exportação do Estado do Maranhão.
Ao levantar os números do setor no Brasil foram utilizados os dados da
Produção da Pecuária Municipal (PPM) do IBGE, que a partir de 2013, incluiu a aquicultura pela primeira vez em seu relatório anual. De acordo com o instituto, em 2015, a aquicultura brasileira continuou a trajetória de crescimento e atingiu um valor de produção de
R$ 4,39 bilhões, com a maior parte (69,9%) oriunda da criação de peixes, seguida pela
criação de camarões (20,6%) e de alevinos (4,2%). Todas as 27 Unidades da Federação
e 2.905 municípios brasileiros apresentaram informações sobre algum produto da aquicultura na referida pesquisa.
A produção total de peixes da piscicultura brasileira foi de 483,24 mil toneladas, em 2015, representando um aumento de 1,5% em relação ao ano anterior. Apresentou aumentos nas regiões Norte (6,2%), Sudeste (12,7%) e Sul (13,1%). No Nordeste e
Centro-Oeste registrou quedas de 4,7% e 19,7%, respectivamente. O Estado de Rondônia
manteve a primeira posição do ranking, com a despesca33 de 84,49 mil toneladas de peixes, registrando um aumento de 12,6% em relação a 2014. O Paraná assumiu a segunda
posição, com a despesca de 69,26 mil toneladas, um aumento de 20,8% quando comA despesca ocorre quando os peixes atingem o peso ideal de abate, por volta de um quilo, ou de acordo com o mercado.
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parada à produção do ano anterior, ultrapassando o Estado de Mato Grosso, que produziu
47,44 mil toneladas e assinalou uma queda de 22,2% (IBGE, 2016).
Segundo o IBGE, a tilápia segue como a espécie mais criada no Brasil, com
219,33 mil toneladas despescadas em 2015, representando 45,4% do total da despesca
nacional. A produção da espécie aumentou 9,7% em relação a 2014. De acordo com o
Sebrae (2015), a produção de tilápias no Brasil apresenta um crescimento contínuo desde
1994, a uma taxa média anual de 70,4%. Entre os anos de 2003 a 2009, a produção de
tilápias cresceu 105%, passando de 64.857,5t para 132.957,8t.
A produção de camarão chegou a 69,86 mil toneladas em 2015, representando
um aumento de 7,4% em relação a 2014. A região Nordeste foi responsável pela quase
totalidade da produção nacional (99,3%), sendo os Estados do Ceará e Rio Grande do
Norte os maiores produtores.
A aquicultura tem registrado expansão também no Estado do Maranhão. A
produção de peixes ocupa a nona colocação no ranking de quantidade produzida com a
despesca de 19,34 mil toneladas (R$ 130,6 milhões) em 2015, o equivalente a 4,0% da
produção nacional. Entre 2013 e 2015, houve um crescimento de 14,2% na produção de
peixes, 31,7% de alevinos, 69,3% de camarão. A produção de ostras foi inexistente em
2013 e em 2015 teve uma produção de 6,2 toneladas (Paço do Lumiar).
A Figura 41 apresenta comparação do período pesquisado pelo IBGE (20132015), e percebe-se que houve alterações no panorama produtivo dos peixes em cativeiro,
mesmo em um intervalo de tempo (dois anos) bem menor do que o utilizado até o momento
neste estudo. A mudança ocorreu principalmente na UR de Santa Inês, onde fica claro a
intensificação da produção em vários municípios.
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Figura 41. Mapa comparativo da Produção de Peixes
no Maranhão, em 2005 e 2015*

Fonte: IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.
* apenas peixe selecionados na tabela, excluídos alevino, camarão e crustáceo.

A Tabela 43 mostra os principais produtos da aquicultura do Estado34, destacando as produções mais significativas, tais como a de tambaqui (10,4 mil ton., em 2015) e
de tambacu, tambatinga (5,7 mil ton.). A produção de tambaqui foi mais intensa, em 2015,
na UR Bacabal (3,1 mil ton.) e UR Santa Inês (2,6 mil ton.). A produção de tambacu e de
tambatinga foi mais expressiva na UR Santa Inês, em 2015 (2,5 mil ton.). A produção está
distribuída em 169 municípios, que produzem pelo menos um item da aquicultura.

Produção total (em kg) de peixes criados em cativeiro, obtida no município durante o ano de referência da pesquisa, independentemente da espécie e idade, de água doce ou salgada, vendidos vivos ou in natura frescos ou resfriados. Não se consideram peixes
ornamentais, peixes congelados e processados (filetados, embalados, pratos prontos etc.).
34
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Tabela 43 – Principais produtos da aquicultura
maranhense por UR – 2013 a 2015

Fonte: IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal.
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.

Salienta-se, que o Estado foi o maior produtor (55,0%) de curimatã/curimbatá
do País e o segundo maior produtor de tambacu/tambatinga (15,2%), ficando atrás do
Mato Grosso (59,9%).
Dentre os produtos da aquicultura pesquisados pelo IBGE, no Maranhão, em
2015, também houve produção de 32.968 kg de pirarucu, 7.535 kg de pirapitinga, 6.200
kg de ostras, vieiras e mexilhões, 1.525 kg de carpa, 500 kg de tucunaré, 100 kg de traíra/
traírão e 1.000 kg de outros peixes. Não houve registro de produção de dourado, jatuarana,
piabanha, piracanjuba, lambari, matrinchã, truta, larvas e pós-larvas de camarão, sementes
de moluscos, rã, jacaré, siri, caranguejo, lagosta etc.
Os municípios de Igarapé do Meio (1.678,2 ton.), Matinha (1.276,6 ton.), Viana
(919,1 ton.) e Caxias (737,5 ton.) tiveram a maior produção da piscicultura do Estado, em
2015, segundo dados do IBGE.
A carcinicultura (cultivo de camarões) vem ganhando força no Maranhão e passou de 50,0 ton., em 2013 para 84,7 ton., em 2015. De acordo com o IBGE, são quatro os
municípios produtores de camarão no Estado: Água Doce do Maranhão (43,0 ton.), Turiaçu
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(17,7 ton.), Primeira Cruz (13,7 ton.), e Bacabeira (10,3 ton.). A carcinicultura tem se apresentado como importante fonte de empregos, principalmente no Nordeste, já que a mão de
obra que utiliza não precisa de muita especialização. Além disso, a produção do camarão
em cativeiro tem reduzido sobremaneira a pesca desse crustáceo pelo extrativismo, ou
seja, pela pesca diretamente do mar, evitando a diminuição dessa população marinha e o
desequilíbrio ecológico (ABCC, 2015).
De acordo com a Fiema (2014), um Plano de desenvolvimento do setor foi traçado e este poderá tornar o Maranhão o maior produtor de camarão em cativeiro do Brasil
e um dos maiores do mundo. O Plano prioriza utilizar os campos elevados ou tesos maranhenses localizados na Região da Baixada para a exploração da carcinicultura e recomenda o modelo de polos de desenvolvimento para a implantação da atividade nos municípios
de Anajatuba, Viana e São João Batista, que contêm mais de 50% das áreas propícias no
Maranhão para implementação da atividade e está concebido e estruturado para que as
ações de promoção e fomento da carcinicultura atuem como uma nova força propulsora do
desenvolvimento regional em um horizonte de 10 anos.
O Sebrae, em 2015, mapeou a atividade de aquicultura a nível nacional sob
o enfoque dos micro e pequenos negócios e os resultados apontaram para um mercado
restrito, com baixo volume de produção, frequência irregular na oferta e impossibilidade
de agregação de valor, o que dificultam a comercialização de seus produtos e inserção direta ao consumidor final. De acordo com o estudo, eles dependem normalmente de atravessadores ou vendas irregulares locais e regionais. Além disso, a falta de infraestrutura prejudica os empreendedores no escoamento da produção, principalmente quanto à qualidade do
produto e ao preço de negociação. A falta de infraestrutura também prejudica a entrega dos
insumos às propriedades rurais, sobretudo de rações, principal custo da produção aquícola.
O Sebrae Maranhão, em uma parceria com a Markestrat, realizou um estudo intitulado “Mapeamento da cadeia produtiva de piscicultura no Estado do Maranhão” em 2014,
que teve como foco principal o território do APL localizado em duas regiões no Maranhão:
região de Campos e Lagos (Viana, Matinha, Penalva, Vitória do Mearim e Arari) e Baixada
Maranhense (Pinheiro, Santa Helena, Bequimão e São Bento). Devido a extensão e riqueza
do conteúdo e limitação de seu território geográfico, não é intuito deste estudo transcrever
seus resultados, já que este está disponível no site do Observatório (clique aqui)35 . Entretanto, serão retirados os destaques que são relevantes para o objetivo aqui proposto:

35

No estudo estão dispostos, os aspectos históricos, geográficos, de governança, institucionais, tecnológicos (inovações de produto, processo, tecnologia, organizacionais), além do mapeamento detalhado do APL, com a descrição de seus agentes e a sua análise e diagnóstico estratégico.
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•

Há uma subutilização de capacidade produtiva no APL nas duas regiões, predominando baixo
nível de inovação entre as Associações, de forma que é possível afirmar que o Empreendedorismo não é uma característica existente no APL, podendo citar como algumas exceções
o povoado de Itans em Matinha, e a piscicultura da região de Arari;

•

Nas regiões da Baixada Maranhense e de Campos e Lagos, as áreas que atuam sem licença
ambiental (Agentes de Normas Técnicas e Certificações/Ambiente Institucional) apresentam
dificuldade na obtenção de crédito junto aos Agentes Facilitadores (Banco do Brasil, Banco do
Nordeste e Banco da Amazônia), impactando na melhor utilização da capacidade de cultivo.
Essa condição impõe limites de expansão na atividade econômica dos produtores, mesmo se
outras condições produtivas se mostrarem equilibradas;

•

No Ambiente Organizacional é necessário fortalecer o Protagonismo Social que precisa ser
exercido por alguma entidade representativa entre os piscicultores, principalmente na Gestão
de Negócio e nos Canais de Venda. A ausência de um Protagonismo Social aliado a melhor Coordenação faz com que os produtores do APL sejam concorrentes, tanto a Montante, na aquisição
de insumos, quanto a Jusante, no processo de comercialização. Necessário destacar que a Coordenação entre os produtores é premissa essencial para fomentar o desenvolvimento local;

•

Por mais que existam mínima coordenação e capacidade de influência do povoado de Itans,
essa se reflete às redondezas do município de Matinha, na região de Campos e Lagos, e mais
direcionada a extensão e aquisição de insumos, do que uma coordenação total na cadeia.
Essa realidade já não é verificada na região da Baixada Maranhense.

De acordo com a Fiema (2014), atualmente, o Maranhão não consegue produzir
para suprir toda a sua demanda interna por vários alimentos, incluindo pescado. É importante salientar que segundo análise realizada no Capítulo 3 deste estudo, onde se faz um
paralelo entre o consumo e a demanda atual existente no Estado, ficou claro que o peixe
produzido no Estado cobre somente 12,2% da demanda, sendo assim insuficiente para o
abastecimento do mercado interno.
O Governo do Estado do Maranhão incluiu a aquicultura como uma das cadeias
produtivas prioritárias do Programa Mais Produção, que tem como foco o abastecimento do
Estado e na busca pela autossuficiência. A Figura 41 apresenta os municípios envolvidos
no Programa. De acordo com dados disponibilizados no site do Governo do Maranhão, em
fevereiro de 2017, a cadeia de Aquicultura atingirá os municípios de Arari, Bela Vista, Cantanhede, Igarapé do Meio, Itapecuru-Mirim, Matinha, Miranda do Norte, Nina Rodrigues,
Santa Rita, São Mateus; Vitória do Mearim, Estreito, Joselândia, Magalhães de Almeida,
Monção, Pindaré-Mirim e Tuntum, Humberto de Campos, Icatu e Imperatriz.
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Figura 42. Mapa de distribuição da Cadeia Produtiva de Aquicultura
no Maranhão – Programa Mais Produção

Fontes: IBGE; IMESC/SEPLAN.
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O professor da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Haroldo Barrozo,
PHD em Aquicultura, afirmou para a revista Maranhão Industrial, em 2014, que o Maranhão
tem condições de ser o maior produtor aquícola do mundo, pois possui bacias hidrográficas
perenes, estabilidade climática, mão de obra disponível e um porto público do Itaqui capaz de
dar vazão à exportação dos produtos.
Ele ainda é responsável pelo Cempea (Centro Multidisciplinar de Pesquisa e Extensão em Aquicultura), que está com obras paralisadas por quase três anos, e que deverá
abrigar, além do curso de Engenharia de Pesca, vários laboratórios, como os de piscicultura
de água doce e salgada, biopatologia e controle de qualidade, biotecnologia, carcinicultura,
ostricultura, além de casa de ração, salas de aula, alojamento e auditório. Além de qualificar
alunos de graduação, o Cempea se propõe capacitar produtores, ofertar assistência técnica
aos criadores, promover pesquisas e produzir com certificação genética e sanitária.

A cadeia produtiva da aquicultura pode ser dividida nos seguintes elos:
Insumos: Equipamentos e maquinários (redes, puçás, caixas de transporte, tanques-rede,
veículos, equipamentos de seleção, aeradores, cordas, balsas etc.); Alevinos (5% do custo
da produção) e Sementes (no caso dos moluscos) e Pós-larva (no caso dos camarões); Ração (que pode representar até 80% do custo da produção).

Produção: Estruturas de cultivo (tanques-redes e viveiros escavados – peixes; long-line e
mesas fixas - moluscos; algas e viveiros escavados – camarões) até alcançar o peso comercial para a venda. Após a fase da engorda ocorre a despesca. Todas as atividades, até o
momento, são consideradas a montante da cadeia produtiva.

Beneficiamento e Comercialização: Indústrias de beneficiamento (industrialização do pescado em filés, que são embalados e comercializados frescos ou congelados. Os peixes inteiros também são industrializados como produto final).ou direto ao mercado consumidor
(atacado, varejo e feiras-livres). Atualmente, o desenvolvimento de processos e maquinários
para o aproveitamento integral do pescado em escala industrial vem sendo largamente pesquisado e, em alguns casos, já aplicado. O aproveitamento da CMS (carne mecanicamente
separada) possibilita à indústria desenvolver produtos empanados, hambúrgueres, patês, linguiças, entre outros. O mesmo é feito na indústria de aves. Já para os resíduos sólidos existe
a possibilidade de aproveitamento na elaboração de farinha e óleo de pescado ou biodiesel.

Distribuição: O transporte do pescado no Brasil é realizado via terrestre, em caminhões
refrigerados, respeitando as regras de acondicionamento e adequada temperatura de resfriamento do produto. A verticalização da cadeia produtiva já é praticada em algumas indústrias
de pescados e proporciona, além de uma distribuição eficiente, melhora na rastreabilidade e
qualidade do produto, redução dos custos e valorização da cadeia produtiva. Além disso, a
verticalização possui potencial para ser implementada em segmentos produtivos de proteína
animal, devido aos canais de comercialização e distribuição já estabelecidos.
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INDÚSTRIA
Dados da Indústria já foram abordados no decorrer do estudo, entretanto acreditase se fazer necessária uma abordagem da atividade como um todo, principalmente no que
diz respeito ao macrossegmento analisado. A seguir será possível verificar a nível nacional
quais as atividades mais representativas em volume e quais mais cresceram. Além disso,
informações a respeito da indústria estadual e sua infraestrutura serão disponibilizadas.

4.2.1 Análise das atividades mais representativas em volume e as atividades que mais cresceram
No Brasil, a partir da análise dos dados da Pesquisa Anual da Indústria do IBGE
(ano base 2014), nota-se que, em 2005, 46 dos 374 produtos, que fizeram parte da amostra
dos produtos pesquisados dentro do subsetor de Alimentos e Bebidas, determinavam
79,6% da receita gerada no subsetor e esse quadro não mudou em 2014, quando esses
mesmos produtos representaram 77,8% da receita, alcançando um montante de R$ 304
bilhões (total de atividades destacadas no Anexo 1).
No período estudado, o valor anual das vendas do subsetor de Alimentos e Bebidas (corrigido pelo IPCA de 2006 a 2014) registrou expansão de 5,4% ao ano, taxa superior
ao crescimento do PIB no mesmo intervalo de tempo. Dentre as atividades que mais se
destacaram estão: Fabricação de águas envasadas, Fabricação de farinha de mandioca e
derivados e Fabricação de produtos de carne, todas destacadas no Gráfico 16. Neste, apresentam-se as atividades com taxas de crescimento superior à média do subsetor.

Gráfico 16. Desempenho das 10 Atividades com crescimento do valor
anual das vendas superior à média do subsetor de Alimentos
e Bebidas no Brasil, entre 2005 e 2014 (em %)
Fabricação de águas envasadas

10,54

Fabricação de f arinha de mandioca e derivados

9,76

Fabricação de produtos de carne

9,14

Fabricação de laticínios

9,11

Fabricação de produtos de panif icação

8,87

Fabricação de conservas de legumes e outros …

7,94

Fabricação de ref rigerantes e de outras bebidas …

7,93

Abate de reses, exceto suínos

7,42

Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo …
Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis

6,86
6,00

Fonte: Pesquisa Anual da Indústria – IBGE..
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.
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No Gráfico 17, estão listadas o restante das atividades envolvendo o macrossegmento analisado cujas taxas de crescimento ficaram abaixo da média apresentada pelo
setor, embora ainda possam ser consideradas bastante elevadas quando comparadas ao
desempenho do PIB, com exceção das atividades de Fabricação de aguardentes e outras bebidas destiladas, principalmente, aguardente de vinho ou de bagaço de uva (conhaque, brande etc.); Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não
comestíveis de animais (estearina solar, óleo de banha de porco ou de sebo etc.); e Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho (óleo de coco).

Gráfico 17. Desempenho das 10 Atividades com crescimento do valor
anual das vendas abaixo da média do Macrossegmento de Alimentos e
Bebidas no Brasil, entre 2005 e 2014 (em %)
Moagem e f abricação de produtos de origem vegetal

3,36

Fabricação de sucos de f rutas, hortaliças e legumes

3,36

Fabricação de produtos derivados do…

3,10

Torref ação e moagem de caf é

3,06

Fabricação de biscoitos e bolachas

1,96

Fabricação de especiarias, molhos, temperos e …

1,57

Fabricação de óleos vegetais ref inados, exceto óleo de…

0,95

Fabricação de produtos à base de caf é

0,67

Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e …
Fabricação de aguardentes e outras bebidas destiladas

0,18
-1,22

Fonte: Pesquisa Anual da Indústria – IBGE..
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.

Partindo para análise dos custos de produção e da receita líquida do macrossegmento no Brasil e no Maranhão (dados corrigidos pelo IPCA), no período de 2007 a 2014,
encontra-se uma evolução bem acomodada. No período, os custos cresceram em ritmo
menor que a receita líquida, permitindo que o setor se expandisse acentuadamente. Nos
Gráficos 18 e 19 é possível verificar a evolução do custo de produção e da receita líquida
das vendas do macrossegmento de Alimentos e Bebidas. No Brasil, o primeiro registrou
crescimento médio de 5,1% a.a., entre 2007 e 2014, enquanto o segundo avançou 5,6%
a.a. No Maranhão, o custo médio de produção aumentou de forma mais expressiva (8,9%
a.a.), mas o crescimento acumulado da receita líquida mais que dobrou no período, com
expansão anual de 11,7% a.a.
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Gráfico 18. Evolução da Receita Líquida de vendas e dos
custos de atividades industriais do subsetor de Alimentos
e Bebidas no Brasil, entre 2007 e 2014

374.720

242.364

412.372

264.501

426.178

264.435

455.343

277.223

478.656

291.027

Receita líquida de vendas de atividades industriais

512.719

314.617

530.753

327.145

547.678

342.964

Custos das operações industriais

Fonte: Pesquisa Anual da Indústria – IBGE..
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.

Gráfico 19. Evolução da Receita Líquida de vendas e
dos custos de atividades industriais do subsetor de Alimentos
e Bebidas no Maranhão, entre 2007 e 2014
2.638

2.980

2.901

2.061

1.947
1.430

1.339
1.421

1.426

1.405

2010

2011

1.639

1.571

2012

2013

1.671

996

919

2007

2.841

2008

2009

Receita líquida de vendas de atividades industriais

2014

Custos das operações industriais

Fonte: Pesquisa Anual da Indústria – IBGE..
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.
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Para entender o comportamento dos custos desse macrossegmento é importante
separar os dois segmentos, ambos com grande amplitude: os Alimentos e as Bebidas. No
caso do segmento de Alimentos, parcela significativa dos custos é determinada pelos preços
das commodities, tais como: leite, café, açúcar, carne, soja, milho, trigo, dentre outras; a outra
parcela é composta por mão de obra, energia elétrica, embalagens e distribuição. Como
maior parte desses insumos é produzida internamente, o setor fica blindado de oscilações
cambiais ou de quaisquer outros custos que afetem a produção internacional de alimentos.
No segmento de Bebidas, os principais custos estão ligados a utilização dos
insumos, tais como: cereais, embalagens, mão de obra e energia. A diferença aqui é que
para a produção de cerveja, por exemplo, excluindo a cevada, 70% do malte é importado
do Mercosul e da Europa e a totalidade do lúpulo é importada. Em se tratando dos refrigerantes, o xarope de cola também é proveniente do exterior. Para a produção de bebidas
destiladas, como é o caso da vodca, há a necessidade de importação de trigo e para a
produção de vinho, o mercado interno consegue suprir.
Pode-se dizer então que o segmento de Alimentos e Bebidas é fortemente influenciado pela evolução dos preços das commodities e ainda que essas tenham passado
por um período de sobrevalorização nos últimos anos, os custos do segmento cresceram
dentro do padrão de longo prazo, não afetando a lucratividade do setor.
O mercado consumidor do Macrossegmento de Alimentos e Bebidas é principalmente o mercado Interno. Somente 21% da receita do segmento de Alimentos advêm
das exportações, segundo dados da ABIA. O restante é distribuído entre o comércio
atacadista e o varejista, com destaque para os supermercados. Esse, por sua vez, foi
responsável por 67,7% das vendas no mercado interno nacional, em 2016, enquanto
que os outros 32,3% ficaram por conta do Food Service, que inclui Restaurantes, Padarias,
Bares, FastFood, Lanchonetes, Refeições Industriais e Hotéis.
No segmento de Bebidas, segundo relatório Depec/Bradesco com dados da
Nielsen, 59% das vendas de uísques são realizadas em supermercados e no varejo especializado, os outros 41% são distribuídos para bares e restaurantes. Por outro lado, a
quase totalidade da cachaça é vendida em bares. Quanto à cerveja, o mercado interno
responde por 95% do produto, distribuídos entre bares e supermercados.
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4.2.2 Estrutura Produtiva Maranhense
A expansão da indústria de alimentos no Maranhão, o aumento de investimentos e o bom desempenho do setor são comprovados pelos dados divulgados no
balanço da Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (ABIA). De acordo com
a entidade, o faturamento nominal do setor cresceu 9,3% em relação a 2015 e encerrou
o ano de 2016 com o resultado de R$ 614,3 bilhões. Segundo a Associação, dentre as
indústrias de transformação, a de alimentos e bebidas é a maior, com R$ 550,8 bilhões
em valor bruto de produção (VBPI–IBGE/PIA 2014). O setor também é o que mais emprega: 1,6 milhão de funcionários (FIEMA, 2017).
Apesar dos dados animadores da indústria nacional para o setor, em um momento em que o setor industrial é duramente atingido pela crise, é preciso estar atento
ao contexto regional.
Felipe de Holanda aponta que existem grandes contrastes quando se compara
a estrutura produtiva maranhense com a estrutura produtiva nacional. O estudioso do
Imesc avalia que a mais importante diferença está no pequeno peso e no medíocre desempenho, na década recente, da indústria de transformação que, no caso maranhense,
compreende pouco mais que alguns segmentos da Indústria de Alimentos e Bebidas,
Produtos Minerais não Metálicos, Metalúrgica Básica, e Química.
Em um cenário recente, antes da crise deflagrada em 2015, foi possível perceber que houve crescimento do PIB maranhense acima da média nacional, na maioria dos
anos avaliados (exceto em 2009, que houve decréscimo para ambos). A indústria de transformação do Maranhão, que nacionalmente teve sucessivos declínios no período avaliado
(2005-2014) teve oscilações no período, mas se estabilizou nos últimos anos com uma participação superior a 5%. O subsetor de Alimentos e Bebidas destaca-se como o principal,
tendo uma importância consideravelmente maior para a economia regional que o mesmo
tem para a economia nacional, principalmente entre 2010 e 2013, onde esse alcançou uma
média de 33%. Em 2014, ele representou 15,9% no PIB da Indústria36.
Além disso, de acordo com a Rais/MTE (2015), 22% dos estabelecimentos formais do Estado estão ligados de alguma forma ao Macrossegmento de Alimentos e Bebidas e, desses, 4,3% realizam a fabricação de alimentos e 0,4% a fabricação de bebidas.
São 506 empresas industriais, dessas, 96,4% de micro e pequeno porte, que
geraram 9.917 empregos formais (57,1% na fabricação de alimentos e 42,9% de bebidas). Considerando as pessoas ocupadas, esse número sobe para 17.661 (82,8% na
fabricação de alimentos e 17,2% de bebidas). As principais atividades detectadas foram
a moagem, fabricação de produtos alimentícios para animais (24,6%), abate e fabricação de produtos de carne e pescado (17,9%) e laticínios (15,6%). A indústria de alimenComo apresentado no Capítulo 2, houve uma queda acentuada no PIB da Indústria, que está ligada às alterações metodológicas. Até 2013, uma
atividade de serviço de uma grande empresa estava sendo contabilizada como parte do segmento de Alimentos e Bebidas, sendo assim, a partir dos
ajustes metodológicos essa atividade passou a integrar o setor de Serviços, derrubando a participação do segmento no PIB.
36
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tos é responsável por 2,6% da massa de rendimentos gerada pelo macrossegmento e
0,5% gerada no Estado e a de bebidas, por 0,9% e 0,2%, respectivamente.
Existem no Estado (julho de 2017), 539 microempreendedores individuais
fabricantes de produtos alimentícios (17,1% de conservas de frutas, 13,9% de massas
alimentícias, 13,0% de abate de aves, 10,0% de alimentos e pratos prontos, entre outros) e 17 fabricantes de bebidas.

4.2.2.1 Arranjos Produtivos Locais e Distritos Industriais
De acordo com o Mapa Estratégico da Indústria (2013-2022) apresentado pela
CNI, o seu objetivo central é a competitividade com sustentabilidade. Para alcançá-lo, um
dos seus objetivos prioritários é desenvolver os fatores de competitividade nas regiões
menos industrializadas e, para isso, elege como uma de suas ações transformadoras o
fortalecimento dos serviços de apoio aos Arranjos Produtivos Locais (APLs)37 e empresas
de menor porte com vistas ao desenvolvimento local.
Por esse motivo, acredita-se oportuno levantar os APLs localizados no Estado
do Maranhão, que segundo o Observatório Brasileiro APL, são:

Arranjos Produtivos Locais são aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais - com foco em um conjunto específico de
atividades econômicas - que apresentam vínculos mesmo que incipientes. Geralmente, envolvem a participação e a interação de empresas - que
podem ser desde produtoras de bens e serviços finais até fornecedoras de insumos e equipamentos, prestadoras de consultoria e serviços, comercializadoras, clientes, entre outros - e suas variadas formas de representação e associação. Incluem também diversas outras organizações públicas
e privadas voltadas para: formação e capacitação de recursos humanos, como escolas técnicas e universidades; pesquisa, desenvolvimento e
engenharia; política, promoção e financiamento.
37
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Quadro 5. Arranjos Produtivos Locais do Maranhão

Fonte: Observatório Brasileiro de Arranjos Produtivos Locais
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.
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De acordo com a Fiema, os distritos industriais são áreas estratégicas destinadas
pelo governo do Maranhão para investimentos relevantes, com o objetivo de atrair e ordenar
a instalação de indústrias no território maranhense, obedecendo à legislação vigente.
Acham-se implantados, atualmente, os distritos de São Luís, Imperatriz, Porto
Franco, Bacabal, Estreito, Grajaú, Bacabeira, Rosário, Balsas e Aldeias Altas. O distrito
industrial de São Luís (Disal), abriga grandes empresas como Alumar, Vale, Equatorial
Bebidas (Ambev), Refrinor, Votorantim Cimentos, SOLAR (Coca-Cola) e outras.
A revista Maranhão Industrial, de março/abril de 201738, avalia a infraestrutura dos distritos industriais do Estado e aponta problemas que vão além da precária
infraestrutura. Segundo o artigo de Lemos Júnior, o Distrito Industrial de São Luís tem
ruas crivadas de buracos, matagal invadindo galpões, algumas construções abandonada e placas de aluguel. Empresários do local reclamam da falta de segurança, sinalização, dificuldades de acesso e infraestrutura inexistentes. Além disso, a legislação
ambiental, que somente entrou em vigor após seis anos de sua criação, não é cumprida
por nenhuma das empresas instaladas.
De acordo com a publicação, a situação não é diferente nos municípios de
Pinheiro e Rosário, onde as obras estão paralisadas há cerca de dois anos. Em Bacabeira, só existe o projeto. Muitos não possuem qualquer perspectiva de efetiva ocupação por empresários locais, de outros estados ou do exterior.
Simplício Araújo, da Secretaria de Indústria e Comércio do Estado, justifica na
publicação que a situação é reflexo de erros cometidos por governos anteriores, que não
realizaram estudos de viabilidade técnica e vocação econômica para as suas instalações,
além de péssima localização. Em alguns casos a construção não deveria ter ocorrido. A
Secretaria de Indústria e Comércio do Estado afirma que existem, atualmente, 15 parques
e distritos industriais. O órgão classifica a situação e cada um, da seguinte forma:

Operando:

Em implantação:

Implantados:

Bacabeira, Estreito, São
José de Ribamar

São Luís, Grajaú e Imperatriz (Distrito Industrial)

Aldeias Altas, Porto Franco,
Bacabal, Balsas, Caxias,
Timon e Imperatriz (Parque
Industrial)

Pinheiro

Em projeto:
Paralisado:
Rosário

Para acesso à reportagem completa: http://www.fiema.org.br/publicacoes

38
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5

AGREGANDO VALOR NA
CADEIA:TENDÊNCIAS
E OPORTUNIDADES

Neste capítulo serão apresentadas diversas formas de agregar valor ao processo produtivo, a comercialização e ao oferecimento de serviços por meio da identificação de
tendências e oportunidades centralizadas somente no Macrossegmento de Alimentos e Bebidas.
Este conteúdo se fez necessário para atender algumas das necessidades que
o Sebrae e seus parceiros podem vir a ter, quando da construção de estratégias, para
uma atuação voltada à Cadeia de Valor, pertinentes ao Macrossegmento de Alimentos e
Bebidas, dentro das premissas do documento de referência do Sebrae Nacional, no sentido de ampliar o mercado das empresas, e buscar nichos de mercados que se encaixem
nas cadeias produtivas e evitem a concorrência com as grandes empresas.
Apresenta-se aqui alguns resultados do estudo da FIESP/IBOPE Brasil Food
Trends 2020, uma importante leitura para entender melhor o consumidor brasileiro atual e,
consequentemente, ofertar o que ele necessita e deseja. O estudo define quatro tendências que foram observadas para o consumo de alimentos:

Praticidade e Conveniência
Essa tendência, no Brasil responde por 34% dos consumidores de alimentos.
Consumido principalmente pelas Classes A, B e C, por pessoas que têm o tempo como a
sua principal moeda. Atributos da vida corrida, principalmente (mas não exclusivamente)
para aqueles que precisam poupar tempo para realizar outras tarefas, trabalham fora em
tempo integral e precisam cuidar da família.
O estudo Brasil Foods Trends 2020 aponta que, de maneira geral, os consumidores enquadrados nessa tendência confiam na qualidade dos produtos industrializados, ao mesmo tempo que, no momento da compra, priorizam sabor e variedade, além
de se declararem dispostos a aumentar o consumo desses produtos, especialmente se
apresentarem preços mais atraentes.
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Estas são as propostas de valor para os consumidores que valorizam este atributo: pratos prontos e semiprontos; produtos minimamente processados; alimentos de fácil
preparo; embalagens de fácil abertura, fechamento e descarte; produtos para forno e microondas; kits para refeições; produtos em pequenas porções (snacking, fingerfood); produtos embalados para consumo individual (monodoses); produtos adequados para comer em trânsito;
produtos adequados para consumo em diferentes lugares e situações.
Na decisão de compra de alimentos industrializados com fatores de conveniência e praticidade, 57% dos consumidores apoiam-se em uma marca confiável e conhecida, 56% acreditam que este deve ser gostoso ou saboroso, 31% que deve ser nutritivo,
adicionado de vitaminas, 28% que deve ser barato.
A tendência de Conveniência e Praticidade já identificada na população maranhense, no estudo realizado pelo Observatório em 2015, valida este comportamento.

Confiabilidade e Qualidade
Tendência com o segundo maior grupo de consumidores no Brasil (23%), é um
forte pilar que orienta ou determina as escolhas e a fidelização dos consumidores desse
grupo, seja por empresas, marcas, tipos de produtos, seja por estabelecimentos comerciais.
A tendência é preconizada no fato de que consumidores mais exigentes, informados e conscientes valorizam alguns atributos intrínsecos aos produtos como: produtos
com rastreabilidade e garantia de origem; rotulagem informativa; certificados e selos de
qualidade e segurança. Muitas das características desta tendência promovem a eficácia e a
eficiência do processo de uma empresa ou de toda uma cadeia trazendo credibilidade para
a marca como as boas práticas de fabricação, padronização dos processos e serviços, processos de gerenciamento de riscos e de segurança de produção e distribuição.
As marcas instaladas bem como os novos empreendedores devem se atentar
para a construção da credibilidade das marcas dos produtos. Hoje inclusive, isso se tornou
um negócio que pode atender uma ou mais empresa.
De acordo com o estudo Brasil Foods Trends 2020, os consumidores desta tendência estão principalmente na classe C. Dentre eles, destaca-se uma forte presença de mulheres, principalmente as donas de casa ou de famílias com crianças menores de 12 anos.
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Na decisão de compra de alimentos industrializados com fatores de confiabilidade e qualidade, 66% dos consumidores apoiam-se principalmente em uma marca confiável e conhecida, 35% acreditam que este deve ser gostoso ou saboroso, 33% que deve
ser nutritivo, adicionado de vitaminas, 33% que deve ser de qualidade.

Sensorialidade e Prazer
A tendência é amplamente valorizada quando se trata de alimentação, seja ela de
que tipo ou natureza for. O importante é que ela seja gostosa e atraente. Os consumidores
desse grupo têm um estilo mais impulsivo na hora de comer, sendo guiados, sobretudo, pelo
prazer e, o mais importante, sem culpa (Brasil Foods Trends 2020). Segundo o estudo estes consumidores adoram comer guloseimas no seu dia a dia, mesmo sabendo que estas podem
não fazer bem à saúde. Eles são determinados na hora de resolver dilemas de fazer opções,
como, por exemplo, “comer o que é mais gostoso versus o que é mais saudável”, escolhem
o mais gostoso. No Brasil é composto por 22% do mercado consumidor de alimentos.
Dentro dessa premissa destacam-se o aumento da demanda de produtos de
maior valor agregado, a busca do prazer sem culpa e o maior interesse pela culinária e pela
sua importância na construção de laços familiares e de amizade.
Estas são as propostas de valor para os consumidores que valorizam este
atributo: valorização da culinária e da gastronomia; produtos com maior valor agregado
(gourmet, iguarias, premium, delicatessen); variação de sabores; produtos com forte apelo sensorial; produtos com apelo à indulgência; alimentos exóticos; culinária de regiões específicas (produtos étnicos); produtos com embalagem e design diferenciados; recuperação
de culinárias regionais e tradicionais; harmonização de alimentos e bebidas; socialização
em torno da alimentação; lazer e turismo em torno da alimentação (circuitos e polos gastronômicos); produtos e embalagens lúdicas e interativas.
Na decisão de compra de alimentos industrializados com fatores de confiabilidade e qualidade, 45% dos consumidores apoiam-se principalmente em uma marca confiável e conhecida, 35% acreditam que este deve ser gostoso ou saboroso, 33% que deve
ser de qualidade, 33% que deve ser nutritivo, adicionado de vitaminas.

Saudabilidade e Bem-estar
Cresce a propensão dos indivíduos em modificar seus hábitos em busca
de uma melhor qualidade de vida e, fatores como o envelhecimento da população e a
evolução das descobertas científicas e de novas propriedades dos alimentos movimentam um mercado gigantesco.
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São diversos segmentos de consumo que surgem a partir dessas tendências.
Quanto mais urbanizada a localidade e maior o poder aquisitivo, maior o consumo. Abaixo
foram destacados, exemplos de alimentos com valor agregado, para atendimento às características valorizadas pelos consumidores:
•

Produtos benéficos ao desempenho físico e mental: alimentos funcionais42 como proposta de valor para os consumidores à redução de estresse, melhora do estado de
ânimo, diminuição da fadiga, aumento da vitalidade, melhoria da aparência física, da
beleza e do equilíbrio interior. Encaixam aqui os produtos energéticos ou relaxantes,
alimentos com propostas de retardar o envelhecimento ou propriedades cosméticas.

•

Produtos benéficos à saúde cardiovascular: alimentos funcionais que trazem benefícios
para a saúde do coração. É valorizado o consumo de Ômega 3, aveia, óleo de peixe, antioxidantes, fibras, grãos integrais, chocolate amargo, vitamina E, soja e fitoesteróis.

•

Produtos benéficos à saúde gastrointestinal (probióticos, prebióticos e simbióticos): os
probióticos são suplementos alimentares contendo microrganismos vivos, introduzidos no
organismo utilizando-se principalmente alimentos fermentados. Eles regulam a atividade
intestinal, controlando e estabilizando sua microflora, promovendo a digestão da lactose
em indivíduos intolerantes, aumentando a absorção de minerais e a produção de vitaminas, além de estimular o sistema imunológico. Os prebióticos são ingredientes nutricionais
não digeríveis pelo intestino delgado, que atuam estimulando seletivamente o crescimento
de bactérias desejáveis no cólon. Os simbióticos contêm probióticos e prebióticos.

•

Produtos para dietas específicas e alergias alimentares: produtos sem lactose, glúten etc.

•

Produtos isentos ou com teores reduzidos de sal, açúcar e gorduras (better-for-you): crescimento em snacks e lanches rápidos em versões sem açúcar, baixo teor de gordura, grãos
integrais, com calorias controladas, adição de frutas etc.

•

Produtos diet/light: produtos para diabéticos, com restrição total de açúcar e dietas de
redução e controle de peso, esses estão se aliando a uma nova categoria de ingredientes
que aumentam o metabolismo e queimam calorias.

•

Produtos orgânicos: estão relacionados ao modo de produção, que assegura produtos
sem antibióticos, sem hormônios de crescimento, sem pesticidas e fertilizantes sintéticos,
não irradiados e não geneticamente modificados. Fator preço ainda é impeditivo em muitos mercados, mas a procura vem avançando rapidamente e, para o futuro, estima-se que
possa ser produzido em maior escala reduzindo os custos de produção. Alguns estudos
apontam que o seu consumo cresce com o aumento de renda. Segundo o estudo, os
produtos orgânicos farão parte do cardápio do futuro.

Alimentos ou ingredientes que oferecem benefícios à saúde, além de suas funções nutricionais básicas. Eles podem, por exemplo, reduzir o risco
de doenças crônicas degenerativas, como câncer e diabetes, entre outras.
42
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•

Produtos para esportistas: a chamada onda fitness tem apresentado grande crescimento com
alimentos com grande número de adeptos que equilibram alimentos saudáveis a alguns ingredientes chave que ajudam a melhorar o desempenho durante as atividades físicas.

•

Produtos minimamente processados: também muito valorizados pelos que querem praticidades encaixam-se aqui saladas pré-lavadas e embaladas, frutas picadas sem adições.

•

Produtos vegetais (frutas, hortaliças, flores e plantas medicinais): aumento da demanda
por alimentos frescos, naturais e nutritivos.

Na decisão de compra de alimentos industrializados com fatores de saudabilidade e bem-estar, 58% dos consumidores apoiam-se em uma marca confiável e conhecida,
38% acreditam que este deve ser nutritivo, adicionado de vitaminas, 35% que deve ser de
qualidade, 33% que deve ser gostoso ou saboroso.
É conveniente lembrar de algumas tendências identificadas no Estudo de
Tendências e Oportunidades do Estado do Maranhão, realizado pela Marvin Inteligência
de Mercado em parceria com o Sebrae-MA, disponível no site do Observatório, e como
estas influenciam este segmento:

Consumo Virtual e Mobilidade
A tendência fala do grande aumento de pessoas navegando na internet, a qualquer
hora e qualquer lugar com o surgimento dos smartphones, e das inúmeras oportunidades
que esta mudança de comportamento impacta no modelo de consumo.
Esta tendência atenta para uma nova gama de oportunidades no segmento que
vão desde a criação/utilização de aplicativos para solicitação e comercialização de alimentos
prontos de estabelecimentos de serviços (delivery – pizzas, sanduíches, cozinhas orientais e
italianas etc.) a incremento nas vendas de empresas com tradição em varejo físico.
Pequenas empresas podem se utilizar da tendência de diversas formas: para
oferecer alimentos prontos para consumo ou congelados nas redes sociais, divulgando
fotos, fazendo promoções; reforçar a marca de seus produtos por meio de canal de vídeos
com modo de preparar, passo a passo; estabelecer um canal direto com o cliente; monitorar os clientes por meio de ferramentas específicas; utilizar ferramentas online para dinamizar vendas em cartão em qualquer lugar para os vendedores autônomos (praia, feira,
rua, etc.); entre outras.
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Prazer e Saúde à Mesa
A tendência fala do grande aumento do número de pessoas que buscam na alimentação uma opção para se alcançar mais saúde, corroborando a tendência apontada pelo
estudo Brasil Foods 2020. Este assunto já foi mencionado e não será abordado.
O segundo foco dessa tendência é uma importante leitura do consumidor atual e
das mudanças de seu comportamento com relação a cozinha, o que proporciona uma abertura de novas oportunidades.
A tendência é focada no setor de serviços e em cadeias transversais do macrossegmento de Alimentos e Bebidas que delineiam o hábito de cozinhar e o glamourizam e transformam em um prazer, uma ocasião especial, cercado de amigos, ingredientes secretos e diversos. Grupos de amigos experimentam receitas, dividindo tarefas, escolhem e harmonizam
o vinho e querem entender mais sobre o assunto.
Cadeias transversais da cadeia são afetadas como a de utensílios de cozinha, que vem repaginadas, com design e pegada de objetos de decoração. Surgem
novos negócios nessa vertente como os chefs a domicílio, muitas vezes até ensinando
uma receitinha ou duas, cursos de culinária para grupos de idosas e idosos (sem preconceitos nessa tendência).
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6

ANÁLISES E CONCLUSÕES

No decorrer do estudo foi alinhavada uma colcha de retalhos com dados disponíveis por inúmeros órgãos oficiais nacionais e regionais e estudiosos do assunto,
referentes aos principais elos do Macrossegmento de Alimentos e Bebidas.
As informações têm naturezas variadas e, em conjunto, é possível proporcionar ao gestor uma ideal geral de todo o macrossegmento, sem a perspectiva primária
(entrevistas pessoais, coletivas ou pesquisas ad hoc). Algumas cadeias produtivas por
serem mais organizadas nacionalmente, ou por serem objeto de projetos de segurança
alimentar possuem mais informações do que outras, tornando possível, assim, enriquecer o relatório proporcionando uma visão mais sistêmica, com conteúdo que pode ser útil
para fases subsequentes da definição dos microssegmentos, ou até mesmo para projetos
específicos, conforme necessidade do Sebrae-MA.
É necessário ressaltar que, devido a limitações metodológicas, algumas informações válidas para a análise, como a participação dos resultados das lavouras referentes aos pequenos produtores, a existência/andamento de iniciativas que se encaixem
a proposta aqui estudada, valores movimentados pelas cadeias, entre outras, não foram
levantadas em sua totalidade.
No primeiro capítulo foi realizado um alinhamento de conceitos da cadeia de
valor e como os pequenos negócios podem ser nela inseridos, baseados principalmente
na literatura pertinente e se faz relevante para que todos os envolvidos busquem referências para as fases subsequentes.
O impacto do Macrossegmento de Alimentos e Bebidas na economia estadual
foi comprovado por meio de diversas informações identificadas no capítulo 2, a saber:
•

O crescimento do PIB da Agropecuária no Estado foi de 9,6%, em 2014, maior que o nacional que foi de 2,8%, mesmo em uma economia marcada por diversos setores em declínio.

•

Apesar da indústria de transformação ainda ter baixos resultados, a participação do
segmento de Alimentos e Bebidas no Maranhão, é bem mais expressivo do que o
mesmo em escala nacional (principalmente entre 2010 e 2013), determinando mais
incisivamente a trajetória da Indústria de Transformação local. Isso se deve, principalmente, à quantidade significativa de estabelecimentos no subsetor de Alimentos e à
presença de companhias oligopolizadas no setor de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, tais como a Ambev, Brasil Kirin e Coca-Cola.
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•

O macrossegmento é responsável por 22% dos estabelecimentos formais do Estado
distribuídos em seus diversos elos (setor primário, bens de capital, insumos, fabricação de alimentos e bebidas, comércio atacadista e varejista, e serviços de alimentação). A taxa de crescimento do macrossegmento nos dois últimos anos avaliados foi
maior do que a do Estado. As MPEs representam 97% do total do macrossegmento.

As atividades mais representativas no macrossegmento foram:
a) comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns – Nos últimos 10 anos o número
de estabelecimentos aumentou em 1.017 unidades, totalizando 1.985 empresas
(crescimento a.a. de 8,3%), que empregaram 6.500 pessoas em 2015 (crescimento
de 6,2% a.a.) e 6.583 microempreendedores individuais formalizados em 2017.
b) restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentos e bebidas Nos últimos 10 anos o número de estabelecimentos aumentou em 947 unidades,
totalizando 1.529 empresas (crescimento a.a. de 11,3%), que empregaram 10.759
pessoas (crescimento de 11,1% a.a.) e 4.221 microempreendedores individuais
formalizados em 2017.
c) criação de bovinos - Nos últimos 10 anos o número de estabelecimentos aumentou em 565 unidades, totalizando 1.634 empresas (crescimento de 4,8%) que
empregaram 5.971 pessoas (crescimento de 4,9% a.a.). Tem um total de 74.633
ocupados no Maranhão.

ALÉM DISSO:
37% de todos os ocupados do Estado em 2015 fazem parte do segmento:
11,1% em atividades da agricultura (3,9% no cultivo da mandioca, 3,1% no arroz, 1,0%
no milho), 4,6% na pecuária, 1,9% na aquicultura, 10,7% no comércio, 5,1% em serviços
de alimentação, 0,7% na indústria.
56,7% dos ocupados no maranhão trabalham por conta própria, abrindo um
leque de possibilidades, principalmente para aumento de formalizações por meio do MEI.
22.523 MEIs ligados ao macrossegmento, o equivalente a 25,45% do total do Estado:
16,01% em atividades do comércio, 8,73% em serviços de alimentação, 0,66% em indústria de transformação, 0,05% em atividades ligadas a agropecuária.
.
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Neste capítulo foram levantadas as principais informações para contribuir com
a definição dos microssegmentos prioritários no Atendimento Segmentado, conforme especificado nos objetivos pré-estabelecidos. Vale lembrar que não há uma métrica específica da amplitude geográfica que uma cadeia pode tomar, sendo que em alguns casos ela
se estende a uma ou mais regiões, se aplica somente a alguns municípios aglomerados,
inclui municípios específicos com baixo IDH ou até mesmo a todo o Estado.
Importante também lembrar que as cadeias produtivas podem estar em fases
diferentes de organização, especialização, cooperação dos envolvidos.

Vale a pena resgatar o que é mais importante para a próxima etapa:
ABRANGÊNCIA - Todos os elos da cadeia produtiva e sua cadeia de valor.
CADEIA DE VALOR - Dimensões econômica, ambiental, social e institucional.
Ignorar qualquer uma delas durante a seleção poderá afetar a próxima fase da análise e desenvolvimento da cadeia de valor. Uma cadeia só é forte, quanto o mais fraco de seus elos.
INDICADORES - Taxas de crescimento de produção superiores à média nacional, densidade empresarial etc.
PRIORIDADES ÂMBITO LOCAL - Outros projetos em andamento na instituição,
necessidades específicas, alinhamento com outros órgãos.
PALAVRAS-CHAVE - Competitividade, Inovação, Olhar Sistêmico, Crescimento Sustentado; Tendências; Ampliação de Conhecimento.
FORMAS DE ABORDAGEM - Encadeamentos produtivos, Grupos de empresas, Aglomerados produtivos, Redes de empresas, Redes de aglomerados, Núcleos
setoriais. A formulação de estratégias, ao contemplar uma dessas formas de abordagem,
está diretamente relacionada ao grau de maturidade das empresas, à densidade de relacionamento entre essas no âmbito da cadeia produtiva e de valor em que se inserem.
Segue um apanhado de informações pontuais a respeito de tudo o que foi
estudado, para apoiar a tomada de decisão. Este é apenas um resumo/apontamento de
indicadores relevantes, não substituindo o aprofundamento no estudo das cadeias, nos
capítulos anteriores e outras fontes e a análise de profissionais e analistas técnicos a
serem envolvidos nos projetos futuros.
Ao analisar o Quadro 6, a seguir, verifique as informações explicativas logo abaixo.
É preponderante que as informações sejam analisadas de forma sistêmica e interligadas.
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Quadro 6. Quadro resumo com indicadores para análise
conforme instruções nas legendas

Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.
S – Sim; N - Não
Os produtos da pecuária e aquicultura não apresentam índices de rendimento médio.
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Considerações para avaliação do Quadro:
Crescimento da Produção
Crescimento - S quando houve crescimento médio nos últimos dez anos, medidos pelo IBGE

(2005 a 2015). Para detalhes, a Tabela 44 apresenta esse crescimento (ou decréscimo), em
percentual por UR, bem como na região Nordeste e no Brasil.

Crescimento maior que no Nordeste - S quando o resultado obtido é maior que aquele obtido
pela região Nordeste, mesmo que apresentado decréscimo. Também disponível na Tabela 44.

Crescimento maior que o nacional - S quando o resultado obtido é maior que aquele obtido
nacionalmente, mesmo que apresentado decréscimo. Também disponível na Tabela 44.

Exemplo: O abacaxi no período analisado, por exemplo, apresentou crescimento de produção
na lavoura, este foi maior que no Nordeste, mas não maior que o crescimento nacional.

Crescimento da Produção
% Rendimento Médio Maranhão X Brasil - Percentual da diferença entre o rendimento mé-

dio da lavoura indicada maranhense e o nacional. O rendimento médio é o cálculo feito pelo
IBGE da razão entre a produção obtida e a área colhida de cada produto agrícola, que indica
se houve aumento de produtividade.

% Rendimento Médio Maranhão X Nordeste - Idem ao acima, considerando a região Nordeste.
% Crescimento de Rendimento Médio - Indica se a localidade apresentou crescimento de
produtividade na última década medida.

Exemplo: A lavoura de abacaxi do Estado tem rendimento médio menor do que o nacional
em -13,9%, ou seja menor produtividade por hectare, mas apresentou crescimento desse
rendimento em índice maior do que o nacional, indicando, se essa realidade se manter, uma
equiparação nos próximos anos.
Para reduzir as diferenças regionais e aproximar mais da realidade, principalmente se o produto for comercializado na região Norte e Nordeste, é interessante
considerar o indicador regional, que no caso do abacaxi aponta um rendimento ainda
maior do que o nacional.

Outros
Número de municípios produtores - municípios que apresentaram alguma produção/efetivo,
de acordo com o último ano da pesquisa do IBGE – 2015.
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Participação na produção nacional - Percentual da produção maranhense na produção nacional.
Participação na produção do Nordeste

- Percentual da produção maranhense na

produção do Nordeste.

Programa Mais Produção - Programa do Governo que objetiva o abastecimento e a au-

tossuficiência da produção no Estado e, para isso, elegeu algumas cadeias produtivas
prioritárias. A legenda HF diz respeito à cadeia prioritária da Hortifruticultura, que não é
focalizada em uma só cultura.

Importação - Registro de importação de algum produto no Aliceweb, ferramenta do MDIC,
nos anos de 2012 a 2016.

Exportação - Registro de exportação de algum produto no Aliceweb, ferramenta do MDIC,
nos anos de 2012 a 2016.

APL - Arranjos Produtivos Locais identificados por meio da ferramenta indicada pelo portal do

Governo Federal - portalapl.ibict.br. A legenda Frut indica os possíveis participantes do APL
de fruticultura da Ilha, mas não há confirmação das frutas que esse promove.
As tabelas a seguir complementam a analise do Quadro. A Tabela 44 complementa a análise referente a produção identificada na cadeia produtiva. A Tabela 45 aponta as
regiões com as maiores produções de cada cadeia.
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Tabela 44. Cadeias produtivas por percentual de crescimento
médio anual da quantidade produzida - 2005 a 2015 (lavouras
e pecuária) e 2013 a 2015 (aquicultura)

Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.
Negrito – apresentou crescimento médio ao final do período
Resultado maior que a média nacional
-100 – apresentou alguma produção em 2005 e nenhuma produção em 2015
X – produção não verificada em 2005, não sendo possível ser avaliada junto às demais
* os alevinos não entraram na somatória pois são medidos em milheiros e não em kg como os peixes

A IMPORTÂNCIA DO MACROSSEGMENTO DE ALIMENTOS
E BEBIDAS PARA A ECONOMIA MARANHENSE

237

Tabela 45. Cadeias produtivas do Maranhão quanto a quantidade produzida e efetivos de rebanhos, por UR - 2015

Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.
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De acordo com documento de referência, para atuação do Sistema Sebrae em
Cadeia de Valor, para conseguir compor estratégias de alto impacto, uma das dimensões relevantes é a social. Para contribuir com a tomada de decisão foram disponibilizadas algumas
informações nesse aspecto.
O Estado do Maranhão, mesmo com seus esforços em busca do desenvolvimento, ocupa as últimas posições em alguns indicadores importantes, como Pib per capita39,
que é utilizado para determinar a dinâmica econômica dos territórios. Nos últimos anos
ele tem alternado com o Estado do Piauí entre as duas últimas posições no ranking nacional. Esse cenário ilustra a preocupação do Sebrae ao contribuir, por meio do apoio
ao empreendedorismo, para mudar essa realidade. Nesse sentido, destaca-se a visão de
estudo do Ipea (2007) a respeito da inserção de empreendimentos da agricultura familiar
em cadeias produtivas como um mecanismo eficaz para os produtores se apropriarem da
renda gerada nas etapas subsequentes de uma cadeia produtiva – o beneficiamento e/ou
a industrialização e a comercialização.
Para o instituto, o êxito de empreendimentos assim concebidos induz a transferir
para os produtores parcelas significativas da renda gerada ao longo da cadeia, parcelas atualmente apropriadas por empresários que atuam nas etapas posteriores, operadas “do lado
de fora da porteira”. Ou seja, além da diminuição da pobreza, seus resultados incidem diretamente sobre os mecanismos de concentração da renda, contribuindo para uma redução
mais acelerada das desigualdades sociais.
Levanta-se aqui então, dentro dessa perspectiva, algumas informações relevantes. Uma delas é com relação ao alto número de assentamentos instalados no Estado. O
Maranhão, de acordo com o Painel de Assentamentos do Incra, tem espalhados em seu território, 1.026 Assentamentos da Reforma Agrária40 . São 132.411 famílias distribuídas em 163
municípios, em uma área total de 4.739.655,27 hectares, o equivalente a 47.396 km2 em área
não contínua, conforme apresentado na Tabela 46. A informação completa por município foi
disponibilizada no Anexo 2.

39
Produto Interno Bruto per capita (ou por pessoa) mede quanto, do total produzido, “pertenceria” a cada pessoa daquela região se todos tivessem partes iguais.
40
Ferramenta digital que fornece informações gerais sobre os assentamentos da Reforma
Agrária do Incra. (http://painel.incra.gov.br/sistemas/index.php)
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Tabela 46. Nº de assentamentos e famílias assentadas
por UR e IDHM no Maranhão

Fontes: Incra – Painel de Assentamentos. Consulta em maio/2017.
Atlas Brasil 2013 – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.

Outra informação importante levantada é o IDHM41, uma adaptação do Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH), realizada pelo Programa de Desenvolvimento das
Nações Unidas (PNUD), Fundação João Pinheiro (FJP) e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
O IDH-M varia entre zero e um, e mostra que quanto mais próximo a 1, mais
desenvolvido é o território. Seus resultados são divididos em cinco classificações: de
0,000 a 0,499 é considerado grau de desenvolvimento Muito Baixo; de 0,500 a 0,599
é considerado Baixo; de 0,600 a 0,699 é considerado Médio; de 0,700 a 0,799 é considerado Alto e de 0,800 a 1,000 é considerado Muito Alto.
Dentre os 217 municípios maranhenses, quatro ocuparam o grau Muito Baixo,
154 o grau Baixo, 56 o grau Médio e 5, o grau Alto. Somente os municípios de São Luís
e Imperatriz ficaram acima da média nacional. Na tabela abaixo foram elencados os 50
municípios com menores IDHM do Estado.

O índice leva em consideração três dimensões consideradas como as mais importantes para se ampliar a liberdade das pessoas: a oportunidade
de se levar uma vida longa e saudável (longevidade), ter acesso ao conhecimento (educação) e poder desfrutar de um padrão de vida digno (renda).
O cálculo é realizado de dez em dez anos, com informações do censo do IBGE.
41
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Tabela 47. Os 50 municípios com menores IDHM do Maranhão

Fonte: Atlas Brasil 2013 – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)
Elaboração: Marvin Inteligência de Mercado/Sebrae-MA/2017.
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ANEXOS
Anexo 1. Desempenho das Atividades do subsetor de
Alimentos e Bebidas no Brasil entre 2005 e 2014 em (R$ Mil) e
taxa de crescimento anual (%)
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Fonte: Pesquisa Anual da Indústria - IBGE
Elaboração: Sebrae-MA/2017
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Anexo 2. Número de Assentamentos de reforma agrária existentes
no Estado do Maranhão, por município, área, número de famílias
assentadas e outras informações
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Anexo 2. Número de Assentamentos de reforma agrária existentes
no Estado do Maranhão, por município, área, número de famílias
assentadas e outras informações

Fonte: Painel de Assentamentos – Incra
Acesso à informação em abril de 2017
* Número de famílias que acessaram o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)
** Número de Assentamentos com contrato de ATER vigente
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