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Resumo: Novas práticas de exploração do meio ambiente podem trazer consigo prejuízos 
para a comunidade local, e de forma não excludente, podem trazer uma série de benefícios. O 
desafio é, então, minimizar os efeitos maléficos dessa exploração, e avançar nas vantagens 
trazidas para a sociedade. O presente artigo visa mostrar o impacto que a formação de um 
cluster de criação de camarão em viveiros nordestinos trouxe para o desenvolvimento da 
região.  Para atingir o objetivo da pesquisa, foram realizadas trinta entrevistas com 
empresários, professores e especialistas do setor. O resultado mostra que as empresas da 
cadeia produtiva do camarão contribuem para a localidade onde estão instaladas, 
principalmente  por meio da absorção da mão-de-obra pouco qualificada, evitando, assim, a 
fuga dessa força de trabalho para as principais capitais. Ademais, as empresas utilizam 
tecnologias que contribuem para a preservação do meio ambiente ao seu redor, haja vista que 
isso garantirá também sua própria sobrevivência.  
Palavras-chave: Carcinicultura; Cluster; Cadeia produtiva. 
 
 
1. Introdução 

 
A análise setorial da estrutura produtiva de uma localidade muitas vezes não é adequada, 

por não levar em consideração a questão espacial das empresas atuantes, uma vez que as 
interligações existentes entrem as atividades econômicas podem representar uma grande fonte 
de vantagem competitiva. Dessa forma, a melhor forma de analisar a dinâmica de uma 
economia é por meio das cadeias produtivas de seus clusters. Isto porque a prática vem 
mostrando claramente, nos últimos tempos, que a localização geográfica pode ser um elemento 
muito importante no que se refere à eficiência dos empreendimentos, influenciando de maneira 
decisiva na competição dos mesmos.  

A partir da década de 80, cada vez mais estudos foram realizados tendo como base a 
interação entre os sistemas produtivos e seu ambiente, dado o crescente interesse, inclusive das 
próprias organizações, em avaliar o impacto de suas ações (STARIK; MARCUS, 2000). Não 
obstante, outros autores coadunam a visão de que não só é possível conciliar a gestão 
empresarial com a gestão ambiental, como também isso pode resultar em maior competitividade 
(PORTER; LINDE, 1995). 

Partindo dessas premissas, o cultivo de camarão em viveiros encontra um ambiente 
semelhante: concentração de empresas na região nordeste e conseqüentemente, impacto na vida 
local. Nos anos 90, o cultivo de camarão em viveiros se expandiu rapidamente. Por sua vez, a 
região Nordeste tem se destacado, detendo mais de 90% da produção de camarão marinho 
cultivado no Brasil. Diante desse cenário, o conhecimento da configuração da indústria do 
camarão e suas características estratégicas na formação de um aglomerado de empresas no 
Nordeste trás consigo também a importância do mesmo para o desenvolvimento regional. 
Considerando que a produção mundial de pescados de origem extrativa está cada vez mais 
sendo inviabilizada, haja vista o processo de exaustão dos estoques marítimos, somados ao alto 
custo de produção, deficiência tecnológica e restrições ambientais, a produção do pescado em 
cativeiro é um processo indispensável. 
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Diante dessa nova perspectiva, o Brasil vem atuando no mercado com produtos de 
qualidade e preços competitivos, haja vista a rotatividade que o país consegue obter por meio 
de seus três ciclos anuais de produção, destacando-se como um importante produtor de 
camarão marinho de cultivo. Uma vantagem comparativa que o Brasil possui está em seu meio 
ambiente, cujas características favorecem a produção do camarão. Sempre pensando na 
sustentabilidade ambiental, o ecossistema brasileiro tem sido preservado em consonância com 
uma rigorosa legislação. Dessa forma, o camarão cultivado no Brasil é produzido sem o uso de 
antibióticos, o que o torna um produto saudável e seguro. Além disso, rigorosas normas de 
biossegurança garantem a qualidade do produto e sua grande aceitação, tanto no mercado 
interno quanto no externo.  

Assim, as contribuições deste trabalho para o conhecimento científico estão refletidas no 
estudo de um setor contemporâneo, a aqüicultura, numa indústria, da carcinicultura, que está 
em plena expansão. Antes porém, é preciso clarificar o entendimento dos termos técnicos que 
serão utilizados, a saber: 

• Aqüicultura: significa cultivo de qualquer animal aquático, tais como peixes, crustáceos 
e mariscos. 

• Maricultura: está relacionada à produção de animais marinhos em cativeiro, dentre as 
modalidades atualmente praticadas no nível comercial incluem-se os cultivos de 
camarões, de mexilhões, de ostras e de peixes. 

• Carcinicultura: criação de camarões marinhos em cativeiro. A carcinicultura é um 
segmento da maricultura, que por sua vez é um segmento da aqüicultura.  

 
 
2. Referencial teórico 
 

Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise histórica da indústria de camarão 
cultivado brasileira, cuja produção está concentrada na região Nordeste. Assim como no caso 
relatado por Pettigrew (1987), a análise dos fenômenos da indústria deve ser estudada de forma 
contínua, e não por meio de episódios isolados. Desse modo, é importante aprofundar o estudo 
em aglomerados, haja vista que esta concentração de empresas numa região pode se constituir 
uma fonte de vantagem competitiva para a indústria e a criação de externalidades para a 
sociedade em seu entorno. 

 
2.1. Arranjos produtivos locais 
 

Os arranjos produtivos locais são comumente encontrados na literatura sob diversos 
nomes, entre eles aglomerados e a versão em inglês, cluster. Assim, neste trabalho, iremos 
alternar o uso de ambos. Alguns conceitos são expostos por diferentes autores para descrever o 
que são os aglomerados.  

Porter (1999, p. 211) expressa de maneira simples que aglomerado é um �agrupamento 
geograficamente concentrado de empresas inter-relacionadas e instituições correlatas numa 
determinada área vinculada por elementos comuns e complementares�. Tironi (2001, p. 5),  por 
sua vez, cita uma série de características decorrente da aglomeração geográfica de empresas, 
entre elas o baixo custo de transação, que representam os gastos que os agentes têm de arcar 
para preparar e efetivar as transações, especialização, fortes sinergias entre os agentes locais e 
fatores de competitividade dinâmica, como a inovação e o aprendizado. O SEBRAE (2004), 
entidade de apoio às micro e pequenas empresas, define claramente que os arranjos produtivos  

[...] são aglomerações de empresas localizadas em um mesmo território, que 
apresentam especialização produtiva e  mantêm algum vínculo de articulação, 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 

 
3

interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais tais 
como governo, associações empresariais, instituições de crédito, ensino e 
pesquisa. 

Clusters e cadeias produtivas são fenômenos distintos, porém complementares. Almeida 
et al. (2003, p.58) acreditam que, quanto mais avançado for um cluster, maior o número de 
cadeias produtivas inter-relacionadas no interior do mesmo, reunindo diferentes cadeias 
produtivas e serviços em um dado espaço geográfico. 

Para expressar melhor as diferenças e semelhanças entre clusters e cadeias produtivas, o 
Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas (2001) relata que 

[...] uma cadeia produtiva pode ser composta por mais de um cluster, bem 
como um cluster pode ter entre seus membros, representante de mais de uma 
cadeia produtiva. É importante frisar que, enquanto a cadeia produtiva está 
muito focada na coordenação entre os elos da cadeia (relação fornecedor-
cliente) e não tem nenhuma limitação geográfica, o cluster apregoa a 
cooperação dentro do mesmo elo, entre os concorrentes de uma mesma 
indústria em uma mesma região, como forma de desenvolver uma visão 
compartilhada e estratégias mais elaboradas para abordar em conjunto certos 
mercados-alvo. (p. 12). 

Dessa forma, os aglomerados podem variar de tamanho, amplitude e estágio de 
desenvolvimento. Podem ser encontrados em economias grandes e pequenas, em áreas rurais e 
urbanas e em vários níveis geográficos, separados por país, estado, cidades etc. Assim também, 
podem ser encontrados em economias avançadas e em desenvolvimento (PORTER, 1999, p. 
216). 

Os clusters estão presentes em diversos países, desenvolvendo fortes relações baseadas 
na complementaridade, interdependência, na cooperação e na troca de informações. As 
empresas pertencentes a um cluster se organizam em redes e desenvolvem sistemas complexos 
de integração, acumulando e disseminando conhecimento e know-how. Em clusters, a 
competição e a cooperação das empresas podem conviver lado a lado, visando o progresso das 
empresas contidas naquele cluster e, por conseguinte do setor. A cooperação existente entre as 
empresas de um cluster pode servir de exemplo para outros, e ainda estimular a cooperação das 
empresas de um cluster que ainda não cooperam, mostrando o progresso feito quando 
cooperação e competição andam juntas. 

Almeida et al (2003), que analisaram diversos clusters em várias localidades do mundo, 
afirmam que 

a vasta literatura gerada nas últimas décadas mostra que as aglomerações de 
firmas, espacialmente concentradas e setorialmente especializadas, têm hoje 
mais chances de sucesso, num ambiente competitivo e de constantes mudanças 
tecnológicas, se essas fazem parte de um cluster [...] (p. 182). 

Dessa maneira, os clusters são concebidos pela junção de diversos produtores 
pertencentes a uma mesma cadeia produtiva e que usufruem vários benefícios por estarem 
atuando em conjunto (OSTROSKI ; MEDEIROS, 2003). 

Autores como Sabety e Griffin (1996) e Almeida et al (2003) resumem as principais 
características para que se alcance sucesso na constituição e desenvolvimento de um cluster, 
dentre elas estão: 

• Limitação da sua área, o que resulta numa redução de custos de transação, tempo de 
espera e estoque para as empresas. A área geográfica pode conter fatores de produção 
avançados e especializados, facilidades de pesquisa e recursos naturais ímpares; 

• Existência de instituições que servem como um elo de cooperação, entre as 
empresas, promovendo debates, treinamento de mão-de-obra, e resultando numa maior 
aproximação das empresas;  
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• A competição entre as empresas proporciona um aumento da qualidade do produto 
ofertado, uma redução dos custos e uma estratégia empresarial mais afinada, 
caracterizando a indústria com um dinamismo empresarial único.  

• O acesso aos insumos é feito por empresas dentro do próprio aglomerado, o que trás 
para a empresa mais eficiência do que se esta desenvolvesse uma integração vertical, 
pois a empresa fica mais focada no seu objeto de negócio. Como resultado desse acesso 
pode-se notar uma pressão por inovação dos produtos e serviços das empresas. 

• Grande mobilidade de fatores, onde o compartilhamento locacional de atividades de 
P&D, fornecedores, compradores e serviços aumenta a eficiência interna no 
abastecimento e no fluxo de informações. 

• Presença de mão-de-obra especializada e experiente. A presença do aglomerado de 
empresas em uma região faz com que existam mais pessoas interessadas em se 
especializar no objeto do cluster, que por sua vez faz com que mais empresas queiram 
se instalar no local, formando um círculo produtivo especializado; 

Smith (1965) e Marshall (1982) foram pioneiros na análise de agrupamentos produtivos 
de empresas, destacando a eficiência proveniente dessas aglomerações, por meio de economias 
de escala e externalidades, ou seja, quando as ações de uma firma afetam as possibilidades de 
produção da outra (VARIAN, 1997). É interessante notar que, mesmo antes de se falar em 
globalização, Marshall (1982), em sua obra que fora escrita na transição do século 19 para o 
20, tinha a clara idéia de um mercado amplo, não delimitado por fronteiras.   

Em conseqüência, a proximidade das empresas pode resultar na diminuição do custo de 
transação, o que resulta em uma vantagem competitiva para tais empresas, além de maior 
comunicação e intercâmbio de informação e tecnologia. Esses benefícios trazidos pela reunião 
de empresas em uma área podem ser de forma passiva, por meio das externalidades, ou de 
forma ativa, quando há uma ação conjunta das empresas na busca por um objetivo comum. 
Dessa forma, Porter (1999, p. 226) enfatiza que o valor do aglomerado é maior que a soma das 
empresas.  

A cooperação existente dentro de um cluster ocorre por meio da aproximação entre as 
empresas pertencentes a esse cluster. Nalebuff e Brandenburger (1996, p.14) apresentam de 
forma bem ilustrativa que �negócio é cooperação quando o objetivo é criar um bolo e 
concorrência quando chega a hora de dividi-lo�. 

Utilizando conceitos de geografia econômica com aspectos estratégicos, Tallman et al 
(2004, p. 268) entendem que a interação existente nos clusters é fundamental para a 
sustentação da vantagem das organizações, assim também, o fluxo de conhecimento circulante 
nos cluster é primordial para alcançar a vantagem. 

Os clusters tornam o mercado de trabalho local bastante dinâmico, conforme expressa as 
idéias econômicas de Krugman (1991) e Marshall (1982), resultando no aumento da 
atratividade de trabalhadores especializados para a localidade.  

Assim, uma nação tem sua competitividade influenciada não só pelas habilidades da mão 
de obra, mas também por uma série de outros fatores, entre eles: nível tecnológico, capital, 
capacidade produtiva, administração e organização, competição dentro da indústria e até 
mesmo globalização. É preciso ter em mente, no entanto, que a competitividade não precisa ser 
necessariamente um jogo de soma zero entre as empresas, mas deve ser ressaltado que nem 
todas as empresas competem no mesmo nível, embora algumas possuam um desempenho 
superior. Para competir e operar eficientemente numa economia global, é preciso estar cercado 
de boas empresas fornecedoras, trabalhadores especializados e apoio de instituições como 
universidades (SABETY; GRIFFIN, 1996). 

Autores brasileiros têm apresentado estudos de natureza teórico-empírico tratando de 
questões iminente aos clusters, incluindo Contador Junior (2003), Rodrigues e Rodrigues 
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(2003), Teixeira (2003), Rohrich (2003), Teixeira e Reis (2004) e Brandão Júnior e Gomes 
(2004), que embrionariamente lidam com a carcinicultura brasileira. 
 
 
3. Metodologia 
  

Esta pesquisa, de cunho qualitativo, visa mostrar as estratégias utilizadas pela indústria de 
camarão marinho cultivado no Nordeste, observando a formação e manutenção da aglomeração 
de empresas no Nordeste brasileiro e o impacto no desenvolvimento local. Para isso é 
fundamental analisar o ponto de vista de associações e instituições que trabalham diretamente 
na indústria, bem como analisar as ações das empresas nordestinas ao longo de toda cadeia 
produtiva da carcinicultura na determinação de tais vantagens, utilizando, para isso, a entrevista 
com membros representativos de tais organizações. 

O presente trabalho utilizará um estudo de caso, cujo objetivo é analisar em profundidade 
as características da unidade, que neste caso é a indústria. Por sugerir a generalização de suas 
conclusões, uma vez que nada assegura que os resultados possam ser aplicados a outros casos, 
o estudo de caso é um método bastante criticado pelos cientistas (LAVILLE; DIONNE, 1999). 
O método em questão, no entanto, possui limitações, principalmente por trabalhar com 
procedimentos não rotinizados. Neste ponto, a habilidade do pesquisador é de fundamental 
importância, a fim de controlar possíveis vieses (MERRIAM, 1998; YIN, 1994).   

Nem sempre é necessário estudar todos os elementos de um universo pesquisado de 
modo a conseguir uma descrição exata das atitudes e do comportamento de todo o grupo, 
conforme afirma Selltiz (1975). Dessa forma, trinta entrevistas foram realizadas com pessoas 
que possuem experiência no setor e empresas que compõe os estágios de laboratório, fazenda 
de engorda, centro de beneficiamento e fábrica de ração, localizadas nos Estados da Bahia, 
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí.  

Ademais, o pesquisador pode não saber com antecedência quem serão todos os 
entrevistados, bem como todas as perguntas a serem feitas (MERRIAM, 1998). Assim, o 
processo de seleção das empresas foi feito a partir de contatos e entrevistas com lideranças e 
representantes de associações de empresas que detinham um amplo conhecimento do setor, 
podendo identificar e caracterizar as principais empresas que se ajustavam ao propósito do 
estudo. Nesse ponto, deve-se registrar o apoio que foi dado pela ABCC � Associação 
Brasileira de Criadores de Camarão, na indicação de entrevistados com ampla experiência na 
indústria estudada. Foram pré-elaboradas perguntas em profundidade, onde o entrevistado, 
muitas vezes, ficava livre para discorrer sobre o assunto abordado. 
 
 
4. Descrição do Caso 
 
4.1. O cultivo de camarão no NE 
 

A criação de camarão marinho em viveiros no Brasil orientada para a produção 
comercial, denominada de carcinicultura, iniciou-se em 1978, com uma espécie exótica 
(Penaeus japonicus) por iniciativa do Governo do Rio Grande do Norte como alternativa 
econômica para as salinas desativadas. A década de 80 foi marcada pelas inúmeras tentativas de 
adaptação de algumas espécies de camarão nos viveiros nordestinos, falta de financiamento e 
inexistência de tecnologias adequadas. Somente em 1996, com o cultivo da espécie 
Litopenaeus Vannamei, juntamente com a disponibilização de ração de boa qualidade e 
domínio do ciclo de reprodução pelos laboratórios nacionais, é que o Brasil começou a 
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expandir sua produção de camarão marinho. Originada da costa sul-americana do Pacífico, que 
se estende do Peru ao México, o vannamei, como é comumente chamado pelos produtores, 
concentra-se mais na faixa costeira do Equador. Nessa época, os empresários traziam as larvas 
da espécie de avião do Peru, que já contava com larviculturas da espécie, sendo o Brasil 
totalmente dependente da importação de reprodutores e larvas (BRASIL, 2001). 

O cenário atual mudou completamente desde 1996. Hoje, o Brasil domina toda a cadeia 
produtiva da carcinicultura, principalmente a produção de larvas, o que evita o risco de 
importar doenças, juntamente com estas. Além disso, a espécie L. vannamei passou por uma 
melhoração genética, o que o tornou adaptado às condições ambientais brasileiras. 

O grande diferencial deste cultivo no Brasil em relação aos demais países produtores é a 
produtividade. Mesmo com um crescimento modesto em áreas de cultivo em 2004, o Brasil 
consegue manter uma produção significante de camarão, com uma produtividade de 4.573 kilos 
por hectare por ano, o que se mostra superior à média mundial de 1.000 kilos por hectare por 
ano. O Brasil apresenta-se como um grande produtor de camarão marinho em viveiros, 
podendo se tornar o líder em alguns anos. 

A carcinicultura da região nordestina apresenta condições peculiares em relação às outras 
regiões produtoras do País. Entre elas pode-se destacar a grande disponibilidade de terras, 
condições climáticas, hidrobiológicas e topográficas favoráveis nas áreas rurais costeiras, 
estratégica localização geográfica e custo de oportunidade social amplamente favorável, ou 
seja, o custo alternativo de uma decisão,  pois o nível de investimento necessário para gerar um 
emprego direto na carcinicultura é inferior a outras atividades produtivas, conforme mostra 
tabela a seguir. A abundância desses fatores amplia as perspectivas de investimentos na região, 
principalmente com a adoção de tecnologias específicas para o cultivo de camarão. 
 

Tabela 1 - Investimentos para gerar um emprego direto 
ATIVIDADE CUSTO EM US$ 

Cultivo do Camarão 13.880 
Indústria Automobilística 91.000 

Industria Química 220.000 
Pecuária 100.000 
Turismo 66.000 

Fonte: SUDENE/DAI e MIC retirado de BRASIL, 2001, p. 44. 
 

No que tange ao aspecto social, o pequeno produtor participa com mais de 70% do total 
de produtores de camarão, gerando alternativas econômicas nessas áreas e empregando cada 
vez mais a população local, o que coloca a carcinicultura ao lado do turismo, como atividades 
estratégicas para o Nordeste.  

Com isso, o cultivo de camarão marinho em cativeiro gera 1,89 empregos diretos por 
hectare, decorrentes dos três estágios da produção da cadeia de camarão marinho, e mais 1,86 
empregos indiretos por hectare, provenientes de fornecedores de insumos e serviços e também 
a jusante, como o setor de embalagem e transporte, totalizando o emprego de 3,75 pessoas por 
hectare de viveiro em produção, coroando-se como a atividade do agronegócio que emprega 
maior quantidade de mão-de-obra (COSTA; SAMPAIO, 2003, p. 16). 

No caso da carcinicultura, a cadeia produtiva compreende um conjunto de estágios, onde 
os elos existentes são de grande importância para seu desenvolvimento, englobando também 
fornecedores de insumos e serviços, indústrias de processamento e transformação, distribuição 
e comercialização de produtos e subprodutos, e seus respectivos consumidores finais, que 
abrange tanto o mercado interno quanto o mercado externo.  
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Sendo assim configurada, a indústria necessita que todos os estágios atuem de forma 
sincronizada para que se alcance maior produtividade e eqüidade ao longo da cadeia. Para isso, 
as pesquisas realizadas, tanto pela iniciativa pública quanto pela iniciativa privada são 
fundamentais para o aumento da competitividade dessa cadeia produtiva, uma vez que elas 
ajudam a conectar seus elos, promovendo aumento de seu desempenho e modernização.  

Em levantamento realizado recentemente pela ABCC � Associação Brasileira de 
Criadores de Camarão, evidenciou-se que a cadeia produtiva do camarão brasileira é composta 
por (ABCC, 2006):  

• 36 laboratórios de maturação e larvicultura; 
• 997 fazendas de crescimento e engorda de camarão; 
• 43 centros de processamento e congelamento do camarão para o mercado consumidor; 
• 12 fábricas de ração para o camarão. 
Os desafios encontrados pelos produtores de camarão são a geração de um novo ciclo 

tecnológico, que torne cada vez menor a dependência dos recursos naturais (ABCC, 2003). 
 
 
5. Análise dos Resultados 
 

Esta etapa se dedica a apresentar os resultados apurados na pesquisa, visando 
caracterizar a estrutura do cluster e analisar a importância do mesmo para o desenvolvimento 
regional. Para isso, são relatados os aspectos mais relevantes das entrevistas colhidas. 

 
5.1. Cluster de Empresas Carcinicultoras no Nordeste brasileiro 
 

A atividade de carcinicultura se iniciou na década de 70, com o Projeto Camarão, pelo 
então governador do Estado do Rio Grande do Norte, José Cortez Pereira. Este era um projeto 
de incentivo a carcinicultura, pioneiro em todo o país, onde procurava fomentar o cultivo, haja 
vista que as condições da região eram extremamente favoráveis. O Estado do Rio Grande do 
Norte foi um tradicional produtor de sal, cuja produção era artesanal, empregando muita mão-
de-obra local. Em função disso, o sal do Rio Grande do Norte começou a perder 
competitividade em relação aos outros países produtores, onde todo o manejo era mecanizado. 
Assim, as empresas de sal do RN, responsáveis por 98% do sal produzido no Brasil, tiveram 
que se mecanizar para poder sobreviver, o que gerou um grande desemprego na região. 

O Projeto Camarão visava comprovar a viabilidade técnica e econômica do cultivo de 
camarão marinho no Estado do Rio Grande do Norte com o objetivo de resolver o problema do 
desemprego nas salinas. A viabilidade técnica do cultivo de camarão em cativeiro foi 
comprovada com a identificação de fatores edafo-climáticos favoráveis da região Nordeste 
brasileiro. Porém, existia um entrave para comprovar a viabilidade econômica da atividade, uma 
vez que ainda não existia o domínio da reprodução em cativeiro, em laboratórios. 

Com o auxílio da iniciativa privada, começou a ser testada no país, no início da década de 
1990, a espécie P. vannamei, cultivada com grande sucesso no Equador, e cuja notável 
adaptabilidade às mais variadas condições de cultivo muito contribuiu para viabilização do 
processo produtivo, juntamente com um pacote nutricional já desenvolvido para essa espécie, 
com a ração balanceada, que veio a substituir o alimento natural que era dado aos camarões.  

A concentração de empresas numa mesma região constituiu-se em vantagem competitiva 
para a indústria, isto porque com a limitação da sua área, reduz-se também os custos de 
transação, uma vez que os insumos necessários à produção são encontrados na própria região. 
Não obstante, empresas fornecedoras começaram a migrar para esta região, como fábricas de 
ração e de máquinas e equipamentos. Dessa forma, o cluster da carcinicultura no Nordeste do 
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Brasil começou a se desenvolver, com a aglutinação de diversos produtores pertencentes a uma 
mesma cadeia produtiva, corroborando Ostroski e Medeiros (2003). 

A partir de 1998, houve o que muitos profissionais da área chamam de �boom do 
camarão�. A procura internacional cresceu exponencialmente resultante da grave crise que 
dizimou a produção dos países da costa do Pacífico da América Central, como Equador, 
Colômbia e Peru em decorrência de uma doença chamada �White Spot�, também conhecida 
como �Mancha Branca�, ocasionando um aumento dos preços internacionais. No ano seguinte, 
a desvalorização da moeda brasileira perante a moeda americana, redirecionou a produção das 
empresas brasileiras para o exterior, deixando a atividade bastante atrativa para os novos 
entrantes. As empresas que processavam lagosta, inclusive, encontraram uma grande lacuna no 
mercado e começaram a processar camarão também, pois, o início da carcinicultura brasileira 
coincidiu com a decadência da produção de lagosta, aproveitando a estrutura industrial para 
processar camarão também.  

A existência de instituições que servem de apoio para a indústria e agem também como 
elo de cooperação entre as empresas e resultando numa maior aproximação entre elas também 
é característica fundamental para se alcançar sucesso em um cluster. Dessa forma, a Associação 
Brasileira de Criadores de Camarão � ABCC tem suprido a maior parte das necessidades de 
informação e assessoria ao produtor e defesa dos interesses da classe.  

Apesar de muitas iniciativas para desenvolver a cultura de camarão em cativeiro, o 
processo foi empírico, seguindo o que era feito nos outros países, e algumas vezes aprendendo 
com os erros de países vizinhos produtores de camarão, como o Equador. Tal assertiva foi 
baseada no depoimento de alguns entrevistados, entre eles o professor Drude Lacerda, que 
afirma: 

A tecnologia importada já tinha sido bastante testada, com algumas 
adaptações. [...] O desenvolvimento de rações também foi importante, pois no 
início do cultivo, jogava-se qualquer coisa para o camarão. Depois, já se tinha 
o conhecimento da biossegurança, que acabou com a aqüicultura no Equador, 
por exemplo. O Brasil já sabia que não podia jogar camarão morto para o 
camarão vivo comer, que se fazia no Equador. Isso foi uma vantagem. Já se 
começou num estágio com uma tecnologia bem melhor. 

A possibilidade de criar camarões de alta qualidade sem agredir o meio ambiente levou à 
ABCC a criar um código de conduta para todos os atores envolvidos na carcinicultura, a fim de 
contribuir para a exploração responsável dos recursos naturais. Este código tem como função 
ensinar e regulamentar do setor. Neste sentido, é estimulado o uso tecnologias desenvolvidas 
pelo Brasil, como o sistema de recirculação de água, que evita o despejo da água contaminada 
com restos de ração no meio ambiente. Assim também, o uso de um sistema de alimentação 
para os camarões por meio de bandejas, que ao mesmo tempo evita o desperdício da ração, que 
representa cerca de 50% dos custos de produção, e minimiza a contaminação da água.   

A possibilidade de mobilidade de fatores existente dentro do cluster garantiu a troca de 
informações entre as empresas, já que o cultivo no Brasil não possuía uma base tecnológica, 
uma  vez  que  não  existiam  escolas específicas,  tampouco  uma  pesquisa científica inicial. O 
cultivo do camarão, no entanto, requer o aprimoramento dessa base tecnológica. 

A rápida evolução das exportações brasileiras do camarão cultivado, que cresceu de 400 
toneladas e US$ 2,8 milhões, em 1998, para 58.455 toneladas e US$ 226,0 milhões, em 2003, 
colocou essa atividade em posição de destaque no segmento de agribusiness da região 
Nordeste. Nessa ocasião, o Brasil exportava cerca de 85% de todo o camarão marinho 
cultivado que produzia, refletindo o quanto o camarão brasileiro é bem aceito no mercado 
internacional e mostrando-se como importante atividade para a entrada de divisas. A 
regularidade da produção brasileira, com três ciclos anuais, permite que as empresas locais 
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possam ter um planejamento comercial, o que se constitui um diferencial da indústria de 
camarão cultivado brasileira, principalmente no que se refere à melhora da qualidade das larvas. 
Atualmente, o Brasil está direcionando sua produção para o mercado interno, haja vista que as 
condições cambiais para exportação não estão favoráveis. 

Um dos entraves ao desenvolvimento do cluster de empresas de camarão está na 
organização da cadeia de comercialização. Existe uma distorção de preços entre o produtor de 
camarão e a rede varejista. É preciso contar com o apoio de linhas de créditos que assegurem o 
custeio da produção e a formação de estoques reguladores, e a centralização das vendas com 
pontos de distribuição nos principais centros consumidores mundiais. Ademais, a adoção de 
uma maior diversificação na apresentação e agregação de valor para o camarão brasileiro é 
mais um ponto a ser trabalhado. Novos investimentos estão sendo direcionados para a 
agregação de valor, o que resultará num aumento de mão-de-obra no setor. 

A idéia da centralização da comercialização por meio de uma trade setorial, mantendo a 
individualidade e as peculiaridades mercadológicas de cada empresa participante, terá como 
vantagens imediatas isolar os importadores dos nossos problemas cotidianos de financiamento e 
permitir o estabelecimento de metas de preços de acordo com os picos da demanda. É nesse 
momento que a competição e a cooperação das empresas do cluster precisam estar lado a lado 
(Revista da ABCC / Ano 6 N. 3). 
 
 
6. Conclusões 
 

A busca por novas fontes de alimentos é necessidade mundial, e não se restringe somente 
ao pescado. No entanto, sabe-se que o pescado é uma fonte rica de proteínas, fundamental para 
os seres humanos. Tendo em vista o esgotamento dos ambientes marítimos, a aqüicultura, 
incluindo-se também a carcinicultura, mostra-se como atividade predominante nos próximos 
anos. 

A presente pesquisa permeou o universo da carcinicultura, mostrando os potenciais dessa 
cultura, cujo produto ainda não é acessível a todos os brasileiros. Ressalta-se porém que, 
muitos nordestinos são beneficiados por essa cultura, sob a forma de emprego e renda, 
trazendo uma melhora na qualidade de vida para essa localidade (COSTA et al, 2006). Para 
isso, foram realizadas trinta entrevistas com empresários da indústria e  pessoas envolvidas na 
carcinicultura de alguma forma, como professores, presidente de associações, entre outros, e 
revelou visões semelhantes sobre a indústria.   

Os dados obtidos na pesquisa confirmam a visão de Porter (1998, p. 80) de que os 
clusters podem afetar a competição por meio do aumentando a produtividade das empresas de 
uma área; modificação da direção e a velocidade de inovação; e do estímulo à formação de 
novos negócios, expandindo assim o progresso do próprio cluster. A carcinicultura encontrou 
no Nordeste um ponto para desenvolver seu cluster de empresas, envolvendo toda a cadeia 
produtiva do camarão. Com isso, o desenvolvimento de pesquisas sobre a indústria ocorreu de 
forma natural, principalmente por parte da iniciativa privada. Assim, a população local foi 
sendo absorvida pelas empresas e, com isso, renda é gerada para a região, não necessitando que 
os moradores da localidade migrem para os centros urbanos a procura de sustento.  

Grande parte dos produtores de camarão possui uma pequena estrutura, fornecendo seu 
produto para as grandes empresas, que processam e vendem para o mercado exterior, 
principalmente. As demais empresas de apoio à atividade, como laboratório e centros de 
processamento, são constituídas de grandes empresas, por necessitar de maiores investimentos. 
Sendo assim, as grandes empresas, cientes da dependência do camarão dos pequenos 
produtores, enviam técnicos às fazendas de engorda para acompanhamento das técnicas de 
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manejo da produção e da qualidade do produto. Por todos os lados, a mão de obra recebe 
qualificação específica constante, haja vista a necessidade crescente de melhoramento da 
qualidade do produto final. 

Por se tratar de uma atividade que impacta diretamente no meio ambiente, a 
carcinicultura precisa ser acompanhada por uma tecnologia compatível às características do 
mesmo. A utilização da tecnologia já existente na época da introdução da cultura não era 
suficiente para atender às exigências dos órgãos de licenciamento ambiental, tampouco às 
normas do mercado externo. Por essa razão, o Brasil é pioneiro em várias ferramentas que 
melhoraram a exploração do meio ambiente e conseqüentemente, melhoram da qualidade do 
camarão exportado. Tais tecnologias, desenvolvidas por brasileiros, já estão sendo adotadas 
por outros países, evitando assim externalidades negativas para a região onde atuam. Ademais, 
a alegação de as áreas de manguezais estaria diminuindo por causa de carcinicultura foi 
desmistificada em recente estudo realizado pela Universidade Federal do Ceará, 
compreendendo os anos de 1978 e 2004, onde mostra o aumento das áreas de mangues 
(MONTEIRO, 2006). 

O desenvolvimento de tecnologias, no entanto, é fruto, na maior parte dos casos, dos 
investimentos da iniciativa privada. Existe no setor uma troca de informações entre as empresas 
que acelera o encontro de soluções para a indústria. Esse relacionamento enriquecedor só é 
possível graças aos esforços da ABCC, e corrobora o pensamento de Porter (1990), que diz 
que o intercâmbio de informações, tecnologia e habilidade é mais presente quando há um bom 
relacionamento numa cadeia produtiva e o apoio mútuo das empresas nela contido. Com isso, a 
atividade conta com um crescimento sólido com vista a longo prazo, afastando possíveis 
aventureiros que possam vir a pensar em investir nessa indústria.  

É notável os benefícios trazidos pela atividade para a região onde atua, pois ocupa áreas 
improdutivas, com uma atividade significativa na pauta de exportações, e altera o cenário social 
da região, empregando mão-de-obra não qualificada, local, e muitas vezes, proporcionando, 
inclusive, o primeiro emprego a diversas mulheres na área de beneficiamento do pescado, 
função muitas vezes esquecida pelos Governos. 
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