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RESUMO 
 
 

O setor pesqueiro brasileiro é representativo e pode contribuir ainda mais com a 
expansão da riqueza, porém enfrenta muitos desafios. Na revisão da literatura foram 
encontradas poucas pesquisas relacionadas à gestão econômica de empresas que 
manufaturam o pescado. As pesquisas encontradas se limitaram a explorar e descrever 
os problemas da atividade pesqueira no Brasil. Assim, este estudo buscou responder 
ao seguinte problema de pesquisa: como projetar a lucratividade da operação da 
manufatura do pescado de origem extrativista, diante das incertezas no fornecimento de 
matéria-prima e das oscilações dos preços na venda do pescado? Quanto ao objetivo 
geral buscou-se propor uma programação econômica para o sistema de operação das 
empresas de manufatura do pescado de origem extrativista. O método que caracterizou 
essa pesquisa foi o estudo de caso, combinado com elementos do método da pesquisa-
ação. A coleta de dados foi realizada por meio da técnica de triangulação, compondo-se 
de entrevistas exploratórias, análise documental/bibliográfica e pela observação livre. 
As variáveis delineadas pela pesquisa e que sustentam o modelo econômico proposto 
são: a incerteza no preço, quantidade e na qualidade da oferta de matéria-prima; as 
oscilações no preço de venda; a desarticulação da cadeia produtiva; os reduzidos 
incentivos à pesquisa e a dificuldade na obtenção de crédito. Foi realizado o teste do 
modelo econômico descritivo de Brunstein (2005) que utiliza o sistema de custeio direto 
e o método de margem de contribuição. O teste do modelo foi realizado em uma 
empresa de manufatura de pescado de origem extrativista, que contempla as variáveis 
delineadas pela pesquisa e que utiliza processamentos diferenciados na manufatura do 
pescado. O modelo econômico proposto pode ser útil ao proporcionar critérios de 
escolha para alternativas de ação ao apoiar o processo decisório dos gestores, 
ampliando a competitividade das empresas no setor. Ressalta-se que o modelo 
econômico de Brunstein (2005) pode contribuir com empresas do setor pesqueiro, pois 
possibilita a flexibilização das variáveis necessárias para análise e tomada de decisão 
na manufatura do pescado. 

 
Palavras-chave: Economia de empresas. Programação econômica. Modelo econômico. 
Pescado extrativista. Sistema de apoio à decisão. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 
 
The Brazilian fishing sector is significant and could contribute even more to the 
expansion of wealth.  However, it faces challenges. In the literature review, few studies 
were found relating to the economic management of fish processing companies. Those 
that were found were restricted to exploring and describing the problems of fishing 
activity in Brazil. This study therefore seeks to answer the following research problem: 
how to forecast profitability in the operation of processing the fish catch of extractivist 
origin, faced with the uncertainties in the supply of raw material, and the variations in 
sale prices of fish? In terms of general objective, it sought to provide an economic 
programming for the operating system of companies which process fish of extractivist 
origin. The method that characterized this research was a case study, combined with 
elements of the research-action method. The data collection was carried out using the 
triangulation technique, comprised of exploratory interviews, documentary/bibliographic 
analysis and free observation. The variables outlined by the research, and which 
support the proposed economic model, are: price uncertainties, quantity and quality of 
the offer of raw material; variations in sales price; lack of communication between the 
various sectors of the production chain; the lack of research incentives, and the difficulty 
obtaining credit. The descriptive economic model of Brunstein (2005) was tested, which 
uses the direct costing system and the method of contribution margin. The model was 
tested in a plant which processes fish of extractivist origin, and considers the variables 
outlined by the research, using differentiated forms of processing in its production. The 
proposed economic model can be useful for providing criteria of choice for alternative 
actions, to support the decision-making process of managers, thereby increasing the 
competitiveness of companies in the sector. It emphasizes that the economic model of 
Brunstein (2005) can contribute to companies in the fishing sector, as it enables the 
increased flexibility of the variables necessary for decision-making in the fish processing 
industry. 

 

Key words: Economy of companies. Economic programming. Economic model. 
Extractivist fishing. Decision-making support system. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

 Este capítulo apresenta o problema de pesquisa. Em seguida são destacados os 

objetivos, caracterização do tema, justificativa e contribuição deste estudo. Por fim, a 

apresentação da estrutura geral deste trabalho. 

 

1.1 Definição do problema de pesquisa 

 

A pesca é uma das atividades econômica mais antiga praticada pelos homens. O 

pescado é uma importante fonte de alimento. No Brasil, quando se considera que um 

número elevado de pessoas não dispõe de uma base alimentar adequada, o pescado 

pode ser muito importante para colaborar com a redução ou minimização desta 

situação.  

A carne do peixe contém proteínas, indicadas para o desenvolvimento das 

crianças, oferecendo ainda muitas possibilidades culinárias (MEYER, 1987). A FAO 

(2008a) considera que o pescado é muito nutritivo, rico em micronutrientes, minerais, 

ácidos graxos, proteínas, e representa um valioso complemento para dietas pobres em 

vitaminas e minerais essenciais. 

O setor pesqueiro pode oferecer também mais empregos aos brasileiros. No 

entanto, é necessário estudar alternativas para adversidades existentes neste setor. O 

estudo necessita analisar peculiaridades que são inerentes ao setor, com intuito de 

propor objetivos e metas para a solução de seus diversos problemas. 

A atividade econômica da pesca é bastante singular, pois conjuga dois 

elementos: a exploração extrativista e o ambiente de incerteza (MDIC1, 2003). Por ser 

uma atividade extrativista, a pesca deve ser feita de forma sustentada, pois a 

capacidade de reposição dos estoques pesqueiros depende principalmente da forma do 

extrativismo. A incerteza é marcante nesta atividade, pois, é difícil precisar qual a 

qualidade e quantidade de pescado que uma embarcação obterá. 
                                                 
1 MDIC – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 
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A aqüicultura, que é a criação de peixe em cativeiro, também é uma atividade 

que apresenta dificuldades como: legislação inadequada, dificuldade na inovação 

tecnológica, falta de crédito, carência de pesquisa (POLI, GRUMANN, BORGHETTI, 

2003). No entanto, o IBAMA (2003), salienta que a aqüicultura depende 

fundamentalmente dos ecossistemas nos quais está inserida, e estes devem ser 

mantidos em equilíbrio para possibilitar a manutenção da atividade. 

Devido a esses fatores, normalmente a indústria pesqueira em muitos países 

possui tratamento diferenciado das demais atividades. Esse tratamento diferenciado 

pode contemplar: investimentos em pesquisa, tratamento fiscal, creditício e de 

financiamentos compatíveis com a atividade. 

Diante desse cenário, o governo federal instituiu em janeiro de 2003 a Secretaria 

Especial de Aqüicultura e Pesca (SEAP). A SEAP tem como meta desenvolver a 

atividade econômica da pesca no Brasil. A meta do governo federal em 2007 era 

ampliar a produção do pescado de 1 milhão para 1,7 milhão de toneladas/ano até 2011 

e gerar mais 300 mil postos de trabalho (SEAP, 2008c)2. 

Para a FAO3 (2008b); SEAP (2008a) e MDIC (2003), o setor pesqueiro no Brasil 

demonstra potencial devido a fatores como: 

• baixo consumo de peixe por pessoa (7,0 quilos/pessoa/ano, diante de 14 

quilos/pessoa/ano, recomendado pela FAO); 

• participação pequena do setor no Produto Interno Bruto – PIB; 

• aumento das exportações do setor, a partir de 2001. 

• vasto litoral marítimo, com 8,5 mil quilômetros; 

• o país dispõe de 12% da água doce do planeta; 

• mão-de-obra abundante; 

• terras disponíveis para desenvolvimento da aqüicultura. 

                                                 
2 Em 2008 o Governo Federal transformou a SEAP em Ministério da Pesca. 
3 FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations. 
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Porém, o setor da pesca enfrenta diversos problemas estruturais que precisam 

ser combatidos, tanto pela iniciativa pública, quanto pela privada. Perez (2003), destaca 

como principais problemas: 

• recursos pesqueiros esgotados e economicamente mal aproveitados; 

• frotas pesqueiras obsoletas; 

• pesca predatória; 

• necessidade de acompanhamento científico e sistemático do potencial da 

sustentabilidade da atividade; 

• dificuldades operacionais na produção do setor pesqueiro industrial. 

 

A importância do setor pesqueiro industrial se traduz em números expressivos: o 

parque industrial brasileiro, na pesca extrativa conta com aproximadamente 300 

empresas (captura e processamento) e gera cerca de 800 mil empregos diretos (FAO, 

2008b). Já a aqüicultura era representada em 2001 por 128.000 produtores, em uma 

área de 109.972 hectares de espelho d´água (SEAP, 2008b). Além disso, 4 milhões de 

pessoas dependem direta ou indiretamente do pescado para sobreviver no Brasil (FAO, 

2008b). 

Em termos de produção pesqueira, no período compreendido entre 2002 e 2005, 

o Brasil manteve a participação média de 0,73% em relação à produção mundial. No 

mesmo período a região do nordeste foi a principal produtora de pescado no Brasil, 

seguida da região norte e da região sul. A região nordeste foi responsável em média 

por 31% da produção do pescado, a região norte por 25%, a região sul por 24% e as 

regiões sudeste e centro-oeste, respectivamente por 16% e 4% da produção pesqueira 

brasileira (IBAMA, 2008). 

A costa do Estado de Santa Catarina, importante estado produtor de pescado, 

tem a extensão de 531 km e abrange 34 municípios, com população de 1.917.719 

pessoas (FUNDAÇÃO PROZEE, 2005). Destacam-se neste estudo os dois maiores 

portos pesqueiros do Estado de Santa Catarina, situados nas cidades de Itajaí e 
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Navegantes. No período 2000-2005 as duas cidades foram responsáveis por 86% da 

produção/recepção do pescado no Estado (GEP, 2008). A cadeia produtiva do pescado 

de Itajaí e Navegantes têm atividades que englobam desde a captura até a 

comercialização do pescado, sendo uma importante atividade para a região na geração 

de emprego e renda.  

Observa-se que o setor pesqueiro brasileiro é representativo podendo contribuir 

com a expansão da riqueza, porém enfrenta muitos desafios para ampliar e 

proporcionar um desenvolvimento sustentável. A indústria da pesca possui alguns 

problemas que merecem ser estudados para ampliar seu potencial como fonte de 

riquezas, fornecendo alimentos, empregos, impostos, dividendos aos acionistas. 

Porém, poucos estudos econômicos têm sido realizados sobre a indústria 

pesqueira do Brasil. Salienta-se que a incerteza na oferta do pescado extrativista é um 

dos principais aspectos a serem observados na manufatura do pescado. Neste sentido, 

para a programação econômica da indústria de beneficiamento do pescado, o 

fornecimento da matéria-prima representa um aspecto fundamental no processo 

produtivo. 

A programação econômica compreende a estrutura de custos e receitas 

operacionais da empresa. Desta forma, a programação econômica serve de base para 

a análise econômica e conseqüente para a tomada de decisões. Para Brunstein (2005), 

a análise econômica aplicada às empresas pretende apresentar e responder quais as 

conseqüências de cada opção de ação disponível à empresa e tem como principais 

objetivos: 

• encontrar um critério de escolha adequado na seleção da melhor alternativa de 

ação; 

• descobrir quais as conseqüências de cada curso de ação disponível ou 

possível; 

• desenvolver meios para a avaliação de programas econômicos; 

• subsidiar a tomada de decisões em nível tático e estratégico. 
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Utilizando a metodologia de Brunstein (2005), este estudo propõe um Modelo 

Econômico para a indústria de manufatura da pesca, que pode se desdobrar em duas 

etapas: 

1. Modelo Descritivo ou Positivo: que demonstre o modo como os resultados 

econômicos são gerados. 

2. Modelo Prescritivo ou Normativo: que demonstre quais poderiam ser os 

resultados econômicos gerados após o aprimoramento. 

A análise econômica possibilita a avaliação e o aprimoramento da programação 

econômica da empresa, em nível estratégico e tático. Conseqüentemente, com a 

análise econômica pode-se contribuir para a melhoria ou o aprimoramento dos 

resultados da empresa.  

Diante do exposto, pretende-se responder ao seguinte problema de pesquisa: 

como projetar a lucratividade da operação da manufatura do pescado de origem 

extrativista, diante das incertezas no fornecimento de matéria-prima e das oscilações 

dos preços na venda do pescado? 

  

1.2 Objetivos: geral e específicos 

 

 Este estudo tem como objetivo geral propor uma programação econômica para 

o sistema de operação das empresas de manufatura do pescado de origem extrativista, 

projetando-se a lucratividade, devido às incertezas no fornecimento de matéria-prima e 

as oscilações dos preços na venda do pescado. Dessa forma, a programação 

econômica pode ser útil ao proporcionar critérios de escolha para alternativas de ação, 

apoiando o processo decisório dos gestores e ampliando a competitividade das 

empresas do setor.  

 Quanto aos objetivos específicos, pretende-se: 

• Caracterizar a atividade pesqueira, em especial no Brasil. 

• Apresentar as etapas do processamento físico da manufatura do pescado de 

origem extrativista. 
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• Identificar os custos e despesas do processo produtivo da manufatura do 

pescado de origem extrativista. 

• Reunir informações para a análise e a programação econômica de uma 

empresa de manufatura do pescado de origem extrativista. 

• Propor um modelo econômico para a programação econômica para  

empresas de manufatura do pescado, que auxilie as decisões de operação. 

• Testar o modelo econômico proposto para a programação econômica em 

uma empresa de manufatura do pescado de origem extrativista. 

 

1.3 Caracterização e justificativa do tema 

 

 A região sul produziu em 2005 23,45% do pescado no Brasil. O Estado de 

Santa Catarina apresentou um percentual de 15,03% da produção do pescado no Brasil 

em 2005, sendo isoladamente o maior Estado produtor do país (IBAMA, 2008).  

 Pode-se salientar que o Estado do Pará, segundo maior estado produtor em 

2005, tem sua produtividade incrementada em função do rio Amazonas. Este despeja 

um grande volume de água doce, com elevada quantidade de material de origem 

terrestre em suspensão, que ao se depositar sobre a plataforma continental da foz do 

rio Amazonas, faz com que a costa dos Estados do Pará e do Amapá apresentem uma 

alta produtividade. 

 A atividade pesqueira no Brasil, a exemplo de outras atividades, necessita de 

investimentos e incentivos para se desenvolver. Este desenvolvimento pode gerar 

riquezas ao país na forma de: empregos, impostos, lucros aos acionistas e melhoria da 

qualidade de vida para os consumidores. Além disso, pode ser uma alternativa de 

alimentação aos outros tipos de carne. 

 Para obter sucesso e se perpetuar no mercado, uma empresa necessita 

conhecer as características do setor em que atua e acompanhar seus desdobramentos. 

Destacam-se como características exógenas a empresa de manufatura do pescado de 
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origem extrativista: incerteza no preço, quantidade e na qualidade da oferta de matéria-

prima; oscilações no preço de venda; desarticulação da cadeia produtiva; reduzidos 

incentivos à pesquisa e dificuldade na obtenção de crédito. Diante destas 

características, faz-se necessário o desenvolvimento de um modelo de programação 

econômica capaz de mitigar tais fatores. 

 Uma das principais características exógenas da empresa de manufatura do 

pescado é a incerteza na oferta de matéria-prima. Esta incerteza ocorre devido à 

sazonalidade, resultando em outros custos e despesas, como a manutenção de 

estoques, a logística de abastecimento, oscilação na contratação de mão-de-obra, 

impostos e despesas de importação, frete, entre outros. Assim, a análise e a gestão dos 

custos e despesas no processo industrial são essenciais, ou seja, as características 

exógenas do setor precisam ser minimizadas na gestão econômica. 

Após a revisão de literatura foram encontradas poucas pesquisas que abordam a 

questão da gestão econômica das empresas de manufatura do pescado extrativista, 

considerando suas peculiaridades e fatores exógenos. As pesquisas desenvolvidas no 

Brasil encontradas e citadas na revisão teórica (artigos, teses e dissertações) se 

concentraram em sua maioria em pesquisas exploratórias, buscando apresentar o setor 

pesqueiro, e suas peculiaridades econômicas.  

 Assim, este estudo pretende oferecer uma contribuição original e inédita à 

indústria pesqueira brasileira, em especial às empresas que manufaturam o pescado 

extrativista. Esta pesquisa não se limita ao nível exploratório, pois oferece uma proposta 

de modelo econômico para a atividade, como uma forma de oferecer uma estratégia e 

vantagem competitiva. Quando o gestor tem à sua disposição um modelo econômico de 

referência ou um modelo descritivo pode obter também um modelo prescritivo, que 

auxilie as suas tomadas de decisões táticas e estratégicas4. 

 

 

 

                                                 
4 Um modelo econômico descritivo ou positivo demonstra o modo como os resultados da empresa são 
gerados. Um modelo prescritivo ou normativo demonstra como poderiam ser os resultados após o 
aprimoramento da programação econômica da empresa (BRUNSTEIN, 2005). 
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1.4 Contribuição do estudo 

 

 Ratificando a justificativa e a contribuição deste estudo já anteriormente 

abordada, acredita-se que o modelo proposto pode auxiliar e refinar as decisões das 

empresas que processam o pescado de origem extrativista e outras empresas com 

características semelhantes, possibilitando: 

• Evitar rateios de custos, que podem levar à denominada ‘espiral da morte’. 

• Projetar previamente a lucratividade de cada tipo de processamento. 

• Levantar como cada tipo de processamento contribui para a lucratividade da 

empresa. 

• Tomar a decisão sobre o tipo de processamento mais lucrativo, considerando 

fatores como a oferta, o preço da matéria-prima, qualidade do pescado e preço 

de venda. 

• Decidir pelo melhor mix de produtos, de modo a maximizar a rentabilidade do 

negócio. 

• Auxiliar na tomada de decisão de novos investimentos em ativos permanentes. 

 

1.5 Estrutura do trabalho 

 

 O presente capítulo introduz o tema, explicitando o problema de pesquisa, seus 

objetivos e apresenta a justificativa e a contribuição do estudo. O trabalho segue 

estruturado em outros quatro capítulos. 

 O capítulo 2 aborda os fundamentos teóricos que guiam este estudo. Salienta-se 

que a orientação para a construção da fundamentação teórica foi encontrada em Hart 

(2005). O autor sugere que a fundamentação teórica é a seleção de documentos sobre 

o tópico de pesquisa, que permite que este possa evoluir e auxiliar na resposta ao 

problema de pesquisa proposto. 
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 O capítulo 3 apresenta a metodologia do trabalho, esclarecendo e justificando a 

escolha do método e das técnicas de pesquisa, além de apresentar o detalhamento dos 

procedimentos utilizados. 

 O capítulo 4 caracteriza a unidade de pesquisa e apresenta o modelo econômico 

proposto por este estudo, bem como o delineamento dos modelos físico e econômico 

em uma empresa de manufatura de pescado. Por fim, no capítulo 5 são realizadas as 

considerações finais. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

  Este capítulo  apresenta uma revisão teórica, formando um quadro referencial 

que orienta o estudo, subsidiando a construção de um modelo econômico para as 

empresas de manufatura do pescado extrativista. As duas primeiras seções apresentam 

a atividade pesqueira no mundo e no Brasil. As seções seguintes apresentam um 

referencial teórico focado na gestão econômica das empresas. 

 

2.1 A atividade pesqueira no mundo 

 

 O panorama da pesca mundial a seguir apresentado tem como fonte o 

documento da FAO (2008a) preparado em 2007 pelo Fisheries and Aquaculture 

Department da FAO - Food and Agriculture Organization of The United Nations. A FAO 

disponibilizou em seu endereço eletrônico o panorama mundial da pesca referente aos 

anos de 1996, 1998, 2000, 2002, 2004 e a mais recente publicação contemplando 

dados referentes aos anos de 2004 e 2005. 

 O relatório da FAO (2008a) é bastante amplo e procura destacar o atual quadro 

do setor pesqueiro mundial, bem como sua importância econômica para a alimentação 

mundial. Estimativas de 2004 consideram que em todo o mundo cerca de 41 milhões de 

pessoas (13 milhões só na China) trabalham com dedicação completa ou parcial como 

pescados e piscicultores.  

O consumo mundial per capita de pescados, em 1961 era de 9,0 kg e estima-se 

um consumo per capita de 16,5 kg em 2003. Grande parte deste crescimento pode ser 

atribuído à China. O consumo per capita em 2003 na China era de 25,8 kg. A 

participação da China na produção pesqueira mundial também aumentou de 21% em 

1994 para 34,96% em 2005. A Tabela 1 apresenta a evolução da pesca mundial de 

2000 até 2005. 
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Tabela 1 – Produção mundial da pesca 2000-2005  

 
Produção 

Milhões de Toneladas 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Continental 30,0 31,4 32,7 34,4 36,4 38,5 
Captura 8,8 8,9 8,8 9,0 9,2 9,6 
Aqüicultura 
 

21,2 22,5 23,9 25,4 27,2 28,9 
Marinha 101,1 99,6 101,0 98,8 104,1 103,1 

Captura 86,8 84,2 84,5 81,5 85,8 84,2 
Aqüicultura 
 

14,3 15,4 16,5 17,3 18,3 18,9 
Total Captura  95,6 93,1 93,3 90,5 95,0 93,8 
Total Aqüicultura  
 

35,5 37,9 40,4 42,7 45,5 47,8 
Total Pesca  
 

131,1 131,0 133,7 133,2 140,5 141,6 
Fonte: FAO (2008a) 

 

 

 Analisando a Tabela 1 é possível perceber que a produção mundial da pesca 

apresentou um aumento de 8% entre os anos 2000 e 2005. Neste período a maior 

evolução ocorreu na produção por meio da aqüicultura, com um crescimento de 34,6%, 

enquanto na captura houve um decréscimo de –1,9%.  O Brasil tem uma participação 

pequena e estável na produção mundial do pescado, conforme a Tabela 2 a seguir. 

 

Tabela 2 – Produção mundial e brasileira da pesca 2000-2005  

 
Produção 

Mil Toneladas 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Total Pesca Mundo 131.100,0 131.000,0 133.700,0 133.200,0 140.500,0 141.600,0 

Total Pesca Brasil 843,4 939,7 1.006,8 990,2 1.015,9 1.009,0 

Participação Brasil 0,64% 0,72% 0,75% 0,74% 0,72% 0,71% 

Fonte: Elaborada a partir de dados da FAO (2008a) e IBAMA (2008) 
 

 

O Gráfico 1 a seguir apresenta a evolução da pesca por captura (ou extrativa) e 

da aqüicultura no mundo. 
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Gráfico 1 – Produção da pesca mundial 2000-2005 – Em milhões de Ton. 
Fonte: Elaborado a partir da FAO (2008a) 

 

Observa-se que entre os anos 2000 a 2005, a pesca por captura vem 

apresentando taxas de estagnação e até mesmo de decréscimo, enquanto a 

aqüicultura apresentou taxas médias de crescimento de 6% a cada ano. A China é o 

país que mais contribuiu para a elevação da aqüicultura mundial. 

A China foi o maior produtor mundial de pescado em 2004 e 2005. Nestes anos a 

China produziu 67% da aqüicultura mundial, e 18% da pesca por captura. Na produção 

mundial a China participou com 34% da total de pescados. 

Em 2004 a China participou da produção mundial de pescados com 47,5 milhões 

de toneladas (16,9 e 30,6 milhões de toneladas da pesca de captura e de aqüicultura, 

respectivamente). Em 2005 com 49,5 milhões de toneladas (17,1 e 32,4 milhões de 

toneladas da pesca de captura e da aqüicultura, respectivamente).  

Para efeito comparativo o Brasil produziu por captura em 2004, o total de 

746.216 toneladas e em 2005 o total de 751.293 toneladas. Na produção de aqüicultura 

269.697 toneladas em 2004 e 257.780 toneladas em 2005.  
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O Gráfico 2 apresenta os 10 maiores países produtores de pesca por captura 

(marinha e continental), que juntos contribuem com 60,42% do pescado por captura no 

mundial. 
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Gráfico 2 – Maiores produtores mundiais de pesca em 2004 – milhões/ton. 
Fonte: FAO (2008a) 
 
 

 Analisando o Gráfico 2 e comparando os dez maiores produtores de pescado do 

mundo, e segundo o Ibama (2008) no ano de 2004 o Brasil capturou 746 mil toneladas 

de pescado, ou seja, menos de 30% do que a Noruega (10º maior produtor) e 4% em 

relação à China (maior produtora).  

Comparando-se com os dois maiores produtores sul-americanos, o Brasil 

produziu 7% em relação ao Perú e 15% em relação ao Chile no ano de 2004. Salienta-

se que a pesca no Peru e no Chile é beneficiada pela denominada Corrente de 

Humboldt que traz as águas frias carregadas de plâncton da Antártida e, ainda, pelo 

fato desta corrente ser do tipo revolvente, que permite o afloramento dos sedimentos 

ricos em nutrientes oriundos da Cordilheira dos Andes. 

 Segundo a FAO (2008a) em 2004, o comércio mundial de pescado e produtos 

pesqueiros movimentou US$ 71,5 bilhões (valor de exportação) representando um 
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crescimento de 23% em relação a 2000 e de 51% desde 1994. Os dez maiores países 

exportadores foram responsáveis em 2004 por 49,8% do mercado exportador de 

pescado mundial.  

E, os dez maiores países importadores foram responsáveis em 2004 por 70,5% 

das compras do pescado mundial. A Tabela 3 apresenta os dez maiores exportadores e 

importadores mundiais de pescado. 

 

Tabela 3 – Maiores países exportadores e importadores de pescado 1994/2004  
 

Participação Países  
Em  US$/Bilhões 

 
1994 2004 

Total 10 maiores exportadores 21.243 35.611 

China 2.320 6.637 

Noruega 2.718 4.132 

Tailândia 4.190 4.034 

EUA 3.230 3.851 

Dinamarca 2.359 3.566 

Canadá 2.182 3.487 

Espanha 1.021 2.565 

Chile 1.304 2.484 

Países Baixos 1.346 2.452 

Vietnan 484 2.403 

Outros Países 26.267 35.897 

Total Mundial 47.511 71.508 

Total 10 maiores importadores 38.063 53.090 

Japão 16.140 14.560 

EUA 7.043 11.967 

Espanha 2.639 5.222 

França 2.797 4.176 

Itália 2.257 3.904 

China 856 3.126 

Reino Unido 1.880 2.812 

Alemanha 2.316 2.805 

Dinamarca 1.415 2.286 

República da Coréia 718 2.233 

Outros Países 13.104 22.202 

Total Mundial 51.167 75.293 

Fonte: FAO (2008a) 
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 O relatório da Fao (2008a) traz alguns comentários relacionados ao cenário das 

exportações do pescado. A China tem incrementado consideravelmente suas 

exportações de pescado desde o início dos anos 1990. O aumento de suas 

exportações se deve ao aumento em sua produção e também a manufatura de pescado 

importado. A indústria chinesa de pescado conta ainda com custos de produção 

competitivos, especialmente devido aos reduzidos custos de mão-de-obra.  

 Os países desenvolvidos exportaram 23 milhões de toneladas de pescado em 

2004. Deve-se destacar que 25% das exportações dos países desenvolvidos são 

reexportações. Já os países em desenvolvimento, exportaram em 2004  30 milhões de 

toneladas de pescado, representando 25% do total da produção desses países.  

Em 2004 a proporção de exportação dos países em desenvolvimento 

representou 48% do valor monetário e 57% da quantidade. Salienta-se que uma parte 

considerável das exportações dos países em desenvolvimento foi de farinha de 

pescado.  

Pode-se destacar entre os países em desenvolvimento o caso do Perú. A pesca 

é uma das principais atividades produtivas do Peru, que gera quase o 18% do total de 

exportações. Esta atividade tem como principal produto de exportação a farinha de 

peixe, sua produção anual alcança em média 1,8 milhões de toneladas 

(SETORES...,2008). 

  A FAO (2008a) faz ainda algumas estimativas em relação à produção do setor 

pesqueiro mundial. Estima-se que a produção total mundial de pescados (em milhões 

de toneladas) em 2010 seja de 146,0; em 2015 de 179,0; em 2020 de 170,0 e em 2030 

de 176,0. Ou seja, a produção mundial deverá atingir um patamar de crescimento 

máximo de 26% (2005 em relação a 2015).  

  

2.2 A atividade pesqueira no Brasil 

 

Nesta seção é caracterizada a atividade pesqueira no Brasil, com ênfase na 

região sul, em especial no Estado de Santa Catarina (unidade de análise deste estudo). 
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No Brasil, a captura do pescado é classificada como: amadora, de subsistência, 

artesanal ou de pequena escala, industrial costeira e industrial oceânica (MDIC, 2003).  

A pesca amadora é praticada ao longo de todo o litoral brasileiro, com a 

finalidade de turismo, lazer ou desporto. A pesca de subsistência tem a finalidade de 

obter alimento, sem finalidade comercial.  A pesca artesanal ou de pequena escala tem 

finalidade comercial, com embarcações de médio porte.  

A pesca industrial costeira tem finalidade comercial e é realizada por 

embarcações de maior autonomia, capaz de operar em áreas mais distantes da costa, 

com equipamentos mais especializados. A pesca industrial oceânica também tem 

finalidade comercial, e envolve embarcações aptas a operarem em toda a Zona 

Econômica Exclusiva (ZEE), incluindo áreas oceânicas mais distantes, mesmo em 

outros países.  

O parque industrial brasileiro possui uma estrutura de beneficiamento com cerca 

de 20 anos de funcionamento e possui tecnologia comparável aos melhores parques 

industriais do mundo (FAO, 2008b). No entanto, destaca-se que o processo de captura 

de pescado no Brasil apresenta um significativo desperdício, especialmente em 

decorrência do inadequado manuseio do pescado na embarcação. Como exemplo, o 

acondicionamento impróprio da sardinha a bordo dos barcos, resultando em perdas de 

20% a 30% da produção total (MDIC, 2003). 

  Segundo o BNDES (1997), a indústria da pesca apresenta como principais 

problemas: 

• carência no abastecimento regular e constante de matéria-prima; 

• falta de investimentos na melhoria das instalações e equipamentos; 

• baixa rentabilidade do negócio; 

• necessidade de racionalizar a produção. 

Para o MDIC (2003), o parque industrial brasileiro, apesar de ter boa condição 

tecnológica, apresenta as seguintes limitações: 



 30 

• superdimensionado, em função do restrito potencial das espécies capturadas 

ou do potencial produtivo da área de abrangência; 

• elevado nível de ociosidade; 

• significativos índices de desperdícios, principalmente em decorrência do 

inadequado manuseio do pescado; 

• frota de barcos industriais com aproximadamente 1600 embarcações, em geral 

velhas, obsoletas ou com tecnologia de captura defasada. 

 

 Estima-se um potencial de captura pesqueiro marinho sustentável entre 

1,4 milhões e 1,7 milhões de toneladas/ano. Esta estimativa resulta de estudos técnicos 

já realizados para uma faixa de até 200 metros de profundidade. A Tabela 4 apresenta 

o potencial distribuído entre as regiões brasileiras. 

 

Tabela 4 – Estimativa do potencial pesqueiro marinho brasileiro 

Região 
Total mil 

toneladas/ano 

Águas profundas 
( Demersais) 

mil toneladas/ano 

Águas rasas 
(pelágicos) 

mil toneladas/ano 
Sul 550 – 660 370 180 - 290 
Norte 385 – 475 235 150 – 240 
Sudeste 265 – 290 195 70 – 95 
Nordeste 200 - 275 100 100 – 175 

Total 1,4 – 1,7  milhões/ano 900 milhões/ano 500 – 800 milhões/ano 

Fonte: MDIC (2003) 

  

O potencial apresentado na Tabela 4 considerou 200 metros de profundidade e o 

limite de 200 milhas, englobando a maioria da área ZEE, da qual o Brasil ainda não 

conhece plenamente o potencial a ser explorado. A Tabela 5 apresenta a evolução do 

parque pesqueiro brasileiro nos últimos 10 anos. 
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         Tabela 5 – Pesca extrativa e aqüicultura no Brasil - 1996-2005 – Em ton. 
Pesca Extrativa Aqüicultura Total 

Geral 
Ano 

Marinha Continental Total Maricultura Continental Total  

1996 
 

422.173,5 210.277,5 632.451,0 8.490,0 52.231,5 60.721,5 693.172,5 
1997 

 
465.714,0 178.871,0 644.585,0 10.180,0 77.493,5 87.673,5 732.258,5 

1998 
 

432.599,0 174.190,0 606.789,0 15.349,0 88.565,5 103.914,5 710.703,5 

1999 
 

418.470,0 185.471,5 603.941,5 26.513,5 114.142,5 140.656,0 744.597,5 

2000 
 

467.687,0 199.159,0 666.846,0 38.374,5 138.156,0 176.530,5 843.376,5 

2001 509.946,0 220.431,5 730.377,5 52.846,6 156.532,0 209.378,5 939.756,0 

2002 516.166,5 239.415,5 755.582,0 71.114,0 180.173,0 251.287,0 1.006.869,0 

2003 484.592,5 227.551,0 712.143,5 101.003,0 177.125,5 278.128,5 990.272,0 

2004 500.116,0 246.100,5 746.216,5 88.967,0 180.730,5 269.697,5 1.015.914,0 

2005 507.858,5 243.434,5 751.293,0 78.034,0 179.746,0 257.780,0 1.009.073,0 

Fonte: IBAMA (2008) 
 

Nota: a pesca extrativa continental ocorre em profundidade de até 150 metros e também nos 
taludes continentais, principalmente nas regiões sudeste e sul. Já a pesca extrativa marinha ocorre 
em profundidade superior a 150 metros. A aqüicultura é a criação de peixe em cativeiro. 

 

 No período 1996-2005 a produção pesqueira no Brasil apresentou um 

acréscimo de 45,57%, com a evolução relativa de 18,79% da pesca extrativa e 

324,53% da aqüicultura. O Gráfico 3 ilustra a evolução e participação da pesca 

extrativista e aqüicultura no Brasil no período 1996-2005. 
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Gráfico 3 – Evolução da pesca 1996-2005 - em ton. 
Fonte: elaborado a partir dos dados do IBAMA (2008) 
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 A pesca extrativa em 1996 representava 91,2% e a aqüicultura apenas 8,8% da 

produção. Já em 2005 a pesca extrativa foi responsável por 74,5% da origem do 

pescado brasileiro, frente a 25,5% da aqüicultura. Notoriamente investimentos na 

aqüicultura resultaram em aumento da sua produção. 

 A atividade pesqueira nas regiões norte e nordeste têm como predominância a 

linha de congelados destinados ao mercado externo, principalmente com camarão, 

piramutaba, lagosta e pargo. Nas regiões sudeste e sul a produção se destina mais a 

conservas de sardinha e outros produtos resfriados/congelados (MDIC, 2003; FAO, 

2008b). 

 De acordo com o último boletim estatístico do Ibama, a produção do pescado 

no Brasil no ano de 2005, estava distribuída conforme a Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Produção do pescado no Brasil – por região em 2005 
Fonte: Elaborada a partir de dados do IBAMA (2008) 
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 Na Tabela 6 apresenta-se a participação das regiões e estados na produção do 

pescado no período 1996-2005.  

 

Tabela 6 – Produção do pescado no Brasil – 1996-2005 – Em ton. 

Regiões e 
Estados 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

BRASIL 693.172,5 732.258,5 710.703,5 744.497,5 843.376,5 939.756,0 1.006.869,0 990.272,0 1.015.914,0 1.009.073,0 
           
Norte 146.359,0 139.645,0 137.377,0 206.821,5 225.911,0 249.617,0 272.980,0 245.058,0 252.361,0 245.263,5 

Rondônia 6.150,5 5.806,0 5.429,0 7.172,0 7.772,0 8.970,0 10.067,5 8.322,5 7.894,5 6.480,0 

Acre 1.780,0 1.794,0 2.925,0 2.431,0 2.790,0 2.862,5 2.870,0 3.231,5 3.448,5 3.510,5 

Amazonas 63.114,5 48.510,0 45.885,0 48.714,0 56.563,0 63.698,0 70.256,0 63.233,0 64.470,5 60.927,5 

Roraima 94,5 119,0 127,5 133,0 631,0 950,0 1.262,0 1.649,0 2.129,5 2.750,0 

Pará 66.892,5 71.856,5 69.742,5 134.434,5 145.610,0 159.453,5 174.227,5 154.546,0 153.806,0 146.895,5 

Amapá 6.910,0 9.281,0 8.452,5 11.538,0 9.972,0 10.825,0 11.126,5 10.617,0 16.026,0 19.378,0 

Tocantins 1.417,0 2.278,5 4.815,5 2.399,0 2.573,0 2.858,0 3.170,5 3.459,0 4.586,0 5.322,0 

Nordeste 184.047,0 188.023,5 189.166,5 200.854,0 219.614,5 244.748,0 285.125,5 315.583,5 323.269,5 321.689,0 

Maranhão 56.228,0 58.571,5 60.916,5 59.170,0 62.876,5 58.828,0 58.242,5 58.723,0 59.295,0 63.542,5 

Piauí 5.533,0 4.592,5 4.725,5 6.270,0 6.575,0 7.882,5 9.107,0 8.875,5 9.009,5 9.155,0 

Ceará 29.521,0 27.907,0 25.266,0 32.109,0 27.562,0 34.993,0 43.752,5 65.355,5 68.619,0 64.020,5 

Rio G. do Norte 14.835,0 14.470,0 14.172,5 16.623,5 22.623,0 26.526,5 39.255,0 57.186,0 53.044,5 46.209,0 

Paraíba 7.817,0 9.049,0 7.362,0 9.569,5 14.722,5 17.429,5 13.943,0 10.996,5 10.828,5 8.838,5 

Pernambuco 8.879,0 8.480,5 8.731,0 10.260,5 11.355,0 12.432,0 17.003,0 16.599,0 19.039,5 25.798,5 

Alagoas 5.712,5 7.510,0 7.339,0 8.320,5 8.965,5 10.532,5 10.846,5 14.926,0 13.026,5 13.989,0 

Sergipe 4.403,0 3.967,5 4.017,0 4.282,0 4.635,0 5.757,5 6.459,5 7.498,0 9.442,5 12.279,5 

Bahia 51.118,5 53.475,5 56.637,0 54.249,0 60.300,0 70.366,5 86.516,5 75.424,0 80.964,5 77.856,5 

Sudeste 145.619,5 162.885,5 133.825,5 123.671,0 155.130,0 158.097,0 154.049,0 148.546,5 161.437,5 160.470,0 

Minas Gerais 8.526,5 12.426,0 12.864,0 13.455,0 14.508,0 14.885,0 15.401,0 12.467,0 13.795,0 17.233,0 

Espírito Santo 7.439,0 10.490,0 8.699,0 7.909,0 15.919,0 17.539,0 17.832,0 17.311,5 17.419,5 21.121,5 

Rio de Janeiro 71.708,0 76.419,0 53.123,5 53.252,5 67.749,0 70.295,5 63.610,0 60.368,0 71.215,0 67.057,5 

São Paulo 57.946,0 63.550,5 59.139,0 49.054,5 56.954,0 55.377,5 57.206,0 58.400,0 59.008,0 55.058,0 

Sul 195.838,5 221.317,0 227.055,0 188.165,5 215.860,0 253.631,0 256.900,5 241.981,0 234.564,0 236.586,0 

Paraná 12.685,0 16.560,5 19.847,5 24.664,5 26.331,5 26.380,5 26.676,5 21.384,5 19.535,5 20.258,0 

Santa Catarina 118.424,5 146.301,5 156.209,0 107.298,5 108.821,0 150.636,5 150.240,5 147.999,0 148.915,0 151.677,0 

Rio G. do Sul 64.729,0 58.455,0 50.998,5 56.302,5 80.707,5 76.614,0 79.983,5 72.597,5 66.113,5 64.651,0 

Centro Oeste 21.308,5 20.387,5 23.279,5 24.985,5 26.861,0 33.663,0 37.814,0 39.103,0 44.282,0 45.064,5 

Mato G.do Sul 6.030,0 4.706,5 5.843,0 6.332,5 6.647,0 6.950,0 7.403,0 9.291,0 11.807,0 12.347,0 

Mato Grosso 10.998,5 11.921,0 12.073,0 13.167,0 14.443,0 19.633,0 22.727,0 21.689,0 22.550,0 22.131,0 

Goiás 3.892,0 3.336,0 4.830,5 4.917,5 5.151,0 6.383,0 6.932,0 7.356,0 9.105,0 9.727,0 

Distrito Federal 388,0 424,0 533,0 568,5 620,0 697,0 752,0 767,0 820,0 859,5 

Fonte: IBAMA (2008) 
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 Na Figura 1 pôde-se perceber a importância da região sul na produção do 

pescado brasileiro, participando em 2005 com 23,45% da produção nacional. A região 

nordeste é a maior produtora de pescados, responsável por 31,88% da produção 

nacional. A Tabela 7 apresenta a participação na produção do pescado de cada região 

brasileira, no período 1996-2005. 

 

 Tabela 7 – Regiões produtoras do pescado no Brasil – 1996-2005  

Participação % 
Da Região 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Nordeste 26,55% 25,68% 26,62% 26,97% 26,04% 26,04% 28,32% 31,87% 31,82% 31,88% 

Norte 21,11% 19,07% 19,33% 27,78% 26,79% 26,56% 27,11% 24,75% 24,84% 24,31% 

Sul 28,25% 30,22% 31,95% 25,27% 25,59% 26,99% 25,51% 24,44% 23,09% 23,45% 

Sudeste 21,01% 22,24% 18,83% 16,61% 18,39% 16,82% 15,30% 15,00% 15,89% 15,90% 

Centro-Oeste 3,07% 2,78% 3,28% 3,36% 3,18% 3,58% 3,76% 3,95% 4,36% 4,47% 

Fonte: Elaborada a partir dos dados de IBAMA (2008) 

 

 De acordo com Castello e Ferreira (2008) no nordeste ocorreram avanços 

tecnológicos significativos que se devem ao arrendamento de barcos estrangeiros por 

indústrias pesqueiras nordestinas. Esses barcos são melhor equipados e 

tecnologicamente mais avançados.  

 Porém, tanto na região nordeste como na região norte a pesca extrativa 

artesanal é predominante. Na região sudeste a pesca extrativa artesanal tem 

significativa participação, e na região centro-oeste corresponde a totalidade da 

produção da pesca. Já na região sul a pesca extrativa industrial oferece a maior 

produção de pescados. 

 A Tabela 8 apresenta a pesca extrativa industrial e artesanal, sem considerar a 

produção oriunda da aqüicultura em cada região. 
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Tabela 8 – Pesca extrativa industrial e artesanal 2001-2005 – Em ton. 

Região/Ano 
Pesca Extrativa 

Industrial 
 

% 
Pesca Extrativa 

Artesanal 
 

% 
Total 
Pesca 

Extrativa 
Região Nordeste      

2001 18.951,0 9,7% 175.862,0 90,3% 194.813,0 

2002 13.269,0 6,6% 187.675,5 93,4% 200.944,5 

2003 9.797,0 5,0% 187.469,0 95,0% 197.266,0 

2004 9.616,5 4,5% 203.804,0 95,5% 213.420,5 

2005 11.433,0 5,0% 215.927,0 95,0% 227.360,0 

Região Norte      

2001 17.350,5 7,4% 218.434,5 92,6% 235.785,0 

2002 25.199,0 9,8% 231.984,0 90,2% 257.183,0 

2003 33.046,5 14,3% 197.602,5 85,7% 230.649,0 

2004 19.647,0 8,4% 214.940,5 91,6% 234.587,5 

2005 16.115,0 7,2% 209.164,0 92,8% 225.279,0 

Região Sudeste      

2001 72.533,0 59,2% 49.929,0 40,8% 122.462,0 

2002 63.836,5 54,7% 52.966,0 45,3% 116.802,5 

2003 59.810,5 53,4% 52.128,0 46,6% 111.938,5 

2004 76.020,5 58,6% 53.710,0 41,4% 129.730,5 

2005 67.170,5 52,7% 60.225,5 47,3% 127.396,0 

Região Sul      

2001 146.945,5 88,9% 18.368,0 11,1% 165.313,5 

2002 149.237,5 88,5% 19.468,5 11,5% 168.706,0 

2003 140.413,0 87,6% 19.829,5 12,4% 160.242,5 

2004 135.677,5 86,8% 20.589,0 13,2% 156.266,5 

2005 137.711,0 86,2% 21.972,5 13,8% 159.683,5 

Região Centro-Oeste      

2001 0,0 0,0% 12.004,0 100,0% 12.004,0 

2002 0,0 0,0% 11.946,0 100,0% 11.946,0 

2003 0,0 0,0% 12.047,5 100,0% 12.047,5 

2004 0,0 0,0% 12.211,5 100,0% 12.211,5 

2005 0,0 0,0% 11.574,5 100,0% 11.574,5 

Fonte: Elaborada a partir dos dados de IBAMA (2008) 

 

 

 A pesca artesanal ocorre nas áreas costeiras, em baías, estuários, manguezais 

e litoral adjacente e não ultrapassa 20 metros de profundidade. Já a pesca industrial 

ocorre na plataforma continental, onde a profundidade não ultrapassa os 150 metros. 

De acordo com Castello e Ferreira (2008) na região nordeste, a pesca artesanal é 

significativa, em função da não existência de estoques que permitam uma exploração 
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industrial mais intensa, como é o caso da sardinha e do bonito listrado nas regiões 

sudeste e sul do Brasil. 

 O estoque reduzido de peixes nas regiões nordeste e norte ocorre devido as 

águas tropicais e subtropicais, com predominância de águas quentes, com elevada 

salinidade e baixas taxas de nutrientes. Já nos estados do sul, há uma região de 

transição, com uma forte diferença de temperatura entre o inverno e o verão, o que não 

ocorre no resto do país, e que é determinante para a produção pesqueira local 

(CASTELLO; FERREIRA, 2008). 

 O Gráfico 4 ilustra a evolução (com linha de tendência) da produção de pesca 

no Brasil, na região sul e no Estado de Santa Catarina, em toneladas. 
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Gráfico 4 – Evolução e tendência da produção de pesca 1996-2005 – em ton. 
Fonte: Elaborado a partir dos dados de IBAMA (2008) 

 

 Como já mencionado, no período 1996-2005 a produção total do pescado no 

Brasil cresceu 45,57% (315.901 toneladas). Nesse período, a produção da região sul 

cresceu 20,81% e em Santa Catarina a produção evoluiu 28,08%.  A Tabela 9 a seguir 

ilustra ainda a evolução da participação relativa da produção do Estado de Santa 

Catarina em relação à produção nacional e da região sul. 
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 Tabela 9 – Participação da produção do pescado de Santa Catarina – 1996-2005  

Participação % 
da Produção 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

SC no Brasil 17,08% 19,98% 21,98% 14,41% 12,90% 16,03% 14,92% 14,95% 14,66% 15,03% 

SC na Região Sul 60,47% 66,10% 68,80% 57,02% 50,41% 59,39% 58,48% 61,16% 63,49% 64,11% 

Fonte: Elaborada a partir dos dados de IBAMA (2008) 

 

2.2.1 Exportação e importação do pescado no Brasil 

 

 A balança comercial brasileira de produtos pesqueiros no período compreendido 

entre 1996 até 2000 era deficitária (IBAMA, 2008). A Tabela 10 apresenta a evolução 

da balança comercial brasileira de pescado. 

           

Tabela 10 – Balança comercial brasileira de pescado 1996-2005  

Exportação Importação Saldo Balança 
Comercial 

Ano 

Toneladas US$/mil Toneladas US$/mil US$/mil 

1996 
 

24.876 133.327 263.957 484.349 -351.022 

1997 
 

29.423 125.665 209.089 446.794 -321.129 

1998 
 

29.637 120.459 195.702 453.448 -332.989 

1999 
 

36.436 137.948 169.111 317.972 -180.024 

2000 
 

57.001 238.596 194.499 297.235 -58.639 

2001 72.124 283.537 168.673 260.891 22.646 

2002 98.338 352.407 148.170 213.218 139.189 

2003 113.722 427.489 152.514 202.931 224.558 

2004 106.813 432.244 158.661 252.454 179.790 

2005 92.449 404.658 145.937 297.473 107.185 

Fonte: IBAMA (2008) 

 

 A partir do ano 2001 começou a apresentar superávits, especialmente devido à 

exportação do camarão, que teve um expressivo crescimento na produção oriunda da 

carcinicultura. Quanto à importação o principal tipo de pescado importado é o bacalhau. 
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 O saldo da balança comercial de pescados teve um superávit de 514,6% em 

2002 em relação a 2001, resultado do expressivo aumento nas exportações do 

camarão, principal item da pauta das exportações, seguido pela exportação de lagosta. 

As exportações de camarão e lagosta somam mais de 60% das exportações do 

pescado brasileiro.  

A exportação de camarão (em toneladas) teve um aumento de 70,7% em 2002 

quando comparada a 2001; elevando ainda mais em 2003 (52,26%) comparando-se a 

2002. No entanto, Dias Neto (2001) considera que o rápido crescimento da 

carcinicultura marinha é preocupante, devido à destruição de manguezais, poluição da 

água, salinização da água doce e outros impactos ambientais.  

Ainda segundo Dias Neto (2001) os impactos ambientais da carcinicultura 

resultam principalmente dos erros no planejamento e da má gestão de alguns 

produtores. Sendo que as instituições governamentais envolvidas, deveriam participar 

na regulamentação e fiscalização das atividades desenvolvidas neste setor. 

Nos anos seguintes, 2004 e 2005 houve uma queda nas exportações do 

camarão de –10,6% (2004/2003) e –17,1% (2005/2004). Essas oscilações na 

exportação do camarão impactaram no resultado na balança comercial do pescado, 

uma vez que não foram registradas expressivas oscilações em outros tipos de 

pescados. Basicamente a redução da exportação do camarão ocorreu devido à 

diminuição na quantidade e a queda do preço no mercado mundial. 

O Brasil exportou em 2002 para 67 países, em 2003 para 62 países; em 2004 

para 73 e em 2005 para 70 países. Quanto às compras de pescados em 2003 o Brasil 

comprou de 35 países, em 2004 de 43 países, e em 2005 comprou de 41 países. 

A Tabela 11 apresenta os principais mercados importadores do pescado 

brasileiro e os principais mercados fornecedores de pescado para o Brasil. 
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Tabela 11 – Países importadores e fornecedores de pescado 2000-2005  

% Participação Países 
Em  US$ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Importadores       

Estados Unidos 53,38% 51,30% 54,13% 47,20% 39,83% 33,40% 

Espanha 
 

13,78% 14,43% 10,31% 16,44% 18,92% 22,64% 

França 9,52% 9,17% 11,23% 14,49% 18,73% 19,34% 

Holanda - - 5,07% 5,46% 4,04% 3,14% 

Japão 8,13% 5,60% 4,82% 2,98% 3,85% 3,05% 

Portugal 
 

- - - - 3,06% 2,77% 

Argentina 4,31% 3,69% 0,84% 1,37% 1,81% 2,30% 

Outros Países 10,88% 15,81% 13,60% 12,06% 9,76% 13,36% 

Fornecedores       

Noruega 36,49% 38,01% 38,07% 32,09% 37,70% 40,13% 

Argentina 21,58% 21,58% 22,36% 21,34% 20,69% 21,48% 

Chile 
 

12,70% 11,97% 14,25% 17,13% 19,25% 17,83% 

Portugal - - 3,95% 4,88% 4,78% 7,10% 

Venezuela - - 6,65% 5,88% 5,76% 4,37% 

Uruguai 5,72% 5,64% 5,15% 4,71% 3,22% 2,77% 

Outros Países 23,51% 22,8% 9,57% 13,97% 8,6% 6,32% 

Fonte: IBAMA (2008) 
 

      

 

 Os principais países compradores do pescado brasileiro são Estados Unidos, 

Espanha e França com uma participação de mais de 70% nas vendas brasileiras. Já a 

Noruega, Argentina e Chile, com o bacalhau, a merluza e o salmão respectivamente, 

são os países responsáveis por mais de 70% do pescado importado pelo Brasil.  

 

2.2.2 A indústria de manufatura do pescado no Brasil 

 

 Segundo Abdallah e Bacha (1999) a atividade pesqueira faz parte do Sistema 

Agroindustrial (SAG), envolvendo as atividades da cadeia do pescado, incluindo a 
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captura, venda do pescado, empresas fornecedoras de insumos à pesca e as 

atividades de industrialização e comercialização do pescado já processado. Segundo 

Zylbersztajn (2000, p. 13), o SAG refere-se a “um conjunto de relações contratuais entre 

empresas e agentes especializados, cujo objetivo final é disputar o consumidor de 

determinado produto”. 

 Siffert Filho e Faveret Filho (1998) analisaram o SAG de carnes, que 

compreende as carnes bovina, de pescado, aves e suínos, e concluíram que estes 

produtos tem elevada elasticidade cruzada, em função dos produtos serem substitutos 

e o comportamento da demanda ser bastante sensível às oscilações de preço. O 

consumidor prefere carnes vermelhas quando o preço não é muito mais alto. Cada tipo 

de carne representa subsistemas do agribusiness com atributos e comportamento de 

oferta e demanda específico.  

Batalha (2001) lembra que, ao se analisar um subsistema do agribusiness, ou 

seja, a sua cadeia específica de produção, deve-se atentar para a estratégia das 

empresas que compõem a referida cadeia de produção. Para o autor a estratégia de 

uma empresa deve permitir influenciar a dinâmica da cadeia produtiva, com o objetivo 

de buscar vantagens competitivas. 

 A base de dados do Instituto de Economia Agrícola de São Paulo disponibiliza 

a evolução do preço médio anual de algumas espécies de pescado, conforme a Tabela 

12. 

Tabela 12 – Preço médio anual no Varejo – por Kg 

Produto/ano 2003 2004 2005 2006 2007 

Sardinha 1,53 1,59 1,61 1,73 1,58 

Sardinha Média 4,85 4,54 4,71 4,83 4,71 

Pescada Média 7,09 7,00 7,78 8,59 8,00 

Carne Bovina 6,71 7,16 7,31 7,31 7,15 

Carne Suína 5,79 7,02 7,84 6,92 6,34 

Fonte: IEA (2008) 
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 Como é possível observar na Tabela 12 o preço médio anual da pescada 

média é muito próximo ao preço dos produtos substitutos de carne bovina e suína. 

Apesar de Gonçalves e Machado (2007) afirmarem que a proximidade dos preços de 

muitos pescados em relação aos produtos substitutos pode explicar a dificuldade de 

alavancar o consumo do pescado no Brasil, acredita-se que esta afirmação merece 

mais investigações, pois outros fatores podem afetar a demanda, como costumes, 

preferências nutricionais e oportunidade de consumo. 

 Siffert Filho e Faveert Filho (1998) destacam os principais pontos fracos e pontos 

fortes do setor pesqueiro nacional, em especial da pesca extrativista. A seguir os 

principais pontos fracos: 

• Incerteza na oferta: relacionada à quantidade e qualidade do pescado. 

• Caráter extrativista: existem ciclos biológicos que precisam ser considerados, 

dificultando o controle de estoques e espécies. 

• Diversidade: na captura há diferenciação de peixes até da mesma espécie 

(tamanho e qualidade). O preço pode variar muito em função dessas 

características.  

• Dificuldade de substituição: o grau de substituição entre os pescados é mais 

baixo do que entre outros produtos; nem todos os pescados são substitutos uns 

dos outros: a queda na produção de sardinha não necessariamente elevará a 

venda de salmão. 

• Coordenação da cadeia produtiva: baixo grau de integração (verticalização) das 

empresas. Armadores, empresas de beneficiamento, intermediários e varejistas 

são agentes estanques ou isolados, sem estabelecer relações contratuais 

estáveis, gerando ineficiência ao setor. 

• Sobrepesca: a diminuição da rentabilidade (fruto do aumento do custo de 

produção nas empresas de manufatura) não leva necessariamente à redução da 

pesca no curto prazo, pois os barcos pesqueiros têm escassa utilidade para 

outros fins. Com isso, a pesca pode continuar por muito tempo, em nível superior 

ao exigido para a recomposição biológica dos cardumes.  
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• Pesquisa: o grau de apropriabilidade dos resultados da pesquisa, de novos 

bancos de pesca e espécies é restrito, uma vez que, o uso do mar e dos 

recursos pesqueiros dificilmente pode ser privatizado. Com isso, o incentivo 

privado à pesquisa tende a ser insuficiente, pois parte dos benefícios é 

apropriada por agentes que não investiram na pesquisa. Na ausência de uma 

ação governamental ou cooperativa, a pesca é vítima de subinvestimento em 

pesquisa. 

 

Quanto aos pontos fortes os autores destacam: 

• Relativa disponibilidade de espécies de maior valor comercial, como o camarão, 

lagosta e alguns peixes nobres. 

• Hábitos de consumo que valorizam carnes consideradas saudáveis, como as de 

pescado.  

• Parque industrial, de modo geral, com boa atualização tecnológica e bons 

padrões sanitários, embora não equipado para processar produtos com maior 

valor agregado. 

 

No entanto, para muitos pesquisadores um dos principais desafios para as 

empresas de manufatura do pescado é a incerteza na oferta da matéria-prima 

(GIULIETTI E ASSUMPÇÃO (1995); SIFFERT FILHO; FAVEERT FILHO (1998); 

ABDALLAH E BACHA (1999); MDIC (2003); ANDRADE (1998); SPILLERE; 

BEAUMORD (2006)). Destaca-se que a incerteza na oferta refere-se a quantidade, 

qualidade, e preço do pescado. 

Giulietti e Assumpção (1995) ao considerarem que o maior problema que atinge 

a indústria pesqueira nacional é o abastecimento de matéria-prima, sugerem três 

cenários genéricos sobre o futuro da produção pesqueira no Brasil. 

O primeiro cenário, aquele que mantém o mesmo status quo do atual nível de 

atividade do setor, torna-se improvável, uma vez que a exploração está concentrada em 
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especial em três espécies, sardinha, camarão e lagosta, os quais têm apresentado 

queda na produção, confirmada pelo IBAMA (2008) em especial nos anos de 2004 e 

2005. 

No segundo cenário, pressupondo uma continuidade na queda da oferta 

nacional, poderá ocorrer um abastecimento cada vez mais irregular das indústrias, 

aumentando a sazonalidade no uso das máquinas, equipamentos e mão-de-obra, 

redundando na elevação dos custos fixos unitários. Para a manutenção de um 

suprimento mais constante, exige-se aumento dos estoques e conseqüentemente 

elevação das despesas com armazenagem, importações, entre outras. 

O terceiro cenário é aquele em que se pressupõe um aumento na oferta, objetivo 

que poderá ser alcançado através de formulação de uma política para o setor de pesca 

do País. Para tanto, será necessário desenvolver pesquisas para se conhecer melhor o 

potencial pesqueiro. 

Giulietti e Assumpção (1995) acrescentam ainda outra alternativa para a 

elevação da oferta do pescado. Esta elevação pode ocorrer por meio do 

desenvolvimento/incremento da aqüicultura, desde que a geração de tecnologia pela 

pesquisa, possa aumentar a produtividade e reduzir os custos da aqüicultura.  

Os processos produtivos na aqüicultura têm evoluído constantemente. Um 

trabalho interessante foi realizado por Martin et al (1995) para testar a viabilidade de 

diferentes sistemas de produção de quatro espécies de peixes: peixes redondos 

(pacu/tambaqui/tambacu), carpa, bagre africano e tilápia do nilo. Os autores concluíram 

que para todas as espécies de peixes analisadas, os custos e a rentabilidade 

mostraram-se muito sensíveis as variações no rendimento.  

Para níveis de investimentos mais elevados, em função de movimentação de 

terra e tipo de construção dos viveiros, a produção para ser competitiva necessita de 

sistemas mais intensivos de produção. Somente com sistemas mais intensivos é 

possível se obter um produto de melhor qualidade com menores custos unitários, 

melhorando a rentabilidade e o retorno da atividade. 

A Tabela 5 apresentou a evolução da produção em toneladas, da aqüicultura no 

Brasil entre 1996-2005. Neste período a aqüicultura teve um aumento de 324,5% na 
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produção. No entanto, os custos de produção ainda podem ser considerados elevados, 

apesar da evolução tecnológica. 

Simões et al (1998), propõem outra alternativa para as empresas de manufatura: 

agregar valor ao pescado. As espécies de baixo valor comercial ou os subprodutos da 

industrialização podem ser uma alternativa promissora para a elaboração de produtos 

alimentícios de alta qualidade nutricional e economicamente viáveis.  

Notadamente pesquisas mais recentes buscando alternativas para o 

enfrentamento da sazonalidade da oferta do pescado extrativo podem ser encontradas. 

Porém, não serão exaustivamente aqui apresentadas, pois não estão diretamente 

ligadas ao escopo e objetivo deste estudo. 

Assim, o desafio para as empresas de manufatura de pescado é aprimorar sua 

programação econômica, com vistas a continuar e/ou elevar sua competitividade, 

traçando alternativas. Para tanto, é necessário que o gestor disponha de ferramentas 

de gestão econômica, capazes de auxiliá-lo na tomada de decisão. 

 

2.3 Competitividade e estratégia de produção 

 

 Acredita-se que a análise de fatores que influenciam ou que são decisivos para a 

competitividade de uma empresa precisa ser considerada na estrutura da programação 

econômica e no modelo econômico para a gestão e tomada de decisão. Neste sentido, 

um modelo econômico necessita considerar os fatores exógenos e endógenos ao 

ambiente da empresa.  

 A seguir pretende-se verificar abordagens estratégicas de competitividade e 

como a administração estratégica da produção, podem favorecer o posicionamento da 

empresa no mercado. 
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2.3.1 Estratégia competitiva 

 

 Ambientes mais competitivos exigem que as empresas analisem constantemente 

os fatores que podem gerar vantagem competitiva ao seu negócio. A análise das 

estratégias (mais competitivas) a serem implementadas em ambientes de concorrência, 

exige a avaliação do ambiente externo e interno da empresa. 

 Para Penrose (2006) a empresa é uma organização administrativa, que acumula 

capacitações/competências ao longo de sua história. Assim, a empresa a partir de suas 

competências internas a empresa pode aproveitar ou criar oportunidades 

exógenas/externas. 

Merece destaque a teoria da concorrência esboçada por J. Schumpeter  no início 

do século XX. Segundo Possas (2002) embora no livro ‘Teoria do Desenvolvimento 

Econômico’, Schumpeter já tenha incluído os elementos básicos de uma teoria da 

concorrência, esta estava ofuscada por outros dois temas: inovação e desenvolvimento 

econômico.  

Posteriormente, no livro ‘Capitalismo, Socialismo e Democracia’, o autor destaca 

o tema concorrência, considerando como principais conseqüências, a inovação e o 

desenvolvimento econômico. Schumpeter (1983), ao destacar o papel da concorrência, 

destrói o mito da eficiência da competição perfeita e diz que a concentração é essencial 

para o processo da destruição criativa.  

As práticas monopolistas das grandes empresas seriam essenciais para o 

processo de inovação, pois detêm algumas vantagens como: melhor acesso ao 

mercado de capitais e de crédito, economias de escala. As grandes empresas são 

atraídas pela possibilidade de obtenção de lucros extraordinários, acessíveis a uma 

empresa que adota estratégias inovativas, especialmente do tipo ofensiva. 

Segundo Freeman (1982), na estratégia ofensiva a empresa (normalmente grande) 

busca a liderança técnica e de mercado, adiantando-se aos competidores e introduzindo 

novos produtos. Assim, para obter vantagem competitiva e liderança é necessário acessar 

novos conhecimentos gerados interna e externamente à empresa.  
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A empresa pode adotar estratégias diferenciadas, considerando a sua estratégia 

competitiva. Freeman (1982) considera que a empresa pode adotar seis estratégias 

alternativas de inovação como estratégia de competitividade: 

� Estratégia ofensiva: a empresa busca a liderança técnica e de mercado, 

adiantando-se aos competidores e introduzindo novos produtos, com intensiva 

atuação da atividade de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). 

� Estratégia defensiva: a empresa não quer ser a primeira a inovar, mas também 

não quer ficar à margem das mudanças tecnológicas. Assim, a empresa não 

quer correr o risco de inovar e espera aprender e lucrar com os erros das 

firmas pioneiras. 

� Estratégia imitativa: nesta estratégia para a empresa é suficiente estar atrás do 

inovador, imitam a inovação ou ainda se aproveita da socialização da inovação. 

� Estratégia dependente: nesta estratégia a empresa é subordinada à outras 

empresas (são firmas satélites), não imita a mudança tecnológica, exceto 

quando for exigência de seus clientes. Normalmente são empresas sub-

contratadas. 

� Estratégia oportunista: a empresa busca oportunidades nas mudanças do 

mercado, novos nichos de mercado, não investindo em P&D. 

� Estratégia tradicional: são empresa reativas, aderem às mudanças nos 

produtos porque a demanda muda (a competição obriga a firma tradicional a 

mudar). 

 

Possas (2002) destaca ainda os principais traços da teoria schumpeteriana 

relacionados a concorrência: 

• Busca permanente de diferenciação, de novas oportunidades. 

• Se bem-sucedida, a busca de novas oportunidades deve gerar monopólios (com 

graus diferentes de duração). 
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• A concorrência é um processo ativo, com criação de espaços e oportunidades 

econômicas. 

• A concorrência ocorre pela diferenciação, por meio de inovações, envolvendo a 

criação de novos espaços econômicos: novos produtos e processos; novas 

formas de organização da produção e dos mercados; novas fontes de matérias-

primas e novos mercados. 

  

A partir da teoria da concorrência shumpeteriana, Nelson e Winter (1982),  

consideram que as informações disponíveis para as empresas são incompletas e 

assimétricas, o que as leva a adotarem rotinas, para minimizar tal situação. E, a adoção 

destas rotinas leva à path-dependency na trajetória tecnológica, condicionando a 

performance das empresas.  Assim, a performance das empresas em um ambiente de 

concorrência depende de sua capacidade de aprender e mudar suas rotinas 

estabelecidas, buscando oportunidades tecnológicas inovadoras. 

Já Porter (1990) considera que a estratégia competitiva deve surgir da 

compreensão das regras da concorrência. Assim, para qualquer empresa, atuando no 

mercado doméstico ou externo, as regras da concorrência estão englobadas em cinco 

forças competitivas:  

• a entrada de novos concorrentes;  

• a ameaça de produtos substitutos;  

• o poder de negociação dos compradores;  

• o poder de negociação dos fornecedores; 

• a rivalidade entre os concorrentes existentes. 

 

As cinco forças determinam a rentabilidade das empresas porque influenciam os 

preços, os custos e os investimentos necessários - os elementos de retorno sobre o 

investimento. Porter (1991) destacou que o desenvolvimento de uma estratégia 
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competitiva é essencialmente o modo como a empresa irá competir, a definição de 

metas e políticas. 

A partir das cinco forças competitivas, existem segundo Porter (1990;1991) três 

estratégias genéricas para uma empresa superar suas concorrentes: 

• liderança no custo total;  

• diferenciação;  

• enfoque. 

 

A vantagem de custo e a diferenciação originam-se da estrutura industrial. Elas 

resultam da habilidade de uma empresa em lidar com as cinco forças melhor que suas 

concorrentes. 

A terceira estratégia genérica é o enfoque. Esta estratégia é bem diferente das 

outras, porque está baseada na escolha de um ambiente competitivo estreito dentro de 

uma indústria ou setor. A empresa seleciona um segmento ou um grupo de segmentos 

e adapta sua estratégia para atendê-los, excluindo os outros. Assim, a empresa procura 

obter vantagem competitiva em seus segmentos-alvo, embora não possua uma 

vantagem competitiva geral. 

Fleury e Fleury (2003) analisaram e compararam duas abordagens teóricas 

sobre competitividade e posicionamento estratégico: ‘de fora para dentro’ e a ‘de dentro 

para fora’. A abordagem clássica de ‘posicionamento estratégico’ de Porter (1990;1991) 

tem como foco de análise os produtos, consumidores e competidores, e a estratégia da 

empresa deve ser resultante da identificação de tendências e de oportunidades, sendo 

uma abordagem ‘de fora para dentro’. 

Uma abordagem alternativa à de Porter ganha espaço, a partir da visão da 

empresa baseada em seus recursos (FLEURY e FLEURY, 2003). Essa abordagem 

considera que toda empresa possui um portfólio de recursos: físicos, financeiros, 

intangíveis (marca, imagem), organizacionais (cultura organizacional, sistemas 

administrativos) e recursos humanos. A partir da abordagem dos recursos, a empresa 

deve criar vantagens competitivas a partir desse portfólio, caracterizando-a como uma 
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abordagem primordialmente ‘de dentro para fora’ – baseada em competências ou 

capacitações. 

Portanto, se a empresa for capaz de gerir suas competências ou capacitações, 

se antecipando aos concorrentes, poderá aproveitar as oportunidades, modificando sua 

trajetória tecnológica. Assim, as oportunidades tecnológicas devem ser ‘endogenizadas’ 

pela empresa, nos moldes do processo de busca e seleção (NELSON e WINTER, 

1982). 

Hayes et al. (2008) salientam que a partir da gestão e apropriação das 

competências ou capacitações a empresa pode ter uma sólida vantagem sobre os 

concorrentes. Os autores lembram que o fato das capacidades da empresa serem  

difíceis de serem copiadas ou transferidas, é o que gera uma vantagem competitiva 

significativa. 

Por fim, Fleury e Fleury (2003) concluem que há convergência entre as duas 

abordagens (de fora para dentro e a de dentro para fora). Os autores ainda ressaltam 

que não se trata apenas de uma disputa acadêmica entre autores, envolvendo também 

ou principalmente,  grandes interesses econômicos. 

Neste sentido, a proposição de um modelo econômico deve necessariamente 

considerar a estratégia competitiva da empresa, considerando as forças competitivas 

(ambiente) e as competências (recursos da empresa). Ou seja, acredita-se que um 

modelo econômico para empresas de pescado extrativista só poderá ocorrer a partir da 

análise dos fatores externos e internos do ambiente das empresas que manufaturam o 

pescado. 

 

2.3.2 Estratégia de produção 

 

 Ao considerar os recursos da empresa como parte fundamental para a 

competitividade da mesma é importante ressaltar e analisar sua estratégia de produção.  

A administração da produção atua diretamente na produção de bens e serviços e, 

pensar estrategicamente a produção pode ser uma importante vantagem competitiva.  
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A estratégia de produção é parte do planejamento estratégico da empresa. Ou 

seja, aonde a empresa quer chegar, qual seu posicionamento estratégico – de acordo 

com suas competências e seu ambiente concorrencial.  

A estratégia de produção estabelece políticas e planos para utilizar os recursos 

da empresa de modo a sustentar sua estratégia competitiva no longo prazo. Uma 

estratégia da produção de sucesso precisa identificar necessariamente quais são as 

escolhas prioritárias e quais as conseqüências de cada escolha e os trade-offs 

resultantes (CHASE; JACOBS; AQUILANO, 2006). 

A escolha da estratégia de produção envolve o projeto e a administração da 

operação da empresa (STEVENSON, 2002). O projeto da operação da empresa 

envolve decisões relacionadas à capacidade do sistema de produção, localização 

geográfica das instalações, máquinas e equipamentos e a sua estrutura física (layout), 

enfim, define os parâmetros de operação do sistema de produção. Já a administração 

da operação envolve a gestão de pessoal, controle e planejamento dos estoques e 

qualidade. 

Hayes et al. (2008) consideram que é importante uma reflexão acerca do impacto 

das decisões no projeto da operação da empresa e, sugerem e categorias de decisão 

da estratégia de produção, conforme apresenta o Quadro 1. 

 

Decisões estruturais Decisões de sistemas e políticas infra-estruturais 

• Capacidade: quantidade, tipo, tempo. 
• Fornecimento e integração vertical: 

direção, extensão, balanço. 
• Instalações: tamanho, localização, 

especialização. 
• Informação e tecnologia de processo: grau 

de automação, interconectividade, liderar 
versus seguir. 

• Alocação de recursos e sistemas de orçamento de 
capital. 

• Sistemas de recursos humanos: seleção, habilidades, 
compensação, segurança do empregado. 

• Planejamento do trabalho e sistemas de controle: 
compras, plano agregado, planejamento, controle ou 
estoques e/ou reservas de tempo de espera. 

• Sistemas de qualidade: prevenção de defeitos, 
monitoramento, intervenção e eliminação. 

• Medição e sistemas de recompensa: medições, bônus, 
política de promoções. 

• Sistemas de desenvolvimento de produtos e processos: 
líder ou seguidor, organização da equipe de projetos. 

• Organização: centralizada versus descentralizada, quais 
decisões deve-se delegar, papel dos grupos de apoio. 

Quadro 1 – Categorias de decisão da estratégia de produção 
Fonte: Hayes et al. (2008, p. 65) 
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É importante salientar que uma estratégia é mais do que uma decisão. Trata-se 

de um padrão global de decisões que posiciona a empresa em seu ambiente e 

converge para que a empresa possa alcançar seus objetivos de longo prazo (SLACK; 

CHAMBERS; JOHNSTON, 2002). Portanto, todas as decisões devem considerar o 

impacto das metas de longo prazo da empresa. 

A partir da análise sobre o impacto das decisões de operações é possível sugerir 

um modelo econômico capaz de oferecer aos gestores uma ferramenta de 

planejamento e de decisão econômica. Ou seja, o tipo de estratégia de produção define 

o resultado. Ou, ainda, o modelo econômico pode auxiliar o gestor na melhor estratégia 

de produção e ainda possibilitar uma análise sobre os trade-offs resultantes das 

escolhas: filetar ou não o peixe, aceitar ou não o pescado para manufatura, dentre 

outras decisões.  

 

2.3.3 Tipos de processos de produção 

 

Segundo Martinich (1997) a escolha da estrutura ou processo de produção e da 

tecnologia de produção requer a consideração de fatores como o volume e a variedade 

de produtos; trade-offs entre custos e flexibilidade; compatibilização com o portfólio de 

produtos, além de analisar custos e riscos envolvidos na operação global.  

Assim, a partir da opção do processo de produção da empresa deriva a 

abordagem e análise da estrutura de custos e receitas, ou seja, a opção da 

programação econômica para a tomada de decisão. Ressalta-se que a programação 

econômica compreende a estrutura de custos e receitas operacionais da empresa 

(BRUNSTEIN, 2005). 

De modo geral a organização do sistema de produção está diretamente 

relacionada com o grau de padronização e com o volume dos produtos. Os sistemas de 

produção podem ser de processamento contínuo, semicontínuo e intermitente com o 

processamento em lotes e tipo job shop (STEVENSON, 2002). 
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O processamento contínuo ocorre quando o produto é altamente padronizado, 

normalmente a operação é executada 24 horas por dia, para não ocorrer maiores 

dispêndios relacionados ao reinício da operação. No processamento semicontínuo 

ocorre output com certa variedade; os produtos são muito semelhantes, mas não 

exatamente idênticos. 

Já no processamento intermitente existe uma variedade de requisitos de 

processamento. O volume processado é menor do que em sistemas contínuos.  

O processamento em lotes, uma modalidade do processamento intermitente,  é 

utilizado para a produção de produtos similares em volumes moderados. Nos sistemas 

de processamento do tipo job shop tem-se trabalhos com maior variedade em relação 

aos que são executados por processamento em lotes. No sistema job shop a empresa 

atende às especificações do cliente. Assim, o que diferencia o processamento em lotes 

do processamento job shop é que neste os requisitos do trabalho variam de um serviço 

para o outro. 

Segundo Brunstein (1994; 2005) algumas empresas de produção contínua têm 

processamento de produtos conjuntos. Neste tipo de processamento são gastos 

insumos para a obtenção de dois ou mais produtos, sendo neste caso, a atribuição dos 

custos uma tarefa mais complexa. 

Brunstein (2005) considera que o resultado da produção conjunta está no ponto 

de separação. Alguns produtos podem ser vendidos com o processamento realizado 

até esse ponto do processamento conjunto, outros exigirão processamentos adicionais 

obrigatórios para serem vendidos.  

Portanto, conhecer o sistema de produção mais adequado à empresa é 

essencial para a escolha da programação econômica da empresa. A partir da 

programação econômica mais adequada é possível realizar análises econômicas e 

projetar resultados, para subsidiar a tomada de decisão dos gestores. 
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2.4 Decisão gerencial 

 

 A sobrevivência das empresas é o resultado das inúmeras decisões de seus 

gestores ou administradores. Para Helfert (2000), o processo de administrar qualquer 

empresa recai na elaboração de uma série contínua de decisões econômicas.  

 Considerando as peculiaridades da indústria da pesca a tomada de decisão deve 

ser amparada pelos elementos que integram seu ambiente interno e externo. Ou seja, 

as decisões devem considerar a estratégia da empresa, articulando suas capacitações 

internas e a identificação de tendências e de oportunidades e ameaças externas. 

Os gestores enfrentam o desafio de tomar diversas decisões em suas atividades, 

Helfert (2000), considera que as decisões podem ser agrupadas em três categorias 

básicas: o investimento de recursos, a operacionalização utilizando esses recursos e a 

combinação de financiamentos que geram esses recursos.  

A Figura 2 a seguir, apresenta um modelo conceitual de como uma empresa 

opera. 
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Figura 2 – Modelo sistêmico empresarial 
Fonte: Helfert (2000, p. 22) 

 

Diante do modelo sistêmico da Figura 2, este estudo pretende se focar nas 

decisões de operações, mais precisamente na estrutura de preço, volume e custos. 

Busca-se, no entanto, respostas econômicas para conhecer e detalhar os custos 

operacionais. Acredita-se que este posicionamente reflete um modelo econômico 
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Novo investimento 

Investimento básico 

Desinvestimento 

Preço Volume 

Custos variáveis 

Custos fixos 
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Lucro operacional 

Lucros retidos 

Patrimônio Líquido 

Fundos potenciais 

Exigível a longo prazo 
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sistêmico, remetendo à identificação, passo a passo das atividades físicas/processos 

produtivos da empresa. 

Para decisões de investimentos e financiamentos do sistema produtivo, a gestão 

de custos possui caráter primordial para subsidiar a tomada de decisão dos gestores, 

possibilitando a maximização da utilização dos recursos econômicos. 

 

2.5 Gestão de custos 

 

Neste início do século XXI, o gestor tem como foco principal a gestão de custos, 

pois o avanço tecnológico e competitivo torna-se cada vez mais acirrado e rápido. “O 

ambiente competitivo sugere que a busca ideal se dará predominantemente através do 

controle e gerenciamento eficazes de custos” (ANDERSEN; TAFNER; FAUSTINO JR., 

1995, p. 30). Segundo Cooper e Kaplan (1998b), o novo ambiente competitivo demanda 

informações mais relevantes relacionadas a custos. 

A definição de custo está sempre associada ao dispêndio para a realização de 

alguma tarefa ou produção. Para Perossi (1982), custos são todos os encargos usados 

na fabricação de produtos, bens ou serviços. Custo tem o significado de gasto, remete 

ao sacrifício econômico para a obtenção de algum produto ou serviço. 

As palavras custo e despesa podem ser muitas vezes utilizadas como sinônimos. 

Para a ciência da contabilidade o custo está associado aos gastos diretamente ligados 

à produção de um produto ou serviço e a despesa aos gastos incorridos para a 

obtenção da receita (comissão de vendedores).  

Segundo Pelói; Luz; Soicher (1995), os custos podem ser classificados: segundo 

o relacionamento entre custo e produto (diretos e indiretos) e segundo o relacionamento 

entre o custo total e o volume de produção (fixos e variáveis). 

 São considerados custos diretos aqueles que podem ser facilmente 

identificados como pertencendo a este ou àquele produto. Os custos indiretos são 

aqueles incorridos no processo de produção e que não são facilmente identificados 

como pertencendo a este ou àquele produto.  
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 Segundo Brunstein e Miori (1988), custos fixos são gastos que independem do 

volume de atividades da empresa, ao menos dentro de certa amplitude. Já os custos 

variáveis dependem das oscilações da atividade da empresa. 

Da alocação ou apropriação dos custos, escolhendo o sistema de custeio mais 

apropriado para a empresa depende a eficiente e eficaz gestão de custos, levando a 

empresa à maximização da riqueza de seus proprietários. Assim, acredita-se que a 

empresa possa continuar distribuindo outras riquezas como empregos, produtos e 

serviços e impostos. Portanto, conhecer a estrutura de custos da empresa é essencial 

para que o seu gestor possa tomar decisões para alocação de investimentos e 

financiamentos. 

 

2.6 Sistemas de custeio 

 

 Acredita-se que para decidir qual o sistema de custeio será mais adequado para 

a empresa, além de conhecer os processos específicos da sua atividade também é 

necessário conhecer as propostas dos sistemas de custeio. Segundo Cooper e Kaplan 

(1998b), as empresas utilizam de sistemas de custeio para: 

• combinar o oferecimento de produtos e serviços solicitados pelos clientes, com 

lucro para a empresa; 

• sinalizar onde é necessário realizar aprimoramentos em qualidade, eficiência e 

rapidez; 

• auxiliar os funcionários ligados à produção nas atividades de aprendizados e 

aprimoramento contínuos; 

• orientar o mix de produtos e decidir sobre investimentos; 

• escolher fornecedores; 

• negociar preços, características dos produtos, qualidade, entrega e serviço 

com clientes; 
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• estruturar processos eficientes e eficazes de distribuição e serviços para os 

mercados e públicos-alvo. 

 

 Como pode-se observar um sistema de custeio pode ser a chave para o 

gerenciamento eficaz e a condução das atividades de uma empresa. Destacam-se 

neste estudo, os sistemas de custeio: custeio por absorção, custeio direto (ou 

variável) e o custeio baseado em atividades (ABC – Activity Basead Costing).  

 Pelói; Luz; Soicher (1995) esclarecem que o sistema de custo por absorção 

apropria aos produtos fabricados todos os custos incorridos no processo de 

fabricação, quer sejam fixos ou variáveis. Neste sistema setores auxiliares ou de 

suporte, normalmente de custos fixos, são rateados para a determinação do custo 

total do produto. 

 Apesar de ser bastante utilizado e útil para muitas empresas, convém ressaltar 

que o sistema de custeio por absorção poderá apresentar quatro problemas básicos 

(PELÓI; LUZ; SOICHER,1995): 

• fixação de preços sem o conhecimento real da margem de contribuição de 

cada produto vendido; 

• fixação de preços de forma limitada em termos de identificação do mix mais 

adequado de produção e vendas, para otimizar o resultado global; 

• controle de custos fixos do produto específico, através da utilização de critérios 

de rateios, sem maior expressão para controle e planejamento gerencial; 

• aplicação de custo médio ponderado de materiais e produtos, distorcendo uma 

apuração mais precisa de custos e resultados, quando considerados altos 

índices de inflação. 

  

 Salienta-se que independente da forma rateio adotada pela empresa (por 

exemplo, pelo valor de mercado, volumes produzidos, da igualdade do lucro bruto, 
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das ponderações dos produtos), o método pode ser considerado arbitrário, pois não 

preza pela precisão ou por uma visão sistêmica dos processos da empresa. 

 Para ilustrar o conceito do sistema de custeio por absorção, a Figura 3 

apresenta uma visão da apuração do resultado bruto industrial em uma empresa 

hipotética. 
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Figura 3 – Fluxograma de custeio por absorção 
Fonte: Grell; Belloli (1995, p.58) 

 

 

O sistema de custeio direto ou variável considera somente os custos variáveis 

dos produtos, sendo os custos fixos separados e considerados como despesa do 

período, alocados diretamente para o resultado. Este método dispensa os rateios dos 

custos fixos e possibilita o conhecimento da margem de contribuição de cada produto.  
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A Figura 4, a seguir, ilustra a apuração do resultado bruto industrial em uma 

empresa hipotética, utilizando o sistema de custeio direto ou variável. 
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Figura 4 – Fluxograma de custeio direto ou variável 
Fonte: Grell; Belloli (1995, p.58) 

  

Pelói; Luz; Soicher (1995) consideram que o sistema de custeio direto ou variável 

tem vantagens e desvantagens. Como vantagens podem-se citar: 

• eliminação do rateio; 

• conhecimento da margem de contribuição de cada produto; 

• otimização dos resultados operacionais da empresa com base na identificação 

do mix mais adequado de venda. 

Como desvantagens do sistema de custeio direto ou variável, pode-se citar: 

• restrições de ordem tributária e de princípios contábeis; 
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• maior grau de flutuação nos resultados apurados por causa do não-diferimento 

de custos fixos através dos produtos mantidos em estoque ou no processo de 

fabricação no final de cada período contábil; 

• dificuldade de definir os custos de comportamento efetivamente variáveis. 

 

Finalmente, o sistema de custeio ABC permite que os custos indiretos e de apoio 

sejam direcionados primeiro a atividades e processos e depois a produtos, serviços e 

clientes (COOPER; KAPLAN, 1998b). Nakagawa (1995, p. 40), considera o ABC como 

“uma metodologia desenvolvida para facilitar a análise estratégica de custos 

relacionados com as atividades que mais impactam o consumo de recursos de uma 

empresa”. A Figura 5 apresenta o modelo de custeio ABC. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 5 – Modelo de custeio ABC 
Fonte: Hansen e Mowen (2001) 

 

Segundo Brimson (1996), o sistema de custeio ABC divide a empresa em 

atividades, sendo estas definidas pelo o que a empresa faz (a forma como o tempo é 

gasto e os produtos do processo). O principal objetivo da atividade é converter recursos  

em produtos ou serviços.  

 Para o ABC a classificação de custos em fixo ou variável pode ser feita no 

contexto de uma hierarquização de atividades, analisando as diversas rotas de 

consumo dos recursos da empresa (NAKAGAWA, 1995).  O Quadro 2 apresenta as 

Custo dos Recursos 

Atividades e Processos 

Produtos, serviços e 

clientes 
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principais diferenças entre o método de custeio ABC e os métodos tradicionais, 

absorção e direto (VBC – Volume Basead Costing). 

 

Item ABC VBC 

Escopo Eficácia dos custos Custos para controle 

Objetivos Competitividade das empresas Elaboração de relatórios financeiros 

Gestão Visão ex-ante Visão ex-post 

Análise Visão tridimensional Visão bidimensional 

Mensuração Acurácia Exatidão 

Quadro 2 – Diferenças entre métodos de custeio ABC e VBC 
Fonte: NAKAGAWA (1995, p. 12) 

 

No entanto, ratifica-se a idéia de que cada empresa necessita optar pelo sistema 

de custeio que melhor atenda as suas necessidades. Nakagawa (1995, p. 54), 

argumenta que “cada método de custeio tem sua área própria e específica de eficácia, 

ou seja, um não substitui o outro, apenas se complementam”. 

 

2.7 Normalidade da estrutura de custos fixos da empresa 

 

Para a eficaz gestão dos custos da empresa é necessária a definição da 

normalidade de seus custos fixos. A normalidade dos custos fixos decorre da aceitação 

da estrutura de custos fixos em uma empresa (BRUNSTEIN; MIORI, 1988). Devem-se 

considerar alguns fatores básicos ao se estabelecer uma estrutura de custos fixos mais 

apropriados aos problemas e circunstâncias peculiares de cada empresa. Brunstein e 

Miori (1988) destacam as falácias mais comuns observadas na determinação da 

normalidade da estrutura de custos fixos de uma empresa: 

• Falácia do padrão setorial: aceitar padrões setoriais de normalidade de custos 

fixos pode ser enganoso, pois, a competitividade tem levado à diferenciação 
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dos produtos e o ponto de partida precisa ser a estratégia da empresa não a do 

setor/concorrentes. 

• Falácia dos padrões históricos: utilizar padrões históricos leva o empresário a 

aceitar o passado como algo irremovível, o que pode prejudicar sua 

competitividade. 

• Falácia da lista de fatores: a lista de fatores é simplista por não considerar 

outros fatores sistêmicos, tornando-se uma “colcha de retalhos”, uma relação 

de fatores normalmente desvinculada da estratégia da empresa, não coesa e 

com fatores não inter-relacionados. 

• Falácia da análise individual e simplista de cada fator: para piorar a lista de 

fatores, analisá-los de forma segregada aumenta a ineficiência da 

determinação da estrutura de custos fixos. Por exemplo, determinar um custo 

fixo somente pelo percentual de participação nas vendas da empresa torna-se 

restritivo. Uma situação complexa não pode ser resolvida rapidamente por meio 

de cálculo e análise de um índice ou percentual. 

• Falácia do imediatismo na análise: sugerir que deve acontecer uma caçada aos 

custos fixos nos períodos recessivos leva à idéia de não observância dos 

custos fixos em períodos de recuperação e de cortes inconseqüentes nos 

recursos humanos e materiais da empresa. Além disso, considerar que o 

mercado absorve os custos conduz naturalmente a empresa a não procurar 

melhorar sua competitividade para enfrentar períodos recessivos, além de 

deixar de realizar maiores lucros. 

• Falácia da análise do gráfico do ponto de equilíbrio: a análise do gráfico do 

ponto de equilíbrio pressupõe que se deva levar em consideração somente a 

variação do volume de vendas para uma dada estrutura de custos, 

desconsiderando os objetivos estratégicos da empresa. 

 

Diante destas falácias comumente verificadas, os autores sugerem uma 

abordagem sistêmica para a determinação da normalidade de custos fixos. A 
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abordagem sistêmica elimina diversas falácias, pois permite a compreensão do 

ambiente empresarial e sua dinâmica. Esta abordagem pode ser considerada como 

Abordagem Ecológica de Planejamento Estratégico. 

A abordagem sistêmica proposta abrange o planejamento estratégico da 

empresa. Ou seja, devem-se analisar todos os agentes (organizações) que direta ou 

indiretamente interajam com a empresa, pois estes determinam as regras de 

comportamento da empresa ou as denominadas ‘regras do jogo’.  

Para facilitar a análise dos agentes que interagem com a empresa, os autores 

recomendam que se categorizem as organizações seguindo o seu tipo de 

envolvimento: regulamentadores (governo, sindicatos); fornecedores (recursos 

humanos, componentes, recursos monetários); concorrentes (nacionais e 

multinacionais); clientes (indústrias, comércio, instituições financeiras) e 

complementares (montadoras de periféricos, instituições financeiras). 

Analisando os agentes que interagem com a empresa, chega-se a pontos de 

análise como: as ameaças e oportunidades e os pontos fracos e fortes da empresa. 

Estes pontos permitem à empresa chegar à sua missão estratégica. A missão 

estratégica será então detalhada nos planos táticos e operacionais da empresa 

(especificando objetivos, estratégias, políticas, programas de ação), levando por 

conseqüência, à estrutura ideal de custos fixos ou de normalidade para a empresa. 

Assim, a estrutura de normalidade de custos fixos é justificada, pois está 

relacionada com a missão estratégica da empresa. Salienta-se que as ‘regras do jogo’ 

mudam constantemente em um ambiente competitivo, sendo necessária a permanente 

reavaliação dos planos estabelecidos, naturalmente modificando a estrutura de custos 

fixos, tornando-a sempre dinâmica e adaptada à missão ou opção estratégica da 

empresa. 
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2.8 Gestão de custos x processos produtivos 

 

 Para Lawson (2003), para determinar o custo dos produtos, é necessário 

responder basicamente duas questões: que custos devem ser atribuídos aos produtos? 

Como se devem alocar esses custos? Para responder a estas questões é necessário 

definir a capacidade de produção e suas possíveis medições. 

 Gaither e Frazier (2001, p.170), definem capacidade de produção como, “a 

cadência máxima de produção de uma organização”. A alocação de custos deve levar 

em conta a capacidade produtiva, pois esta tem efeito sobre o volume e custos dos 

produtos. Portanto, a empresa precisa adotar um referencial de capacidade produtiva 

para alocar mais adequadamente os custos dos produtos. 

Cooper e Kaplan (1998a) destacam como referencial de capacidade produtiva, 

as capacidades: teórica, prática, orçada ou histórica e a normal. Um referencial 

existente, porém não utilizado, é a capacidade teórica da máquina. Esta capacidade 

não é utilizada, pois se trata de um padrão que provavelmente não poderá ser 

alcançado, uma vez que naturalmente acontecerão, por exemplo, manutenções dos 

equipamentos, ausência de funcionários, flutuações de pedidos, outros eventos. 

Outro referencial que pode ser utilizado é a capacidade prática máxima. A 

capacidade prática máxima é o resultado da capacidade teórica menos os eventos 

naturais. Também pode ser utilizado como referencial o método do volume ou 

capacidade orçada ou histórica.  Outra forma de referencial ou denominador seria a 

utilização da capacidade normal, que é um ajuste entre o valor orçado/histórico e a 

capacidade prática.  

 Lawson (2003) considera muito importante escolher a capacidade produtiva mais 

adequada para alocar custos. Qualquer capacidade ociosa significativa e alocada aos 

produtos pode resultar em uma grande distorção dos custos, podendo levar a uma 

tomada de decisão disfuncional. 

Para Cooper e Kaplan (1998a), as empresas ao calcularem o custo de 

capacidade baseadas no histórico, correm o risco de entrar em uma espiral mortal, 
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quando a demanda cai baixo da capacidade prática. A espiral mortal pode ocorrer, por 

exemplo, quando não se consideram eventos atípicos do período, levando os gerentes 

a tomarem decisões incorretas, pois os custos podem ser distorcidos. Outro exemplo, 

da espiral da morte ocorre ao se subutilizar um novo equipamento, devido à distribuição 

histórica dos custos.  

Cooper e Kaplan (1998a), com base em quatro argumentos, defendem o uso da 

capacidade prática como referencial ou denominador para a alocação das despesas de 

capacidade, porque esta: 

1) Evita as espirais da morte. 

2) Possui base mais estável para se verificar ganhos ou perdas de 

produtividade, pois evita análises distorcidas na elevação ou redução da 

capacidade de demanda. 

3) O custo da capacidade ociosa ou excessiva pode ser separado em uma 

alínea distinta, tratando-o e analisando-o separadamente dos produtos. 

4) Apresenta duas vantagens de destaque nesta separação: evita distorções no 

custo dos produtos e fornece a possibilidade de analisar e tomar decisões 

acerca da situação de ociosidade ou excesso do período, evitando pressionar 

de forma errônea os preços dos produtos. 

 

Lawson (2003), também defende o uso da capacidade prática, e destaca que 

alguns gestores preferem trabalhar com o conceito de capacidade teórica. Aqueles que 

defendem o uso da capacidade teórica argumentam que a noção de capacidade prática 

ignora as atividades associadas a períodos improdutivos, que por não gerarem valor, 

deveriam ser minimizadas. O autor, porém, alerta que estes períodos fazem parte da 

produção e que também fazem parte dos custos. 

Para Gaither e Frazier (2001), após estimar a capacidade do processo produtivo, 

selecionando a melhor medida de capacidade é necessário, duas outras etapas: prever 

as necessidades da capacidade futura de longo prazo para os produtos e serviços e 

identificar e analisar as fontes para atender as necessidades futuras de capacidade e 
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escolher dentre as fontes alternativas de capacidade. Destaca-se que em uma atividade 

como a pesqueira, marcada pela imprevisibilidade torna-se mais difícil as duas últimas 

etapas para o planejamento do processo produtivo. 

 

2.9 Modelo econômico de referência 

 

Para análise da situação de uma empresa é necessário que o gestor tenha uma 

ferramenta de decisão capaz de atender às especificidades de seu negócio. Brunstein 

(2005) sugere um modelo econômico descritivo que se baseia no custeio direto e utiliza 

o método de margem de contribuição.  

O modelo econômico descritivo sugerido por Brunstein (2005) considera alguns 

elementos a seguir detalhados: receita líquida; custos fixos e variáveis; margem bruta 

de contribuição; margem semibruta de contribuição; custos e despesas fixas gerais e 

resultado do período da empresa. 

• Receita líquida: é a diferença entre a receita bruta e as DPF - despesas 

proporcionais ao faturamento (impostos, fretes, seguros, despesas com 

vendas, financeiras, marketing e inadimplência). 

• Custos fixos e variáveis: já conceituados anteriormente, sendo relevante a 

sua separação e identificação. 

• Margem bruta de contribuição (MBC): é a diferença entre a receita líquida 

do produto/serviço e os custos variáveis. 

•  Margem semibruta de contribuição (MSBC): é a diferença entre a MBC do 

produto/serviço e os custos ou despesas fixas próprias identificadas. 

• Custos e despesas fixas gerais comuns: compreendem gastos que não 

podem ser associados diretamente ao produto/serviço. 

• Resultado do período da empresa: obtido pela diferença entre as somas 

das MBC e MSBC de produtos/serviços menos os custos e despesas fixas 

gerais comuns. 

A Figura 6 a seguir apresenta o modelo econômico descritivo da empresa. 
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Figura 6 – Modelo econômico descritivo da empresa 
Fonte: Brunstein (2005, p. 10) 
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           Como já destacado, por meio de um modelo descritivo é possível analisar como 

os resultados parciais e globais da empresa são gerados. Segundo Brunstein (2005) o 

emprego do modelo econômico descritivo permite ao gestor analisar as relações 

econômicas envolvidas na empresa, e conhecer os resultados obtidos de produtos, 

serviços, atividades operacionais, postos, agências, filiais e divisões.  

 Assim, o gestor pode comparar o atual resultado com os objetivos e metas 

estabelecidas pela empresa, e se for o caso, buscar possibilidades de melhorias. Após 

a análise e comparação com os atuais resultados gerados e os desejados, algumas 

possibilidades de melhorias nos resultados podem ser implementadas, conforme 

destaca-se no Quadro 3. 

 
Opção Possibilidades O que Procurar 

-Aumento das receitas dos 
produtos. 

-Melhor relação preço x quantidade. 

 

-Transferência de produtos de um 
mercado para outro. 

 

-Melhorar a quantidade e a qualidade das 
vendas. 

Melhoria da Margem-
Bruta de Contribuição 

dos 
Produtos  -Redução de Custos Variáveis -Redução direta do montante de custos 

variáveis para uma mesma quantidade 
produzida. 

 

-Operação a níveis mais econômicos de 
produção. 

 -Redução dos custos e 
despesas  fixas gerais comuns. 

-Reestruturação administrativa. 

 

-Reorganização industrial. 
Melhoria dos 

resultados gerais e 
de atividades 
operacionais -Redução dos custos e 

despesas fixas próprias 
identificadas. 

-Aprimoramento de métodos e 
procedimentos. 

Geração de novas 
Margens Brutas de 

Contribuição 

-Buscar novos produtos ou 
serviços que utilizem as 
mesmas instalações e 
propiciem MBC adicionais. 

-Oportunidades de usos alternativos de 
instalações e atividades atuais da 
empresa. 

Quadro 3 – Possibilidades de melhorias nas empresas 
Fonte: Brunstein (2005, p. 13) 
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Salienta-se que cada empresa tem uma história e um contexto diferenciado. 

Mesmo empresas pertencentes à mesma indústria têm características próprias que 

precisam ser consideradas na análise econômica para tomada de decisão. No entanto, 

a análise de custos e receitas com a otimização da MBC é o modelo proposto para as 

empresas de beneficiamento do pescado. 

Poucos estudos têm sido realizados com vistas à especificidade da gestão 

econômica das empresas de manufatura do pescado. É interessante ressaltar uma 

dissertação de mestrado, elaborada por Cardoso (2006).  

Na pesquisa de Cardoso (2006) de caráter exploratório, o objetivo era analisar 

comparativamente a forma da gestão de custos de matérias-primas em empresas de 

conserva de pescado do Brasil e da Espanha, em face da escassez de pescado no 

mundo. 

O método escolhido foi o de multicasos e a coleta de dados foi realizada por 

meio de entrevistas com os gestores de 3 empresas de conserva de pescado no Brasil, 

situadas em Santa Catarina, e 2 empresas na Espanha.  

Todas as empresas de conserva de pescado do Brasil pesquisadas declararam 

que utilizam o método de custeio variável para fins gerenciais. Somente uma empresa 

da Espanha declarou que utiliza o método de custeio por absorção.  

No entanto, Cardoso (2006) encontrou incoerência nas respostas de 2 empresas 

brasileiras, na utilização do custeio variável, quando analisou a composição do custo 

dos produtos destas empresas. O autor constatou assim, que não havia uniformidade 

de aplicação e análise nos procedimentos de sistemas de gestão de custos nestas 

empresas. 

Acredita-se que a não utilização de um modelo econômico uniforme na gestão da 

empresa, pode levar o gestor em dado momento ao erro na tomada de decisões de 

curto prazo, com informações imprecisas e que podem colocar em risco a 

sustentabilidade da empresa no médio e longo prazo. 

 E, é com esta preocupação e considerando a importância e as principais 

especificidades já salientadas e comuns às empresas de manufatura do pescado de 
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origem extrativista é que estas empresas necessitam de um modelo de programação 

econômica capaz de auxiliá-las na tomada de decisão. 

 

2.10 Principais aborgagens e conceitos teóricos 

 

 O Quadro 4 apresenta as principais abordagens e os conceitos utilizados na 

fundamentação teórica e que oferecem sustentação à continuidade deste estudo. 

 

Abordagens Principais Conceitos Autores 

A indústria pesqueira 

A incerteza na oferta (quantidade, 
qualidade, e preço) é o principal 
desafio para as empresas de 
manufatura do pescado.  

Giulietti E Assumpção (1995); 
Siffert Filho; Faveert Filho (1998); 
Abdallah E Bacha (1999); MDIC 
(2003); Andrade (1998); Spillere; 
Beaumord (2006), IBAMA (2003; 
2008), GEP (2003; 2008). 

Estratégia competitiva 

A proposição de um modelo 
econômico deve considerar a 
estratégia competitiva da empresa, 
considerando as forças competitivas 
(ambiente) e as competências 
internas (recursos da empresa).  

Penrose (2006); Schumpeter 
(1983); Nelson e Winter (1982); 
Porter (1990;1991); Fleury e Fleury 
(2003); Hayes et al. (2008). 

 

Estratégia de produção 

A partir da opção do processo de 
produção da empresa deriva a 
abordagem e análise da estrutura de 
custos e receitas, ou seja, a 
programação econômica para a 
tomada de decisão. 

Brunstein (1994; 2005); Martinich 
(1997); Stevenson (2002)    

 

Gestão de custos 

Para decisões de investimentos e 
financiamentos do sistema produtivo, 
a gestão de custos possui caráter 
primordial para subsidiar a tomada de 
decisão dos gestores.  

Brunstein (2005); Cooper e Kaplan 
(1998a; 1998b) Nakagawa (1995); 
Perossi (1982); Pelói; Luz; Soicher 
(1995); Lawson (2003); Gaither e 
Frazier (2001) 

Quadro 4 – Principais abordagens e conceitos teóricos do estudo  
Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Procurou-se no Quadro 4 apresentar as abordagens e os principais conceitos 

que relacionados auxiliaram na condução e sustentação deste estudo. Assim, com base 
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na fundamentação teórica, que evidentemente não esgota outras abordagens, 

apresenta-se a seguir a metodologia utilizada e, posteriormente a análise dos dados 

coletados, de modo a atender o objetivo delimitado neste estudo.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Neste capítulo apresenta-se a metodologia utilizada para o desenvolvimento 

deste estudo. Inicialmente apresentam-se as questões norteadoras e a definição 

constitutiva dos termos da pesquisa. Posteriormente são caracterizados os métodos e 

as técnicas de pesquisa, bem como detalhada a unidade de pesquisa. Por fim, 

apresentam-se os procedimentos utilizados ao longo da pesquisa, as hipóteses e as 

limitações deste estudo.  

 

3.1 Questões norteadoras da pesquisa 

 

 As questões a seguir orientaram o protocolo da pesquisa. O protocolo é a 

descrição da pesquisa realizada em seus aspectos fundamentais e sistemáticos, desde 

a escolha do método, técnicas de pesquisa até os procedimentos da coleta e 

tratamento dos dados. 

• Como se caracteriza a atividade pesqueira no Brasil? 

• Quais são as etapas do processamento físico da manufatura do pescado de 

origem extrativista. 

• Que custos e despesas no processo produtivo podem ser identificados para a 

análise e a programação econômica nas empresas de manufatura do 

pescado de origem extrativista? 

• Qual modelo econômico poderia auxiliar os gestores das empresas de 

manufatura do pescado, na tomada de decisão de sua operação? 

• Como testar o modelo econômico proposto para a programação econômica 

em uma empresa de manufatura do pescado de origem extrativista? 
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3.2 Definição constitutiva de termos 

 

• Programação econômica: compreende a estrutura de custos e receitas 

operacionais da empresa (BRUNSTEIN, 2005). 

• Modelo econômico descritivo ou positivo, que demonstra o modo como os 

resultados econômicos são gerados (BRUNSTEIN, 2005). 

• Modelo econômico prescritivo ou normativo, que demonstra quais poderiam ser 

os resultados econômicos gerados após o aprimoramento (BRUNSTEIN, 

2005). 

• Sistema de operação da manufatura, utiliza recursos para transformar as 

entradas em alguma saída desejada (CHASE; JACOBS; AQUILANO, 2006). 

• Pescado de origem extrativista: peixes capturados, ou seja, aqueles não 

criados em cativeiro (GEP, 2008). 

• Custos: gastos diretamente relacionados à produção, para transformar matéria-

prima em produto acabado (ATKINSON et al., 2000; PASSARELLI; BOMFIM, 

2003). 

• Despesas: gastos com funções de apoio, venda, pós-venda e/ou de 

administração (PASSARELLI; BOMFIM, 2003). 

 

3.3 Método de pesquisa 

 

A partir do problema de pesquisa e das questões orientadoras o método 

selecionado foi o estudo de caso, combinado com elementos do método da pesquisa-

ação. Segundo Yin (2001), um estudo de caso é uma investigação empírica relacionada 

a um fenômeno dentro de seu contexto da vida real, devendo ser fortalecido por uma 

forte base teórica, em que o pesquisador possa se apoiar e enriquecer a análise dos 

dados coletados.  
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Já a pesquisa-ação é uma estratégia metodológica na qual existe ampla e 

explícita interação entre o pesquisador e as pessoas envolvidas na situação 

investigada. Da interação resulta a priorização dos problemas a serem pesquisados e 

das soluções a serem encaminhadas em ações concretas. O objetivo da pesquisa-ação 

é resolver ou esclarecer os problemas identificados na situação observada 

(THIOLLENT, 1992). 

Segundo Thiollent (1992; 1997) embora a pesquisa-ação não tenha uma forma 

totalmente predefinida, considera-se que tenha de modo geral, quatro grandes fases: 

1. Fase exploratória: o pesquisador e alguns membros da empresa detectam 

os problemas, as pessoas envolvidas e as possibilidades de ação. 

2. Fase de pesquisa aprofundada: a situação é pesquisada com diferentes 

tipos de instrumentos de coleta de dados. 

3. Fase de ação: busca-se divulgar os resultados, apresentar objetivos e 

propostas concretas de ações. 

4. Fase de avaliação: nesta fase observa-se e resgata-se o conhecimento 

produzido no decorrer da pesquisa. 

 

Neste estudo de caso a unidade de pesquisa é a indústria5 de manufatura do 

pescado no Estado de Santa Catarina. Basicamente existem dois tipos de empresas 

que beneficiam o pescado: empresas que manufaturam e vendem o peixe em conserva 

(enlatados) e aquelas que manufaturam e vendem o peixe in natura congelado. Foi 

selecionada neste estudo, uma empresa que manufatura o pescado na cidade de 

Navegantes (SC), que vende o peixe in natura congelado.  

A seleção se justifica pela importância da cidade de Navegantes e pela 

oportunidade oferecida pela empresa para o desenvolvimento deste estudo. A empresa 

que possibilitou o desenvolvimento deste estudo tem porte médio, sendo uma 

importante geradora de riquezas para a região. 

                                                 
5 Aqui é utilizado o conceito de Koutsoyannis (1979) em que as firmas ou empresas de um mesmo setor 
de atividade compõem uma indústria. 
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Juntas as cidades de Itajaí e Navegantes são os dois maiores portos pesqueiros 

do Estado de Santa Catarina. No período 2000-2005 estas duas cidades foram 

responsáveis por 86,38% da produção/recepção do pescado no Estado de Santa 

Catarina.  

 

3.4 Técnicas de pesquisa, coleta e tratamento dos dados 

 

A coleta de dados foi realizada por meio da técnica de triangulação, proposta por 

Triviños (1987), de modo a maximizar a compreensão do fenômeno estudado, 

compondo-se de entrevistas, análise documental/bibliográfica e pela observação livre. 

Ou seja, foram utilizados dados primários (análise de entrevistas e observação) e dados 

secundários (análise documental/bibliográfica). 

A entrevista trata-se de uma técnica que permite o desenvolvimento de uma 

estreita relação entre o pesquisador e os entrevistados. Pretendeu-se assim, aproximar 

o pesquisador dos gestores da atividade de manufatura do pescado, facilitando a 

interação e a coleta dos dados.  

Na análise documental/bibliográfica o objetivo foi analisar documentos internos 

da empresa; documentos legais, estatísticos e bibliográficos. Foram utilizados em 

especial, relatórios relacionados à atividade pesqueira retirados do endereço eletrônico 

da IBAMA, da FAO e do GEP. 

Já a observação livre ocorreu em diversas visitas ao processo produtivo da 

empresa. Nestas visitas foram realizados registros sistemáticos do fluxo de trabalho da 

empresa de manufatura do pescado que foram utilizados na entrevista exploratória.  

Além disso, nas visitas à empresa o pesquisador teve a oportunidade de interagir 

diretamente com o gerente, o proprietário e o médico veterinário responsável. Dessas 

interações o pesquisador pôde coletar informações e dados que de outro modo mais 

formal (por exemplo, com entrevistas estruturadas) não seria possível ou não se teria 

acesso. 

Os procedimentos metodológicos adotados para condução deste estudo são 

qualitativos e quantitativos. Para Richardson et al. (1999), o tratamento qualitativo 
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busca entender significados e características em situações específicas, já o quantitativo 

caracteriza-se pelo emprego da quantificação, tanto na coleta como no tratamento dos 

dados. 

Os dados coletados de fontes primárias e secundárias foram apresentados em 

textos explicativos, com Tabelas, Quadros, Figuras e Gráficos. Os indicadores da pesca 

(dados secundários) tiveram tratamento estatístico descritivo. 

 

3.5 Procedimentos utilizados na pesquisa 

 

O protocolo desta pesquisa, que oferece validação interna e externa à proposição 

do modelo, pode ser dividido em 5 partes: 

1) Definição do problema de pesquisa e questões norteadoras. 

2) Fundamentação teórica. 

3) Entrevistas exploratórias. 

4) Proposição do modelo. 

5) Teste do modelo. 

 

Acredita-se que a definição do problema de pesquisa e das questões 

norteadoras, bem como a fundamentação teórica, foram amplamente discutidas e 

exploradas. A seguir são apresentadas as demais partes do protocolo da pesquisa 

realizada. 

Foram realizadas entrevistas (APÊNDICE A) de caráter exploratório em duas 

empresas de manufatura de pescado. As entrevistas foram úteis na medida em que 

possibilitaram uma aproximação inicial do pesquisador com a unidade de pesquisa 

deste estudo. 

 Neste sentido, utilizou-se o roteiro de pesquisa com o objetivo exploratório 

(APÊNDICE A). As entrevistas ocorreram entre os meses de novembro de 2007 a 
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janeiro de 2008 e foram conduzidas de modo informal. Ou seja, o roteiro de pesquisa 

serviu de guia para o pesquisador realizar perguntas abertas aos entrevistados. Devido 

à dificuldade de aplicar o referido roteiro de pesquisa em empresas do setor não houve 

possibilidade de realizar pré-testes. 

Neste tipo de entrevista exploratória o pesquisador coleta informações, buscando 

contemplar aspectos relevantes que possam contribuir para uma resposta ao problema 

de pesquisa (RICHARDSON, 1999). Acrescente-se ainda que neste tipo de coleta de 

dados segundo Richardson (1999) pode ser utilizada uma amostra não 

necessariamente representativa. 

 A pesquisa exploratória aliada ao arcabouço teórico, fortaleceu a necessidade 

de um modelo de programação econômica para o sistema de manufatura do pescado 

extrativista. Assim, no período de março a julho de 2008, o modelo proposto foi testado 

em uma das empresas de manufatura de pescado.  

 Como caracterizado anteriormente, o método de estudo de caso foi combinado 

com alguns elementos da pesquisa-ação. O modelo econômico foi testado em uma 

empresa de médio porte, de manufatura de pescado extrativista (que vende o peixe 

congelado in natura). A empresa está situada na cidade de Navegantes/SC e, por 

solicitação e condição do proprietário, seu nome não poderá ser revelado neste estudo. 

 Por ocasião do teste do modelo foram utilizadas fases comuns em uma 

pesquisa-ação, conforme orienta Thiollent (1992; 1997): 

• Fase exploratória: o pesquisador, o gerente geral e o proprietário da empresa 

em conjunto detectaram as dificuldades e limitações do atual modelo 

econômico da empresa, ou melhor, a constatação da inexistência formal de 

um modelo ou ferramenta para a tomada de decisão. 

• Fase de pesquisa aprofundada: nesta fase foram consultados documentos 

internos e também o médico veterinário da empresa. Foram também 

realizadas observações e anotações sobre os tipos de processamento 

utilizados pela empresa e, por fim, a aplicação do modelo proposto por este 

estudo. 
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• Fase de ação: foram utilizados dados históricos da empresa, para o teste do 

modelo econômico proposto. Não foi possível a comparação entre os 

resultados existentes (devido à inexistência de um modelo/ferramenta 

anterior) e os obtidos com a aplicação do modelo econômico proposto. No 

entanto, os resultados obtidos com a aplicação do modelo foram 

apresentados e discutidos com o gerente geral e o proprietário da empresa. 

 

3.6 Hipóteses de pesquisa 

 

Hipóteses são respostas provisórias ao problema de pesquisa. Segundo Whetten 

(2003) a principal diferença entre proposições e hipóteses é que as últimas requerem 

medidas para serem corroboradas ou refutadas. Assim, as hipóteses seriam testadas 

com a comparação dos resultados históricos (modelo atual da empresa) com os 

resultados obtidos pelo modelo econômico proposto. Essa comparação possibilitaria a 

indicação de fatores positivos e limitantes do modelo proposto. 

• Hipótese Principal: a programação econômica para as empresas de 

manufatura do pescado deve adotar o modelo econômico que utilize o sistema 

de custeio direto e o método de margem de contribuição, pois as empresas 

operam com a incerteza na oferta da matéria-prima, que envolve 

processamentos diferenciados. Neste sentido, o modelo econômico proposto 

apresenta como cada tipo de pescado gera receita, paga seus custos e 

despesas e contribui com o resultado da empresa. 

• Hipótese Secundária: a estratégia de produção da empresa de manufatura do 

pescado não recebe apoio de um modelo econômico que considere amplamente 

as variáveis (internas e externas) na avaliação da sua programação econômica 

para a tomada de decisão do gestor. 
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3.7 Limitações da pesquisa 

 

 Em se tratando de uma proposição de modelo, algumas limitações devem ser 

consideradas: 

• Ampla dificuldade em acessar e obter dados e informações das empresas do 

setor pesqueiro. 

• Devido ao fato do teste do modelo ter sido realizado em uma empresa, os 

resultados e conclusões podem ser restritos. Porém, essa limitação merece 

uma ressalva uma vez que a pesquisa bibliográfica (dados secundários) e as 

entrevistas exploratórias (dados primários) apontaram similaridades entre os 

problemas enfrentados pelas demais empresas do setor. 

• A partir das informações e dos dados derivados do modelo econômico 

proposto e testado neste estudo, outras análises poderiam ser realizadas, de 

modo a subsidiar ainda mais os resultados alcançados neste estudo. 

• Atualmente a tomada de decisão é realizada sem o apoio de uma ferramenta 

de acompanhamento econômico. A empresa alvo do estudo de caso não tem o 

acompanhamento formal de sua estrutura de custos e receitas, para a tomada 

de decisão, o que dificultou comparações com o modelo proposto. 

• O desdobramento do modelo econômico descritivo proposto, para um modelo 

prescritivo ou normativo, que demonstraria quais poderiam ser as alterações 

nos resultados econômicos gerados após os aprimoramentos, foi limitado 

especialmente pela falta de um modelo utilizado pela empresa para possibilitar 

comparações. Além disso, existiram limitações relacionadas a essa nova e 

possível fase no processo da pesquisa. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Este capítulo caracteriza a unidade de pesquisa e apresenta o modelo 

econômico proposto por este estudo. Apresenta-se o teste ou a aplicação do modelo 

físico e do modelo econômico. 

 

4.1 Caracterização da unidade de pesquisa 

 
A costa de Santa Catarina tem extensão de 531 km, correspondendo a 7% do 

litoral brasileiro. Abrange 34 municípios, com população de 1.917.719 pessoas 

(FUNDAÇÃO PROZEE, 2005). A Figura 7 apresenta a região costeira do Estado de 

Santa Catarina e faz referência aos locais de pesca artesanal e industrial. 

 

 
Figura 7 - Municípios costeiros do Estado de Santa Catarina 
Fonte: A pesca de Santa Catarina (2008) 
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 Na região sul do Brasil, em especial no Estado de Santa Catarina, a atividade 

pesqueira é realizada de forma artesanal e industrial. A pesca industrial ocorre nas 

localidades que possuem infra-estrutura como portos, empresas de processamento e 

postos de abastecimento náutico. 

 Andrade (1998) argumenta que apesar da menor contribuição econômica da 

pesca artesanal, sua importância social é elevada uma vez que é freqüentemente a 

atividade única ou principal de famílias de baixa renda. A Tabela 13 apresenta a 

produção pesqueira desembarcada em Santa Catarina, entre 1990 e 2005, segundo 

estimativas do Grupo de Estudos da Pesca (GEP). 

 
Tabela 13 – Produção pesqueira pelágica e demersal6 de SC - 1990-2005 – em Kg 

Ano Pesca Industrial Pesca Artesanal Total 

1990 64.500.937 9.240.542 73.741.479 

1991 80.867.401 6.015.215 86.882.616 

1992 77.413.106 6.627.380 84.040.486 

1993 97.694.440 5.907.667 103.602.107 

1994 115.313.722 8.298.148 123.611.870 

1995 75.182.059 6.049.081 81.231.140 

1996 95.589.687 7.958.804 103.548.491 

1997 118.278.634 9.045.396 127.324.030 

1998 123.674.707 9.445.036 133.119.743 

1999 76.523.182 3.533.135 80.056.317 

2000 71.041.835 6.697.165 78.009.000 

2001 110.618.720 7.537.500 118.156.220 

2002 110.044.938 8.077.000 118.121.938 

2003 106.891.891 8.687.500 115.579.931 

2004 104.756.484 8.788.000 113.544.484 

2005 106.382.407 Não disponível 106.382.407 

 Fonte: GEP (2008) 

   

                                                 
6 Uma forma de classificar os peixes é de acordo com o ambiente onde vivem e se alimentam. Os 
pelágicos vivem principalmente entre 0 e 200 m, nadam continuamente na faixa próxima da superfície da 
água. Os demersais vivem e/ou alimentam-se sobre ou próximo ao fundo do mar, entre 0 e 200 m. Os 
batipelágicos vivem principalmente em águas de grandes profundidades. E os batidemersais fazem 
grandes migrações verticais diárias, aproximando-se da superfície à noite e vivendo em águas profundas 
durante o dia (FROESE; PAULY, 1998). 
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A principal espécie capturada em Santa Catarina é a sardinha. A Tabela 14 

destaca a produção pesqueira por espécie em 2005. 

 

Tabela 14 – Espécies capturadas em Santa Catarina – 2005 

Espécie Kg 

Sardinha 30.715.255 

Bonito-listrado  15.681.285 

Corvina 12.558.659 

Castanha 4.224.284 

Cabra 3.467.535 

Abrótea  2.973.386 

Pescada 1.489.803 

Cavalinha 1.219.830 

Sub-total 72.330.037 

Outras espécies de peixes 29.311.584 

Moluscos 1.522.591 

Crustáceos 3.218.195 

Total Geral 106.382.407 

Fonte: GEP (2008) 

 

Os dois maiores portos pesqueiros do Estado de Santa Catarina são Itajaí e 

Navegantes. No período 2000-2005 as duas cidades foram responsáveis por 86,38% 

da produção/recepção do pescado no Estado. O Gráfico 5 demonstra a produção 

pesqueira desembarcada por porto pesqueiro, acumulada no período 2000-2005. 
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381.576.999

145.084.010

54.956.808
26.022.228 1.019.535 1.076.696

Itajaí Navegantes Laguna Porto Belo Florianópolis Outros Portos
Pesqueiros

 
Gráfico 5 – Produção pesqueira acumulada em SC – 2000-2005 – em Kg 
Fonte: Elaborado a partir de dados do GEP (2008) 

  

 As cidades de Itajaí e Navegantes estão localizadas na região do Vale do Itajaí. 

Até o início da década de 1960 Navegantes era Distrito de Itajaí. 

 O município de Itajaí tem uma população estimada em 2007 pelo IBGE (2008) 

de 163.218 habitantes, está a 94 km de distância da capital do Estado. Como limítrofe 

tem ao norte a cidade de Navegantes, ao sul a cidade de Camboriú e Balneário 

Camboriú, a Oeste as cidades de Ilhota, Brusque e Gaspar e a leste o Oceano 

Atlântico. Além da pesca, Itajaí congrega outra importante atividade econômica, o porto 

de embarque e desembarque de cargas em geral. Segundo Spillere e Beaumord (2006) 

a indústria do pescado representa 30% do total do parque industrial de Itajaí. 

 Já o município de Navegantes é composto por uma população estimada em 

2007 pelo IBGE (2008) de 52.638 habitantes, está a 99 km de distância da capital do 

Estado e a 1 km de Itajaí. Em Navegantes está situado o aeroporto que atende a várias 

cidades da região. No ano de 2007 foi inaugurado em Navegantes um porto também 

com a finalidade de movimentação de cargas em geral, que contribuirá 

significativamente para o desenvolvimento do município e da região. 

 A Figura 8 apresenta um mapa localizando as cidades Itajaí e Navegantes, 

separadas pelo Rio Itajaí-Açú. 
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Figura 8 – Cidades de Itajaí e Navegantes  
Fonte: http://maps.google.com.br 

 

 Como pode-se observar na Figura 8, devido à proximidade geográfica das 

cidades de Itajaí e Navegantes, com relações sociais e econômicas muito estreitas, as 

movimentações operacionais de descargas e a comercialização de pescado não podem 

ser analisadas separadamente. Estas duas cidades possuem o maior parque industrial 

pesqueiro do Estado de Santa Catarina (OLIVEIRA, 1995; ANDRADE, 1998). 

 

4.1.1 Dificuldades e limitações da indústria pesqueira catarinense 

 

 Os parques industriais de Itajaí e Navegantes têm atividades que englobam 

desde a captura até a comercialização do pescado. A última pesquisa realizada em 

2001 pelo GEP (2003), apontou 64 empresas de pesca. Acredita-se que o parque 

industrial das duas cidades tenha atualmente um número maior de empresas, porém 

não foi encontrada uma fonte que possa sustentar tal suposição. A Tabela 15 apresenta 

os resultados. 

  
 
 
 

Rio Itajaí-Açú 

Mar 
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Tabela 15 – Empresas de pesca situadas em Navegantes e Itajaí 

Ramo de atividade Número 
empresas 

% Participação 

Captura 30 46,88 

Beneficiamento 3 4,69 

Comercialização 6 9,38 

Captura/Comercialização 3 4,69 

Captura/Beneficiamento/ Comercialização 10 15,63 

Beneficiamento/ Comercialização 12 18,75 

TOTAL 64 100,00 

Fonte: GEP (2003) 

 

 Segundo a pesquisa do GEP (2003) as empresas identificadas em Itajaí e 

Navegantes geram 6.482 empregos diretos (administração, linha de produção, 

pescadores). A pesquisa identificou ainda 112 empresas que prestam serviços de apoio 

para as 64 empresas de pesca. Também foi salientada na pesquisa a informalidade 

como característica da atividade do pescado na região. 

 Zonta (2006) destaca que o Sindicato das Indústrias da Pesca de Itajaí e 

Região (SINDIPI) estima que o setor pesqueiro catarinense atualmente gera 15 mil 

empregos diretos. Já Faria (2006) aponta os dados do Sindicato dos Pescadores 

(SINDIPESCA) que estima que o setor gere em Santa Catarina, 47 mil empregos 

formais e informais e destes somente cerca de 37% (17 mil) trabalham na área 

industrial.  

 As dificuldades das empresas de pesca de Itajaí e Navegantes são destacadas 

por Andrade (1998): 

• perdas ocorridas entre a pesca e a comercialização: o ineficiente 

acondicionamento e conservação do pescado no barco, resulta em peixes de 

baixa qualidade; o rejeito da pesca, particularmente no arrasto de fundo, 

prejudica a sustentabilidade do ecossistema; 
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• limitação da diversidade de pescados, levando a empresas a operaram com 

ociosidade; 

• dificuldade de agregar valor ao pescado capturado. 

  

 Andrade (1998), destaca ainda que a crise da indústria da pesca é em grande 

parte decorrente dos anos 1970, em que a política governamental de incentivos 

proporcionou a instalação de um grande parque industrial super dimensionado, hoje 

operando com ociosidade. Na época havia relativa abundância de matéria-prima e 

esperava-se que a mesma fosse contínua, até com possibilidade de expansão.  

 Além disso, para Spillere e Beaumord (2006) nos municípios de Itajaí e 

Navegantes, podem ser destacadas questões ambientais verificadas em mar aberto, 

como a sobreexplotação7 dos recursos e o manuseio inadequado. O manuseio 

inadequado, provoca perdas expressivas em relação ao volume do pescado capturado 

e à redução da qualidade da matéria-prima destinada à industrialização. Além disso, 

existem também impactos ambientais originados pela operação do parque industrial, 

como os resíduos sólidos, e o uso excessivo de água. 

 É relevante a importância sócio-econômica da indústria do pescado nos 

municípios de Itajaí e Navegantes. Segundo dados do Gep (2008) estas duas cidades 

no ano de 2005 foram responsáveis pelo desembarque de 89.350 toneladas (84%) de 

produção pesqueira do Estado de Santa Catarina. 

 Pode-se salientar que a região Sul produziu 236.586 toneladas de pesca no 

ano de 2005 (23,45% da produção nacional). Sendo que deste total, 159.683 toneladas 

da pesca, foram de origem extrativa e 76.902 toneladas de pesca da aqüicultura 

(IBAMA, 2008). Diante do potencial de pesca estimado pelo MDIC (2003) de 180 a 290 

mil/toneladas ano em águas rasas, e 370 mil/toneladas ano em águas profundas, 

totalizando valores entre 550 a 660 mil/toneladas ano, contata-se que só na captura 

extrativista, já se observa o grande potencial a ser explorado na região. 

                                                 
7 Explotação é a retirada de recursos, para fins de beneficiamento, transformação e utilização do 
pescado. 
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 A indústria pesqueira pode ser caracterizada como uma atividade de alta 

complexidade. Este setor pode influenciar os costumes alimentares da população, 

conseqüentemente melhorando sua qualidade de vida. Além disto, a atividade 

pesqueira está diretamente ligada a sustentabilidade do ecossistema. 

 Assim, considera-se importante e relevante um estudo mais aprofundado sobre 

um modelo econômico para as empresas de manufatura do pescado extrativista. Desta 

forma, acredita-se que essas empresas poderão se posicionar estrategicamente de 

forma mais eficaz.  

 

4.2 Proposição do modelo econômico 

  

 Esta seção apresenta o modelo econômico proposto por este estudo. O modelo 

a seguir, é fruto das investigações teóricas e da pesquisa de campo exploratória. O 

modelo econômico foi testado em uma empresa de manufatura de pescado extrativista, 

situada na cidade de Navegantes/SC.  

 

4.2.1 Análise dos dados da pesquisa exploratória  

  

 Nos meses de novembro de 2007 a janeiro de 2008 foi aplicado o roteiro para 

entrevista exploratória (APÊNDICE A) com gestores de 2 empresas situadas em 

Navegantes e Itajaí, que beneficiam o peixe para venda in natura congelado. Por 

solicitação das empresas, seus nomes serão preservados, sendo denominadas por 

empresa X e Y. 

 Na empresa X foram entrevistados o gerente geral e posteriormente o 

proprietário e fundador da empresa. O gerente geral está na empresa e ocupa este 

cargo há 5 anos, e cursou o ensino superior com pós-graduação (especialização). Tem 

larga experiência na gerência financeira. Já o proprietário da empresa concluiu o ensino 

médio, e tem vasta experiência e conhecimento no manejo do pescado, pois trabalhou 



 88 

em grandes empresas de pescado da região. A empresa X está operando há 12 anos 

no setor e não possui embarcações para captura e terceiriza o transporte dos produtos 

comercializados.  

 Na empresa Y foi entrevistado o proprietário que atua no ramo há muitos anos 

e fundou a empresa há 20 anos. A empresa adquiriu embarcações pesqueiras nos 

últimos 8 anos e conta com frota própria para o transporte rodoviário do pescado. No 

entanto, utiliza também embarcações pesqueiras e veículos de transporte rodoviário de 

terceiros. 

 Entre as principais dificuldades apontadas pelos gestores das empresas, o 

principal aspecto destacado é a falta de um sistema de custos mais preciso e rápido 

para apoiar a tomada de decisões. A oscilação dos preços de compra e venda do 

pescado pode ser monitorada, entretanto, a quantidade e a qualidade da matéria-prima 

apresentam elevado grau de incerteza. Foi mencionado também que o 

desenvolvimento de alianças estratégicas não ocorre neste setor.  

 De acordo com os gestores de ambas as empresas o gerenciamento dos 

custos de processamento das diversas empresas neste segmento ocorre de forma 

rudimentar, baseado principalmente pelo feeling dos gestores. Os gestores admitem no 

entanto, que devido à complexidade do setor e o acirramento da competitividade neste 

mercado uma ferramenta específica seria uma significativa vantagem competitiva.  

 As decisões de aquisição da matéria-prima estão concentradas nos 

proprietários e no gerente geral da empresa X. A compras ocorrem diariamente de 

acordo com a oferta existente no mercado, e a capacidade produtiva das empresas. 

Segundo as informações dos gestores todas as empresas do ramo seguem o mesmo 

modelo de aquisição de matéria-prima, pois não é viável a constituição de estoques de 

longo prazo.  

 Os gestores destacaram que a maioria das empresas do setor não utiliza a 

prática de estocar matéria-prima congelada in natura. De acordo com os gestores no 

processamento ocorrem perdas significativas da matéria-prima, e este fato torna 

inviável congelar o pescado antes do processamento. Foi citado pelos gestores que já 

tentaram diversas vezes o desenvolvimento de parcerias com fornecedores de matéria-
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prima, porém não tiveram êxito e estas parcerias não são utilizadas por outras 

empresas neste segmento.  

 Foi destacado também pelos gestores entrevistados que algumas empresas 

utilizam frota própria de captura. No entanto, estas frotas servem somente para apoiar 

as atividades uma vez que mesmo com frotas próprias as empresas necessitam realizar 

freqüentes aquisições no mercado interno e externo. Inclusive o gestor da empresa Y 

que possui embarcações próprias de captura de pescado, reforça a necessidade de 

realizarem freqüentes compras de matéria-prima no mercado. 

 Ambas as empresas possuem a maioria dos clientes nas regiões Sudeste, e 

Nordeste do País, e afirmam que os índices de inadimplência são bastante reduzidos 

por tratar-se de grandes clientes. A empresa X realiza constantemente investimentos 

com os lucros gerados pelo próprio negócio. Atualmente o objetivo reside em realizar 

investimentos para agregar valor ao pescado e ampliar a capacidade produtiva.  

 Observa-se que a pesquisa exploratória aliada à pesquisa bibliográfica, reforça 

a tese da necessidade de uso de um modelo de programação econômica para o 

sistema de manufatura do pescado.  

 

4.2.2 Definição das variáveis da pesquisa 

 

A Figura 9 a seguir, apresenta os constructos ou variáveis já delineadas ao longo 

da pesquisa teórica e de campo. Estas variáveis foram consideradas para propor o 

modelo de programação econômica para empresas de manufatura do pescado.  

 Segundo Whetten (2003) uma pesquisa precisa estar bem fundamentada, no 

‘como’ e em ‘o quê’, pois fornecem uma estrutura para padrões de interpretação e 

descrição e os ‘por quês’ fornecem explicações. Assim, uma boa teoria (ou modelo) 

deve incluir descrição (como; o quê) e a explicação (por quê). 

 Neste sentido o modelo proposto descreve como / o quê - construir um modelo 

econômico com o sistema de custeio direto e o método de margem de contribuição; por 

que - as empresas operam com a incerteza no tipo de oferta da matéria-prima, que 
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envolve processamentos diferenciados e o modelo econômico proposto apresenta 

como cada tipo de pescado gera receita, paga seus custos e despesas e contribui com 

o resultado da empresa. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9 – Constructos/variáveis da pesquisa 
Fonte: elaborada pelo autor 

 

A Figura 9 busca atender basicamente aos objetivos metodológicos: 

• Constituir constructos ou variáveis operacionais para subsidiar a proposta do 

modelo econômico para as empresas de manufatura de pescado. 

• Oferecer validação interna e externa ao modelo proposto, ou seja, porque é 

relevante ‘especificamente’ para empresas de manufatura de pescado, uma 

análise econômica alternativa e/ou diferenciada de outros setores. 

  

Assim, com base nas variáveis selecionadas, pretende-se testar nas empresas 

de manufatura do pescado o modelo econômico descritivo de Brunstein (2005) que 
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utiliza o sistema de custeio direto e o método de margem de contribuição, apresentado 

anteriormente pela Figura 6.  

 A proposta deste modelo econômico considerou o ambiente externo em que as 

empresas de manufatura de pescado estão inseridas, e colherá informações internas 

nas empresas ao ser testado. 

É importante relembrar que utilizando a metodologia de Brunstein (2005), neste 

tipo de estudo pode-se aplicar o modelo econômico nas empresas de manufatura da 

pesca, e este poderia se desdobrar em duas etapas: 

1. Modelo Descritivo ou Positivo: que demonstre o modo como os resultados 

econômicos são gerados. 

2. Modelo Prescritivo ou Normativo: que poderia demonstrar quais seriam os 

resultados econômicos gerados após o aprimoramentos. 

 

4.2.3 Definição conceitual das variáveis  

 

 As variáveis operacionais, que oferecem validação interna e externa ao modelo 

proposto, foram discutidas ao longo da fundamentação teórica, destacando-se: 

GIULIETTI E ASSUMPÇÃO (1995); SIFFERT FILHO; FAVEERT FILHO (1998); 

ABDALLAH E BACHA (1999); MDIC (2003); ANDRADE (1998); SPILLERE; 

BEAUMORD (2006). Além disso, as entrevistas (pesquisa exploratória) reforçaram o 

referencial teórico. 

• Limitadas pesquisas para novas opções tecnológicas e de matéria-prima: o 

grau de apropriabilidade dos resultados da pesquisa, de novos bancos de 

pesca e espécies é restrito. Com isso, o incentivo privado à pesquisa tende a 

ser insuficiente, necessitando de incentivos públicos. 

• Oscilação no preço de venda: o preço é dado pelo mercado. 

• Incerteza na oferta e preço de matéria-prima: incerteza na oferta do pescado 

extrativista referente à quantidade, qualidade, e preço do pescado. 
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•  Desarticulação na cadeia produtiva: armadores, empresas de 

beneficiamento, intermediários e varejistas são agentes estanques ou isolados, 

ou seja, alianças estratégicas ou outras formas de articulação praticamente 

inexistem. 

• Dificuldade na obtenção de crédito: situação de dificuldade na obtenção de 

crédito para financiar o giro e investimentos de capital. 

• Estratégia da empresa: escolha/opção da empresa, decorrente da estrutura 

de mercado em que atua; de suas competências; da matriz tecnológica de 

produção; de sua missão e visão. 

• Custos e despesas: relacionadas ao tipo de processamento do pescado. 

• Estratégia de produção: tipo de políticas e planos de ação na utilização dos 

recursos da empresa de modo a se manter competitiva no mercado, e, gerando 

riqueza aos proprietários. 

 Assim, considerando-se as variáveis delineadas, a seguir apresenta-se o modelo 

físico e econômico de uma empresa do setor pesqueiro. 

 

4.2.4 Aplicação do modelo proposto: modelo físico  

 

 O teste do modelo econômico foi realizado em uma empresa de manufatura de 

pescado, situada na cidade de Navegantes/SC. A empresa manufatura o pescado de 

origem extrativista e vende três tipos de produtos: filé de peixe, peixe em posta e o 

peixe inteiro.  

 O processamento do pescado tem como característica uma primeira etapa 

realizada de forma conjunta. Após o processamento conjunto, de acordo com o tipo de 
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produto (filé de peixe, peixe em posta e o peixe inteiro), ocorre um processamento 

adicional obrigatório. 

 Conforme já mencionado, a oferta do pescado é incerta (quantidade, qualidade 

e preço), assim deve-se ressaltar que estas condições de mercado em que a empresa 

opera, comprando sua matéria-prima são extremamente importantes para a operação 

da empresa. Na etapa do processamento conjunto o pescado é recepcionado e recebe 

uma classificação relacionada ao seu peso e tamanho (P – pequeno; M – médio; G – 

grande). Essa classificação de tamanho depende do tipo de peixe recebido.  

 Na inspeção da qualidade verifica-se também as condições físicas do pescado. 

Ou seja, o pescado pode conter resíduos indesejados como óleo, demais detritos ou 

estar parcialmente danificado. Além disso outro fator que influencia na qualidade é a 

data em que foi realizada a captura em relação ao momento do desembarque.  

 Ressalta-se que as embarcações ficam em média períodos de duas a três 

semanas realizando a captura no mar. No desembarque existem espécies capturadas 

em períodos diferentes, e as variações do estado de conservação do pescado estocado 

no barco podem ter influenciado na qualidade do peixe. A frota pesqueira existente 

possui embarcações com condições de conservação dos peixes bastante irregulares. 

Após passar pela classificação e inspeção o peixe é acondicionado em câmaras 

frias enquanto aguarda o início da etapa seguinte. Na etapa seguinte é realizada a 

limpeza dos peixes, com a evisceração e lavagem. A Figura 10 ilustra essa etapa do 

processamento conjunto. 
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Figura 10 – Etapa de limpeza do pescado 
Fonte: o autor 

  

 Na etapa de limpeza do pescado verifica-se uma perda substancial do peso, 

que é estimada entre 40% a 60%, dependendo do tipo de peixe. Essa perda (resíduo) é 

posteriormente vendida.  

 A venda deste resíduo é realizada para empresas que se responsabilizam pela 

coleta dos resíduos. Esta coleta deve ocorrer com freqüência pois de modo contrário, 

estes resíduos podem gerar contaminação dos estoques mantidos pela empresa de 

manufatura. 

 A Figura 11 a seguir apresenta o modelo físico do processamento conjunto. 
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Figura 11 – Modelo físico: processamento conjunto do pescado 
Fonte: elaborada pelo autor 

  

 Após o processamento conjunto, que resulta no ponto de separação, são 

necessárias etapas de processamento obrigatórias para a obtenção do filé de peixe, 

peixe em posta e o peixe inteiro, conforme apresenta a Figura 12. 
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Figura 12 – Modelo físico: processamentos obrigatórios do pescado 
Fonte: elaborada pelo autor 
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 No processamento adicional obrigatório, todos os produtos (filé de peixe, peixe 

em posta  e o peixe inteiro) são enviados para a esteira ou túnel de congelamento, 

ilustrado na Figura 13 a seguir. 

 

 
Figura 13 – Esteira ou túnel de congelamento 
Fonte: o autor 

 

 No entanto, no caso do peixe vendido em filé, a etapa da filetagem ocorre 

antes de ir para a esteira ou túnel de congelamento. Já para o peixe vendido em posta, 

o congelamento ocorre antes do corte, para evitar dificuldades relacionadas 

especialmente a fragmentação da carne do peixe. 

 A etapa seguinte no processamento é o denominado glazeamento, realizado de 

forma separada, de acordo com o produto. Ao se mergulhar o pescado já congelado em 

uma solução de água gelada, forma-se uma película ou capa de proteção (glacê) de 

água congelada sobre o produto.  

 Essa capa é denominada de glazing (termo inglês). Seu objetivo é proteger o 

peixe contra a desidratação, perda de nutrientes e da oxidação, durante a estocagem. A 

Figura 14 demonstra o processo de glazeamento na empresa em que o modelo 

econômico foi testado. 
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Figura 14 – Etapa de aplicação de glazing no pescado 
Fonte: o autor 

  

 Ressalta-se que a maior ou menor incorporação do percentual de glazing 

depende de vários fatores como: temperatura do produto; temperatura da água; tempo 

de imersão; área do produto. No entanto, o percentual de glazing aplicado ao pescado, 

após limpo e congelado não poderá alterar o peso final do pescado para a venda. 

 Após o glazeamento cada pescado é embalado (plástico de polietileno). No 

caso do filé de peixe, normalmente este é acondicionado também em bandejas de 

isopor. Posteriormente, de acordo com o tipo de produto, esses são acomodados em 

caixas de papelão parafinadas. Após a finalização da embalagem o pescado é 

encaminhado às câmaras frias, para aguardar a venda e o transporte. 

 

4.2.5 Aplicação do modelo proposto: modelo econômico  

 

O modelo econômico proposto é o de Brunstein (2005) que se baseia no custeio 

direto e utiliza o método de margem de contribuição, apresentado na Figura 6. O 
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modelo econômico considerou os constructos ou variáveis operacionais apresentados 

na Figura 9.  

O modelo econômico apresenta o resultado de cada produto e do processo 

global. Foram utilizados os três tipos de processamento do pescado, sendo que o filé 

de peixe representa 60% das vendas, o peixe em posta 25% e o peixe inteiro 15% das 

vendas da empresa.   

Salienta-se que no caso de alguns peixes é possível obter-se os três tipos de 

produtos. Outros, como a corvina e o cação somente são vendidos em postas devido 

ao hábito de consumo do mercado comprador. 

Para a obtenção dos produtos no modelo econômico foram utilizados: filé de 

peixe (Abrótea, nome científico Urophycis brasiliensis); para o peixe em posta (Corvina, 

nome científico Micropogonias furnieri) e para obtenção do peixe inteiro (Maria-Mole, 

nome científico Cynoscion striatus). A Figura 15 ilustra os três tipos de peixes utilizados 

no modelo econômico. 

 

  

 

Figura 15 – Peixes utilizados no processamento  
Fonte: GEP (2008) 

 

   Abrótea Corvina 

Maria-Mole 
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Conforme detalhado anteriormente na Tabela 14, no ano de 2005, os peixes: 

Sardinha, Bonito-listrado, Corvina, Castanha, Cabra, Abrótea, Pescada e Cavalinha 

foram responsáveis por pouco mais de 2/3 das espécies capturadas em Santa Catarina. 

Para o modelo econômico foram utilizadas as seguintes fórmulas, já 

anteriormente detalhadas, a partir da Figura 6. 

 

RB = q * p   (1) 

RL = RB – DPF  (2) 

MBC = RL – CV  (3) 

MSBC =  MBC – CDFP (4) 

RES = MSBC – CDFG (5) 

 

 O objetivo da proposta é desenvolver um modelo econômico que possibilite a 

flexibilidade na gestão das variáveis envolvidas, pois a incerteza na compra da matéria-

prima (quantidade, qualidade e o tipo de pescado) influencia no tipo de processamento, 

além das variações nos preços de compra e de venda. 

 Assim, o modelo foi testado na empresa com os parâmetros de produção da 

empresa de um determinado mês, detalhados na Tabela 16. 

 

Tabela 16 – Parâmetros do modelo econômico testado – em Kg 

Parâmetro No Mês % Produção 

Produção total no mês 240.000 100% 

Filé de Peixe (abrótea) 144.000 60% 

Posta de Peixe (corvina) 60.000 25% 

Peixe Inteiro (maria-mole) 36.000 15% 

Fonte: dados fornecidos pela empresa 
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 A Tabela 17 fornece o preço de compra dos peixes, resultando no custo da 

compra da matéria-prima para o processamento. 

 

Tabela 17 – Custo da matéria-prima  

Peixe 

Quantidade 

Comprada 

Kg 

Preço 

R$ 

Custo 

Matéria-Prima 

R$ 

Abrótea 144.000 2,20 316.800 

Corvina 60.000 1,74 104.400 

Maria-mole 36.000 1,30 46.800 

TOTAL MÊS 240.000 - 468.000 

Fonte: dados fornecidos pela empresa 

  

 É importante destacar que após a etapa do processamento e preparação/limpeza 

do pescado o percentual de perda varia de acordo com o tipo de peixe, podendo chegar 

a 60% do total. Pode-se observar que a perda é portanto relevante para a apuração do 

resultado econômico da empresa. A Tabela 18 apresenta o percentual de perda por 

peixe. 

Tabela 18 – Perda no processamento  

Peixe 

Quantidade 

Comprada 

Kg 

Perda 

% 

 

Aproveitamento 

% 

Perda 

resíduo 

Kg 

Aproveitamento 

no processamento 

Kg 

Abrótea 144.000 50% 50% 72.000 72.000 

Corvina 60.000 40% 60% 24.000 36.000 

Maria-mole 36.000 55% 45% 19.800 16.200 

TOTAL  240.000 48,25% 51,75% 115.800 124.200 

Fonte: elaborada pelo autor, a partir de dados fornecidos pela empresa 
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 No entanto, a empresa realiza a venda das perdas (resíduos) a um preço líquido 

de R$ 20,00 a tonelada (R$ 0,02 por Kg), conforme a Tabela 19 a seguir. O resíduo é 

utilizado, por exemplo, por empresas da região que produzem a farinha do peixe, um 

dos componentes utilizados na fabricação da ração animal.  

 Os resíduos gerados na produção conjunta do pescado são considerados 

subprodutos, não recebendo custos, não tendo status de produto, pois contribuem com 

menos de 10% das vendas da empresa (BRUNSTEIN, 2005). A receita do resíduo 

vendido gera uma MBC que ajudará a pagar os custos e despesas fixas e gerais da 

empresa. 

 

Tabela 19 – Receita líquida com venda dos resíduos (subproduto) 

Peixe 

Perda 

resíduo 

Kg 

Valor R$ / Kg Receita Líquida 

Subproduto 

R$ 

Abrótea 72.000 0,02 1.440 

Corvina 24.000 0,02 480 

Maria-mole 19.800 0,02 396 

TOTAL MÊS 115.800 - 2.316 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

 Para o cálculo da MBC é necessária a apuração da Receita Líquida e dos Custos 

Variáveis (custos variáveis do produto: matéria-prima e mão-de-obra direta). O custo da 

matéria-prima já foi demonstrado na Tabela 17.  

 A seguir são calculados os custos da mão-de-obra empregada no 

processamento adicional obrigatório e a receita líquida da venda. O cálculo do 

pagamento da mão-de-obra do processamento adicional obrigatório é realizado pelo kg 

do peixe após o processamento adicional e antes do congelamento.  
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 Para a obtenção do peixe inteiro não é utilizada mão-de-obra adicional, pois este 

produto já fica pronto após a etapa de preparação/limpeza (processamento conjunto) e 

seu processamento adicional resume-se ao direcionamento do produto para o 

congelamento e demais etapas. A Tabela 20 apresenta o custo da mão-de-obra para a 

preparação do filé de peixe e das postas de peixe. 

Tabela 20 – Custo da mão-de-obra direta por tipo de processamento 

 

Produto 

Aproveitamento 

no processamento 

Kg 

Mão-de-obra 

Por R$/Kg 

Total 

Custo de mão-de-obra 

R$ 

Filé de Peixe  72.000 0,05 3.600 

Posta de Peixe  36.000 0,01 360 

Peixe Inteiro  16.200 - - 

TOTAL MÊS 124.200 0,06 3.960 

Fonte: elaborada pelo autor, com dados fornecidos pela empresa 

 A receita líquida é obtida pela quantidade processada multiplicada pelo preço de 

venda, já subtraídas as DPF - despesas proporcionais ao faturamento (impostos, fretes, 

seguros, despesas com vendas, financeiras, marketing e inadimplência), conforme 

pode-se observar na Tabela 21. 

Tabela 21 – Receita líquida  

Produto 

Processamento 

Kg 

Preço 

Venda R$ 

(- DPF) 

Receita líquida 

Venda produto 

R$ 

Filé de Peixe  72.000 6,49 467.280 

Posta de Peixe  36.000 5,05 181.656 

Peixe Inteiro  16.200 3,71 60.021 

TOTAL MÊS 124.200 - 708.957 

Fonte: elaborada pelo autor, com dados fornecidos pela empresa 
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A MBC é obtida por produto (filé de peixe, posta de peixe, peixe inteiro e o 

subproduto), conforme fórmula 3 anteriormente apresentada. A MBC é visualizada a 

seguir na Tabela 22. 

Tabela 22 – MBC – em R$ 

Produto 
Receita Líquida 

Total 

( - ) 

CV 

( = ) 

MBC 

Filé de Peixe  467.280 (320.400) 146.880 

Posta de Peixe  181.656 (104.760) 76.896 

Peixe Inteiro  60.021 (46.800) 13.221 

Subproduto 2.316 - 2.316 

TOTAL MÊS 708.957 (471.960) 239.313 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

A MSBC é apurada pela diferença entre a MBC e os custos ou despesas fixas 

próprios ou identificadas (CFP) do produto, conforme fórmula 4 anteriormente 

apresentada. Os CFP neste caso, se referem às embalagens: etiquetas; bandejas de 

isopor; plásticos de polietileno e caixas de papelão parafinadas. Os CFP estão 

especificados na Tabela 23. 

 
Tabela 23 – CFP  – em R$ 

Produto CFP 

Filé de Peixe  21.605 

Posta de Peixe  10.803 

Peixe Inteiro 2.437 

Subproduto - 

TOTAL MÊS 34.845 

Fonte: elaborada pelo autor, com dados fornecidos pela empresa 
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Assim, a apuração da MSBC ocorre descontando-se os CFP de cada produto, 

conforme apresenta a Tabela 24 a seguir. Salienta-se que no caso do subproduto não 

são atribuídos CFP, gerando assim somente a MBC que também contribuirá para o 

resultado da empresa. 

 

Tabela 24 – MSBC – em R$ 

Produto MBC ( - ) 
CFP 

( = ) 
MSBC 

Filé de Peixe  146.880 (21.605) 125.275 

Posta de Peixe  76.896 (10.803) 66.093 

Peixe Inteiro  13.221 (2.437) 10.784 

Subproduto 2.316 - 2.316 

TOTAL MÊS 239.313 (34.845) 204.468 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

Como salienta Brunstein (2005) a MSBC é importante para a análise de como 

cada produto contribui para a empresa, pois a MBC de cada produto ainda terá que 

cobrir seus custos ou despesas fixas próprios e idealmente ainda colaborar com o 

resultado da empresa. 

A partir dos dados coletados e calculados construiu-se um modelo econômico 

para a empresa de manufatura de pescado de origem extrativista, que busca 

representar como cada produto contribui para o resultado da empresa. Este modelo 

pode ser visualizado na Figura 16 a seguir. 
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Figura 16 – Modelo econômico para empresa de manufatura de pescado 
Fonte: elaborada pelo autor 

 

Torna-se importante analisar no modelo econômico da Figura 16 como a MBC do 

subproduto e as MSBCs dos produtos, poderão ser alteradas em função da variação na 

quantidade processada de cada produto. 

Esta análise é fundamental para a empresa que manufatura pescado de origem 

extrativista, uma vez que a compra de matéria-prima do mercado fornecedor é 
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caracterizada especialmente pela incerteza no preço, na quantidade e na qualidade do 

pescado.  Além disso, essa análise permite projeções considerando as oscilações no 

preço de venda dos produtos do pescado para os clientes da empresa. 

Assim, de acordo com a variação na oferta de matéria-prima e no preço de 

venda que a empresa de manufatura irá cobrar pelo produto final, o gestor poderá 

tomar a decisão sobre qual o melhor tipo de processamento.  

Cabe destacar que a decisão pelo tipo de processamento (produto final) 

dependerá também da possibilidade de processamento do tipo de pescado. Por 

exemplo, alguns tipos de pescado precisam ser direcionados para o processamento em 

postas (devido ao hábito de consumo ou preferência dos compradores). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados apresentados do setor pesqueiro brasileiro ratificaram a sua 

representatividade econômica, e como o setor pode contribuir ainda mais com a 

expansão de riquezas no país. Porém, o setor pesqueiro brasileiro enfrenta ainda 

muitos desafios. Em especial destacou-se a importância da região sul na produção do 

pescado brasileiro, que em 2005 foi responsável por 23,45% da produção nacional.  

É relevante a importância sócio-econômica da indústria do pescado nos 

municípios de Itajaí e Navegantes. Segundo dados do Gep (2008) estas duas cidades 

no ano de 2005 foram responsáveis pelo desembarque de 89.350 toneladas (84%) de 

produção pesqueira do Estado de Santa Catarina. 

Por ser uma atividade predominantemente de cunho extrativista, a pesca deve 

(ou deveria) ser feita de forma sustentada, pois a capacidade de reposição dos 

estoques pesqueiros depende principalmente da forma do extrativismo. Nesse sentido, 

apresentou-se a piscicultura como uma alternativa no fornecimento do pescado. Apesar 

de não fazer parte do escopo deste estudo, verificou-se que a piscicultura enfrenta 

diversas limitações para que possa contribuir significativamente na oferta do pescado, 

para suprir a necessidade da indústria de manufatura, mitigando a incerteza na oferta. 

Salienta-se que a incerteza na oferta do pescado extrativista é um dos principais 

aspectos a serem observados pela indústria de manufatura do pescado. Neste sentido, 

para a indústria de beneficiamento do pescado, a sua programação econômica deve 

considerar a incerteza no fornecimento da matéria-prima como um aspecto 

fundamental.  

E, foi nessa direção que este estudo buscou contribuir, ou seja, como projetar a 

lucratividade da operação da manufatura do pescado de origem extrativista, 

principalmente diante das variáveis relacionadas às incertezas no fornecimento de 

matéria-prima e nas oscilações dos preços na venda do pescado.  

Assim, buscou-se investigar e propor um modelo econômico para o sistema de 

operação das empresas de manufatura do pescado de origem extrativista, criando 
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possibilidades de se projetar alternativas para elevar a sua lucratividade. As variáveis  

do ambiente externo que delinearam e sustentaram o modelo econômico proposto 

foram: a incerteza no preço, quantidade e na qualidade da oferta de matéria-prima; as 

oscilações no preço de venda; a desarticulação da cadeia produtiva; os reduzidos 

incentivos à pesquisa e a dificuldade na obtenção de crédito.  

Quanto as variáveis do ambiente interna foram consideradas: a estratégia da 

empresa; os custos e despesas envolvidas na operação; e sua estratégia de produção. 

 Diante desse desafio as etapas propostas por este estudo foram cumpridas: a 

caracterização da atividade pesqueira no mundo e no Brasil; a apresentação das 

etapas do processamento físico da manufatura do pescado de origem extrativista; a 

identificação dos custos e despesas do processo produtivo da manufatura do pescado 

de origem extrativista e, finalmente a proposta e o teste do um modelo econômico para 

a programação econômica das empresas de manufatura do pescado, que auxilie nas 

suas decisões de operação. 

 Quando se propõe um modelo econômico o que se objetiva é a criação de uma 

ferramenta de gestão para aumentar a competitividade da empresa. Neste sentido, 

foram analisadas as teorias de ‘criação de vantagens competitivas’. 

 Foram destacadas as abordagens de posicionamento estratégico de Porter 

(1990; 1991), que têm como foco de análise os produtos, os consumidores e 

competidores, e a estratégia da empresa que deve ser resultante da identificação de 

tendências e de oportunidades (criação de vantagens competitivas de fora para dentro). 

 Também foi ressaltada uma abordagem de estratégia alternativa à de Porter, que 

considera que a empresa deve criar vantagens competitivas a partir de seus recursos, 

competências, capacitações internas (criação de vantagens competitivas de dentro para 

fora). 

 No entanto, sem deixar de validar ou considerar as teorias de criação de 

vantagens competitivas, a indústria pesqueira tem uma característica específica, que é 

a desarticulação da cadeia produtiva, que ao ser revertida ou minimizada poderia ser 

uma importante vantagem competitiva. Esse fato pôde ser observado e comprovado 

com as pesquisas bibliográficas e até mesmo pela dificuldade de acesso as empresas 
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do setor para obter informações, que muitas vezes se mostraram contraditórias ou 

incompletas. 

 A forte desarticulação da cadeia produtiva pode levar as empresas do setor a 

perderem a oportunidade de ganhos na organização e no desenvolvimento tecnológico. 

Assim, as empresas não utilizam a possibilidade de elevar a sua eficiência coletiva.  

 Porém, como ressalta Amato Neto (2000) é evidente que o desenvolvimento de 

relações entre as empresas depende da freqüente troca de informações e experiências 

e isso envolve cooperação e confiança. Neste sentido, orientar políticas públicas e 

privadas para a organização do cluster da pesca na região de Itajaí e Navegantes 

poderia ser um fator importante na ampliação da competitividade do setor. Além disso, 

a organização e a iniciativa de cooperativas, incubadoras e outras instituições de apoio, 

poderiam auxiliar no adensamento do cluster. 

Quanto às hipóteses inicialmente definidas e que seriam testadas comparando-

se os resultados históricos (modelo atual da empresa) com os resultados obtidos pelo 

modelo econômico proposto, não foi possível devido à inexistência de um modelo 

econômico formal utilizado na tomada de decisão. Neste sentido, considerando as 

limitações deste estudo anteriormente elencadas, a hipótese principal e a secundária 

são corroboradas. 

Ou seja, a programação econômica para as empresas de manufatura do 

pescado poderia adotar o modelo econômico que utilize o sistema de custeio direto e o 

método de margem de contribuição, pois as empresas operam com a incerteza na 

oferta da matéria-prima, que pode envolver processamentos diferenciados. Neste 

sentido, o modelo econômico proposto apresenta como cada tipo de produto gera 

receita, paga seus custos e despesas e contribui com o resultado da empresa. 

 O modelo proposto mostrou-se eficiente por sua flexibilidade na manipulação das 

variáveis como tipo de processamento, considerando a variação na oferta da matéria-

prima e no preço de venda do produto do pescado. Assim, o modelo proposto 

possibilita a apuração da MSBC que é importante para a análise de como cada produto 

contribui para o resultado da empresa. Então, a partir dessa informação a 
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decisão/opção pelo tipo de processamento que possibilite a maior contribuição para a 

empresa pode ser facilitada. 

 Acredita-se que esse estudo não esgota o assunto/tema. Sugere-se, por 

exemplo, realizar um acompanhamento e aperfeiçoamento da aplicação do modelo 

econômico proposto. Ressalta-se que o acompanhamento da programação econômica 

(estrutura de custos e receitas operacionais) é fundamental devido as variáveis 

envolvidas no modelo econômico da empresa. 

 Neste acompanhamento poderão ser analisados os resultados econômicos 

obtidos com os aprimoramentos na tomada de decisão pelo gestor. Além disso, é 

possível ampliar e aprofundar análises com o modelo proposto neste estudo. Estas 

análises podem ser vitais para estratégia competitiva da empresa. 

 Apesar de não pertencer ao escopo deste estudo, mas considerando-se a 

importância, sugere-se que futuros estudos possam também contemplar o fluxograma 

ou desenho da cadeia produtiva da pesca na região de Itajaí e Navegantes, analisando 

os atores que integram a cadeia. Neste sentido, um estudo mais aprofundado pode 

também ser realizado com vistas a identificar os principais problemas de cada elo da 

cadeia produtiva da pesca, buscando em conjunto com os atores envolvidos, possíveis 

soluções. Outra possibilidade de pesquisa seria abordar a questão da pesca 

sustentável e o impacto no custo para a indústria pesqueira. 

 Apesar das limitações e dificuldades de acesso aos dados das empresas do 

setor, a oportunidade obtida para a realização desta pesquisa foi utilizada ao máximo e 

de forma exaustiva. Acredita-se que esta pesquisa certamente contribuiu para a 

formação do autor oferecida pelo Programa de Doutorado da Engenharia de Produção 

da USP, em especial pelo Grupo de Pesquisa, EPEF – Economia da Produção e 

Engenharia Financeira. 
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GLOSSÁRIO  
 
 

Aqüicultura é o processo de produção em cativeiro de peixes e outras espécies 

aquáticas. A aqüicultura pode ser de cultura continental ou marítima (maricultura). 

 
Explotação é a retirada de recursos, para fins de beneficiamento, transformação e 

utilização do pescado. 

 

Indústria pesqueira é compreendida como o conjunto de empresas que fazem parte da 

cadeia de produção, incluindo a captura, venda do pescado, fornecedoras de insumos à 

pesca e as atividades de industrialização e comercialização do pescado já processado 

ou manufaturado. 

 

Peixes batidemersais fazem grandes migrações verticais diárias, aproximando-se da 

superfície à noite e vivendo em águas profundas durante o dia. 

 

Peixes batipelágicos vivem principalmente em águas de grandes profundidades.  

 

Peixes demersais vivem e/ou alimentam-se sobre ou próximo ao fundo do mar, entre 0 

e 200 metros.  

 

Peixes pelágicos vivem principalmente entre 0 e 200 metros, nadam continuamente na 

faixa próxima da superfície da água.  

 

Pesca amadora tem a finalidade de turismo, lazer ou desporto, e o produto da atividade 

não é comercializado ou industrializado.  

 

Pesca artesanal é um tipo de pesca caracterizada principalmente pelo emprego de 

mão-de-obra familiar, com embarcações de porte pequeno. Contempla objetivos 

comerciais e/ou para obtenção de alimentos para as famílias dos participantes. 
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Pesca continental é aquela realizada em rios, lagos e reservatórios no continente. 

 

Pesca costeira é realizada por embarcações de maior autonomia, operando em áreas 

mais distantes da costa, efetuando a exploração de recursos pesqueiros que se 

apresentam relativamente concentrados em nível geográfico. 

 

Pesca extrativa ou de captura é a retirada de peixes ou espécies aquáticas da natureza 

sem seu prévio cultivo.  

 

Pesca industrial tem objetivo industrial ou empresarial, sendo desenvolvida por 

armadores de pesca, pessoas físicas ou jurídicas. Tem como característica o fato dos 

proprietários das embarcações e dos petrechos de pesca, no caso os armadores, não 

participarem de modo direto do processo de captura, função delegada ao mestre da 

embarcação. 

 

Pesca marinha é aquela realizada no mar, podendo ser oceânica ou costeira. 

 

Pesca oceânica envolve as embarcações aptas a operarem em toda a Zona Econômica 

Exclusiva (ZEE), incluindo áreas oceânicas mais distantes, mesmo em outros países. É 

constituída de embarcações de grande autonomia, podendo inclusive, industrializar o 

pescado a bordo. 

 

Sobreexplotação é a retirada (extração) de recursos de modo a não considerar a 

sustentatibilidade e perpetuação das espécies aquáticas. 

 

 

 

 

 

 

 



 120 

APÊNDICE A - ROTEIRO DA ENTREVISTA 
 
 

1) PERFIL DO RESPONDENTE 

Cargo que exerce na empresa  

Tempo que ocupa o cargo 

Grau de instrução formal 

 

2) GESTÃO DA EMPRESA 

Qual ou quais as principais dificuldades na gestão da empresa  

De quem é a atribuição da compra do pescado 

Como é a decisão da compra do pescado 

Quais as principais dificuldades na compra do pescado 

A empresa possui embarcações para captura do pescado 

Perfil dos fornecedores 

Investimentos em tecnologia na empresa 

Principais clientes 

Como é a cadeia produtiva da pesca na região 

Processo produtivo 

Outras considerações  

 
 
 
 
 
 


