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Apresentação 
 
Especialistas em transferência de tecnologia reconhecem que há um grande acervo de 
tecnologias geradas pelas instituições de pesquisa, capazes de produzir maiores ganhos de 
produdividade, rentabilidade e sustentabilidade às cadeias produtivas. A grande questão 
apresentada é como tornar o processo de transferência mais ágil e eficiente (Grossi et al., 
2004), uma vez que o avanço tecnológico é fundamental para que o produtor consiga um 
produto de melhor qualidade e tenha, consequentemente, lucratividade.  
 
Desse modo, o conhecimento do ambiente interno e do externo é de grande importância 
para a concepção de estratégias com vistas ao desenvolvimento de tecnologias que 
possibilitem um impacto positivo nos campos econômico, social e ambiental. É importante 
destacar que a pesquisa agropecuária deve servir de instrumento próprio e talvez o mais 
adequado para influir na orientação das políticas relacionadas com o setor primário e no 
desenvolvimento tecnológico do setor agrícola.   
 
O cenário mundial (global e local) apresenta um novo paradigma, o qual está voltado ao 
crescimento das nações, representado por uma tríade formada pelo desenvolvimento 
tecnológico, capacidade de produção e incorporação de inovações. Assim, a tecnologia 
cada vez mais está sendo o "determinante" tanto na competitividade das empresas, como 
na prosperidade dos países. Dessa forma, a tecnologia/inovação são os veículos de 
competição do desenvolvimento econômico. Conforme aponta o Instituto Euvaldo Lodi 
(2006:103), para competir em mercados, nos quais produtos e processos têm ciclos de vida 
cada vez mais curtos, tornou-se imprescindível incrementar continuamente a própria 
capacidade de gerar, difundir e utilizar inovações tecnológicas. 
 
As mudanças ocorridas no campo da transferência de conhecimento e tecnologia, com 
inclusão de novos conceitos, alterações de papéis e inserção de novos atores, exigem a 
atualização e ajuste de procedimentos para atender com eficácia as demandas da 
sociedade.  É clara a fragilidade dos processos de transferência de tecnologia tradicionais 
face aos novos formatos de gestão tecnológica exigidos pelo mercado. São necessários 
esforços, no sentido de reduzir a discrepância entre a geração da informação técnico-
científica e a inovação, e de aproximar mais as áreas de transferência de tecnologia e de 
PD&I. 
 
Há um aumento crescente na pressão pela geração de tecnologias que atendam, de modo 
equitativo, aos requisitos de viabilidade econômica, sustentabilidade ambiental e que 
promovam a justiça social e a melhoria da qualidade de vida. 
 
Portanto, esse trabalho avaliou três tecnologias  geradas pela Embrapa Agroindústria 
Tropical e adotadas pelos diversos segmentos  do meio rural e agroindustrial, através de um 
trabalho de campo, que possibilitou o levantamento dos impactos social, econômico e 
ambiental. A contribuição para a eficiência do processo de pesquisa leva  ao atingimento 
dos objetivos e metas da Unidade. O foco deste trabalho é a geração de informações sobre 
tecnologias já desenvolvidas e postas para adoção pela sociedade no ano de 2015. 
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1. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS E ECONÔMICOS DA ADOÇÃO DA 
TECNOLOGIA CLONE DE ACEROLA BRS 366 (JABURU)  

 
 
 
1.1. Descrição da Tecnologia 
 
Em 2003, a Embrapa Agroindústria Tropical lançou no mercado quatro clones de acerola, 
resultantes de um trabalho de seleção dentre 45 clones, em relação ao desenvolvimento 
vegetativo das plantas, a produção e a qualidade dos frutos, sob cultivo em área de 
produtor. O experimento foi instalado em agosto de 1999, na Fazenda Frutacor Ltda, no 
Município de Limoeiro do Norte, CE. Os tratamentos foram formados por clones de acerola, 
originados da introdução de outras regiões ou obtidos por seleção de plantas no Programa 
de Melhoramento Genético da Embrapa Agroindústria Tropical. 
 
Em 2004, a empresa Amway Corporation (NUTRILIFE), possuidora de uma planta de 
produção de extrato de acerola em pó na fazenda Jaburu no município de Ubajara (CE), 
firmou parceria com a Embrapa Agroindústria Tropical para o desenvolvimento de clones de 
acerola com alto valor de vitamina C, adquirindo assim, 42.000 mudas dos clones BRS 235 
ou Apodi, BRS 236 ou Cereja, BRS 237 ou Roxinha e BRS 238 ou Frutacor, para cultivo 
próprio e distribuição entre produtores parceiros, nas regiões de Ubajara e Marco no Estado 
do Ceará.  
 
Toda a produção de acerola é orgânica, o que veio a beneficiar os pequenos agricultores 
familiares do município e seu entorno. Os hortifrutigranjeiros, segundo os próprios 
produtores, são definidos como culturas incertas, pois havia baixa produção no período 
chuvoso, ataque de pragas e doenças e consequentemente o uso indiscriminado de 
agroquímicos, causando impactos negativos tanto a saúde individual quanto ao meio 
ambiente. Para esses agricultores familiares, a adoção da tecnologia clones de acerola com 
produção orgânica possibilitou uma melhoria na qualidade de vida, com o aumento da renda 
e melhoria nas condições de trabalho. 

A acerola BRS 366 (Jaburu) (Foto 1) é a mais recente cultivar lançada pela Embrapa 
Agroindústria Tropical no ano de 2012, para produção na agricultura familiar. A seleção do 
clone foi feita com base no desempenho produtivo e características morfológicas da planta, 
bem como nas características físico-químicas dos frutos. O nome é uma homenagem à 
localidade de Jaburu, no Município de Ubajara (CE), onde se realizaram os primeiros testes 
da variedade. A BRS 366 vem se destacando como a principal cultivar plantada pela cadeia 
produtiva local para exportação de vitamina C. O experimento foi avaliado na Fazenda 
Amway Nutrilite do Brasil, no Município de Ubajara, CE. O sistema de produção utilizado na 
fazenda foi o de cultivo orgânico em condições irrigadas. 

      Fotografia 1 – Clone de acerola BRS 366 (Jaburu) 

 

 

 

 

                                  

                               Fonte: Acervo Embrapa Agroindústria Tropical 
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Espera-se que a acerola Jaburu tenha boa adaptação em outras regiões semiáridas. As 
plantas possuem porte de baixo a médio, com altura média de 1,87 m e diâmetro da copa de 
2,18 m, no terceiro ano de idade, em cultivo orgânico irrigado. A produção distribui-se por 
quase todo o ano, com valores baixos apenas nos meses de junho e julho, favorecendo a 
colheita manual. As folhas são pequenas, de cor verde, opostas e sem pelos. Ao abrir, as 
flores têm coloração rosa. 

Em condições irrigadas, o clone BRS 366 tem se caracterizado por sua precocidade de 
produção e ciclos produtivos contínuos durante quase todo o ano. Por essas peculiaridades, 
o fruto adapta-se bem à produção familiar, proporcionando boa distribuição da renda ao 
longo do ano. Quanto ao manejo da produção, a Embrapa Agroindústria Tropical recomenda 
que o pomar não seja composto apenas pelo clone desejado, mas que outras variedades 
também sejam cultivadas. Dessa forma, aumenta-se a resistência do pomar contra pragas e 
doenças. Outras medidas importantes a serem tomadas são: a compra de boas mudas, a 
realização de podas, a adubação e a observação de um espaçamento adequado entre as 
árvores. 

De acordo com informações Amway Corporation (NUTRILIFE), existem atualmente 130 
produtores com contrato de venda para referida empresa,  distribuídos na região da Serra 
da Ibiapaba (CE), no Perímetro Irrigado Tabuleiros Litorâneos do Piauí nos municípios de 
Parnaíba e Buriti dos Lopes (PI), no Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho, em Petrolina 
(PE), que fornecem o fruto in natura para processamento industrial. Na cadeira produtiva da 
acerola são gerados 5 mil empregos diretos e 15 mil indiretos. Ainda segundo a empresa, a 
produção de acerola na região em 2011 movimentou um mercado de R$ 42 milhões. 
 
 
1.1.1. Avaliação de Impacto Social 
 
 

A Unidade utilizou a metodologia AMBITEC-Social (X) sim ( ) não. 
 

 
Tabela 1 - Impactos sociais – aspecto emprego 

 
 

Indicadores 
Média 
2008 

Média 
2014 

 

Média 
2015 

 

Média 
2016 

Capacitação 3,8 3,8 3,8 3,8 
Oportunidade de emprego local 
qualificado 3,9 4,7 6,0 6,0 

Oferta de emprego e condição do 
trabalhador 2,7 2,7 3,9 3,9 

Qualidade do emprego  3,8 6,8 6,8 6,8 
 

 
O indicador Capacitação com média 3,8, não sofreu variação nos 4 (quatro) anos de 
avaliação, os trabalhadores envolvidos no processo de produção da acerola vem passando 
por capacitações periódicas desde de o plantio até a comercialização.  
 
O indicador Oportunidade de emprego local qualificado obteve médias crescentes nas 
avaliações: 3,8 em 2008; 4,7 em 2014; 6,0 em 2015 e 6.0 para 2016. A evolução entre 2008 
e 2015 caracteriza-se pela demanda crescente da tanto pela quantidade quanto pela 
qualidade dos frutos. O que só pode ser obtido com uma mão-de-obra especializada tanto 
braçal quanto técnica. No entanto, entre os anos de 2015 e 2016 não houve alteração na 
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média, isso se caracteriza pela falta de chuva na região, o que impediu o aumento da área 
plantada. 
 
O indicador Oferta de emprego e condição do trabalhador, permaneceu com a mesma 
média nas avaliações realizadas em 2008 e 2014  2,7 e 2,7 respectivamente, e apresenta 
um aumento em 2015 passando para 6,0 e permanecendo em 2016 com o mesmo valor 6,0. 
Um fator que se deve levar em consideração é que mesmo com a estiagem dos últimos 5 
(cinco) anos, não houve queda na oferta de emprego e nas condições de trabalho. Sendo 
que a mão-de-obra fixa ainda continua sendo familiar, com uma média de 3 (três) 
empregados fixos para condução dos pomares e aumentando o número de empregos 
somente no pico da produção com uma média de contração 10 (dez) trabalhadores 
temporários. 
 
O indicador qualidade do emprego, que em 2008 teve média 3,8, tendo um se elevado em 
2014 para 6,8 e mantendo-se com o mesmo valor para 2015 e 2016, em virtude dos 
treinamento direcionados a produção orgânica. A jornada de trabalho ainda permanece em 
40 horas semanais e no pico da produção 48 horas/semanais 
 
 

Tabela 2 - Impactos sociais – aspecto renda 
 

Indicadores 
Média 
2008 

 

Média 
2014 

Média 
2015 

 

Média 
2016 

 
Geração de Renda do estabelecimento 15 15 15 15 
Diversidade de fonte de renda 3,8 10,5 10,5 10,5 
Valor da propriedade  15 15 15 15 

    
 
 
O indicador Geração de Renda do estabelecimento com media 15 para os anos de 2008, 
2014, 2015 e 2016, mostra que a atividade tem rentabilidade estável, baseada na garantia 
de compra da produção e  por um preço mínimo de compra.  
 
O indicador Diversidade de fonte de renda que em 2008 teve média de 3,8, passando para 
2014 com 10,5 e permanecendo com a mesma média em 2015 e 2016, a média dos últimos 
dois 3 (três) anos, ocorreu  por os produtores terem outras fontes de renda, como outras 
propriedades rurais fora do município de Ubajara-CE, comércio e empregos. O indicador 
Valor da propriedade com média 15 permaneceu o mesmo para os quatro anos de 
avaliação, contemplando ações nas variáveis investimento em benfeitorias, 
conformidade com a legislação, e infraestrutura política e tributária.  
 
 
 

Tabela 3 - Impactos sociais – aspecto saúde 
 

Indicadores 
Média 
2008 

Média 
2014 

 

Média 
2015 

 

Média 
2016 

 
Saúde ambiental e pessoal 1,8 1,8 2,4 2,4 
Segurança e saúde ocupacional 1,8 1,8 3,0 3,0 
Segurança alimentar 15 15 15 15 
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O indicador Saúde ambiental e pessoal média 1,8 para os anos de 2008 e 2014 e 2.4 para 
2015 e 2016, evidencia a importância do uso de técnicas agroecologias, com pomares 
implantados com base na agricultura orgânica, certificados pela Associação de Certificação 
Instituto Brasileiro de Biodinâmico - IBD Certificações. Não foram encontrados vetores de 
Emissão de poluentes atmosféricos. 
  
O indicador Segurança e saúde ocupacional com média 1,8 para os anos de 2008 e 2014 
e 3,0 para 2015 e 2016 caracteriza-se por não se manipular pesticidas e agrotóxicos; 
Periculosidade; não se aplica; Calor e Frio, não se aplica.    
 
O indicador Segurança alimentar média 15 para os quatro anos de análise é considerado 
altamente significativo nas variáveis:  Garantia da produção, a produção é garantida por 
todo o ano, embora tenha havido uma queda na produção em virtude da falta de chuva nos 
ultimo 5 (cinco) anos;  Quantidade de alimento devido à alta produtividade das plantas;  
Qualidade nutricional do alimento em virtude do alto teor de vitamina C produzido pelo 
Clone de Acerola Jaburu. Vale ressaltar o padrão de qualidade do alimento produzido, 
sendo um produto seguro dentro dos padrões de higiene, qualidade e identidade.  
 
 

Tabela 4 - Impactos sociais – aspecto gestão e administração 
 
 

Indicadores 
Média 
2008 

 

Média 
2014 

 

Média 
2015 

 

Média 
2016 

 
Dedicação e perfil do responsável 9,8 15,0 15,0 15,0 
Condição de comercialização 6,9 9,2 9,2 9,2 
Reciclagem de resíduos  3,0 9,0 9,0 9,0 
Relacionamento institucional 15,0 15,0 15,0 15,0 

 
 
O Indicador Dedicação e perfil do responsável média 9,8 para 2008 e 15,0 para os anos 
de 2014, 2015 e 2016, dar-se em virtude do responsável dedicar 44 horas semanais na 
condução do negócio: Capacitação dirigida a atividade, todos os produtores passaram por 
cursos de administração e gestão de negócios. Engajamento familiar Em todas as 
Unidades Familiares há engajamento familiar na gestão do negócio e nos trabalhos de 
campo. Uso de sistema contábil e Modelo formal de planejamento – Houve treinamento 
e há exigência tanto da Empresa Amway Corporation (NUTRILIFE) quanto da Associação 
de Certificação Instituto Biodinâmico - IBD tanto para uso de um sistema contábil como para 
um modelo de planejamento, as famílias reúnem-se quinzenalmente para planejamento, e 
as propriedades utilizam sistema de certificação do IBD. 
 
O indicador Condição de comercialização com média 6,9 para 2008 e média 9,2 para 
2014, 2015 e 2016, demonstra a viabilidade econômica da produção de acerola, tendo como 
base  preço e compra garantida pela Empresa Amway Corporation (NUTRILIFE); 
Armazenamento local, nas Unidades Familiares existem Peck house para recebimento e 
classificação até a chegada do transporte; Propaganda e marca própria, não se aplica 
Encadeamento com produtos/atividades/serviços anteriores. Há por parte da 
NUTRILIFE Cooperação com outros produtores locais, tanto pela atuação da empresa 
como pela troca constante de experiências e conhecimentos. 
  
O indicador Reciclagem de Resíduos média 3,0 para o ano de 2008 e 9,0 para 2014, 2015 
e 2016 evidencia o uso de técnicas de cobertura do solo e compostagem usando os 
resíduos provenientes dos tratos culturais; Reaproveitamento, não se aplica. 
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O indicador Relacionamento institucional com média 15 para os 4 (quatro) anos de 
avaliação, demonstra o bom relacionamento da NUTRILIFE com seus parceiros (produtores: 
Utilização de assistência técnica, Recebem assistência técnica de um engenheiro 
agrônomo contratado pela, Empresa Amway Corporation (NUTRILIFE); 
Associativismo/Cooperativismo, atividade exercida pela já referida Empresa junto aos 
seus parceiros. Filiação tecnologia nominal, os produtores mencionam a importância da 
tecnologia desenvolvida pela Embrapa; Utilização de assessoria legal/vistoria, efetuada 
pelo IBD; Capacitação contínua, foi considerada positiva, pois a empresa Amway 
Corporation mantêm cursos de atualização para os produtores rurais. 
 
 
1.1.2. Análise dos Resultados 
 
Análise agregada tomando por base o índice de impacto gerado pelo AMBITEC Social.  
 
 
 

Tabela 5 – Media geral do coeficiente de impacto 
 

Média Geral 
2008 

Média Geral 
2014 

Média Geral 
2015 

Média Geral 
2016 

             6,61                8,67              8,73              8,73 

 

Para análise de Impacto Social da Tecnologia “Clones de Acerola BRS 366 (Jaburu)” no 
corrente ano, optou-se por realizar uma análise comparativa, com os resultados das 
avaliações dos anos de 2008, 2014, 2015 e 2016. Em 2008 os produtores adotaram 
diversos clones de acerola (BRS 235, BRS 236, BRS 237 e BRS 238), sendo que a partir de 
2013 com o lançamento do clone BRS 366 (Jaburu) houve uma renovação dos pomares 
adotando o novo Clone.  

Como pode ser percebido na Tabela 5, no ano de 2008 houve um impacto representativo, 
devido aos produtores de acerola orgânica serem anteriormente produtores de 
hortifrutigranjeiros (tomate, alface, chuchu, couve, pimentão, pepino, coentro, jiló e 
maracujá) cultivos tradicionalmente intensivos no uso de agroquímicos, e que vieram a 
adotar os clones de acerola BRS 235, BRS 236, BRS 237 e BRS 238. 

Em 2014, houve outra elevação na média geral, de 2,06 traduzida pela alta produtividade do 
pomar, o que possibilitou aos produtores um aumento na renda e consecutivamente na 
qualidade de vida. Além dos benefícios já citados anteriormente, por parte da NUTRILIFE 
aos produtores. 

Já em 2015, houve um pequeno crescimento na média geral de 0,12 evidenciado pela 
estiagem ocorrida nos últimos quatro anos, o que inviabilizou o crescimento dos produtores. 
Mas não afetando a produção e a geração de renda. 

Para 2016 não houve incremento na média permanecendo a mesma de 2015 8,73. Reflexo 
da seca que vem ocorrendo na região semiárida do Nordeste brasileiro nos ultimo 5 (cinco) 
anos, é interessante frisar que mesmo com uma queda na produção de acerola, o número 
de empregos permaneceu o mesmo e segundo os produtores entrevistados caso em 2017 
venha ocorrer um inverno acima da média a previsão é que se aumente a área plantada. 

Evidencia-se a atuação da NUTRILITE na produção de acerola na Serra da Ibiapaba-CE, 
que veio a permitir aos produtores familiares de acerola o gerenciamento de suas 
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vulnerabilidades e a reconstrução da resiliência, impulsionando os mesmos ao crescimento.  
Assim, depreende-se que o Índice de impacto social da tecnologia, conforme figuras 6, 7, 8 
e 9 obtidos nos anos de 2008, 2014, 2015 e 2016, respectivamente mostra-se altamente 
significativo, pelos seguintes aspectos: 

 
a) Foi a partir da adoção dos primeiros clones de acerola que ocorreram transformações 

na qualidade de vida dos produtores;  

b) As principais causas das transformações são principalmente a troca de culturas onde 
predominava o uso agrotóxico, por um de cultivo orgânico;  

c) A acerola produzida na Serra da Ibiapaba tem de menor custo produção, em virtude 
da proximidade da NUTRILEFE, o gera uma assistência técnica rápida. E uma 
diminuição nas despesas com transporte; 

d) O número de produtores na região se mantem estável, o que é significativo e o 
volume da produção atinge médias sempre crescentes, o que se traduz em ganhos 
econômicos e, por conseguinte, na melhoria da qualidade de vida; 

e) Essa atividade avançou muito tanto em produção quanto em produtividade.  

f) Os produtores adotam sistemas flexíveis de custo de produção e gestão do negócio, 
com maio custo no verão e menor no inverno; 

 

  

              Figura 6                                                                         Figura 7 
Avaliação de Impacto Social - 2008                          Avaliação de Impacto Social - 2014 
 

Indicadores de Impacto Social Peso do 
indicador 

Coeficiente de 
impacto 

Capacitação 
 

0,1 3,8 

Oportunidade de Emprego Local 

Qualificado 
0,1 3,9 

Oferta de Emprego e Condição do 

Trabalhador 
0,05 2,7 

Qualidade do Emprego 0,1 3,8 

Geração de Renda 0,05 15,0 

Diversidade de Fontes de Renda 0,05 3,8 

Valor da Propriedade 0,05 15,0 

Saúde Ambiental e Pessoal 0,05 1,8 

Segurança e Saúde Ocupacional 0,05 1,8 

Segurança Alimentar 0,05 15,0 

Dedicação e Perfil do 

Responsável 
0,1 9,8 

Condição de Comercialização 0,1 6,9 

Disposição de Resíduos 0,1 3,0 

Relacionamento Institucional 0,05 15,0 

Averiguação da 
ponderação 

1 

Índice de 
impacto 
social da 

tecnologia 

6,61 

 

 

 

 

Indicadores de Impacto Social 
Peso do 

indicador 
Coeficiente 
de impacto 

Capacitação 
 

0,1 3,8 

Oportunidade de Emprego Local 

Qualificado 
0,1 4,7 

Oferta de Emprego e Condição do 

Trabalhador 
0,05 2,7 

Qualidade do Emprego 0,1 6,8 

Geração de Renda 0,05 15,0 

Diversidade de Fontes de Renda 0,05 10,5 

Valor da Propriedade 0,05 15,0 

Saúde Ambiental e Pessoal 0,05 1,8 

Segurança e Saúde Ocupacional 0,05 1,8 

Segurança Alimentar 0,05 15,0 

Dedicação e Perfil do Responsável 0,1 15,0 

Condição de Comercialização 0,1 9,2 

Disposição de Resíduos 0,1 9,0 

Relacionamento Institucional 0,05 15,0 

Averiguação da 
ponderação 1 

Índice de 
impacto 
social da 

tecnologia 

8,67 
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         Figura 8                                                                           Figura 9 

Avaliação de Impacto Social - 2015                           Avaliação de Impacto Social - 2016  
 

 

 

 

 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte de dados 
 
A fonte de dados da pesquisa é oriunda de entrevista a técnico da Amway Corporation 
(NUTRILIFE) e a aplicação de questionários junto a produtores locais de acerola. Ambos 
entrevistados são produtores familiares de pequena escala, Em ambas as localidades foram 
gerados empregos diretos e indiretos com a produção de acerola, evidenciando assim, uma 
atividade rentável para o sustento. 
 
Acerola_BRS_366(1).pdf  disponível em 
http://pt.calameo.com/read/000249129022d7cf9d299 
 
João Bosco Cavalcante Araújo, Adriano Lincoln Albuquerque Mattos, Francisco das Chagas 
Vidal Neto, José Carlos Machado Pimentel. Produção Orgânica de Acerola: Garantia de 
sustentabilidade socioeconômica e ambiental para agricultores familiares da Serra da 
Ibiapaba-Ceará. Disponível em http://www.aba-
agroecologia.org.br/revistas/index.php/rbagroecologia/article/view/7708 
 
Cultivar Acerola BRS 366-Jaburu. Disponível em 
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/77673/1/CGL12001.pdf 
 
Cultivar Acerola BRS 366-Jaburu: Mais vitamina C por hectare. Revista Embrapa 
Agroindústria Tropical – Novembro e Dezembro de 2012 no 143. Disponível em 
http://pt.calameo.com/books/000249129022d7cf9d299 
 

Tabela 9 – Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 
Produtor 
Familiar Produtor Patronal 

Total 
 Pequeno Grande Cooperativa 

Ubajara CE 9  1  10 
Total      10 

  
 

Indicadores de Impacto Social 
Peso do 

indicador 
Coeficiente de 

impacto 
Capacitação 0,1 3,8 

Oportunidade de Emprego Local 

Qualificado 
0,1 6,0 

Oferta de Emprego e Condição 

do Trabalhador 
0,05 3,9 

Qualidade do Emprego 0,1 6,8 

Geração de Renda 0,05 15,0 

Diversidade de Fontes de Renda 0,05 10,5 

Valor da Propriedade 0,05 15,0 

Saúde Ambiental e Pessoal 0,05 0,6 

Segurança e Saúde Ocupacional 0,05 0,2 

Segurança Alimentar 0,05 15,0 

Dedicação e Perfil do 

Responsável 
0,1 15,0 

Condição de Comercialização 0,1 9,2 

Disposição de Resíduos 0,1 9,0 

Relacionamento Institucional 0,05 15,0 

Averiguação da 
ponderação 

1 
Índice de 

impacto social 
da tecnologia 

8,73 

Indicadores de Impacto Social 
Peso do 

indicador 
Coeficiente de 

impacto 
Capacitação 0,1 3,8 

Oportunidade de Emprego Local 

Qualificado 
0,1 6,0 

Oferta de Emprego e Condição 

do Trabalhador 
0,05 3,9 

Qualidade do Emprego 0,1 6,8 

Geração de Renda 0,05 15,0 

Diversidade de Fontes de Renda 0,05 10,5 

Valor da Propriedade 0,05 15,0 

Saúde Ambiental e Pessoal 0,05 0,6 

Segurança e Saúde Ocupacional 0,05 0,2 

Segurança Alimentar 0,05 15,0 

Dedicação e Perfil do 

Responsável 
0,1 15,0 

Condição de Comercialização 0,1 9,2 

Disposição de Resíduos 0,1 9,0 

Relacionamento Institucional 0,05 15,0 

Averiguação da 
ponderação 

1 
Índice de 

impacto social 
da tecnologia 

8,73 
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1.2.1. Avaliação de Impacto Econômico 
 
1. Identificação da tecnologia: acerola Jaburu – BRS 366  

1.1. Objetivo estratégico PDE /PDU: Competitividade e sustentabilidade do 

agronegócio. 

1.2. Considerações iniciais  

A presente avaliação registra os resultados econômicos, pelo terceiro ano 

consecutivo, da cultivar Acerola BRS 366 – Jaburu.  

Com vistas à sua contextualização da atividade econômica observada e 

atualização dos valores registrados nos relatórios anteriores, são destacados os 

seguintes pontos: 

i. Avaliado o sistema de produção integrada estabelecido entre produtores 

rurais chapada da Ibiapaba – Ceará e a indústria Amway Nutrilite do Brasil 1.  

ii. A produção de acerola desse sistema é irrigada e orgânica (atestada pela 

Associação de Certificação Instituto Biodinâmico - IBD).  

iii. Verificou-se, em 2016, nova elevação do preço pago pela Nutrilite ao produtor.   

Os valores máximos registrados ao longo do período estudado foram de R$ 

2,30/kg (em 2014), R$ 2,40/kg (em 2015) e R$ 2,90/kg (em 2016). Tais 

valores remuneraram os produtores que atenderam aos requisitos definidos 

em contrato, sendo esses classificados no “padrão ouro”. Ressalta-se, como 

exemplo dos requisitos mencionados, que somente a acerola orgânica “verde” 

é comercializada no sistema integrado com a Nutrilite. Em muitos casos, as 

vendas para a multinacional chegam a atingir 90% do que é produzido.      

iv. Já a parte da produção que passa do ponto de colheita estabelecido pela 

Nutrilite é escoada para outros canais de comercialização, por exemplo: 

agroindústrias de polpas de frutas, feiras locais, atravessadores e a CEASA 

de Tianguá/CE, importante entreposto comercial, que distribui a produção 

serrana para os estados do Ceará, Piauí e Maranhão. Para esses canais, o 

preço da acerola aumentou de R$ 0,90 (em 2014) para R$ 1,00 (em 2016). 

v. Outro ponto relevante foi à queda na produção de acerola, em função do 

longo período de estiagem enfrentado no Nordeste brasileiro (que já perdura 

por cinco anos). É importante destacar que o referido fenômeno ocasionou o 
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abandono de áreas plantadas e queda de produtividade. Em relação a 2015, 

a produção sofreu redução de 40%, segundo estimativas de técnicos da 

Nutrilite.  

 

1.3. Metodologia  

Foram realizadas nove entrevistas semiestruturadas com os produtores rurais 

situados nos municípios cearenses de Ibiapina, Ubajara e uma com o técnico da 

indústria Amway, que atuou como informante qualificado ao apresentar valores de 

referência para produtividade, preço de venda, custos, investimentos, dentre outros. 

Os resultados de campo e cálculos de indicadores econômicos são apresentados 

na sequência do presente trabalho.   

 

1.4. Resultados e análises 

a) Caracterização dos empreendimentos visitados (módulos de um hectare, com 

os valores médios obtidos no ano de 2016, em pomares orgânicos, irrigados e 

com produções estabilizadas). 

� Idade dos pomares: 7,6 anos; 

� Área plantada: 4 ha; 

� Plantas por hectare: 550 plantas; 

� Produtividade anual da acerola BRS 366: 21,5 t/ha; 

� Produtividade anual por planta: 39 kg/planta. 

 

b) Receitas de vendas 

A tabela 1 traz os valores anuais das receitas de vendas, por produtor, 

registrados no ano de 2016. Observa-se, nessa tabela, o somatório de receitas entre 

as vendas realizadas para a Nutrilite e para os demais canais de comercialização, 

assim como os preços praticados e os percentuais destinados a cada canal. Em 

2016, na amostra observada, a produtividade média registrada foi de 21,5 t/ha, o 

que significa uma redução de 57% em relação ao resultado de referência registrado 

em 2015: 50 t/ha. 

                                                                                                                                                                                     
1
 A unidade fabril da Amway, instalada em Ubajara/CE, produz o concentrado de vitamina C, que é exportado 

para um segundo processamento (produto final). Posteriormente, a matriz realiza a distribuição global dos 

encapsulados.    
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Quanto ao comparativo entre receitas, verifica-se na tabela 1 uma média de 

receita total de R$ 56.240,00, sinalizando uma queda de rendimento bruto da ordem 

de 45% no comparativo com 2015. 

O impacto da diminuição da produtividade foi atenuado pelo aumento de preço 

pago pelo Nutrilite ao produtor, que passou de R$ 2,40 para R$ 2,90, sendo esse 

último o valor atual que remunera o produtor “padrão ouro”. 

A queda de produtividade foi atribuída, conforme os entrevistados, à falta de 

água e ao ataque de pragas (pulgão e cochonilha).   

  

Tabela 1 – Receita de vendas anual da acerola BRS 366 na serra da Ibiapaba 

 

Fonte: Dados dos autores 

 

Observação:  

� A ausência de dados do produtor P3 deveu-se a sua saída da 

atividade. 

� A maior parte dos entrevistados está classificada no padrão ouro, o 

que permite escoar 90% da produção para a Nutrilite a um preço 

bem superior a média de mercado.  

 

c) Custos de produção  

Na tabela 2 são apresentados os custos anuais de produção, incluídos os não 

desembolsáveis (no caso da depreciação/exaustão do plantio). 
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 Alguns itens que compõem o custo da produção apresentaram distorções nos 

seus valores. Um bom exemplo é o custo de energia destinada à irrigação de um (1) 

hectare, que apresentou variação nas respostas dos entrevistados (que, 

provavelmente, ocorreu em função de equívocos no rateio do valor da conta de 

energia em relação aos demais plantios). Assim, foi utilizado o valor de referência 

fornecido pelo técnico da Nutrilite.  

 

Tabela 2 – Custos anual de produção da acerola BRS 366 na serra da Ibiapaba  

 

Fonte: Dados dos autores 

 

Observações:  

� A remuneração do proprietário (pró-labore) não foi incluída no cálculo. 

� O custo com energia elétrica, mesmo com a prática da irrigação noturna e 

adesão à tarifa verde, na percepção dos respondentes, foi apontado como um 

dos principais desembolsos para a produção de acerola.  

 

d) Ganhos líquidos com a atividade 

Os resultados obtidos por produtor, denominados no presente estudo de ganho 

líquido (obtido com a produção de acerola), são apresentados na tabela 3. 

Destaca-se que o ganho líquido mensal dos produtores foi da ordem de R$ 

2.300,00 por hectare. 

A partir dos dados da tabela 3, foram calculados os seguintes indicadores: 
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� Lucratividade de 50% (lembrando a não inclusão do pró-labore nos custos de 

operação). 

�  Payback simples: o investimento retorna ao proprietário em aproximadamente 

quatro anos, se descontados do ganho líquido da atividade o percentual de 

50% para composição do pró-labore.  

� Ponto de equilíbrio de preço: preço de equilíbrio de R$ 1,37; abaixo do preço 

médio alcançado de R$ 2,84. 

� Ponto de equilíbrio de rendimento: quantidade de equilíbrio de 10,5 t/ha; 

sendo inferior à produtividade média registrada de R$ 21,5 t/ha. 

 

Tabela 3 – Ganhos líquidos anuais e mensais 

 

Fonte: Dados dos autores 

  

e) Planilhas da metodologia de referência da Embrapa 

Nesta etapa do trabalho são apresentadas as planilhas de incremento de 

produtividade (tabelas 4 e 5) e agregação de valor (tabelas 6 e 7); conforme 

estabelecido na metodologia de avaliação de impactos econômicos ex-post das 

tecnologias geradas pela Embrapa.  

 Para preenchimento dessas planilhas, utilizou-se a referência de queda de 

produção da ordem de 40%, sinalizada por representante da Nutrilite.  Isso devido 

ao fato da área de adoção de 716 ha plantados com a acerola Jaburu – BRS 366, 

considerada nas planilhas de incremento de produtividade e agregação de valor, 
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referir-se a própria área de produção da Nutrilite (empresa e produtores 

terceirizados) e de projetos similares, optou-se pela utilização desse percentual de 

queda (40%).      

 

i. Incremento de produtividade  

 

 

Notas: 
1 “A BRS 366-Jaburu produz cerca de 20% a mais que a segunda mais produtiva, 

que é a cultivar Mineira” (Embrapa, 2012).  
2 Os produtores entrevistados não informaram a existente de custos adicionais. 
3 Valor balizado com pesquisadores da Embrapa.  
4 Área de adoção: valor balizado com pesquisador da Embrapa.  

 

É importante destacar o impacto na agregação de valor, decorrente da diferença 

de preços entre o sistema integrado e os demais canais de comercialização.  

De maneira complementar, registra-se que a maior parte dos respondentes, 

mesmo diante dos prejuízos já citados, afirmou que continuará na atividade em 

2017. Segundo os mesmos, a garantia de escoamento da quase totalidade da 

produção é um ponto fundamental para a decisão de continuidade em 2017. 
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ii. Agregação de valor 

 

Notas: 
1 “A BRS 366-Jaburu produz cerca de 20% a mais que a segunda mais produtiva, 

que é a cultivar Mineira” (Embrapa, 2012).  
2 Os produtores entrevistados não informaram a existente de custos adicionais. 
3 Valor balizado com pesquisadores da Embrapa.  
4 Área de adoção: valor balizado com pesquisador da Embrapa.  

 

1.5 Conclusão 

Os resultados econômicos apresentados neste trabalho obtidos indicam a 

viabilidade da produção da acerola Jaburu na serra da Ibiapaba – Ceará, nas 

condições estabelecidas pelo sistema de produção integrada entre a indústria 

Amway e uma base de 100 produtores rurais. Tal sinalização foi percebida, 

mediante os indicadores utilizados, como: o payback simples (que apontou para um 

retorno do investimento em um prazo aproximado de quatro anos, contra doze de 

vida útil estimada para o pomar) e os pontos de nivelamento de preço e rendimento, 

com resultados superiores aos índices mínimos calculados.   

Entretanto, o período de estiagem de cinco anos consecutivos gerou: a 

necessidade de reinvestimentos nos empreendimentos rurais (como a abertura de 

poços). Entretanto, na atual conjuntura, o preço de venda do produto e a garantia 

em contrato de compra da produção por parte da indústria, com escoamento de 
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praticamente toda a produção (90%), ainda, asseguram a viabilidade da produção 

de acerola e a decisão de investimento dos produtores em 2017. 
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2. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS E ECONÔMICOS DA ADOÇÃO DA 

TECNOLOGIA DE MICROFILTRAÇÃO EM FLUXO TANGENCIAL PARA A 
OBTENÇÃO DE SUCO DE CAJU CLARIFICADO 

 
 
2.1. Descrição da Tecnologia 
 
A utilização de membranas como processo de separação remonta a meados do século XX, 
quando começaram a ser utilizadas como meios de filtração visando ao tratamento de 
resíduos e esgotos. A utilização de membranas vem sendo aperfeiçoada pelo setor 
industrial e essa área do conhecimento passa por profundos avanços nos últimos 20 anos. 
Diversos tipos de membranas vêm sendo utilizadas pelo setor de processamento de sucos 
de frutas e bebidas em geral, envolvendo diferentes materiais de construção e 
configurações dos sistemas industriais, de acordo com as condições operacionais exigidas 
na filtração propriamente dita e nas operações rotineiras de limpeza e desobstrução dos 
poros, também denominada descolmatação. 
 
Uma característica dos processos de filtração em fluxo tangencial com uso de membranas 
microporosas é o comportamento de uma alta vazão nas fases iniciais da operação, com 
uma estabilização de fluxo por longos períodos e o atingimento de uma fase onde o fluxo de 
permeado se torna tão baixo que inviabiliza sua continuidade, devendo-se dessa forma se 
realizar uma parada na linha de processamento para a realização de uma limpeza do 
sistema pelo uso de limpeza CIP (Clean-in-Place) realizada sem desmontagem do 
equipamento. Neste caso utilizam-se de soluções alcalinas de NaOH e ácidos, com uso de 
solução de ácido nítrico ou fosfórico, que ao final são eliminados com água corrente e assim 
recondiciona-se o sistema para uma outra operação. 
 
Do ponto de vista do processo, a microfiltração permite a obtenção de um produto que pode 
ter inúmeras aplicações, tanto em nível de consumo direto do suco integral clarificado como 
ocorre no caso dos sucos da maçã e da uva que possuem um mercado já consolidado nas 
grandes redes distribuidoras de varejo. O suco de caju clarificado por tecnologia de 
membranas de microfiltração apresenta, devido à qualidade e aspecto visual, um grande 
potencial para avançar como processo de conservação de um produto de larga produção e 
alta perecibilidade. 
 
A avaliação de Impacto Social avaliou a tecnologia de microfiltração em fluxo tangencial 
para a obtenção de suco de caju clarificado (Figura 1), para a fabricação de produtos de alto 
valor agregado e saudáveis, adotada pela indústria de transformação - agroindústria (Natvita 
– vida concentrada) a partir de 2012, localizada no Município de Eusébio no Estado do 
Ceará. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 1 - Sistema de microfiltração em escala industrial 
utilizado para a fabricação de suco de caju clarificado 



 

20 
 

 
2.1.1. Avaliação de Impacto Social 

 
A Unidade utilizou a metodologia AMBITEC-Social (X) sim ( ) não. 

 
 

Tabela 1 - Impactos sociais – aspecto emprego 
 

Indicadores 
Média 
2014 

Média 
2015 

Média 
2016 

Capacitação 6,8 8,3 9,8 
Oportunidade de emprego local qualificado 6,6 7,5 7,5 
Oferta de emprego e condição do trabalhador 1,2 1,2 1,2 
Qualidade do emprego  13.5 13,5 13,5 

 
 
Analisando as médias obtidas no ano de 2016 e comparando-as com os anos de 2014 e 
2015 observar-se que: 
 
Houve incremente no indicador Capacitação com média  em 2016 de 9,8, superando as 
médias 6,8 e 8,3 de 2014 e 2015 respectivamente, dado o número de 
treinamentos/capacitação ofertado aos empregados. 
 
O indicador Oportunidade de emprego local qualificado permaneceu em 2016 com a 
mesma média de 2015 7,5.  Não havendo demanda para geração de novos postos de 
trabalho em virtude da crise econômica.  
 
O indicador Oferta de emprego e condição do trabalhador com a média 1,2 para os 3 
(três) anos de avaliação, é evidenciado por não ter havido contratação de pessoal em 2016, 
a empresa permanece com o mesmo quadro de empregados de 2015.  
 
O indicador qualidade do emprego com média 13,5 para os 3 (três) anos de avaliação é 
considerado significativo, pois há prevenção do trabalho infantil, jornada de trabalho de 44 
horas semanais, todos empregados são registrados, e consequentemente, realizada 
contribuição para a previdência social e também há fornecimento de alimentação e 
transporte. 
 
 

Tabela 2 - Impactos sociais – aspecto renda 
 

Indicadores 
Média 
2014 

Média 
2015 

Média 
2016 

Geração de Renda do estabelecimento 15 15 15 
Diversidade de fonte de renda 6,8 6,8 6,8 
Valor da propriedade  15 15 15 

 
 
O indicador Geração de Renda do estabelecimento com média 15 para os 3 (três) anos 
avaliados, é significativo pois mesmo com a queda da produção da matéria-prima em virtude 
da estiagem dos 5 (cinco) últimos anos e com outras atividades de produção, o que é 
produzido é vendido: segurança, por haver um preço mínimo de compra; estabilidade, por 
produzirem durante todo o ano, e montante, produzem quase a totalidade da sua 
capacidade instalada.  
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O indicador Diversidade de fonte de renda media 6,8 para o 3 (três) anos avaliados, 
caracteriza-se pela atividade ainda continuar a ser “não agropecuária no estabelecimento”.  
 
 
 
O indicador Valor da propriedade média 15 para os 3 (três) anos avaliados, como descrito 
nas variáveis: investimento em benfeitorias, construção de infraestrutura para 
armazenamento e transporte, em conformidade com a legislação, trabalham com Boas 
Práticas de Fabricação – BPF e são certificado pela Associação de Certificação Instituto 
Brasileiro de Biodinâmico - IBD Certificações; infraestrutura política e tributária, a 
comercialização gera tributos municipais, estaduais e federais.  
 
 

Tabela 3 - Impactos sociais – aspecto saúde 
 

Indicadores 
Média 
2014 

Média 
2015 

Média 
2016 

Saúde ambiental e pessoal 1,2 1,2 1,2 
Segurança e saúde ocupacional -0,6 0,1 0,1 
Segurança alimentar 15 12 12 

   
 
O indicador Saúde ambiental e pessoal com médias 1,2  para os anos de 2014 a 2016, é 
considerado significativo em virtude  das praticas adotadas serem baseadas em agricultura 
orgânica, sendo certificada pela Associação de Certificação Instituto Brasileiro de 
Biodinâmico - IBD Certificações. Não foram encontrados vetores de Emissão de poluentes 
atmosféricos. 
  
Houve um incremento positivo no indicador Segurança e saúde ocupacional com média -
0,6 em 2014 e 0,1 em 2015 permanecendo também em 2016 por a atividade não apresentar 
periculosidade, no entanto, para a avaliação realizada em 2014 constatou-se que houve 
um aumento no nível de ruído e vibração, em virtude da substituição de um motor por dois 
mais potentes. Com a formalização da CIPA no empreendimento, os empregados ligados a 
atividade começaram a suas equipamentos que inibissem o nível de ruídos e vibrações, 
dessa forma, melhorando a qualidade do trabalho. Calor e Frio, não se aplica, umidade 
não se aplica, agentes químicos e biológicos não se aplica. 
 
O indicador Segurança alimentar média 15 para 2014 e 12 para 2015 e 2016 apresenta 
uma ligeira queda descrita na na variável garantia da produção, Em 2014 a matéria-prima 
chegava ao nível de armazenamento total, o que garantida a produção do por todo o ano. 
No entanto, pelos 5 (cinco) anos consecutivos de seca, que abrange toda região semiárida 
do nordeste, houve uma queda consideração da produção de caju e outros frutos, isto leva a 
uma queda na meteria prima a ser processada e armazenada, diminuindo dessa forma a 
produção. O que ocorre também n variável Quantidade de alimento pela diminuição do 
estoque para produção de sucos. A variável Qualidade nutricional do alimento, manteve a 
mesma normalidade, em virtude do processo continuar a resultar em um alimento seguro 
dentro dos padrões de higiene, qualidade e identidade.  
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Tabela 4 - Impactos sociais – aspecto gestão e administração 
 

Indicadores 
Média 
2014 

 

Média 
2015 

Média 
2016 

Dedicação e perfil do responsável 12,8 12,8 12,8 
Condição de comercialização 2,7 2,7 2,7 
Reciclagem de resíduos  12 12 12 
Relacionamento institucional 12 12 12 

  .  
O Indicador Dedicação e perfil do responsável com média 12,8 para os 3 (três) anos de 
avaliação, permaneceu inalterado por não haver mudança nas atividades de dedicação, pois 
o responsável ainda dedica 08 horas diárias, sendo 44 horas semanais na condução do 
negócio: Capacitação dirigida à atividade, administração e gestão de negócios. 
Engajamento familiar não se aplica. Uso de sistema contábil e Modelo formal de 
planejamento – Houve treinamento e há exigência da Associação de Certificação Instituto 
Biodinâmico - IBD tanto para uso de um sistema contábil como para um modelo de 
planejamento. Havendo também um sistema de certificação/rotulagem. 
 
O indicador Condição de comercialização média 2,7 para os 3 (três) anos avalizados 
também permanece inalterado,  a NATVITA comercializa a produção principalmente na 
região Nordeste e foco também em outras regiões do País; Armazenamento local, dispõem 
de depósitos para armazenamento tanto da matéria-prima quanto do produto após o 
processamento; Propaganda e marca própria, o empreendimento tem uma marca própria 
e faz propaganda do produto, e também, envaza para outras empresas, conforme figura 2; 
Encadeamento com produtos/atividades/serviços anteriores, a referida indústria já 
adotava tecnologia da Embrapa para produção de cajuína; Cooperação com outros 
produtores locais, não se aplica. 
 
 

Figura 2 – Marca e propaganda 
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O indicador Reciclagem de Resíduos com média 12 para os 3 (três) anos avaliados, é 
verificado por não ter havido alteração no indicador, pois os resíduos gerados no 
processamento e dois subprodutos, um de origem da peneira e outro originado da limpeza 
das membranas, já são alvos de pesquisa em parceria com a Embrapa Agroindústria 
Tropical; Há Coleta seletiva; Destinação e tratamento final, a água usada no 
processamento e tratada em um tanque de decantação e dispensada para esgoto sanitário. 
 
O indicador Relacionamento institucional com média 12 também para os 3 (três) anos 
avaliados, é explicado pelas variáveis: Utilização de assistência técnica, ainda recebe 
assistência técnica da Embrapa Agroindústria Tropical e continua com a certificação do IBD 
Orgânico; Associativismo/Cooperativismo, não se aplica. Filiação tecnologia nominal, 
já adota tecnologia da Embrapa Agroindústria Tropical para produção de cajuína orgânica; 
Utilização de assessoria legal/vistoria, efetuada pelo IBD; Capacitação contínua, 
realizada por meio da Assistência Técnica. 
 
 
2.2.1. Análise dos Resultados 
 
Conforme demonstrado nas figuras 3, 4 e 5 o Índice de Impacto Social 8,53 para o ano de 
2014 e 8,71 para 2015 e 8,74 para 2016 apresenta uma elevação de 0,3 pontos percentuais 
demonstrando que a adoção da tecnologia de “microfiltração em fluxo tangencial para a 
obtenção de suco de caju clarificado” pela indústria NATVITA, apresentou resultados sociais 
significativos, com potencial para geração de emprego e renda a curto e médio prazo, como 
pela qualidade do trabalho ofertada a seus empregados. Embora, o quadro climático 
apresentado pela seca nos últimos 5 (cinco) no Nordeste brasileiro tenha prejudicado a 
produção de frutas na região, isso não afetou significativamente a produção produtos e nem 
o ganho social pelo empregados na NATVITA. Segundo seu Gerente geral caso o quadro 
climático mude em 2017 com uma quadra chuvosa melhor a produção de sucos clarificados 
será aumentada e consecutivamente aumentará seu quadro funcional. 

 
          Figura 3                                                                 Figura 4 
                                               

   Avaliação de Impacto Social (2014)           Avaliação de Impacto Social (2015) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Indicadores de Impacto Social Peso do 
indicador 

Coeficiente 
de impacto 

Capacitação 0,1 6,8 

Oportunidade de Emprego Local 
Qualificado 

0,1 6,6 

Oferta de Emprego e Condição do 
Trabalhador 

0,05 1,2 

Qualidade do Emprego 0,1 13,5 

Geração de Renda 0,05 15,0 

Diversidade de Fontes de Renda 0,05 6,8 
Valor da Propriedade 0,05 15,0 
Saúde Ambiental e Pessoal 0,05 1,2 
Segurança e Saúde Ocupacional 0,05 -0,6 

Segurança Alimentar 0,05 15,0 

Dedicação e Perfil do Responsável 0,1 12,8 

Condição de Comercialização 0,1 2,7 

Disposição de Resíduos 0,1 12,0 
Relacionamento Institucional 0,05 12,0 

Averiguação da 
ponderação 1 

Índice de 
impacto 
social da 

tecnologia 

8,71 

Indicadores de Impacto Social 
Peso do 

indicador 
Coeficiente 
de impacto 

Capacitação 0,1 8,3 

Oportunidade de Emprego Local 
Qualificado 0,1 7,5 

Oferta de Emprego e Condição do 
Trabalhador 

0,05 1,2 

Qualidade do Emprego 0,1 13,5 

Geração de Renda 0,05 15,0 

Diversidade de Fontes de Renda 0,05 6,8 
Valor da Propriedade 0,05 15,0 
Saúde Ambiental e Pessoal 0,05 1,2 

Segurança e Saúde Ocupacional 0,05 0,1 

Segurança Alimentar 0,05 12,0 

Dedicação e Perfil do Responsável 0,1 12,8 

Condição de Comercialização 0,1 2,7 

Disposição de Resíduos 0,1 9 

Relacionamento Institucional 0,05 12,0 

Averiguação da 
ponderação 

1 

Índice de 
impacto 
social da 

tecnologia 

8,53 
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Figura - 4 
Avaliação de Impacto Social (2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte de dados 
 
A fonte de dados da pesquisa é oriunda de entrevista e aplicação de questionário ao gestor 
da NATVITA.  
 
 

Tabela 5 – Número de consultas realizadas por município 
 

Municípios Estado 

Produtor 
Familiar Produtor Patronal 

Total 
 Pequeno/

Medio 
Grande Cooperativa 

Eusébio CE - 1 - - 1 
Total      1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores de Impacto Social 
Peso do 

indicador 
Coeficiente 
de impacto 

Capacitação 0,1 9,8 

Oportunidade de Emprego Local 
Qualificado 

0,1 7,5 

Oferta de Emprego e Condição do 
Trabalhador 

0,05 1,2 

Qualidade do Emprego 0,1 13,5 

Geração de Renda 0,05 15,0 

Diversidade de Fontes de Renda 0,05 6,8 
Valor da Propriedade 0,05 15,0 
Saúde Ambiental e Pessoal 0,05 1,2 

Segurança e Saúde Ocupacional 0,05 0,1 

Segurança Alimentar 0,05 12,0 

Dedicação e Perfil do Responsável 0,1 12,8 

Condição de Comercialização 0,1 2,7 

Disposição de Resíduos 0,1 12,0 

Relacionamento Institucional 0,05 12,0 

Averiguação da 
ponderação 

1 

Índice de 
impacto 
social da 

tecnologia 

8,74 
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2.2  Avaliação de Impacto Econômico 
 
 

1. Identificação da tecnologia: tecnologia de microfiltração em fluxo 

tangencial para a obtenção de suco de caju clarificado 

1.5. Objetivo estratégico PDE /PDU: Competitividade e sustentabilidade do 

agronegócio. 

1.6. Considerações iniciais  

O processo de microfiltração em fluxo tangencial para a obtenção de suco de caju 

clarificado foi adoto pela Natvita, empresa parceira da Embrapa no desenvolvimento 

e validação dessa tecnologia. Para tanto, o investimento da Natvita em máquinas e 

equipamentos necessários para adoção da tecnologia de ultrafiltração foi de, 

aproximadamente, trezentos mil reais.  

Instalada no município de Eusébio /CE, com cerca de três anos de 

funcionamento, a Natvita traz em seu portfólio sucos clarificados (caju, manga, 

banana etc.), polpas de frutas e sucos prontos para beber. Somente o clarificado de 

caju responde, hoje, por 90% do faturamento dessa agroindústria.  

Nas avaliações de impactos gerados pelas tecnologias da Embrapa, realizadas 

em 2015 e 2016, a empresa buscou demonstrar a agregação valor aos seus 

produtos, que possuem, dentre outros, os seguintes atributos mercadológicos: a 

certificação orgânica (selo do IBD Certificações), a utilização de marca própria nos 

mercados nacional e internacional e o alcance de preço premium.  

Como consequência, o mercado já percebeu esse diferencial de qualidade, o que 

pode ser constatado nos supermercados de Fortaleza, quando confrontados os 

preços de R$ 6,50 pelo suco clarificado de caju de 500 ml da Natvita e os R$ 4,50 

da cajuína tradicional de 500 ml (aumento de 44% em relação ao preço do produto 

tradicional), dados coletados em 2015. Em 2016, o preço do produto nas gôndolas 

dos supermercados de Fortaleza variou de R$ 6,00 a R$ 8,00/unidade de 500ml. 

Desse total, o valor pago à indústria foi de R$ 4,00 /unidade.   

No período analisado (2015 e 2016), a Natvita mencionou o momento de 

estruturação de suas estratégias de vendas, que focam tanto o mercado interno, 
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com vendas business-to-business, quanto à venda do produto a granel para o 

mercado internacional, via private label (PL) 2. 

Por ora, são analisados os resultados da clarificação do suco de caju, de acordo 

com os dados fornecidos pela empresa.   

   

1.7. Metodologia 

Os dados primários foram obtidos junto ao Sr. Fernando Furlani, engenheiro 

mecânico, proprietário da Natvita com a realização de entrevistas semiestruturadas.  

Condicionaram a utilização apenas da planilha Ambitec de agregação de valor, 

como indicador de resultados, as seguintes restrições: 

• Somente uma indústria adota a tecnologia de ultrafiltração. Assim, a 

observação de resultados impactos econômicos é prejudicada pela avaliação 

de apenas uma contabilidade gerencial.   

• As projeções de caixa (em particular, da entrada de recursos) são dificultadas 

pelas variações consideráveis observadas no faturamento bruto da empresa. 

Em um curto intervalo de tempo (três anos de funcionamento), registrou-se 

uma queda no faturamento de 2016 da ordem de 50%. 

• Os custos fixos instalados são cobertos praticamente por um único produto (o 

suco clarificado de caju). A mesma estrutura de custo fixo (ou algo próximo à 

atual) será utilizada também pela produção dos demais itens do portfólio da 

Natvita, o que possibilitará o rateio desses custos fixos.  

• Conforme registrado na entrevista, o lucro operacional em 2016 foi nulo. 

Assim, o faturamento bruto foi consumido por matéria prima (30%), impostos 

(30%) e custos operacionais e administrativos (40%). 

   

1.8. Resultados obtidos na Natvita (valores anuais aproximados, verificados em 

dezembro de 2016). 

• Faturamento bruto: R$ 600.000,00 (redução de 35% nas vendas, em relação 

ao faturamento registrado em 2015).  

• Preço de venda unitário por litro: R$ 4,00 (remuneração da comercialização 

feita com os supermercados); 

• Matéria-prima processada: cinco toneladas de pedúnculo /caju; 

                                                           
2 Sistema de terceirização da produção. 
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• Rendimento industrial (microfiltração): 95%; 

• Rendimento industrial (gelatina): 75%. 

 

1.9. Planilhas da metodologia de referência da Embrapa 

A planilha Ambitec de agregação de valor constante deste estudo tabelas (1 e 2) 

traz a comparação dos valores propiciados pela tecnologia de ultrafiltração em fluxo 

tangencial com a fabricação de cajuína tradicional (utilização da técnica de 

floculação com gelatina).  

 

 

 

Notas: 

1 Multiplicação do rendimento do produto com o uso de gelatina (cerca de 80% do 

rendimento obtido com microfiltração) pelo preço pago ao fabricante (estimado um 

valor 30% inferior ao pago pelo produto com a tecnologia. Assim, a mesma 

diferença  verificada nas gôndolas dos supermercados foi mantida). 
2 Dados da pesquisa de campo. 
3 Valor balizado com pesquisadores da Embrapa.  
4 Área de adoção: valor balizado com pesquisador da Embrapa, com manutenção da 

capacidade produtiva atual. 
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1.10. Análise dos resultados  

 Conforme relatado, a empresa registra queda de faturamento bruto ao longo dos 

seus três anos de faturamento. Se comparado ao ano de 2014, a redução nas 

receitas de vendas em 2016 foi da ordem de 50%, segundo o respondente. 

 Além na referida diminuição de vendas, ajudam a caracterizar o momento atual 

da Natvita o fato do suco clarificado de caju continuar respondendo pela quase 

totalidade das vendas da Natvita. As estratégias de alcance de novos mercados 

ainda não garantem resultados econômicos satisfatórios.   

Mesmo assim, há de se destacar que o produto da Natvita alcança um preço 

premium, a empresa desenvolve novos canais de comercialização e pretende 

diversificar a linha de produtos, condições  que poderão modificar o atual 

desempenho econômico. 
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3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS E ECONÔMICOS DA ADOÇÃO DA 

TECNOLOGIA CLONE DE CAJUEIRO BRS 226 
 

 
3.1   Descrição da tecnologia 

A tecnologia Clone BRS 226 (Cajueiro anão precoce) foi lançada em 2002, como parte do 
Programa de Melhoramento da Embrapa Agroindústria Tropical (PAIVA et al., 2002), para a 
região semiárida do Piauí.  

O BRS 226 é cultivado em sequeiro, com sua produção de castanha e de pedúnculo 
comercializada no mercado de mesa e de amêndoa. De acordo com Paiva (2002), um 
hectare de BRS 226 com três anos de idade pode fornecer 470 kg de castanha por ano. Um 
importante benefício do cajueiro anão é a possibilidade de realização da colheita manual 
devido à baixa altura da planta, permitindo a comercialização do pedúnculo para a produção 
de cajuína, sucos, doces e outros produtos que ampliam a renda do produtor. Uma 
importante característica do clone BRS 226 é sua resistência a pouca oferta de água em 
períodos de seca prolongada e à resinose, doença causada pelo fungo Lasiodiplodia 
theobromae (Pat.) Grig., que diminui a produção das plantas de cajueiro. A Tabela 1 
apresenta as principais características desse clone.  

Tabela 1 – Características do BRS 226, no terceiro ano de cultivo em sequeiro 

Altura média da planta 1,24 m 

Diâmetro médio da copa 2,2 m 

Peso da castanha 9,75 g 

Peso da amêndoa 2,72 g 

Peso pedúnculo 102 g 

Coloração do pedúnculo Laranja 

Fonte: Paiva (2002) 
 

Figura 1 – Clone BRS 226 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Foto: Leto Saraiva Rocha/Embrapa Agroindústria Tropical 
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3.2 Avaliação de Impacto Social 
 
 

A Unidade utilizou a metodologia AMBITEC-Social (X) sim ( ) não. 
 

Tabela 1 - Impactos sociais – aspecto emprego 
 

Indicadores 
Média 
2015 

 
Capacitação 9,8 
Oportunidade de emprego local qualificado 2,07 
Oferta de emprego e condição do trabalhador 3,9 
Qualidade do emprego  13,05 

 
 
O indicador Capacitação média 9,8 é considerado elevado, pois segundo os dados 
levantados todos os produtores receberam treinamento do Instituto de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Piauí – EMARTE-PI e alguns da Embrapa Agroindústria Tropical. 
 
O indicador Oportunidade de emprego local qualificado média 2,07 aparentemente 
apresenta um impacto baixo, no entanto, as atividades são desenvolvidas pela própria 
família, há a contratação de temporários somente na safra.  
 
O indicador Oferta de emprego e condição do trabalhador média 3,9 foi positivo, em 
virtude da geração de emprego ser pontual, ou seja, usar mão de obra da localidade.  
 
O indicador qualidade do emprego média 13,05 é considerado significativo, sendo que 
vários fatores contribuíram para o bom desempenho, aumento da área cultivada, quantidade 
e qualidade dos frutos, o que gera uma maior entrada de recursos na unidade familiar, sem 
trabalho infantil, jornada de trabalho de 44 horas semanais e sem o uso de adubos químicos 
e agrotóxicos. 
 
 

Tabela 2 - Impactos sociais – aspecto renda 
 

Indicadores 
Média 
2015 

 
Geração de Renda do estabelecimento 15,0 
Diversidade de fonte de renda 12,8 
Valor da propriedade  15,0 

              
 
O indicador Geração de Renda do estabelecimento media 15,0 foi considerado positivo 
tendo em vista que toda produção tanto fruto quanto castanha compra garantida; 
segurança, por haver quantidade/qualidade e o preço não sofre grandes variações; 
estabilidade, produção somente na safra de setembro a janeiro, e montante, produzem 
50% da capacidade.  
 
O indicador Diversidade de fonte de renda media 12,8 ficou caracterizado devido à 
produção não ser toda agropecuária no estabelecimento. Como os produtores são 
agricultores familiares, as famílias tem membros que exercem atividades fora da unidade 
familiar.  
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O indicador Valor da propriedade média 15 foi elevado pelas variáveis: investimento em 
benfeitorias, as propriedades tem um valor de venda considerado alto na região, em virtude 
da qualidade do solo. Conformidade com a legislação, trabalham com Boas Práticas 
Agrícolas. Infraestrutura política e tributária, não se aplica.  
 
 

Tabela 3 - Impactos sociais – aspecto saúde 

Indicadores 
Média 

 
 

Saúde ambiental e pessoal -0,6 
Segurança e saúde ocupacional 0,0 
Segurança alimentar 3,0 

           
 
O indicador Saúde ambiental e pessoal média -0,6 foi considerado significativo em virtude 
do uso das Boas Práticas Agrícolas. Não foram encontrados vetores de Emissão de 
poluentes atmosféricos, hídricos e de solo. 
  
O indicador Segurança e saúde ocupacional média 0,0 reflete o não uso de agentes 
químicos e biológicos;  Periculosidade; não se aplica; Calor e Frio, não se aplica.    
 
O indicador Segurança alimentar média 3 foi considerado positivo, na variável garantia da 
produção, a produção é garantida no período da safra. A variável Quantidade de alimento 
foi considerada positiva devido à alta produtividade das plantas. A variável Qualidade 
nutricional do alimento reflete o nível de vitamina C no fruto.  
 

Tabela 4 - Impactos sociais – aspecto gestão e administração 
 

Indicadores 
Média 

 
 

Dedicação e perfil do responsável 15,0 
Condição de comercialização 4,2 
Reciclagem de resíduos  6,0 
Relacionamento institucional 15,0 

 
 
O indicador Dedicação e perfil do responsável média 15,0 foi considerado positivo em 
virtude do responsável dedicar 08 horas diárias na condução da unidade familiar: 
Capacitação dirigida à atividade, Treinamentos realizados pela EMATER-PI. 
Engajamento familiar, a família se dedica ao trabalho na unidade familiar. Uso de sistema 
contábil e Modelo formal de planejamento, Não há para todos um modelo formal de 
planejamento, os que não tem fazem anotações em uma caderneta, a fim de saber o que é 
gasto e o que é ganho. 
 
O indicador Condição de comercialização média 4,2 pode ser considerado positivo, pois a 
produção tem preço e compra garantida; Armazenamento local, não se aplica; Existência 
de Propaganda e marca própria não se aplica, Encadeamento com 
produtos/atividades/serviços anteriores, Os produtores da região já haviam adotado 
outros clones de cajueiro Cooperação com outros produtores locais, Existe uma troca de 
informações entre os produtores,  do sistema de produção até a comercialização. 
  



 

32 
 

O indicador Reciclagem de Resíduos média 6,0 foi considerado positivo, pois os restos da 
produção são incorporados ao solo por meio de compostagem e uso de adubação verde, 
ambos para proteção do solo; Reaproveitamento, não se aplica. 
 
O indicador Relacionamento institucional com média 12 foi positivo nas variáveis: 
Utilização de assistência técnica, Tanto da Embrapa, como da EMATER-PI; 
Associativismo/Cooperativismo, os produtores pertencem a associações. Filiação 
tecnologia nominal, não se aplica; Utilização de assessoria legal/vistoria, não se aplica; 
Capacitação contínua, não se aplica. 
 
 
3.1.1. Análise dos Resultados 
 

Para análise de Impacto Social da Tecnologia “Clone de Cajueiro BRS 226” seguiu-se a 
Metodologia do Ambitec, avaliando os aspectos: Emprego; Renda; Saúde; Gestão e 
Administração, que teve como Índice de impacto da tecnologia a média de 8,32, conforme 
Tabela 5. A referida tecnologia, só veio a despontar com a escassez de chuva ocorrida nos 
últimos quatro anos, o que evidenciou a sua capacidade de produção no período seco, ou 
seja, o clone é adaptado totalmente a região semiárida, indo justamente ao encontro dos 
vários estudos que apontam um aumento da temperatura e redução da quadra chuvosa, 
especialmente no nordeste, o que levara a ocorrência de seca, sendo necessário a pesquisa 
e introdução de plantas que possam conviver com esse novo cenário que se aponta e que 
possibilitem ao agricultor familiar a possibilidade de produzir sem abandonar a sua história 
de vida. 

 
Tabela 5 – Índice de Impacto da Tecnologia 

 

 
 
 

Indicadores de Impacto Social Peso do 
indicador 

Coeficiente de 
impacto 

Capacitação 0,1 9,8 

Oportunidade de Emprego Local 
Qualificado 

0,1 2,7 

Oferta de Emprego e Condição do 
Trabalhador 

0,05 3,9 

Qualidade do Emprego 0,1 13,5 

Geração de Renda 0,05 15,0 

Diversidade de Fontes de Renda 0,05 12,8 

Valor da Propriedade 0,05 15,0 

Saúde Ambiental e Pessoal 0,05 -0,6 

Segurança e Saúde Ocupacional 0,05 0,0 

Segurança Alimentar 0,05 3,0 

Dedicação e Perfil do Responsável 0,1 15,0 

Condição de Comercialização 0,1 4,2 

Disposição de Resíduos 0,1 6,0 

Relacionamento Institucional 0,05 15,0 

Averiguação da 
ponderação 

1 

Índice de 
impacto 
social da 

tecnologia 

8,32 

Indicadores de Impacto Social 
Peso do 

indicador 
Coeficiente 
de impacto 

Capacitação 0,1 6,8 

Oportunidade de Emprego Local 
Qualificado 0,1 2,7 

Oferta de Emprego e Condição do 
Trabalhador 

0,05 3,9 

Qualidade do Emprego 0,1 6,0 

Geração de Renda 0,05 15,0 

Diversidade de Fontes de Renda 0,05 9,8 

Valor da Propriedade 0,05 12,8 

Saúde Ambiental e Pessoal 0,05 1,8 

Segurança e Saúde Ocupacional 0,05 3,0 

Segurança Alimentar 0,05 3,0 

Dedicação e Perfil do Responsável 0,1 15,0 

Condição de Comercialização 0,1 4,2 

Disposição de Resíduos 0,1 6,0 

Relacionamento Institucional 0,05 8,3 

Averiguação da 
ponderação 1 

Índice de 
impacto 
social da 

tecnologia 

6,94 
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Fonte de dados 
 
A fonte de dados da pesquisa é oriunda de entrevista e aplicação de questionário ao gestor 
da Fazenda Kabloca. 
 
Uso de Desfolhante no Manejo da Indução da Brotação em Pinheira. Boletim de Pesquisa e 
Desenvolvimento no. 84 – Embrapa Agroindústria Tropical, no link 
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/982441/1/BPD13013.pdf 
 
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/regional/a-excelencia-da-fazenda-
kabocla-1.1072609 
 
 
 
 

Tabela 5 – Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 
Produtor 
Familiar Produtor Patronal 

Total 
 Pequeno Grande Cooperativa 

Limoeiro no 
Norte 

CE - - 1 - 1 

Total      1 
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3.2. Avaliação de Impacto Econômico 

2. Identificação da tecnologia: clones de cajueiro anão precoce – BRS 226  

2.1. Objetivo estratégico PDE /PDU: Competitividade e sustentabilidade do 

agronegócio. 

2.2. Considerações iniciais  

Neste, pelo segundo ano consecutivo, são apresentados os dados do clone de 

cajueiro anão precoce – BRS 226, com cultivo em sequeiro e área plantada na 

região de Picos/PI.  

 Semelhante ao verificado no relatório da cultivar Acerola BRS 366 – Jaburu, as 

receitas dos empreendimentos rurais foram afetadas pela baixa produtividade 

decorrente do quinto ano consecutivo de estação de seca no Nordeste brasileiro. 

Segundo o relatório: Conjuntura Mensal, da Conab (2016), estima-se queda da 

ordem de 12,3% na produção de castanha de caju in natura situada no estado do 

Piauí, verificada entre as safras de 2015 e 2016. O mesmo relatório aponta redução 

na área colhida e queda de produtividade.  

Quanto aos preços pagos aos produtores piauienses, em função da redução de 

oferta, houve acréscimo de 7,55%, em relação ao ano passado (CONAB, 2016). 

Após essa breve contextualização, a metodologia do estudo de viabilidade 

econômica do clone de cajueiro anão precoce – BRS 226 é descrita, seguida pelo 

registro e análise dos resultados observados (incluindo, nesta etapa, as planilhas da 

metodologia de referência da Embrapa).   

 

2.3. Metodologia 

Foram realizadas duas entrevistas, sendo a primeira com o produtor 

representante da agricultura familiar e a outra com o proprietário de empreendimento 

patronal, sendo ambos situados na região de Picos/PI.  

Frente ao número pequeno de entrevistas que puderam ser realizadas, buscou-

se selecionar os produtores considerados os mais representativos de cada 

categoria, em relação aos dados de produção e comercialização da castanha de 

caju. Como critério, foram selecionados aqueles que buscam o acesso a novas 

tecnologias. A seleção dos entrevistados foi feita por um técnico da Embrapa 

Agroindústria Tropical. Em 2016, contou-se também com o apoio do escritório da 
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Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER, na região de 

Picos/PI.   

Para comparar os resultados obtidos em campo, foram consultados alguns 

pesquisadores e técnicos da Embrapa Agroindústria Tropical com trabalhos na 

cajucultura. Fontes secundárias, também, foram utilizadas com esse intuito.  

Como método de análise, foram consideradas duas lógicas distintas, ou seja, os 

dados da agricultura familiar e do empreendimento patronal foram estudados 

separadamente.  

Por sua vez, os resultados contidos nas planilhas da metodologia de referência 

da Embrapa decorrem dos dados de campo (exemplo: preço pago ao produtor na 

região, valor da diária, etc.) e de dados da CONAB. 

A seguir, são apresentados os resultados obtidos nas propriedades do Piauí. 

 

2.4. Resultados dos empreendimentos familiar e patronal 

A) Agricultura familiar 

Os resultados do empreendimento familiar avaliado constam no quadro 1. Os 

dados são de um módulo com 1 hectare, sendo os valores obtidos nas safras de 

2015 e 2016, em um pomar que está em seu sétimo ano em cultivo de sequeiro, 

instalado na região de Picos/PI. 

No caso do empreendimento familiar, para análise da viabilidade econômica da 

produção do BRS 226, calculou-se inicialmente a remuneração da mão de obra 

familiar obtida no período, o que correspondeu à divisão dos valores dos benefícios 

econômicos líquidos divididos pela quantidade de homens/dia empenhada pela 

família na atividade produtiva em questão. O resultado dessa divisão foi comparado 

ao custo de oportunidade de remuneração dessa mesma mão de obra (diária paga 

na região). 

Assim, conforme visto no quadro 1, o ganho médio de remuneração recebida 

pela família foi de R$ 41,75; valor esse superior a diária paga na região (R$ 35,00), 

o que indica a viabilidade econômica da atividade para esse perfil de produtor.  

Outros pontos de destaque que o quadro 1 apresenta são a queda acentuada de 

produtividade (que passou de 440 quilos de castanha de caju por hectare para 122 

kg/ha) e o percentual de aproveitamento do pedúnculo da área plantada (da ordem 

de 65%). O alcance desse percentual é possibilitado pela venda às indústrias de 
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sucos instaladas em regiões próximas. A renda da família entrevistada é 

complementada pela produção de feijão, mandioca, milho e criação de gado. 

 

Quadro 1 – Resultados econômicos do empreendimento familiar 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

  

B) Empreendimento patronal (módulo de 1 ha, período de 1 ano) 

Em função da mudança de entrevistado para a categoria patronal, não foi 

realizado o comparativo com o ano de 2015. Seguem os resultados observados: 

• Produtividade/castanha: 500 kg/ha; 

• Produtividade/pedúnculo: 3.600 kg/ha, (aproveitamento do pedúnculo de 

80%); 

• Faturamento (castanha): R$ 1.500,00 (preço de venda: R$ 3,00/kg); 

• Faturamento (pedúnculo): R$ 3.600,00 (preço de venda: R$ 1,00/kg); 

• Faturamento total: R$ 5.100,00 

• Custos: R$ 2.000,00 (valor aproximado, balizado por outros estudos do 

CNPAT. Considerados, além dos custos efetivamente realizados, o gasto com 

a depreciação linear de um investimento de R$ 3.000,00, e vida útil de 25 

anos); 

• Benefícios econômicos líquidos ao ano: R$ 3.100,00. 

• Retorno sobre o investimento (ganho líquido/investimento): 103% ao ano. 
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Observa-se que o investimento para instalação de 1 hectare de cajueiro anão 

precoce (de R$ 3.000,00) gerou, na região de Picos/PI, um ganho líquido de R$ 

3.100,00. Assim, o retorno sobre o investimento (ganhos líquidos /investimento) foi 

de 103% ao ano.  Este indicador atesta a viabilidade do empreendimento patronal, 

pois remunera o capital investido acima das opções disponíveis no mercado 

financeiro.  Como exemplo, cita-se uma aplicação com rentabilidade de 12% ano, na 

qual os ganhos financeiros seriam da ordem de R$ 360,00. Lembra-se, no entanto, 

que a diferença de rentabilidade dos investimentos deverá compensar os riscos 

assumidos com a decisão de realizar.   

 

2.5. Incremento de produtividade e agregação de valor 

Na sequência, são apresentadas as planilhas da metodologia de referência da 

Embrapa (tabelas 1 a 4).  

     

A) Incremento de produtividade – Castanha 

 

Obs.:  
1 Rendimento anterior: conforme sinalizado para o estado do Piauí no relatório: 

Conjuntura Mensal, da Conab (2016),  de novembro de 2016. 
2 Dados declarados pelo representante do empreendimento patrimonial.  
3 Valor declarado do custo médio (kg/ha). Para fins de preenchimento da planilha em 

questão, o custo anual de R$ 2.000,00 foi  rateado entre pedúnculo e castanha (50% 

p/ cada), sendo dividido posteriormente pelas respectivas produções.   
4 Participação da Embrapa - consulta feita a pesquisadores da Embrapa 

Agroindústria Tropical. 
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5  Área de adoção - consulta c/ pesquisador da Embrapa Agroindústria Tropical e 

dados IBGE. 

 

B) Incremento de produtividade – Pedúnculo 

 

 

 

C) Agregação de valor – Castanha 

As tabelas 5 e 6 trazem os dados de agregação de valor para o produto castanha 

e as tabelas 6 e 7 trazem esses valores para a produção de pedúnculo.    
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Obs.: 

Não houve relatos, por parte dos produtores entrevistados, sobre a redução de 

custos de produção com a implantação dos clones de cajueiro anão precoce – BRS 

226.  

Da mesma forma, mesmo com a elevação dos preços pagos ao produtor, não foram 

registrados pronunciamentos sobre a expansão da área de produção. 

 

2.6. Conclusão 

Visto que o fenômeno das Secas impactou a produção de castanha de caju in 

natura e pedúnculo no estado do Piauí, com queda da ordem de 12,3%, verificada 

entre os anos de 2015 e 2016.  

No empreendimento familiar estudado, a queda de produção foi ainda maior 

(variação de 440 kg/ha, em 2015, para 122 kg/ha, em 2016). Mesmo assim, na 

análise econômica do módulo da agricultura familiar, atestou-se a viabilidade 

econômica com a produção do BRS 226, uma vez que, o valor médio de 

remuneração recebida pela família foi de R$ 41,75, para os dois anos observados, 

sendo maior que o custo de venda da força de trabalho dos agricultores em sua 

localidade (diária paga na região de R$ 35,00).  

No caso do empreendimento patronal, seguindo outra lógica para avaliação dos 

resultados econômicos, buscou-se identificar o retorno sobre o investimento 
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realizado. O resultado obtido superou as opções disponíveis no mercado financeiro, 

o que permitiu validar o empreendimento analisado.  

Por fim, vale destacar os reflexos positivos nas receitas de vendas dos dois 

empreendimentos (familiar e patronal) pela elevação do preço da castanha in natura 

pago ao produtor (oferta versus demanda) e o maior aproveitamento do pedúnculo, 

com comercialização de até 80% do que foi produzido junto às indústrias de sucos 

na região.  

 

Fontes de pesquisa: 

CONAB, 2016. Companhia Nacional de Abastecimento. Relatório de conjuntura 

mensal – Castanha de caju.  Disponível em:  www.conab.gov.br. Acessado em: 26 

de janeiro de 2017. 

 

 


