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Prefácio

O Instituto de Desenvolvimento Industrial do Ceará (INDI), bus-
ca entre seus objetivos, o desenvolvimento das cadeias produtivas do 
Estado do Ceará que tenham rebatimento no segmento industrial.

Em função da sua importância econômica e da preocupante perda 
de competitividade, o negócio do caju foi selecionado para a realiza-   
ção deste estudo.

O trabalho desenvolvido pelo INDI e concretizado com o apoio 
financeiro do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), em parceria 
com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no 
Ceará (SEBRAE/CE) e Federação da Agricultura do Ceará (FAEC) 
permitiu, por meio de um esforço orientado e seqüenciado, identificar 
e implementar os mecanismos e ações que induzirão tal negócio à sus-
tentabilidade econômica, social e ambiental.

Este estudo é uma contribuição às iniciativas empreendidas e visa 
identificar os processos produtivos as rotas tecnológicas adotadas, os 
sistemas de gestão, os mecanismos de mercado e as atitudes dos produ-
tores e das instituições que estão impactando, de forma positiva ou 
negativa, a cadeia produtiva do caju.

Destaca-se a abordagem teórico-metodológica proposta, por con-
siderar a harmonização dos pressupostos de desenvolvimento susten-
tável, cadeia produtiva e arranjos produtivos locais, tudo, no entanto, 
consubstanciado no enfoque de desenvolvimento econômico local.

No intuito de não se restringir a conceitos teóricos mas se configu-
rar como um guia para orientar a boa governança, é feito um marco 
referencial centrado no Pólo Pacajus-Horizonte, apresentando a situa-
ção atual e a desejável para o desenvolvmento sustentável dessa sub-
região. Esse marco referencial foi elaborado por meio de uma série 
de sondagens de campo, seminários, visitas técnicas e discussões com 
todos os perfis de atores da cadeia do caju, além de uma ampla pesquisa 



bibliográfica sobre as temáticas estudadas. O referido pólo é o mais 
representativo da estrutura e conjuntura da cajucultura cearense. 

Sem dúvida, o ponto forte deste trabalho é a constatação da ne-
cessidade de um arranjo institucional, na forma de uma AGÊNCIA 
DE DESENVOLVIMENTO. Neste sentido, a proposta da agência é 
acompanhada de um marco conceitual, das justificativas, do processo 
de construção, de exemplos exitosos e do marco legal vigente.

Para o bom resultado alcançado, foi decisiva a excelência do grupo 
de autores, por reunir consistência teórica, rigor científico e conheci-
mento da realidade do negócio caju, e pela iniciativa inovadora do con-
teúdo e objetivo do estudo, que, pretende-se, seja o primeiro de uma 
série que focará as várias cadeias produtivas estratégicas do Estado do 
Ceará.

Roberto Proença de Macêdo
Presidente da FIEC
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O agronegócio do caju cearense se configura como um para-
doxo preocupante, pois ora se apresenta como de grande importância 
econômica e social, ora como uma cadeia estagnada e tendente a perder 
a competitividade. Esta realidade tem sido alvo de preocupação dos 
agentes públicos e privados, os quais, ao longo do tempo, caminham 
em busca de solução para o problema. Apesar de ainda não haver re-
sultados palpáveis, quanto à reversão deste quadro, é notável o esforço 
dos diversos agentes para o soerguimento desta cadeia em bases sus-
tentáveis. Entre esses agentes sobressaem os seguintes: a Secretaria do 
Desenvolvimento Agrário (SDA), a Empresa Brasileira de Pesquisas 
Agropecuárias (EMBRAPA) - Agroindústria Tropical, a Federação de 
Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (FAEC), a Federação das 
Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), o Sindicato das Indústrias de 
Castanha de Caju (SINDICAJU), a Secretaria da Ciência e Tecnologia 
do Estado do Ceará (SECITECE), a Organização das Cooperativas 
do Brasil-Seção do Ceará, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
(SENAR), a Universidade Federal do Ceará (UFC), os agentes produ-
tivos, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(SEBRAE), o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil e algumas Orga-
nizações não Governamentais (ONGs).

Entre as iniciativas de soerguimento da cadeia do caju, intensifi-
cam-se os debates e mesmo a experimentação de novas abordagens 
do desenvolvimento de negócios no meio rural. Alguns temas têm 
permeado todas as ações dos agentes públicos e privados, tais como: 
desenvolvimento econômico local,  abordagem de agronegócio, ar-
ranjos produtivos locais, clusters, pólos de desenvolvimento integrado, 
governança territorial, agências de desenvolvimento mesorregionais e 
outras modalidades afins que incorporam aspectos da globalização e da 
sustentabilidade.

Diante da riqueza dessa realidade inovadora é que se vislumbra, 
por meio de um esforço orientado e seqüenciado, identificar e imple-
mentar os mecanismos e ações que induzirão a cadeia produtiva da 
cajucultura à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

Este estudo, portanto, é uma contribuição aos esforços ora em-
preendidos e visa identificar os processos produtivos, as rotas tec-
nológicas adotadas, os sistemas de gestão, os mecanismos de mercado 

INTRODUÇÃO 
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e as atitudes dos produtores e das instituições  que estão impactando, 
de forma positiva ou negativa, a cadeia produtiva do caju no Pólo Pa-
cajus-Horizonte. Objetiva, também, propor formas inovadoras para 
o adensamento do agronegócio em tela e para a boa governança do 
território composto dos municípios de Aquiraz, Aracoiaba, Barreira, 
Beberibe, Cascavel, Chorozinho, Horizonte, Itaitinga, Ocara, Pacajus 
e Pindoretama.

INTRODUÇÃO 



Caracterização 
da cajucultura no 
Estado do Ceará2
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A importância econômica e social da cadeia do caju, no Ceará, é 
irrefutável. Tal afirmação pode ser comprovada pelos dados contidos 
na Tabela 1, a seguir, sobretudo os relativos ao ano de 2005, como área 
plantada (364 mil ha), produção de castanha (97 mil t), volume anual 
de exportação de amêndoas de castanha (30 mil t) e valor anual da 
exportação de amêndoas de castanha (US$ 136 milhões). Além disso, 
conforme dados preliminares oficiais (IBGE, 2007), o Estado do Ceará 
produziu 130 mil t em 2006.

Em todo o Nordeste, a capacidade instalada das indústrias de pro-
cessamento de castanha é estimada em 3001 mil t ano para uma oferta 
média anual de castanha da ordem de 200 mil t ano. (IBGE, 2006). Por 
sua vez, o Estado do Ceará detém mais de 80% da capacidade insta-
lada do Brasil e no município de Fortaleza localiza-se um conjunto de 
indústrias que somam uma capacidade de processamento de 140 mil 
t/ano. O ponto positivo desta situação é o fato de que há ociosidade no 
parque industrial para absorver significativos incrementos na produção 
de castanha.

Outro fato que confere à cadeia do caju importância social é sua ca-
pacidade de geração de empregos na entressafra das demais explorações 
agropecuárias. A cadeia do caju emprega aproximadamente 200 mil tra-
balhadores, dos quais 180 mil no campo e o restante na indústria.

Ainda pela Tabela 1, segundo se constata, o Estado do Ceará 
é o principal produtor e processador de castanha de caju do Brasil.           
Responde por 45% da produção de castanha in natura nordestina e 
por 73% do volume processado em todo o Nordeste. No período de  
2000–2005, o valor médio da receita bruta com a comercialização da 
amêndoa no mercado interno foi de R$ 72 milhões enquanto a gera-
ção de divisas para o Estado do Ceará, no mesmo período, alcançou o 
patamar de US$ 150 milhões com o comércio de amêndoa de castanha 
do caju (ACC). De acordo com dados publicados em Brasil (2007), é de 
US$ 5,14 milhões o volume de divisas geradas, em 2005, com a expor-
tação do líquido da casca da castanha de caju (LCC).

1 Informações do Sindicato das Indústrias de Beneficiamento de Castanha de Caju e Amêndoas 
Vegetais do Estado do Ceará (SINDICAJU) dão conta de que a produção real de castanha in 
natura do Nordeste é da ordem de 250 mil t, em 2006, enquanto a capacidade de processamento 
é de 350 mil t/ano. 
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IN
FO

R
M

A
Ç

Õ
E

S 
B

Á
SIC

A
S

A
N

O
S

2000
2001

2002
2003

2004
2005

Á
rea plantada no C

eará 
(1000 ha)

347,15
356,05

362,23
364,60

366,58
370,59*

Preço pago por m
atéria-

prim
a (R$/t)

777,17
650,33

1.006,37
992,24

1.337,73
1.491,21*

Volum
e de am

êndoa de 
castanha de caju (A

C
C

) 
com

ercializado no m
ercado 

externo no N
ordeste (t)

35.586.63
29.340,00

30.113.58
41.567,40

47.440,00
41.854,87

Volum
e de am

êndoa de 
castanha de caju (A

C
C

) 
com

ercializado no m
ercado 

externo no C
eará (t)

28.294,00
23.199,24

22.423,61
31.725,41

36.071,23
30.500,79

Valor da com
ercialização 

no m
ercado externo de 

am
êndoa de castanha de caju 

(A
C

C
) no N

ordeste
(U

$1000)

165.063,46
112.228,84

105.127,16
143.753,23

186.369,12
187.119,90

Tabela 1 – Inform
ações Básicas da C

adeia Produtiva do C
aju no E

stado do C
eará, no Período de 2000 a 2005 (cont.)

C
ontinua
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Destacam-se, também, a indústria de suco de caju que produz mais 
de 100 mil t e os produtos derivados do pedúnculo do caju, como 
doces, geléias, rapadura, caju-ameixa, ração, entre outros, considerados 
uma realidade para o consumidor brasileiro.

Contudo, a indústria ainda é limitada em vários aspectos, tais 
como: máquinas mais eficientes, melhoria de processos com vistas ao 
aumento da produtividade, redução dos custos de produção e melhoria 
da qualidade da ACC, modernização do parque industrial e conquista 
de novos mercados com produtos e subprodutos exportáveis de maior 
valor agregado.

Apesar da importância econômica e social, a cadeia do caju é de-
sarticulada. O segmento da produção caracteriza-se pela ocorrência de 
mais de 90% da área plantada com cajueiro comum de porte alto, baixa 
produtividade, idade avançada e inadequado manejo.

Diante desta situação, urge modernizar o segmento da produção 
agrícola a partir do uso de clones superiores, substituição de copa de 
cajueiros improdutivos por material genético superior, implementação 
de boas práticas agrícolas, rastreabilidade dos cultivos e utilização de 
eficientes técnicas de colheita e pós-colheita.

Inegavelmente, a difusão e a transferência destas tecnologias, hoje 
disponíveis, de maneira eficiente e massificada, possibilitarão o desen-
volvimento de uma cajucultura moderna em substituição à ineficiência 
do extrativismo atualmente dominante no Estado.

Como se pode perceber, a cadeia produtiva do caju depara-se, pois, 
com obstáculos que devem ser superados e ultrapassados, a saber:

baixa produtividade decorrente da heterogeneidade do material 
genético usado no plantio e do inadequado manejo dos pomares;

resistência e/ou falta de recursos financeiros do produtor para  
modernizar a atividade;

baixo valor bruto da produção por hectare;

reduzido aproveitamento do pedúnculo;

necessidade de melhorar a qualidade dos produtos do caju 
(castanha, pedúnculo e derivados), principalmente com vistas à          

a)

b)

c)

d)

e)
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obtenção de maiores rendimentos industriais, com base na inova-
ção tecnológica;

remuneração diferenciada da produção (preços), de modo que 
o produtor venha a buscar tecnologia para produzir competitiva-
mente, com foco na produtividade e na qualidade;

 promoção e marketing em âmbito nacional e internacional.

Em face do exposto, é premente uma melhoria significativa nos 
níveis de competitividade de todos os elos da cadeia considerando a 
tendência declinante nos preços internacionais ante o aumento da ofer-
ta mundial de castanha.

É, pois, patente a necessidade de se buscar a melhoria da cadeia 
produtiva do caju, sobretudo mediante apoio à atividade de difusão e 
transferência de tecnologia, promovendo a qualificação e a capacitação 
de recursos humanos, estimulando o aumento da produção e da produ-
tividade dos setores agrícola e industrial, melhorando a qualidade dos 
produtos e derivados do caju.

A melhoria desejada deverá ser alcançada por meio de ações de 
fomento e de inovação tecnológica, com o desenvolvimento de estra-
tégias junto às instituições públicas e privadas, estaduais e municipais, 
no intuito de melhorar as condições socioeconômicas das populações 
assistidas e integrar os diversos atores envolvidos no agronegócio caju 
do Ceará.

Tal desafio deverá se pautar na competitividade, com sustentabi-
lidade, por meio da gestão eficiente das unidades de produção, da boa 
governança da cadeia produtiva e dos pólos de produção de caju.

Conforme definido, para o estudo piloto elegeu-se o Pólo Pacajus-
Horizonte. Esta escolha deveu-se a fatores determinantes para os obje-
tivos que se quer alcançar. São eles: 

a elevada densidade de produção de caju (33% da produção es-
tadual), de unidades agroindustriais e artesanais e da forte inserção 
nos mercados local e regional (Tabela 2);

o nível tecnológico das explorações, em relação à média do  Es-
tado;

o bom nível de empreendedorismo dos produtores e  d e m a i s 

f)

g)

a)

b)

c)
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agentes da cadeia produtiva, isto é, a região é o principal pólo 
econômico (desarticulado) da cajucultura do Estado;

a existência de uma série de programas e ações, com bons resul-
tados, de iniciativa dos governos estadual e municipal, dos agentes 
produtivos e de entidades do terceiro setor.

d)

2002 2003 2004 2005 2006

Área Prod Área Prod Área Prod Área Prod Área Prod

Aquiraz 1.500 600 1.600 512 1.600 358 1.600 512 1.000 640

Aracoiaba 5.235 1.094 5.235 1.571 5.235 1.989 5.355 1.413 5.300 2.356

Barreira 7.800 3.120 7.800 2.964 7.800 3.042 7.800 2.246 7.800 3.510

Beberibe 32.200 8.372 32.250 9.435 32.250 8.807 32.450 6.814 32.600 8.150

Cascavel 21.500 6.020 21.500 6.299 21.500 6.450 21.710 4.559 21.840 6.552

Chorzinho 15.300 7.038 15.300 6.120 15.300 6.426 15.300 4.131 15.300 6.885

Horizonte 2.119 1.004 2.194 781 2.194 546 2.534 1.148 2.534 1.444

Itaitinga 110 40 110 33 110 23 110 35 110 44

Ocara 14.980 5.369 14.980 4.494 14.980 5.093 12.980 3.415 14.980 6.890

Pacajus 9.584 4.554 9.759 3.455 10.109 3.457 10.189 5.033 10.189 6.317

Pindo-
retama 450 180 450 150 450 105 450 151 450 194

TOTAL 110.778 38.391 111.178 35.814 111.528 36.196 110.478 29.457 112.103 42.982

Fonte: IBGE ( 2007).
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Tabela 2 - Produção(t) e Área Colhida (ha) de Castanha de Caju dos Municípios Integrantes 
do Pólo - Pacajus-Horizonte  2002 a 2006





Modelos conceituais
de desenvolvimento
sugeridos3





 AGRONEGÓCIO DO CAJU NO CEARÁ: CANÁRIO ATUAL E PROPOSTAS INOVADORAS 

29MODELOS CONCEITUAIS DE DESENVOLVIMENTO SUGERIDOS

Nos últimos trinta anos o mundo passou a conviver com uma série 
de desafios e oportunidades fruto do progresso tecnológico nas ati-
tudes das pessoas. Essa onda virtuosa está redirecio-nando uma série 
de paradigmas, até então aceitos e defendidos por meio da ampliação 
da perspectiva de valores como:

estratégias ambientais para sustentabilidade;

inclusão social dos ganhos com o desenvolvimento;

valorização das diversidades locais;

exploração das potencialidades naturais;

comunicação para transparência e diálogo entre governo, setor 
privado e terceiro setor.

Desse processo de mudanças induzido pela sociedade, resultam 
transformações estruturais sustentáveis. Estas transformações podem 
ser percebidas quando se observa que o controle do governo tem di-
minuído, as empresas privadas têm aumentado sua influência e a socie-
dade civil vem assumindo seu papel com mais racionalidade e envolvi-
mento.

Esse cenário, muitas vezes, impõe aos agentes produtivos e insti-
tucionais novas posturas e mudanças radicais, indispensáveis à sobre-
vivência no longo prazo. Diante da situação, são necessários alguns 
pilares sobre os quais os atores integrantes das cadeias produtivas de-
verão se firmar e agir. Estes pilares são os seguintes:

comprometimento empresarial, transparência e sinergia de in-
formações;

contribuição na redução da pobreza e das desigualdades sociais;

parcerias empreendedoras para a relação ganha-ganha;

relacionamento corporativo com o terceiro setor;

otimização no uso dos recursos hídricos, minerais e florestais;
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apoio ao desenvolvimento econômico local.

Como sr pode depreender, os desafios são complexos e incalcu-
láveis. Para superá-los, os caminhos não são triviais.  De modo geral, 
os mecanismos e as práticas para o desenvolvimento sustentável já são 
conhecidos. Falta, porém, definir quem e como será conduzido o pro-
cesso virtuoso de desenvolvimento sustentável de regiões deprimidas 
como o semi-árido nordestino.

Conforme mencionado, determinados agentes estão envolvidos 
com o soerguimento da cadeia produtiva do caju em bases sustentáveis. 
A EMBRAPA - Agroindústria Tropical, a FAEC, a FIEC e a SAD, 
como principais fomentadores da cajucultura cearense, têm o desafio e 
a oportunidade de liderar os esforços para assegurar que o desenvolvi-
mento de tão relevante atividade econômica e social se dê em bases 
sustentáveis nas dimensões econômica, ambiental e social.

Diante das exigências para sua efetivação, o direcionamento teóri-
co-metodológico do estudo ora elaborado terá três vertentes que se 
harmonizam no mundo real. São elas:

pressupostos de desenvolvimento sustentável;

enfoque de cadeia produtiva ou agronegócio;

conceito de arranjo produtivo local, pólo ou cluster.

Segundo definido pela ECO-92-Agenda 21, “desenvolvimento sus-
tentável é um conceito que busca conciliar as necessidades econômi-
cas, sociais e ambientais sem comprometer o futuro de quaisquer 
destas demandas”. (BRASIL, 1995). Toda a abrangência e sinergias 
deste enfoque estão contempladas, ilustrativamente, na figura a seguir.                  
(Figura 1). 
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Ao particularizar o conceito de desenvolvimento sustentável para 
o sistema produtivo de alimentos e fibras, Bezerra e Veiga (2000) ex-
plicitam os vetores a serem contemplados no conceito do que foi de-
nominado de agricultura sustentável. São eles:

a manutenção, a longo prazo, dos recursos naturais e da produ-
tividade agrícola;

o mínimo de impactos adversos ao meio ambiente;

os retornos adequados aos produtores;

a otimização da produção com um ínimo de insumos                              
externos;









Figura 1 – Dimensões Consideradas no Enfoque de Desenvolvimento Sustentável

REQUER AÇÃO EM TRÊS DIMENSÕES
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a satisfação das necessidades humanas de alimentos e renda;

o atendimento às demandas sociais das famílias e das comuni-
dades rurais. 

Já o enfoque de cadeia produtiva ou agronegócio, de acordo 
com Haddad et al. (1999), consiste num conjunto de atividades agro-
pecuárias, industriais e de serviços que mantém sinergias de caráter tec-
nológico, comercial e econômico, cuja matéria-prima principal venha 
do setor  agropecuário ou cujo produto final tenha naquele setor o seu 
mercado. A figura a seguir (Figura 2) expressa, visualmente, o campo de 
abrangência desse novo enfoque dado às explorações agrícolas. 





Quanto ao conceito de arranjos produtivos locais (APLs) ou pólos, 
como expresso em Lopes Neto (1998), consiste em aglomerações ter-
ritoriais de agentes econômicos, políticos e sociais – com foco em um 
conjunto específico de atividades econômicas – que apresentam víncu-
los, mesmo que incipientes. Este conceito é ilustrado na figura a seguir. 
(Figura 3).

ENFOQUE DA CADEIA PRODUTIVA 
OU AGRONEGÓCIO

Ambiente Organizacional: Associações, Informação,  Pesquisa, 
Finanças, Cooperativas e Firmas

Figura 2 – Campo de Abrangência do Enfoque de Cadeia Produtiva

Ambiente Institucional: Cultura, Tradições,                                    
 Educação e Costumes
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Figura 3 – Caracterização de Arranjos Produtivos Locais (APLs)

Ainda dentro da conceituação de APL ou pólo que será considera-
da neste estudo, segundo a abrangência do conceito, os agronegócios 
devem ser entendidos como redes de empreendimentos conscientes, 
compostas por atores do setor privado, do setor público e da sociedade 
civil, localizadas em uma determinada região geográfica e que cruzam 
várias firmas, intercalam vários ramos e agregam várias competências, 
gerando rápido desenvolvimento socioeconômico e criando riqueza 
para a mesorregião considerada.

Merece ressaltar o termo governança. A governança dos APLs ou 
pólos  é, também, entendida como um processo de desenvolvimento 
econômico local, ou seja, como mostra a citação: é uma nova estratégia 
de desenvolvimento, na qual a comunidade assume um novo papel: de 
comunidade demandante, ela emerge como agente, protagonista, em-
preendedora, com autonomia e independência. Assim, o desenvolvi-
mento econômico local é um processo de articulação, coordenação e 
inserção dos empreendimentos empresariais associativos e individuais, 
comunitários, urbanos e rurais, a uma nova dinâmica de integração so-
cioeconômica, de reconstrução do tecido social, de geração de opor-
tunidades de trabalho e de renda. (BNB, 1998).

ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, PÓLOS OU CLUSTERS
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Em decorrência da peculiaridade do escopo deste trabalho, a  me-
todologia para obtenção das informações qualitativas e dados estatísti-
cos não seguiu o padrão convencional preconizado em metodologia de 
pesquisa científica mais rigorosa.

Portanto, para a execução do presente trabalho, a busca de infor-
mações e dados deu-se em três esferas. Uma que correspondeu a uma 
ampla pesquisa bibliográfica sobre a cadeia da cajucultura, outra sobre 
os novos enfoques do desenvolvimento, ou seja, desenvolvimento sus-
tentável, agronegócio, arranjo produtivo local e gestão do desenvolvi-
mento (governança) e, a terceira, uma sondagem feita junto aos atores 
de todos os elos da cadeia produtiva do caju do Pólo Pacajus-Hori-
zonte.

As fontes principais de informações foram:
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

o Instituto de Pesquisa Econômica do Estado do Ceará 
(IPECE);

os estudos e programas sobre o negócio do caju atualmente em 
execução ou negociação;

os estudos sobre cajucultura realizados por França (2007) e 
USAID-Brasil (2006);

os eventos “Caju Nordeste 2006” e a reunião de planejamento  
da pesquisa de campo para subsidiar o presente estudo,      
realizada em Horizonte;

a experiência de desenvolvimento local da Espanha relatada em 
documentos de autoria de Francisco Alburquerque;

a experiência do BNB com a execução do Projeto Pólos de 
Desenvolvimento Integrado;

os ensinamentos contidos em Porter (1999);

a aplicação de cinco questionários temáticos junto aos atores 
de  cada um dos elos da cadeia produtiva.
Para coletar e apreender todas as informações necessárias foram 

feitas visitas aos municípios de Pacajus, Horizonte, Cascavel, Barreira, 
Ocara, no Estado do Ceará, e Santo Antônio  de  Lisboa  e  Picos,  no 

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)
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Estado do Piauí.  Em  todas  essas  visitas foram contatadas lideranças 
locais relacionadas com os diversos elos da cadeia produtiva do caju. 
Em Fortaleza,  por sua vez,  os  contatos foram  mantidos  com  insti-
tuições envolvidas com a atividade, a exemplo da EMBRAPA Agro-
indústria Tropical, Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA), 
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (EMA-
TERCE), SEBRAE, FAEC, FIEC-INDI, UFC, SINDICAJU, Instituto 
Centro de Ensino Tecnológico (CENTEC) e BNB.

4.1 Delimitação física do território estudado

O Pólo Pacajus-Horizonte situa-se na região Nordeste do Estado 
do Ceará (Mapa 1) e compreende 11 municípios (Tabela 2) com suas 
áreas territoriais contíguas formando uma mesorregião cuja principal 
fonte de emprego e renda é a cadeia do caju. A partir de informações 
contidas nos anexos, identificou-se que a área territorial do conjunto de 
municípios é de 5.512 km² onde residem 416.793 habitantes.

Em 2006, a produção de castanha do pólo foi de 42,9 mil t col-
hidas numa área de 112 mil ha (Tabela 2). A região é bem servida de 
infra-estrutura econômica e social, conta com um parque agroindus-
trial, orientado para o caju, bem estruturado e com capacidade ociosa.                             
É alentador o fato de estar havendo um renovado interesse na cajucul-
tura em bases sustentáveis.
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Mapa 1 - Mapa da localização do Pólo Pacajus-Horizonte, Ceará
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4.2 Caracterização dos municípios integrantes do pólo

Com base nas informações contidas no Anexo A (Tabelas 4 a 14), 
constata-se que as condições edafoclimáticas dos 11 municípios inte-
grantes do Pólo Pacajus-Horizonte são semelhantes e condicionadoras 
da existência da cultura do cajueiro. A propósito, a EMBRAPA (2000), 
em seu Zoneamento Pedoclimático do Cajueiro, encontrou nesse grupo 
de municípios 249.053 ha com áreas com  aptidão para exploração do 
cajueiro, e deste total  somente 76.626 ha têm  aptidão preferencial. Sa-
liente-se que a área plantada com caju no pólo é de apenas 112.103 ha, 
denotando um potencial de expansão dos plantios de caju em 122%.

Em virtude do enfoque de desenvolvimento econômico local ado-
tado no estudo, a presente análise se focará na dimensão econômi-
ca, social e de logística. Para tanto, foram selecionados indicadores 
econômicos, de logística e  sociais contidos nas tabelas apresentadas no 
Anexo A, a seguir analisados.

Conforme observado, a amplitude dos indicadores entre os 11 mu-
nicípios do pólo é muito elevada. Isto caracteriza níveis de desenvolvi-
mento desequilibrado na região. Nesta linha de raciocínio, o percentual 
do produto interno bruto (PIB) agropecuário  em relação ao PIB total 
do município foi de apenas  2,4%, no município de Itaitinga, enquan-
to o mais elevado alcançou o percentual de 38,8%, em Pindoretama.  
No âmbito do Estado, o PIB agropecuário representa 6,6% do PIB 
da economia como um todo. Quanto à renda per capita, foi de apenas                   
R$ 1.460,00, em Ocara, e R$ 8.985,00, em Horizonte.

Ademais, as distâncias rodoviárias dos municípios do pólo para 
Fortaleza, grande centro consumidor, processador e distribuidor, estão 
abaixo de 100 km. Portanto constituem um fator positivo em termos 
de logística. No referente à população urbana dos 11 municípios, varia 
de 29,5% sobre a população total, em Ocara, para 90,8% em Itaitinga. 

No campo social, o índice de mortalidade infantil foi menor em 
Pindoretama (8,06  por mil nascidos) e maior em Beberibe (34,17 por 
mil nascidos). Tal índice, para o Estado, alcança a magnitude de 22,30 
por mil crianças nascidas. No campo da educação, foi selecionado o in-
dicador “aprovação no ensino médio” que alcançou o percentual míni-
mo de 63,0%, em Chorozinho, e o máximo de 90,8% em Aracoiaba.
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Os baixos índices alcançados nos principais indicadores de perfor-
mance dos 11 municípios e a extensa amplitude de tais desempenhos 
entre os municípios do pólo reforçam a necessidade de se reduzir os 
desequilíbrios econômicos e sociais numa região onde as condições 
edafoclimáticas são relativamente homogêneas.

Ante estas constatações, as propostas e mecanismos elencadas neste 
documento referencial se configuram como uma alternativa moderna e 
factível para reduzir os indesejáveis desequilíbrios econômicos e sociais 
vigentes entre os municípios. Como vetor principal deste desafio, men-
ciona-se a proposta de governança territorial.

4.3 Sondagem junto a atores atuantes nos segmentos 
da cadeia produtiva

Referida sondagem foi necessária para se conhecer o estágio atual 
de cada um dos elos da cadeia produtiva, o nível de adensamento e as 
ações a serem empreendidas para tornar a cadeia produtiva do caju, 
no pólo selecionado, mais competitiva, sustentável no longo prazo e 
includente. Como referido, não foi elaborada uma pesquisa de campo 
com o rigor estatístico desejável em virtude do objetivo deste estudo 
ser propositivo, isto é, apresentar um documento referencial para dis-
cussões e encaminhamentos futuros.  

Os questionários foram desenvolvidos numa perspectiva de inte-
ração entre todos os elos da cadeia, além dos aspectos relacionados 
aos ambientes institucionais e organizacionais. Para tanto, a sondagem 
está consubstanciada nos resultados da tabulação simples e cruzada de 
74 questionários estruturados, a seguir relacionados, segundo o elo da 
cadeia:

segmento de insumos: 8 questionários

segmento de produção: 35 questionários

segmento de processamento: 14 questionários

segmento de distribuição: 10 questionários

segmento de consumo: 7  questionários
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Figura 4 – Determinantes da vantagem competitiva de uma região
Fonte: Porter (1999)

O Modelo Diamante permite identificar as razões pelas quais de-
terminadas regiões se especializam e se desenvolvem e outras perman-
ecem estagnadas. Ao mesmo tempo, possibilita analisar que papel as 
vantagens e desvantagens competitivas do território contribuíram para 
o êxito ou fracasso econômico de regiões ou países.

4.4 Determinantes das vantagens e desvantagens 
competitivas do Pólo Pacajus-Horizonte, a partir do 
Modelo Diamante de Porter

Segundo preconiza o Modelo Diamante de Porter, a competitivi-
dade regional é dependente de quatro vetores que definem a vantagem 
competitiva de um território. O Modelo Diamante (Figura 5) procura 
identificar o grau da competição existente no cluster ou pólo. Em sín-
tese, “a análise pode ser usada para identificar contínuas tentativas da 
empresa em melhorar seu desempenho, fortalecendo tanto a economia 
regional em que está inserida, quanto sua própria competitividade”. 
(FROTA, 2005).

Na Figura 4 a seguir, são apresentados os quatro determinantes 
que permitem a criação e sustentação de uma vantagem competitiva de 
uma região.



Análise dos resultados 
obtidos e propostas de 
otimização 5
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5.1  Sob a ótica do desenvolvimento sustentável
5.1.1 Dimensão econômica

a)  Situação atual
Os eixos da dimensão econômica  são os  relacionados aos fatores 

econômicos de produção como recursos naturais, capital e trabalho, 
conforme as seguintes caracterizações:

Os recursos naturais como solo, clima e vegetação são, de modo 
geral, favoráveis à cajucultura, tendo em vista que o zoneamento 
pedoclimático da EMBRAPA indica como vocacionados para a 
cajucultura 249.053 ha,  o que equivale a 2,22 vezes a área efetiva-
mente cultivada no pólo. No entanto, a ocorrência sistemática de 
quadras invernosas irregulares e, até mesmo de secas severas, se 
configura como a maior  vulnerabilidade das explorações.

O recurso capital, traduzido em infra-estrutura física e fluxos 
financeiros, se apresenta em nível satisfatório para início do pro-
cesso de desenvolvimento.

Estão compatíveeis com os requerimentos de um processo de 
desenvolvimento a rede de transportes terrestres, os equipamentos 
de educação formal, a oferta de energia elétrica, as comunicações 
telefônicas, radiofônicas e televisivas.

Os agentes produtivos não dispõem de capital de giro (custeio 
agrícola e capital de giro) suficiente para dar maior competitividade 
a seus negócios e a oferta de linhas de financiamento de longo 
prazo, nos bancos oficiais, é de difícil acesso por falta de garantias, 
capacidade de pagamento e excessiva burocracia. 

Por fim, os recursos humanos, representados pelos trabalha-
dores rurais e pelos agentes produtivos, são suficientes em termos 
quantitativos e precários em termos qualitativos. Há no pólo um 
bom nível de conhecimento da exploração agrícola e agroindus-
trial. Esta característica pode ser considerada como uma vantagem 
competitiva potencial.
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b) Situação desejável e melhorias

Uso sustentável das áreas de produção agrícola visando a sus-
tentabilidade ambiental e, até mesmo, a obtenção de selo orgânico 
para os derivados do caju.

Recuperação por meio da substituição de copa e melhorias no 
manejo dos atuais plantios de cajueiros comuns objetivando do-
brar a produtividade atual que gira em torno de 250kg/ha.

Infra-estrutura econômica otimizada e orientada para a cadeia 
produtiva da cajucultura.

Oferta de recursos oficiais para custeio e capital de giro, a juros 
baixos e em volumes adequados.

Bases e condições dos financiamento de longo prazo adequa-
das à exploração do sistema agroindustrial do caju.

Capital humano preparado e motivado para dar um grande salto 
no negócio por meio da adoção de novas tecnologias, inovação em 
processos produtivos e na gestão do estabelecimento, da cadeia 
produtiva e da governança do território.

5.1.2  Dimensão sociocultural

a) Situação atual

Essa dimensão apresenta um quadro muito aquém  do  desejá-
vel para a população dos 11 municípios do território. O sistema de 
saúde é pouco eficiente e cobre apenas as situações mais simples. 
A cobertura de água encanada e esgoto deixa muito a desejar, so-
bretudo no meio rural. Há alta incidência de casas de taipa sem um 
mínimo de condições dignas de habitabilidade.   

A taxa de desemprego é muito elevada e o emprego é sazonal e 
informal.  Este quadro contribui decisivamente para o aumento e 
manutenção da pobreza, para o êxodo rural,  o aumento da violên-
cia no campo e a incidência de roubo generalizado nas fazendas.
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Em função do baixo nível de escolaridade e de renda da po-
pulação, os valores locais não são prestigiados e, portanto, não 
contribuem para o sentimento de “pertença” ao pólo, nem para 
a competitividade do território na forma de selo de origem para 
a amêndoa do caju da região e nem para a manutenção do pa-
trimônio histórico dos municípios do pólo.         

b) Situação desejável e melhorias

Sistema de saúde eficiente e com ampla cobertura, esgoto e 
água encanada em níveis semelhantes aos grandes centros urbanos 
do Estado e inexistência de casas de taipa.

Baixa taxa de desemprego e empregos formais de baixa sazo-
nalidade.

Desenvolvimento econômico local integrado e sustentável com 
forte valorização do artesanato e dos valores artísticos culturais 
locais.  

5.1.3 Dimensão ambiental

a) Situação atual

Assim como em todo o semi-árido cearense, o quadro relacio-
nado com a dimensão ambiental apresenta alguns problemas refe-
rentes a deposição de lixo a céu aberto, desmatamento e queimada 
para exploração da agricultura de subsistência, superpastejo por 
pequenos e grandes animais, manejo inadequado do solo, cultivos 
feitos sem obedecer ao zoneamento pedoclimático,  grave escassez 
de água nos períodos de seca.

b) Situação desejável e melhorias

Preservação e medidas mitigadoras dos impactos sobre o meio 
ambiente.

Estabelecimentos rurais estruturados para melhor resistir aos 
efeitos das estiagens.
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Modelos de exploração agrícola e pecuária sustentáveis e eco-
nomicamente viáveis. 

5.1.4 Dimensão tecnológica (P&D&I)

a) Situação atual

O quadro caracterizador da dimensão tecnológica do território 
é razoável se comparado aos demais pólos de produção. Porém, 
faz-se necessária a otimização dos vários componentes de modo a 
ofertar serviços e mecanismos que tornem o negócio competitivo.

No território há uma série de programas, pesquisas, estudos e 
ações correlatas ocorrendo, originárias dos vários níveis de governo 
e elos da cadeia produtiva. Neste conjunto de esforço vale destacar 
as ações da Estação Experimental da EMBRAPA em Pacajus.

São notáveis, também, alguns esforços da iniciativa privada em 
termos de promoção de eventos, como o Caju Nordeste e parce-
rias comerciais entre produtores e algumas indústrias de beneficia-
mento de castanha.

b) Situação desejável e melhorias

Infra-estrutura de P&D&I aderente aos requisitos da cadeia 
produtiva da cajucultura.

Ambiente favorável à inovação com competitividade.

Ações desenvolvidas com foco nas ações dos agentes                       
produtivos.

5.2  Sob a ótica do enfoque de cadeia produtiva
5.2.1 Insumos

Empreendimentos ofertadores de mudas, adubos, fertilizantes, 
corretivos, máquinas, equipamentos e outros insumos.
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a) Situação atual

Segmento já estruturado para incrementos qualitativos e quan-
titativos da cajucultura.  Dos viveiristas e comerciantes, 75% têm 
mais de cinco anos de experiência na atividade, 75% tem nível 
médio ou superior relacionados à agricultura e apenas 22% dos 
agentes deste segmento exploram a cajucultura, especialmente na 
produção de mudas enxertadas. 

Dos clientes, 77% estão num raio de 100 km. Há viveiristas 
com clientes em estados das regiões Sudeste e Centro-Oeste do 
país. É notável o fato de que a oferta de mudas e insumos é insu-
ficiente uma vez que a resposta “oferta aquém da demanda” foi 
de 50%. Apenas 12% dos entrevistados informaram que a oferta 
está acima da demanda. A demanda predominante é por mudas e 
adubos/corretivos. 

A modalidade de venda predominante é “compra sem planeja-
mento prévio” em 50% das transações. Com exceção do segmento 
de mudas, os demais comerciantes informaram serem pequenas as 
vendas de insumos para os cajucultores, ensejando que a explora-
ção seja feita em bases empíricas em razão da baixa rentabilidade e 
da precariedade da assistência técnica.

Quanto ao perfil econômico dos agentes produtivos do seg-
mento, constatou-se o seguinte: 22% dos viveiristas/comerciantes 
são também cajucultores, 22% desempenham outras atividades  
agropecuárias e, nas atividades de consultoria e assistência técnica 
em agricultura, o percentual chega a 55% do total dos empresários. 
É notável o fato de que 50% do total dos comerciantes pesquisa-
dos integram entidades associativas relacionadas a agronegócios.

A atividade se apresenta com uma certa estabilidade financeira 
(baixo risco) uma vez que integra um mix de atividades econômicas 
do empresário. Para 62% dos estabelecimentos, a contribuição do 
negócio de mudas/insumos é de no máximo 20%, enquanto so-
mente 12% dos comerciantes contam com mais de 80% da renda 
familiar originária do negócio de mudas/insumos.
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Quanto ao futuro do negócio, segundo constatado, 75% dos 
comerciantes informaram que a atividade vai “melhorar muito”, 
em função de: melhor organização dos produtores e aproveita-
mento de pedúnculo. 

Os viveiristas e comerciantes entrevistados informaram que a 
demanda por mudas e insumos poderia ser maior pois há um po-
tencial para modernização e crescimento da exploração que não é 
efetivado em virtude de: falta de orientação técnica (26%) e desin-
teresse em modernizar a atividade (22%).

Todos os entrevistados defendem e reputam como de grande 
importância as ações e programas governamentais.  O destaque, 
neste mister, coube à EMBRAPA-Agroindústria Tropical pela di-
versidade de ações, compromisso com os resultados e elevada es-
pecialização nos temas tratados.

Como sugestões dos entrevistados para o soerguimento da caju-
cultura no território em estudo, sobressaíram: “melhorar a assistên-
cia técnica”, “facilidades no acesso ao crédito rural”, “aquisição da 
castanha pelo governo” e “capacitação dos produtores  e trabalha-
dores”.

b) Situação desejável e melhorias

Cadeia produtiva integrada propiciando menor risco comercial 
dos viveiristas e dos agentes produtivos dos segmentos.

Disponibilidade de capital de giro comercial e custeio agrícola 
de fácil acesso e baixo custo.

Atores da cadeia produtiva conscientes de que a atividade 
poderá ser competitiva a partir da exploração racional do cajueiro 
e do aproveitamento do pedúnculo.

Presença da EMBRAPA e dos prestadores de assistência téc-
nica, de gestão e comercialização mais intensa e disseminada.
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5.2.2 Produção

Representada por míni, pequenos, médios e grandes produtores e 
suas associações ou cooperativas.

a) Situação atual

Os resultados das entrevistas realizadas no Pólo Pacajus-Hori-
zonte sinalizam que está havendo uma tomada de consciência dos 
produtores de todos os portes para a necessidade de melhoria do 
nível tecnológico das explorações atuais e futuras. Tal fenômeno 
pode ser explicado pela redução de competitividade de outras ex-
plorações  agropecuárias do Estado, ficando o caju como uma al-
ternativa real para substituir a  geração de emprego e renda das   ex-
plorações decadentes. O interesse no soerguimento e expansão da 
cajucultura vem se verificando, mais intensamente,  no segmento 
de produtores familiares por meio do incentivo do PRONAF.

Conforme a sondagem constatou, a região selecionada é o pólo 
de produção e processamento de caju mais significativo do Estado. 
Nesse sentido, como identificado, mais de 74% dos entrevistados 
exploram a atividade há mais de dez anos, o que indica experiência 
na atividade. Apenas 26% dos cajucultores não possuem estudos 
formais e 28% têm nível superior ou médio de escolaridade. Os 
proprietários usam, em média, 18% de mão-de-obra contratada 
para manejar a cultura, predominantemente de cajueiro gigante 
(47%). Os níveis de produtividade informados foram de 288 kg/
ha, para os cajueiros gigantes, e 475 kg/ha, para o anão precoce.

Segundo verificou-se, 13% dos pomares dos entrevistados têm 
menos de três anos de idade enquanto para os de três a sete anos, 
o percentual é de 24%. Para pomares com mais de 25 anos o per-
centual obtido foi de 36%.

É notável o fato de que a partir de 2002 os incrementos de 
área cultivada dos estabelecimentos pesquisados alcançaram per-
centuais bem significativos: em 2000 foi de apenas 3,0%, mas em 
2005 chegou a 9,9%.

A distribuição da receita bruta com a venda dos produtos do 
caju teve a seguinte distribuição: castanha in natura com 68%, 
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pedúnculo com 25% e madeira com 7%.  As vendas são feitas, 
predominantemente, para a própria região produtora.

As vendas da castanha são feitas, sobretudo, para intermediários 
(86%) e os 14% restantes para as minifábricas locais. Do pedúncu-
lo, 80% são comercializados com intermediários locais e o restante 
é vendido diretamente às agroindústrias pelos produtores.

Os pontos fracos das propriedades foram: comercialização da 
produção (24%) e nível de produtividade dos pomares (23%). Os 
que mais prejudicam o desempenho dos estabelecimentos são: 
baixos preços da castanha (26%), falta de recursos próprios ou de 
crédito rural (18%) e custo elevado da mão-de-obra (16%).

Quanto à diversificação de fontes de renda do cajucultor, 
constatou-se que a cajucultura não é uma exploração dominante. 
Os entrevistados exercem outras atividades, além da cajucultura,           
e apenas 5% só têm como fonte de renda a exploração do caju. 
Quanto à participação em entidades associativas, apenas 14% não 
são ligados a nenhuma entidade, enquanto 31% estão associados a 
pelo menos uma agremiação.

Quanto à diversificação nas fontes de renda, segundo infor-
mado, 29% dos entrevistados auferem mais de 80% de sua renda 
familiar com a exploração do caju. Entretanto, apenas 26% dos 
entrevistados contam com até 20% de sua renda total provenientes 
da cajucultura.

No pólo em análise é marcante o ânimo dos cajucultores e 
agroindustriais no futuro da cajucultura. A tendência ascendente 
da atividade foi registrada na sondagem quando 51% dos cajucul-
tores informaram que a atividade “vai melhorar muito” e, 20%,        
“melhorar pouco”.  Apenas 17% disseram que vai piorar. As prin-
cipais justificativas apontadas para a informação otimista foram: 
crescimento no número de produtores e modernização da ativi-
dade.   

Os fatores restritivos também foram identificados. São eles: 
falta de rentabilidade (31%), escassez ou dificuldades de acesso a 
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financiamentos (27%) e desinteresse em modernizar a atividade 
(17%).

Dos 35 produtores entrevistados, apenas 13 informaram que 
não são beneficiários de programas governamentais em execução 
na região. Indagados quanto às ações necessárias à modernização 
do pólo, assim responderam: necessidade de aquisição de castanha 
pelo governo (32%), facilidades de acesso ao crédito rural (27%) e 
capacitação de produtores e trabalhadores (20%).

b) Situação desejável e melhorias

Míni e pequenos produtores inseridos no processo de moder-
nização e expansão da atividade.

Aumento significativo da produção de castanha por hectare  
nas atuais áreas plantadas.

Maior valor agregado ao caju realizado no próprio Pólo Pa-
cajus-Horizonte.

Assistência técnica suficiente e de qualidade, pública e privada.

Associações, cooperativas, sindicatos e grupos de interesse co-
mum fortes e atuantes.

Acesso ao crédito rural facilitado e com bases e condições ade-
quadas à cadeia do caju.

5.2.3 Transformação/Processamento

Indústrias, minifábricas e outros beneficiadores do caju.

a) Situação atual

Este segmento, que é o elo mais forte da cadeia do caju, está 
vivendo uma séria de transformações de ordem corporativa, pois o 
controle acionário ou mesmo do processo produtivo está passando 
para instâncias internacionais da cadeia internacional de nozes e 
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amêndoas. É, sem dúvida, o aprofundamento da globalização na 
atividade. Mas, no momento, não dá para afirmar se é bom ou ruim 
tal mudança de perfil do nosso parque agroindustrial de processa-
mento de castanha de caju.

Particularizando para o Pólo Pacajus-Horizonte, é bem signifi-
cativo o conjunto de unidades de processamento de castanha e 
pedúnculo em operação nesta região, com destaque para pequenas 
unidades de beneficiamento de castanha e pedúnculo.

Foram entrevistados 14 representantes/proprietários de uni-
dades de processamento de caju das quais 79% estão em atuação 
há mais de cinco anos.

O suprimento da matéria-prima para as unidades fabris pes-
quisadas é feito por produtores do próprio pólo, sendo 72% de 
castanha e 100% do pedúnculo. Da matéria-prima adquirida, 55% 
provém de um raio de 100 km de distância. Dos ofertadores de 
castanha, 64% informaram que a demanda foi maior do que suas 
possibilidades de produção. Já para o pedúnculo, a oferta é peque-
na somente na entressafra do caju.

Os compradores que planejam suas compras representam 21% 
do total e 21% vendem a prazo.

Nenhum agente produtivo do segmento exerce apenas esta 
atividade.  As demais atividades exercidas são: cajucultor,  agro-
pecuarista e comerciante, com igualdade de importância. O negó-
cio de processamento do caju contribui com até 20% da renda de 
36% dos agentes e com mais de 80% para 21% dos beneficiadores 
do caju.

É alentador o fato de que apenas 21% dos agentes deste seg-
mento não participam de entidades associativas ligadas à cadeia do 
caju.

Quanto ao futuro da atividade, informaram: “vai continuar 
como está”: 14%; “vai melhorar pouco”: 22%; “vai melhorar mui-
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to”: 50% e “vai decrescer”: 14%. Como se vê, tais atores também 
estão satisfeitos com a atividade que exploram. Eles justificaram 
suas respostas com base nas mudanças que estão ocorrendo no 
pólo, isto é, expansão de área com cajueiro anão precoce, me-
lhoria tecnológica, aumento do número de pequenas indústrias 
e crescimento da importância no aproveitamento do pedúnculo.                                                                             
Todos acham importantes os programas governamentais atuantes  
na região e informaram que o papel do governo no pólo deveria 
ser exercido também na “facilidade no acesso ao crédito agroin-
dustrial” (26%) e “realização de estudos de mercado e marketing 
dos produtos do caju” (26%).

Para todos os segmentos agroindustriais de pequeno e médio 
porte que processam a castanha e o pedúnculo, a maior restrição 
é a falta de recursos próprios ou de financiamento bancário. Em 
segunda posição destacaram-se: desconhecimento das melhores 
práticas agroindustriais e falta de orientação técnica e gerencial.

b) Situação desejável e melhorias

Castanha de caju in natura com alto padrão de qualidade e pre-
viamente selecionada por tamanho, na origem da produção.

Preços diferenciados pagos em função da qualidade da matéria-
prima.

Predominância das compras da matéria-prima feitas direta-
mente pelas indústrias processadoras.

Fornecimento da matéria-prima suficiente e regular para atender 
à demanda.

Território dotado de um parque fabril robusto com unidades 
empresariais e artesanais de vários portes.
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5.2.4 Distribuição dos produtos do caju

Armazenistas, Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), 
produtores, intermediários, agroindústrias e comerciantes atacadistas.

a) Situação atual

Considerando o enfoque de cadeia produtiva, foram entrevista-
dos agentes de distribuição de matérias-primas e produtos acaba-
dos do caju localizados no Pólo Pacajus-Horizonte (40%), em For-
taleza (50%) e em outros municípios relevantes (10%).

O segmento em análise é o que apresenta os mais graves pro-
blemas da cadeia em função do oligopsônio formado pelas grandes 
indústrias processadoras e da complexa cadeia de intermediação  
da  comercialização da castanha.

Como a pesquisa mostrou, 80% dos entrevistados estão há 
mais de cinco anos na atividade e o percentual  restante refere-se 
a empreendedores emergentes que apostaram no negócio. Quanto 
às perspectivas do negócio, 40% dos distribuidores não conse-
guem atender à demanda. Isto vem ao encontro da informação 
dos atores de todos os elos segundo a qual a atividade vai continuar 
crescendo, sendo um bom negócio. Apenas 10% informaram que 
seus estoques estão acima da demanda.

Do total das matérias-primas e dos produtos acabados vendi-
dos, 74% são originárias do pólo, e 65% dos compradores ficam 
num raio de até 100 km.

Os distribuidores são agentes da cadeia com bom nível de 
competitividade em virtude do elevado nível de especialização, 
pois 70% não exercem outras atividades. Tal perfil caracteriza o 
segmento como de baixo risco e, portanto, competitivo mas não 
sustentável. Assim como nos demais segmentos, foi relatado por 
42% dos entrevistados que a carência de financiamento bancário 
apropriado para o negócio e a ausência do governo na aquisição 
dos produtos são um forte limitante do segmento.

Quanto ao futuro da atividade, 50% dos agentes  entrevistados  
informaram que “vai melhorar muito” e nenhum disse que a ativi-
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dade vai decrescer.  Esta expectativa é decorrente das tendências po-
sitivas observados no pólo, com destaque para: surgimento de novos 
mercados, expansão da área plantada e aumento da demanda.

Para a modernização e o crescimento acelerado do negócio do 
caju, os agentes entrevistados demandam: maiores incentivos gover-
namentais, estabilidade dos preços, melhoria na qualidade dos produ-
tos, capacitação técnica e de gestão e expansão de minifábricas.

b) Situação desejável e melhorias

Oferta suficiente e regular durante todo o ano de castanha in natura, 
pedúnculo, produtos derivados da castanha e do pedúnculo.

Unidades agroindustriais demandadoras de matéria-prima e 
ofertadoras de produtos derivados do caju distribuídas especial-
mente na zona de produção e operando em escala economica-
mente viável.  

Disponibilidade de linhas de financiamento para investimento e 
capital de giro com bases e condições adequadas ao segmento.

Logística de distribuição de matéria-prima e produtos acabados 
otimizada.

Maior integração dos agentes de distribuição com os demais 
elos da cadeia produtiva do caju.

5.2.5 Consumo

Restaurantes, hotéis,  lojas de conveniências, supermercados, con-
sumo familiar e outros segmentos de consumo.

a) Situação atual

Foram sete os entrevistados consumidores. Destes,  cinco resi-
dem no pólo Pacajus-Horizonte e dois em Fortaleza.

Assim como nos demais segmentos, os resultados obtidos com 
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a sondagem confirmam a excelente perspectiva da cajucultura para 
o Estado do Ceará.

Segundo 29% dos consumidores informaram, a disponibili-
dade de derivados do caju está muito aquém da demanda e 71% 
disseram que a oferta atende bem aos anseios dos consumidores. 
Os dois principais motivadores pela preferência no consumo 
de derivados do caju são: “ser uma novidade (25%) e “ser mais 
saudável” (30%).

Conforme 85% dos entrevistados sinalizaram, a demanda por 
derivados do caju vai aumentar desde que sejam considerados os 
seguintes aspectos: melhoria da qualidade dos produtos, maior va-
riedade dos produtos ofertados, maior divulgação e preços mais 
competitivos.

b) Situação desejável e melhorias

Oferta suficiente, regular e de qualidade alicerçada numa 
logística de distribuição e marketing compatível com o potencial 
do segmento.

Mercado nacional absorvendo pelo menos 30% da ACC              
produzida e expansão substancial na produção de derivados do 
pedúnculo.

Características e valores nutricionais da amêndoa e dos deriva-
dos do pedúnculo conhecidas e determinantes na decisão de com-
pra dos consumidores.

5.2.6 Ambiente organizacional

Como resultado do conjunto de ações e mecanismos desem-       
penhados no território por várias entidades, sobressaem determina-
das entidades ou entes em prol da cadeia produtiva da cajucultura.           
Destas, as que mais se destacam no envolvimento com a problemática 













59
ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS E PROPOSTAS DE OTIMIZAÇÃO

AGRONEGÓCIO DO CAJU NO CEARÁ: CENÁRIO ATUAL E PROPOSTAS INOVADORAS

do agronegócio do caju são as seguintes: EMBRAPA-Agroindústria 
Tropical, FIEC/INDI, SINDICAJU, SEBRAE, FAEC, BNB, SDA, 
SENAR, OCB-Ceará, EMATECE, Banco do Brasil, UFC, prefeituras 
municipais, sindicatos rurais e outras entidades atuantes nos 11 mu-
nicípios selecionados como integrantes da área piloto.

Mesmo cumprindo suas missões institucionais, as entidades inte-
grantes do ambiente de organização ou de apoio à cajucultura neces-
sitam se integrar num processo de orquestração interinstitucional com 
vistas a otimizar suas ações em face dos pressupostos da economia glo-
balizada e do enfoque do desenvolvimento econômico local. Esta nova 
abordagem, contextualizada no que hoje se denomina de governança 
do território, requer dessas entidades os seguintes procedimentos:

Maior integração entre as entidades por meio de um plano de 
ação convergente para o enfoque de desenvolvimento econômico 
local.

Projetos e ações do território orientados pela demanda e por 
um plano de desenvolvimento mesorregional estratégico.

Cajucultura tratada pelos agentes envolvidos como a cadeia 
produtiva estruturadora do pólo Pacajus-Horizonte.

Mudança do modelo mental reativo dos atores da cajucultura 
para uma orientação proativa voltada para a modernização, foco 
no mercado, sinergia dos elos da cadeia produtiva e competitivi-
dade sistêmica dos negócios.

A seguir serão apresentadas as entidades e seus programas e ações 
em execução, no pólo em análise:

a) Situação atual 

EMBRAPA AGROINDÚSTRIA TROPICAL

Pesquisa e desenvolvimento, envolvendo: melhoramento gené-
tico do cajueiro, manejo da cultura, processamento da castanha e 
do pseudofruto. 













60
ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS E PROPOSTAS DE OTIMIZAÇÃO

AGRONEGÓCIO DO CAJU NO CEARÁ: CENÁRIO ATUAL E PROPOSTAS INOVADORAS

Difusão e transferência de tecnologia: capacitação de multipli-
cadores, dias de campo, unidades demonstrativas, serviços labora-
toriais.

Divulgação de resultados mediante documentos, palestras, 
seminários, e, ainda, pelo rádio, jornal e televisão. 

Estação Experimental de Pacajus: experimentos, capacitações e 
produção de mudas no município de Pacajus-CE.

SEBRAE, FAEC, FIEC/INDI e SINDICAJU 

Projeto Modernização da Cajucultura no Estado do Ceará: pro-
jeto piloto com o objetivo de organizar e fortalecer as “estruturas 
de governança” da cadeia produtiva, buscando a coordenação de 
ações, a articulação de esforços e a integração de competências, 
orientadas para a viabilização de negócios. 

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (SDA)

Projeto de Recuperação da Cajucultura do Estado do Ceará: 
Projeto amplo objetivando a recuperação da cultura envolvendo: 
distribuição de mudas, castanha, semente, substituição de copas, 
dias de campo, capacitação de técnicos e produtores. Execução via 
EMATECE, agropólos, prefeituras municipais e assentamentos do 
INCRA.

SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA (SECITECE)

Apoio à cadeia produtiva por seus órgãos vinculados: FUNCAP 
- financiamento de projetos de pesquisa, bolsas de  pós-graduação, 
bolsas de extensão tecnológica; NUTEC – serviços de análises 
laboratoriais para atender demandas dos elos da cadeia através do 
LABCAJU (laboratório construído em função da Plataforma do 
Agronegócio Caju), certificações; CENTEC/CVT – formação 
de tecnológicos, análise laboratorial, conferências; universidades 
(UECE, UFC, UNIFOR, UVA, URCA) – formação de profissio-
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nais mediante desenvolvimento de monografias, teses e documen-
tos para trabalhar temas de interesse dos vários elos da cadeia, além 
de desenvolvimento de pesquisas e estudos. 

ASCAJU

Associação que congrega os produtores de caju e busca organi-
zar o sistema produtivo para integrá-lo com o sistema industrial.

SINDICAJU

Sindicato que agrega os industriais da castanha composto por 
associados que processam em torno de 300 mil t de matéria-prima 
em 10 plantas industriais no Estado do Ceará, representando em 
torno de 80% da castanha produzida no Brasil.

   
BNB

Apoio financeiro com recursos do FNE e PRONAF aos proje-
tos agrícolas e agroindustriais; financiamentos de projetos de pes-
quisa e difusão de tecnologia (ETENE).

         
BANCO DO BRASIL

Apoio financeiro, com recursos do PRONAF, aos projetos 
agrícolas e agroindustriais.

FUNDAÇÃO BANCO  DO  BRASIL, EMBRAPA  e  SEBRAE-CE

Projeto de apoio às minifábricas de processamento de cas-
tanha.

USAID, MACIÇO DO BATURITÉ, SEBRAE NACIONAL

Apoio à organização de minifábricas de processamento de castanha.
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b) Situação desejável e melhorias

Intensificar a difusão e transferência de tecnologia dos resulta-
dos de pesquisa.

Manter melhoria significativa em termos quantitativos e quali-
tativos da assistência técnica, sobretudo para os micro e pequenos 
produtores.

Proporcionar melhor orientação e acompanhamento dos 
produtores que tomam empréstimos no BNB e Banco do Brasil.

Criar mecanismos e ações que viabilizem a gestão do desen-
volvimento do território (a boa governança).

Cristalizar o sentimento de cooperação entre todos os atores 
envolvidos na cadeia (públicos, privados e não-governamentais).

Formatar uma organização objetivando governar toda a cadeia.

Desenvolver mecanismos de integração produtor/indústria  do 
princípio de fidelidade.

Estabelecer um política para o agronegócio caju.

5.2.7 Ambiente institucional (sociocultural)

Constitui-se num conjunto de potencialidades, posturas, tradições, 
vocações, características locais e outras situações peculiares com forte co-
notação sociocultural que se inserem na conformação da cadeia produtiva 
em estudo. No caso em análise, os vetores identificados se apresentam de 
forma desafiadora, pois se configuram em ameaças ou pontos fracos que 
são ao mesmo tempo potenciais vantagens competitivas.

AMÊNDOA DE CASTANHA DE CAJU

a) Situação atual

Fruto sem casca de grande aceitação no Estado e de alto valor 





















63
ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS E PROPOSTAS DE OTIMIZAÇÃO

AGRONEGÓCIO DO CAJU NO CEARÁ: CENÁRIO ATUAL E PROPOSTAS INOVADORAS

econômico na pauta de exportação do Ceará. Consumida como 
tira-gosto em bares,  in natura e caramelizada, utilizada em con-
feitarias e em outras formas. 

b) Situação desejável e melhorias

Melhorar a qualidade do produto, aplicar a rastreabilidade, de-
senvolver outros produtos diferenciados para atender mercado in-
terno e externo.

PEDÚNCULO DO CAJU/SUCO

a) Situação atual

Rotas tecnológicas antigas utilizadas no fabrico de suco, doces, 
cajuína, licores e cristalizados. Baixa divulgação do produto no 
mercado e participação de poucos empreendedores no elo de pro-
cessaamento.

b) Situação desejável e melhorias

Utilizar novas rotas tecnológicas, desenvolver programa de 
promoção e marketing e atrair investidores.

CLONES DE BOA PRODUTIVIDADE

a) Situação atual

Baixo uso dos materiais clonais e das suas tecnologias de 
produção, colheita e pós-colheita.

b) Situação desejável e melhorias

Substituir as áreas com cajueiros antigos e expandir a cultura 
nas regiões com vocação para a cultura. Instalar micro e pequenas 
unidades industriais e artesanais para processamento da castanha 
e pedúnculo.
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PRODUTOS DA CAJUCULTURA

a) Situação atual

Predominância econômica da amêndoa e inexpressividade dos 
demais co-produtos

b) Situação desejável e melhorias

A pesquisa e o mundo real (mercado) sinalizam um grande 
potencial econômico para outros produtos da cajucultura, a                  
exemplo de outros países grandes produtores. O mercado interno 
tem condições efetivas de absorver pelo menos 30% da produção 
de ACC, mas, para tanto, falta logística de comercialização. O 
pedúnculo é matéria-prima para: fruta de mesa, sucos, doces, re-
frigerante, cachaça, licor, mel e ração animal. Da castanha podem-
se extrair, além da amêndoa, o LCC para a indústria da química 
fina e as cascas da castanha para uso nas  caldeiras das fábricas de 
beneficiamento das castanha, como energia primária. Da planta, a 
madeira do desbaste já é uma expressiva fonte de renda, a resina 
é utilizada na indústria farmacológica e, nas áreas de plantio, já é 
muito freqüente o pastoreio com ovinos. 

PROBLEMÁTICA DO CRÉDITO RURAL  

a) Situação atual

Apesar da disponibilidade e das boas condições das linhas de 
financiamento (FNE e PRONAF),  há problemas operacionais re-
lacionados com garantias, inadimplência, tarifas bancárias, pouco 
prazo para reembolso, burocracia e aversão dos produtores a to-
mar empréstimos.

b) Situação desejável e melhorias

Formar, no âmbito das associações dos produtores, uma equipe 
especializada em elaboração, negociação e acompanhamento dos 
financiamentos bancários.
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CAJUEIRO GIGANTE

a) Situação atual

Baixíssima produtividade por hectare, falta de prioridade na 
pesquisa da cultura, que é inviável e tendente ao abandono. Muitos 
produtores e lideranças rurais, no entanto, questionam tais afirma-
tivas e demandam a retomada da pesquisa quanto à melhoria gené-
tica do cajueiro gigante, pois, conforme sinalizam, há, no campo, 
plantas de cajueiro gigante que são mais resistentes e produtivas do 
que o cajueiro anão precoce.

b) Situação desejável e melhorias

Considerar resultados de pesquisa com identificação de varie-
dades de cajueiro gigante com elevada produtividade, castanhas 
grandes, resistência às secas e de baixo custo de manutenção. Re-
verter a tendência de decrescimento, no longo prazo, do cajueiro 
gigante no sentido de não concentrar a produção de castanha      
apenas por meio do cajueiro anão precoce.

ESTRUTURA FUNDIÁRIA E PERFIL DO CAJUCULTOR

a) Situação atual

Dos estabelecimentos, 24% exploram áreas acima de 20 ha de 
caju e 76% abaixo de 20% (IBGE, 2007).  Tendência no aumento 
do número de pequenos cajucultores e estabelecimentos com ex-
ploração diversificada.

b) Situação desejável e melhorias

Manter o agricultor familiar competitivo explorando a caju-
cultura em consórcio com outras atividades agrícolas, pecuárias,  
agroindústrias e negócios não-agrícolas.     
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MINIFÁBRICAS E ASSOCIATIVISMO

a) Situação atual

Descrédito generalizado na viabilidade do processamento da 
castanha por meio de minifábricas. É patente o insucesso econômi-
co da maioria das minifábricas implantadas no Nordeste. Como 
a grande maioria de tais unidades agroindustriais são de associa-
ções, de cooperativas ou de assentamentos, é provável que tal pro-
blemática decorra da má gestão de tais entidades e não da falta de 
demanda pelo produto ou da tecnologia de processamento.

b) Situação desejável e melhorias

Optar pela predominância de minifábricas, exploradas por em-
presas individuais ou limitadas, suprindo a demanda insatisfeita  do 
mercado interno. 

5.3 Sob a ótica do pólo/cluster ou Modelo Diamante 
de Porter
5.3.1 Condições dos fatores de produção (qualidade e custos dos 
fatores)

a) Vantagem competitiva
Área vocacionada para o plantio do caju é  2,24 vezes superior à 

área cultivada. Atendimento pleno da demanda por mudas, insumos, 
máquinas e equipamentos. Baixo custo da terra e da mão-de-obra fa-
miliar,  infra-estrutura econômica suficiente para a expansão do de-
senvolvimento regional,  disponibilidade de tecnologias adaptadas e de 
linhas de financiamento subsidiado, de longo prazo.

b) Desvantagem competitiva
Ocorrência de secas periódicas, baixa fertilidade dos solos, mão-

de-obra desqualificada, idade avançada dos plantios e deficiência de 
recursos para custeio da produção.
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5.3.2 Condições de demanda e características dos compradores

a) Vantagem competitiva
Demanda por castanha in natura e por amêndoas compatível com 

a oferta. A castanha de caju é considerada pelos consumidores interna-
cionais como a “rainha das amêndoas” pelo seu sabor e qualidade ali-
mentar. Não aceitação de produtos de baixa qualidade e consumidores 
de alta renda. 90% da produção de ACC é para exportação.

b) Desvantagem competitiva
Mercado da castanha in natura controlado por intermediários locais 

e da ACC pelo mercado norte-americano. Baixa qualidade da castanha 
vendida e desperdício generalizado do pedúnculo. Elevada sazonali-
dade da oferta de castanha e baixo preço de venda.

5.3.3 Contexto das regras, costumes e incentivos

a) Vantagem competitiva
Tradição do Pólo Pacajus/Horizonte na produção e industrializa-

ção do caju, cultura de caixa, ocupação da mão-de-obra nas entre-safras 
de outros cultivos, plantios com características de reflorestamento e 
isenção de tributos. 

b) Desvantagem competitiva
Desânimo dos produtores em face dos baixos preços recebidos ao 

longo dos anos, incentivos governamentais pontuais e burocratizados, 
tendência declinante da cajucultura, falta de uma política estratégica 
para o negócio.

5.3.4 Setores correlatos e de apoio

a) Vantagem competitiva
Oferta local de mudas, insumos, máquinas, equipamentos adequa-

dos e suficientes para as necessidades locais. Oferta satisfatória de mão-
de-obra e de serviços mecanizados. Existência da EMBRAPA-Agro-
industrial Tropical, da Estação Experimental de Pacajus, do Projeto 
Articulação da Cajucultura,  do BNB  e  do  Banco do Brasil.  Grande 
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oferta de eventos de capacitação, sentimento de cooperação crescente 
e envolvimento do poder público local.  

b) Devantagem competitiva
Desarticulação interinstitucional, precariedade da assistência téc-

nica pública e privada, fragilidade do segmento de processamento, so-
bretudo do pedúnculo, dificuldades operacionais das linhas de financia-
mento à atividade e inexistência de empresas-âncoras ou integradoras. 



Mecanismos inovadores
para a construção da 
boa governança no Pólo 
Pacajus-Horizonte 6
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6.1 Estratégias orientadas para o desenvolvimento   
sustentável de um pólo ou território

Segundo Porter (1999), estas são as estratégias orientadas para o 
desenvolvimento sustentável de um pólo ou território:

priorizar cadeias produtivas que apresentam mais vantagens 
competitivas no pólo;

valorizar e prestigiar os atores envolvidos diretamente com as 
cadeias produtivas priorizadas;

descentralizar e melhorar a qualidade e a freqüência da assistên-
cia técnica;

promover estreita ligação entre as instituições públicas, privadas 
e do terceiro setor objetivando otimizar suas ações preconizadas 
para os agronegócios priorizados;

promover eventos de capacitação em todas as vertentes dos 
agronegócios priorizados de forma intensa e continuada;

adequar a política da C&T&I aos pontos fortes do pólo;

disseminar mais intensamente as tecnologias comercialmente 
relevantes; 

facilitar movimento de pessoas de fora do pólo com conheci-
mento especializado;

desenvolver infra-estruturas convencionais e também de lazer 
e cultura;

promover e incentivar o acesso aos financiamentos de baixo 
custo e longo prazo;

criar fluxos de informações de qualidade e de fácil acesso aos 
agentes produtivos e à população como um todo;

estimular a participação da comunidade na solução de  proble-
mas e viabilização de projetos desenvolvimentistas do pólo; 
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reduzir a dependência da economia local de outros centros 
econômicos em termos de suprimentos de bens de consumo, de 
capital e de insumos.

6.2 Passo a passo da implementação da boa    
governança num pólo

O macrofluxo apresentado a seguir (Figuras 5, 6, 7 e 8) é uma 
adaptação do que foi elaborado no relatório de Gondim, França e Lima 
(1998). Referido relatório compõe o conjunto de documentos publi-
cados no âmbito do Projeto Pólos de Desenvolvimento Integrado do 
Nordeste, implantado e gerenciado pelo Banco do Nordeste no perío-
do de 1998 a 2002. Mencionado projeto contou com a  parceria do 
Ministério do Planejamento e Orçamento por meio do Programa Brasil 
em Ação.
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FASE I: ALINHAMENTO INSTITUCIONAL
Refere-se à fase preparatória do processo, fundamentalmente de 

articulação com as instituições estratégicas da região, visando a parce-
ria para concretização do processo de desenvolvimento integrado do 
pólo.  

As etapas desta fase são as seguintes:

inistrativo-institucionais: corresponde à fase inicial das nego-
ciações com vistas a sensibilizar e envolver as entidades públicas, 
privadas e do terceiro setor no esforço de construção do projeto 
estratégico e operacional para a boa gestão do desenvolvimento do 
território;

workshop de lançamento da proposta de desenvolvimento inte-
grado da mesorregião;

nivelamento conceitual das equipes de gestão das entidades en-
volvidas;

treinamento técnico-interinstitucional das equipes indicadas 
pelas entidades envolvidas.

a)

b)

c)

d)

Figura 5 - Fase I: Alinhamento Institucional
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Figura 6 - Fase II: Visão de Futuro e Projetos Estruturantes

FASE II: CONSTRUÇÃO DA VISÃO DE FUTURO, 
IDENTIFICAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURANTES E 
INDICADORES DE PERFORMANCE

Nesta etapa do processo de construção, procura-se definir quais 
os macro objetivos a atingir, onde se deseja chegar – visão de futuro 
-- com as ações do projeto mesorregional. Nesse processo, deverão ser 
identificados e aprovados, por todos os entes envolvidos, os projetos 
estruturantes e os indicadores de performance do projeto. Esta fase 
compõe-se dos seguintes eventos:

construção da visão de futuro;

elaboração e análise técnica do diagnóstico referencial;

integração, priorização e negociação das propostas;

criação do fórum permanente de divulgação e discussão com 
a sociedade.

a)

b)

c)

d)
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FASE III: CAPACITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
LOCAL

Após a realização dos eventos/atividades previstas nas fases I e II, 
serão necessários esforços de capacitação, em vários níveis e aborda-
gens, e de criação e/ou fortalecimentos dos fóruns/conselhos/comitês 
indispensáveis à sustentação técnica e política do projeto mesorregio-
nal. As ações e atividades desta fase são as seguintes:

eventos variados de capacitação técnica empresarial e institu-
cional;

potencialização dos fóruns/comitês/conselhos;

integração, priorização e negociação das propostas;

institucionalização e instalação da agência de desenvolvimento.

a)

b)

c)

d)

Figura 7 – Fase III: Capacitação e Organização da Sociedade Local



AGRONEGÓCIO DO CAJU NO CEARÁ: CENÁRIO ATUAL E PROPOSTAS INOVADORAS

76
MECANISMOS INOVADORES PARA A CONSTRUÇÃO DA BOA GOVERNANÇA NO 
PÓLO PACAJUS-HORIZONTE 

FASE IV: GOVERNANÇA TERRITORIAL POR MEIO DA 
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL (ADR)

Processo contínuo de discussão, inovação, negociação, execução, 
avaliação e divulgação das ações e mecanismos do processo de gestão 
do desenvolvimento ou boa governança do território a partir de um 
ente institucionalizado, a exemplo de uma agência de desenvolvimento 
local.

Figura 8 - Fase IV: Governança Territorial por Meio da Agência de 
Desenvolvimento    Regional
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2 Os conteúdos dos subitens a seguir têm forte influência de Alburquerque (1998 e 2001) e de 
uma palestra pronunciada no ano de 1999 na sede do BNDES, por Mariano de Matos Macedo, 
da Universidade Federal do Paraná. 

6.3 Caracterização de uma Agência de 
Desenvolvimento Mesorregional2

6.3.1 Resultados macroeconômicos esperados

Como resultados macroeconômicos esperados, mencionam-se:

interiorização do desenvolvimento;

absorção do excedente de mão-de-obra local;

irradiação equilibrada do desenvolvimento;

inserção competitiva nacional e internacional;

melhoria da qualidade de vida (indicativos sociais);

dimensão ambiental como oportunidade de negócio;

fortalecimento da iniciativa privada, especialmente dos míni e   
 pequenos;

cidadania como prática consolidada.

6.3.2 Transformações nos padrões de concepção e de gestão das 
agências de desenvolvimento mesorregional

Os dois quadros a seguir (Quadros 1 e 2), adaptados de Alburquer-
que (2001), fazem um comparativo didático entre as visões atuais e as 
proativas das estratégias-guia das agências de desenvolvimento regio-
nal. Este item é aqui apresentado como forma de sensibilizar e mostrar 
os novos paradigmas que deverão ser adotados daqui para frente no 
esforço de levar a boa governança para o Pólo Pacajus-Horizonte.
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PADRÃO 
CENTRALIZADO

PADRÃO 
DESCENTRALIZADO

Verticalidade

Políticas ditadas “de cima para baixo”.   

Horizontalidade

Políticas concertadas entre os distintos 
agentes/atores sociais e articuladas em 
torno de objetivos estratégicos.

Generalidade

Políticas supostamente válidas para 
qualquer região.

Seletividade

Políticas desenhadas segundo diferentes 
perfis produtivos de cada segmento, 
região ou território.

Setor/Funcional

Políticas que têm, em geral, uma 
perspectiva setorial ou funcional: 
políticas agrícolas, industrial, do café, 
da pequena e média empresa, etc.

Territorialidade

Políticas que tomam por referência 
a economia nacional ou regional 
como um conjunto econômico, 
social e político, com especificidades 
espacialmente localizadas (clusters, 
arranjos produtivos, pólos, etc.).

Quadro 1 - Comparativo entre os Padrões Centralizado e Descentralizado                                                                      
Fonte: Alburquerque (2001).
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VETORES PLANEJAMENTO 
TRADICIONAL

GESTÃO DO 
DESENVOLVIMENTO

Objetivos Desenvolvimento 
Polarizado

Desenvolvimento 
Integrado

Mecanismos
Ênfase no crescimento 
quantitativo
Grandes Projetos/Enclaves

Crescimento visando a 
diversificação, a inovação e a 
competitividade da estrutura 
produtiva. Numerosos projetos. 
Criação de um Entorno 
Inovador.

Organização Planejamento Operacional
Administração Centralizada

Policy Networks
Gestão Estratégica

Agentes
Estado Central
Grandes Empresas

Estados Central e Locais
Atores Sociais Locais
Organizações não-
Governamentais
Entidades de Integração 
Econômica

Unidades de 
Referência

Setores (indústria, 
agricultura, etc.)
Produtos (caju, leite, etc.)
Tipo de Empresa (míni, 
pequena, média, grande) 

Rede de Empresas, Cadeias 
Produtivas, Eixos, Clusters, 
Distritos Industriais, Arranjos 
Produtivos, Plataformas 
Tecnológicas, etc.

Quadro 2 - Comparativo entre as Abordagens “Velhas” e “Novas” da Gestão do 
Desenvolvimento ou da Boa Governança.                                                     
Fonte: Alburquerque (2001).
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6.3.3 Características marcantes das agências de desenvolvimento 
mesorregionais

Como características marcantes das agências de desenvolvimento 
regionais, incluem-se:

instituições de caráter intermediário entre o público e o privado 
ou do terceiro setor;

organismos criados sob o amparo do setor público, embora não 
sejam necessariamente de propriedade ou geridas, exclusivamente, 
pelo governo;

estatuídas de maneira concertada entre os agentes sociais en-
volvidos; 

mesmo quando estatais, as agências de desenvolvimento pos-
suem elevada autonomia de ação;

é uma instituição pivô que, organizada de forma semelhante a 
uma rede neural, atua articulando e integrando diversas outras ins-
tituições que respondem pela prestação de serviços específicos.

6.3.4 Linhas de atuação

Informação;

Capacitação de Recursos Humanos;

Inovação Tecnológica;

Internacionalização de Negócios;

Desenvolvimento de Novas Unidades Produtivas;

Serviços de Gestão Empresarial e Financeira;

Provisão de Infra-e strutura;

Gestão de Instrumentos Financeiros.
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6.3.5 Objetivos das agências de desenvolvimento mesorregionais

Um objetivo prioritário das agências de desenvolvimento é o 
estabelecimento de relações institucionais e redes ou canais de co-
laboração com outros organismos e associações vinculados às suas 
áreas de atuação;

As agências de desenvolvimento buscam facilitar contatos, pro-
porcionar o acesso a novas tecnologias, identificar mercados para 
as empresas regionais ou locais e atrair investimentos produtivos.

6.3.6 Mecanismos de acesso e de interação com as agências de 
desenvolvimento

Nos grupos de trabalho e/ou lideranças;

Inserindo-se no empreendimento integrado como agente 
produtivo;

Criando mecanismos para manter-se informado;

Formando parcerias e alianças;

Fazendo publicidade e compartilhando experiências;

Tomando atitudes proativas e colaborativas;

Buscando a competitividade compartilhada.
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As ADRs constituem um novo instrumento de ação no âmbito re-
gional, que tem contribuído positivamente para dar conteúdo à política 
econômica territorial na experiência recente do Estado autônomo es-
panhol, mediante a incorporação de objetivos inovadores com um su-
porte organizacional de caráter empresarial.

Três foram as circunstâncias históricas que, na experiência espa-
nhola recente, contribuíram para tornar necessário esse tipo de inter-
venção. Em primeiro lugar, o conjunto de graves e novos problemas 
gerados pelo impacto da crise e da reestruturação econômica setori-
al, dentre os quais cabem ser destacados o crescente desemprego e a 
destruição de parte do tecido produtivo empresarial. Em segundo lugar, 
está o fato da aposta na descentralização política, para que integrasse 
a construção do novo Estado democrático, após a morte do general 
Franco. E, por último, o avanço do processo de integração econômica 
na Comunidade Européia e a necessidade de adaptação a esse novo 
cenário com maiores exigências competitivas.

A criação das ADRs na Espanha iniciou-se na década de 1980, 
sendo pioneira a Sociedade para a Promoção e Reconversão Industrial 
do País Basco (SPRI), datada de 1981. Depois vieram o Instituto de Fo-
mento Regional de Astúrias (IFR), criado em 1983, e, no ano seguinte, 
o Instituto para a Média e Pequena Indústria da Generalitat Valenciana 
(IMPIVA) e o Instituto Madrileno para Desenvolvimento (IMADE). 
O Centro de Informação e Desenvolvimento Empresarial (CIDEM) é 
a ADR da Catalunha, que iniciou suas atividades em 1985, da mesma 
forma que o Instituto de Promoção Industrial de Andaluzia (IPIA), 
posteriormente rebatizado como Instituto de Fomento Andaluz (IFA), 
em 1987. Nos anos seguintes, as demais regiões, sob diferentes for-
mas, vêm criando instituições territoriais específicas   com objetivos       
semelhantes aos aqui enumerados.

As Agências de Desenvolvimento 
Regional da Espanha
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Nas atas de constituição de fundação das ADRs, costuma-se desta-
car que suas finalidades principais são a dinamização, a modernização e 
a diversificação do sistema produtivo interno da região correspondente. 
Em alguns casos são mencionados, da mesma forma, os problemas do 
emprego e a necessidade de criar postos de trabalho.

Ao observar sua evolução, percebe-se uma transição a partir da uti-
lização de medidas diretas palpáveis e do corte vertical, centradas nos 
incentivos financeiros (como primeiras ações de choque para enfrentar 
a crise), para o empenho de esforços intangíveis não-financeiros desti-
nados a fomentar a introdução de novas tecnologias, prestar serviços 
de apoio às PMEs, criar empresas, informar sobre mercados externos e 
gerar infra-estruturas tecnológicas de caráter estratégico. As atividades 
de algumas ADRs incluem, além disso, programas orientados para con-
seguir um maior equilíbrio territorial nas suas respectivas comunidades 
autônomas.

Como foi mencionado, as ADRs na Espanha são financiadas, prin-
cipalmente, por fundos públicos, apesar de atuarem fora    da   adminis-
tração pública e estarem sujeitas ao direito privado. A SPRI basca, por 
exemplo, é uma sociedade anônima que recebe um aporte majoritário 
da Fazenda Geral Basca e outros aportes menores de instituições finan-
ceiras territoriais, como as caixas de poupança estaduais e municipais. 
O critério básico para dar forma jurídica às ADRs tem sido dotá-las do 
máximo de agilidade e operacionalidade para tomar decisões e garan-
tir a transparência quanto ao destino dos fundos, evitando a excessiva 
complexidade burocrática das administrações públicas.

A qualidade do pessoal nas ADRs é um fator determinante por 
se tratar de um trabalho no qual a transparência e a eficiência técnica, 
aliadas ao estilo das relações humanas e dos contatos pessoais, devem 
possibilitar a geração de um alto grau de confiança entre os empresári-
os da região, superando a suspeita e o desconhecimento mútuo que 
tradicionalmente existem na velha administração pública, no setor em-
presarial e nos demais atores sociais territoriais. Em tudo isso influem 
o entorno legal e institucional em que opera a ADR, os fundos de que 
dispõe e – de maneira bastante determinante – o entusiasmo e a lucidez 
com que os dirigentes políticos territoriais apóiam uma estratégia de 
desenvolvimento própria, baseada no fomento dos recursos endóge-
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nos, na promoção da inovação tecnológica e na maior articulação da 
base produtiva territorial.

Um objetivo prioritário das ADRs é o estabelecimento de rela-
ções institucionais e redes ou canais de colaboração com  outros                    
organismos e associações vinculados às suas áreas de atuação. Igual-
mente, por intermédio da rede territorial de agências na própria Co-
munidade Autônoma e no exterior, as ADRs buscam facilitar contatos, 
proporcionar o acesso a novas tecnologias, identificar mercados para as 
empresas regionais ou locais e atrair investimentos produtivos. 

A presidência das ADRs é ocupada, em geral, pelos conselhos 
(ministérios regionais) de economia, indústria e comércio das Comu-
nidades Autônomas do estado espanhol. Cabe ao presidente da ADR 
sua representação superior, assim como a presidência do seu con-
selho diretor, sendo responsável por zelar pela adequação das ações 
da ADR às linhas gerais da política econômica do governo regional. 
A representação ordinária e a administração e a gestão das ADRs fi-
cam a cargo de um diretor geral, com o apoio de uma secretária geral.                                       
(ALBURQUERQUE, 2001, p. 171-174)
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EVENTO INFORMAÇÕES
Distância para Fortaleza (km) 39

Altitude (m) 68

Área (km²) 159

Clima Tropical quente subúmido

Pluviosidade (mm) 780

Temperatura (°C) 26 a 28

Período chuvoso Janeiro a maio

Vegetação Cerrado e complexo vegetacional da 
zona litorânea

Solos predominantes Areias quartzosas distróficas e bruno 
não-cálcico

População total estimada 45.251

População urbana – 2000 (%) 83,23

População rural – 2000 (%) 16,77

Densidade demográfica (hab/km²) 176,91

Taxa de crescimento da 
população urbana 2000 (%) 11,24

Taxa de crescimento da 
população rural – 2000 (%) -3,06

Mortalidade infantil (mortes/1.000) 17,24  (Estado 22,30)

Indicador de aprovação – Ensino 
fundamental – 2003 (%) 81,05

Indicador de aprovação – Ensino 
médio – 2003 (%) 70,44

PIB  agropecuário - 2002 (%) 6,3 (Estado 6,6)

IDM – 2004 50,85

IDH – 2000 0,679

PIB per capita – R$ 8.986

Fonte: IPECE (2005g) e IBGE (2005).

Tabela 4 – Informações Edafoclimáticas e Socioeconômicas do Município de 
Horizonte
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AGRONEGÓCIO DO CAJU NO CEARÁ: CENÁRIO ATUAL E PROPOSTAS  INOVADORAS

EVENTO INFORMAÇÕES
Distância para Fortaleza (km) 48

Altitude (m) 73

Área (km²) 254

Clima Tropical quente semi-árido brando

Pluviosidade (mm) 791

Temperatura (°C) 26 a 28

Período chuvoso Janeiro a abril

Vegetação
Caatinga arbustiva e densa e 
complexo vegetacional da zona 
litorânea

Solos predominantes Areias quartzosas distróficas e bruno 
não-cálcico

População total estimada 53.139

População urbana – 2000 (%) 77,83

População rural – 2000 (%) 22,17

Densidade demográfica (hab/km²) 182,94

Taxa de crescimento da 
população urbana 2000 (%) 4,72

Taxa de crescimento da 
população rural – 2000 (%) 0,73

Mortalidade infantil (mortes/1.000) 31,25 (Estado 22,30)

Indicador de aprovação – Ensino 
fundamental – 2003 (%) 75,07

Indicador de aprovação – Ensino 
médio – 2003 (%) 67,49

PIB  agropecuário - 2002 (%) 5,9 (Estado 6,6)

IDM – 2004 49,79

IDH – 2000 0,678
PIB per capita – R$ 7.638

Fonte: IPECE (2005j) e IBGE (2005).

Tabela 5 – Informações Edafoclimáticas e Socioeconômicas do Município de 
Pacajus



99
ANEXOS

AGRONEGÓCIO DO CAJU NO CEARÁ: CENÁRIO ATUAL E PROPOSTAS  INOVADORAS

EVENTO INFORMAÇÕES
Distância para Fortaleza (km) 50

Altitude (m) 33

Área (km²) 837

Clima Tropical quente semi-árido brando

Pluviosidade (mm) 1.331

Temperatura (°C) 26 a 28

Período chuvoso Janeiro a maio

Vegetação
Complexo vegetacional da zona 
litorânea, cerrado e floresta 
perenifólia paludosa marítima

Solos predominantes Areias quartzosas distróficas, areias 
quartzosas marinhas

População total estimada 64.256

População urbana – 2000 (%) 83,06

População rural – 2000 (%) 16,94

Densidade demográfica (hab/km²) 69,94

Taxa de crescimento da 
população urbana 2000 (%) 2,77

Taxa de crescimento da 
população rural – 2000 (%) 0,31

Mortalidade infantil (mortes/1.000) 12,73 (Estado 22,30)

Indicador de aprovação – Ensino 
fundamental – 2003 (%) 81,41

Indicador de aprovação – Ensino 
médio – 2003 (%) 77,61

PIB  agropecuário - 2002 (%) 9,3 (Estado 6,6)

IDM – 2004 40,15

IDH – 2000 0,673

PIB per capita – R$ 3.926

Fonte: IPECE (2005e) e IBGE (2005).

Tabela 6 – Informações Edafoclimáticas e Socioeconômicas do Município de 
Cascavel
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AGRONEGÓCIO DO CAJU NO CEARÁ: CENÁRIO ATUAL E PROPOSTAS  INOVADORAS

EVENTO INFORMAÇÕES
Distância para Fortaleza (km) 61

Altitude (m) 11,9

Área (km²) 1.616

Clima Tropical quente semi-árido brando

Pluviosidade (mm) 914

Temperatura (°C) 26 a 28

Período chuvoso Janeiro a abril

Vegetação
Cerrado e complexo vegetacional 
da zona litorânea e floresta mista 
dicotillo-palmácea

Solos predominantes Areias quartzosas distróficas, areias 
quartzosas marinhas

População total estimada 45.439

População urbana – 2000 (%) 46,52

População rural – 2000 (%) 53,48

Densidade demográfica (hab/km²) 26,14

Taxa de crescimento da 
população urbana 2000 (%) 7,22

Taxa de crescimento da 
população rural – 2000 (%) -1,64

Mortalidade infantil (mortes/1.000) 34,17 (Estado 22,30)

Indicador de aprovação – Ensino 
fundamental – 2003 (%) 81,13

Indicador de aprovação – Ensino 
médio – 2003 (%) 86,01

PIB  agropecuário - 2002 (%) 6,62 (Estado 6,6)

IDM – 2004 28,45

IDH – 2000 0,651

PIB per capita – R$ 1.809

Fonte: IPECE (2005d) e IBGE (2005).

Tabela 7 – Informações Edafoclimáticas e Socioeconômicas do Município de 
Beberibe
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AGRONEGÓCIO DO CAJU NO CEARÁ: CENÁRIO ATUAL E PROPOSTAS  INOVADORAS

EVENTO INFORMAÇÕES
Distância para Fortaleza (km) 21

Altitude (m) 14,2

Área (km²) 480

Clima Tropical quente sub-úmido

Pluviosidade (mm) 1.379

Temperatura (°C) 26 a 28

Período chuvoso Janeiro a maio

Vegetação Complexo vegetacional da zona 
litorânea

Solos predominantes Areias quartzosas distróficas, areias 
quartzosas marinhas

População total estimada 70.938

População urbana – 2000 (%) 90,43

População rural – 2000 (%) 9,57

Densidade demográfica (hab/km²) 125,79

Taxa de crescimento da população 
urbana 2000 (%) 3,32

Taxa de crescimento da população 
rural – 2000 (%) 0,50

Mortalidade infantil (mortes/1.000) 18,73 (Estado 22,30)

Indicador de aprovação – Ensino 
fundamental – 2003 (%) 75,41

Indicador de aprovação – Ensino 
médio – 2003 (%) 76,10

PIB  agropecuário - 2002 (%) 16,6 (Estado 6,6)

IDM – 2004 48,28

IDH – 2000 0,67

PIB per capita – R$ 4.263

Fonte: IPECE (2005a) e IBGE (2005).

Tabela 8 – Informações Edafoclimáticas e Socioeconômicas do Município de 
Aquiraz
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AGRONEGÓCIO DO CAJU NO CEARÁ: CENÁRIO ATUAL E PROPOSTAS  INOVADORAS

EVENTO INFORMAÇÕES
Distância para Fortaleza (km) 79

Altitude (m) 107

Área (km²) 656

Clima Tropical quente semi-árido

Pluviosidade (mm) 1.010

Temperatura (°C) 24 a 26

Período chuvoso Fevereiro a abril

Vegetação Floresta subperenifólia tropical 
plúvio-nebular

Solos predominantes Areias quartzosas distróficas, solos 
aluviais

População total estimada 25.214

População urbana – 2000 (%) 50,72

População rural – 2000 (%) 49,28

Densidade demográfica (hab/km²) 38,48

Taxa de crescimento da população 
urbana 2000 (%) 1,71

Taxa de crescimento da população 
rural – 2000 (%) -0,16

Mortalidade infantil (mortes/1.000) 28,85 (Estado 22,30)

Indicador de aprovação – Ensino 
fundamental – 2003 (%) 75,95

Indicador de aprovação – Ensino 
médio – 2003 (%) 90,86

PIB  agropecuário - 2002 (%) 16,4 (Estado 6,6)

IDM – 2004 27,56

IDH – 2000 0,597

PIB per capita – R$ 1.549

Fonte: IPECE (2005b) e IBGE (2005).

Tabela 9 - Informações Edafoclimáticas e Socioeconômicas do Municípios de 
Aracoiaba
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AGRONEGÓCIO DO CAJU NO CEARÁ: CENÁRIO ATUAL E PROPOSTAS  INOVADORAS

EVENTO INFORMAÇÕES
Distância para Fortaleza (km) 51

Altitude (m) 83

Área (km²) 245

Clima Tropical quente semi-árido brando

Pluviosidade (mm) 1.061

Temperatura (°C) 26 a 28

Período chuvoso Fevereiro a abril

Vegetação Caatinga arbustiva densa, floresta 
subcaducifólia tropical pluvial

Solos predominantes Solos aluviais, areias quartzosas 
distróficas

População total estimada 18.698

População urbana – 2000 (%) 37,45

População rural – 2000 (%) 62,55

Densidade demográfica (hab/km²) 74,9

Taxa de crescimento da população 
urbana 2000 (%) 7,44

Taxa de crescimento da população
rural – 2000 (%) -0,77

Mortalidade infantil (mortes/1.000) 15,77 (Estado 22,30)

Indicador de aprovação – Ensino 
fundamental – 2003 (%) 75,13

Indicador de aprovação – Ensino 
médio – 2003 (%) 89,22

PIB  agropecuário - 2002 (%) 28,0 (Estado 6,6)

IDM – 2004 27,53

IDH – 2000 0,619

PIB per capita – R$ 1.840

Fonte: IPECE (2005c) e IBGE (2005).

Tabela 10 - Informações Edafoclimáticas e Socioeconômicas do Município de 
Barreira
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AGRONEGÓCIO DO CAJU NO CEARÁ: CENÁRIO ATUAL E PROPOSTAS  INOVADORAS

EVENTO INFORMAÇÕES
Distância para Fortaleza (km) 62

Altitude (m) 48

Área (km²) 278

Clima Tropical quente semi-árido brando

Pluviosidade (mm) 796

Temperatura (°C) 26 a 28

Período chuvoso Janeiro a abril

Vegetação Complexo vegetacional da zona 
litorânea

Solos predominantes Solos aluviais, areias quartzosas 
distróficas

População total estimada 21.083

População urbana – 2000 (%) 50,62

População rural – 2000 (%) 49,58

Densidade demográfica (hab/km²) 60,95

Taxa de crescimento da 
população urbana 2000 (%) 9,17

Taxa de crescimento da 
população rural – 2000 (%) -2,11

Mortalidade infantil (mortes/1.000) 30,7 (Estado 22,30)

Indicador de aprovação – Ensino 
fundamental – 2003 (%) 72,0

Indicador de aprovação – Ensino 
médio – 2003 (%) 63,0

PIB  agropecuário - 2002 (%) 18,6 (Estado 6,6)

IDM – 2004 27,9

IDH – 2000 0,633

PIB per capita – R$ 1.771

Fonte: IPECE (2005f) e IBGE (2005).

Tabela 11 - Informações Edafoclimáticas e Socioeconômicas do Município de 
Chorozinho
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AGRONEGÓCIO DO CAJU NO CEARÁ: CENÁRIO ATUAL E PROPOSTAS  INOVADORAS

EVENTO INFORMAÇÕES
Distância para Fortaleza (km) 27

Altitude (m) 67

Área (km²) 150

Clima Tropical quente úmido e tropical 
quente subúmido

Pluviosidade (mm) 1.416

Temperatura (°C) 27 a 28

Período chuvoso Janeiro a maio

Vegetação Caatinga arbustiva densa, complexo 
vegetacional da zona litorânea

Solos predominantes Bruno não-cálcico e podzólico 
vermelho-amarelo

População total estimada 33.941

População urbana – 2000 (%) 90,86

População rural – 2000 (%) 9,14

Densidade demográfica (hab/km²) 188,98

Taxa de crescimento da população 
urbana 2000 (%) -

Taxa de crescimento da população 
rural – 2000 (%) -

Mortalidade infantil (mortes/1.000) 17,11 (Estado 22,30)

Indicador de aprovação – Ensino 
fundamental – 2003 (%) 76,74

Indicador de aprovação – Ensino 
médio – 2003 (%) 67,91

PIB  agropecuário - 2002 (%) 2,4 (Estado 6,6)
IDM – 2004 29,19
IDH – 2000 0,68
PIB per capita – R$ 1.514

Fonte: IPECE (2005h) e IBGE (2005).

Tabela 12 - Informações Edafoclimáticas e Socioeconômicas do Município de 
Itaitinga
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AGRONEGÓCIO DO CAJU NO CEARÁ: CENÁRIO ATUAL E PROPOSTAS  INOVADORAS

EVENTO INFORMAÇÕES
Distância para Fortaleza (km) 85

Altitude (m) 170

Área (km²) 765

Clima Tropical quente semi-árido

Pluviosidade (mm) 959

Temperatura (°C) 26 a 28

Período chuvoso Janeiro a abril

Vegetação Caatinga arbustiva densa, complexo 
vegetacional da zona litorânea

Solos predominantes Areias quartzosas distróficas, 
planossolo solódico

População total estimada 22.882

População urbana – 2000 (%) 29,52

População rural – 2000 (%) 70,48

Densidade demográfica (hab/km²) 27,97

Taxa de crescimento da população 
urbana 2000 (%) 2,32

Taxa de crescimento da população 
rural – 2000 (%) 0,42

Mortalidade infantil (mortes/1.000) 22,39 (Estado 22,30)

Indicador de aprovação – Ensino 
fundamental – 2003 (%) 82,49

Indicador de aprovação – Ensino 
médio – 2003 (%) 76,24

PIB  agropecuário - 2002 (%) 23,2 (Estado 6,6)

IDM – 2004 17,32

IDH – 2000 0,594

PIB per capita – R$ 1.460

Fonte: IPECE (2005i) e IBGE (2005).

Tabela 13 - Informações Edafoclimáticas e Socioeconômicas do Município de 
Ocara



107
ANEXOS

AGRONEGÓCIO DO CAJU NO CEARÁ: CENÁRIO ATUAL E PROPOSTAS  INOVADORAS

EVENTO INFORMAÇÕES
Distância para Fortaleza (km) 36

Altitude (m) 40

Área (km²) 72

Clima Tropical quente semi-árido brando e 
tropical quente subúmido

Pluviosidade (mm) 930

Temperatura (°C) 26 a 28

Período chuvoso Janeiro a maio

Vegetação Complexo vegetacional da zona 
litorânea

Solos predominantes Areias quartzosas distróficas 

População total estimada 14.951

População urbana – 2000 (%) 45,60

População rural – 2000 (%) 54,40

Densidade demográfica (hab/km²) 198,55

Taxa de crescimento da população 
urbana 2000 (%) 5,57

Taxa de crescimento da população 
rural – 2000 (%) -0,17

Mortalidade infantil (mortes/1.000) 8,06 (Estado 22,30)

Indicador de aprovação – Ensino 
fundamental – 2003 (%) 84,77

Indicador de aprovação – Ensino 
médio – 2003 (%) 79,78

PIB  agropecuário - 2002 (%) 38,8 (Estado 6,6)

IDM – 2004 39,66

IDH – 2000 0,657

PIB per capita – R$ 3.129

Fonte: IPECE (2005l) e IBGE (2005).

Tabela 14 - Informações Edafoclimáticas e Socioeconômicas do Município de 
Pindoretama
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FORMAS CARACTERÍSTICAS

Comitê de 
Bacia

O que é Órgão colegiado

Objetivo Normatizar, deliberar e consultar

Princípios Definidos no regulamento interno

Gestão/
Organização

Diretoria, Secretaria Executiva, Plenária, 
Câmaras Técnicas e Câmaras Consultivas 
Regionais

Composição

Representantes da União, dos Estados, 
dos Municípios, dos usuários das águas, 
de entidades civis, conforme abrangência 
geográfica da bacia 

Lei que regula Criado por Decreto Federal com base na Lei 
9.433/97

Fórum

O que é

Espaço aberto que congrega instituições 
públicas e privadas, representações de 
classe, segmentos organizados da sociedade, 
universidades e instituições financeiras

Objetivo Desenvolvimento regional

Princípios

Comprometimento, ética, participação 
democrática e resultados tangíveis 
socialmente justos e ecologicamente 
corretos

Gestão/
Organização Secretaria Executiva e Câmaras Temáticas

Composição Plural e limitada

continua

Quadro 3 – Formas jurídicas e caracterização das entidades que são compatíveis 
com a missão das Agências de Desenvolvimento
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AGRONEGÓCIO DO CAJU NO CEARÁ: CENÁRIO ATUAL E PROPOSTAS  INOVADORAS

continuação

FORMAS CARACTERÍSTICAS

OS

O que é Entidade privada prestadora de serviço 
provado de interesse público

Objetivo
Voltado ao ensino, à pesquisa, ao 
desenvolvimento tecnológico, à cultura e ao 
meio ambiente

Princípios
Podem ser definidos pelos membros. A lei 
estipula o financiamento, os órgãos e as 
deliberações

Gestão/
Organização

Formadas por membros do Poder Público e 
da Sociedade Civil com contrato de gestão 
com a Sociedade Civil

No de associados Ilimitado

Lei que regula Lei no 9.637/98

ONG

O que é
Organização sem fins lucrarivos, autônoma, 
voltada para o atendimento de organização 
da base popular

Objetivo
Contribuir para o desenvolvimento da 
sociedade por meio da promoção social 
complementando ação do Estado

Princípios Definidos pelos membros a partir das idéias 
que os unem

Gestão/
Organização

Gerida pela Assembléia Geral e pela 
Diretoria Executiva

No de associados Ilimitado

continua
Quadro 3 – Formas Jurídicas e Caracterização das Entidades que são Compatíveis 
com a Missão das Agências de Desenvolvimento
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AGRONEGÓCIO DO CAJU NO CEARÁ: CENÁRIO ATUAL E PROPOSTAS  INOVADORAS

continuação

FORMAS CARACTERÍSTICAS

OSCIP

O que é Sociedade Civil de direito privado, sem fins 
lucrativos

Objetivo Social de interesse geral da propriedade, 
conforme artigo 4o da lei que a regula 

Princípios Definidos na lei, de caráter ético e 
comportamental

Gestão/
Organização

Definida em Estatuto, sendo formada por 
sócios. É instituído um termo de parceria 
com o Poder Público

No de associados Ilimitado

Lei que regula Lei no 9.790/99

Quadro 3 – Formas Jurídicas e Caracterização das Entidades que são Compatíveis 
com a Missão das Agências de Desenvolvimento 
Fonte: CODEVASF (2006)
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