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Resumo: na economia da pesca a temática da cadeia de valor é pouco estudada no Brasil, e esta 
informação é relevante para explicar as distorções nos preços dos pescados, um prejuízo econômico ao 
pescador artesanal ao realizar sua primeira comercialização. Este estudo mapeou a “cadeia de valor” 
da pesca artesanal do camarão-rosa, realizada no município de São Lourenço do Sul – RS, região da 
Lagoa dos Patos, e analisou, sob a dimensão econômica, as etapas dos segmentos produtivos que 
constituem esta cadeia. A base metodológica utilizada é descrita por Hellin e Meijer (2006), uma 
estrutura conceitual ao mapeamento do mercado e montagem da cadeia de valor, combinando 
ferramentas metodológicas da pesquisa qualitativa com quantitativa, com uso de entrevistas focais 
com atores chave desta cadeia para a coleta de dados, além de revisão bibliográfica e a análise 
documental pertinente ao tema. Os dados são da safra do camarão-rosa, do ano de 2013. Obteve-se a 
cadeia de valor da pesca do camarão-rosa, com todo o sistema de comercialização, atores e negociação 
da produção, unidades produtivas formais e informais deste processo de atividade econômica da pesca. 
Analisando a dimensão econômica, constatou-se em todos os fluxos identificados uma padronização 
no preço de primeira comercialização, iniciando pelo valor de R$ 6,00/kg, produto “in natura”. As 
variações de preços, da primeira comercialização ao consumidor final, alcançaram percentuais que vão 
de 20% a 150% nos preços de venda do camarão-rosa, destacando expressivos aumento nos preços de 
venda do produto já processado de 100% e 150% pela comercialização de cooperativa e de peixarias 
informais, aos consumidores finais, respectivamente.  
Palavras Chave: pesca artesanal; cadeia de valor; camarão-rosa; São Lourenço do Sul- RS. 
 
Abstract: In the fishery economy, the theme of value chain is little studied in Brazil, and this 
information is relevant to explain the distortions in the prices of fish, an economic damage to the 
artisanal fisherman, when affected by their first commercialization. This study mapped the "value 
chain" of the artisanal shrimp fisheries, held in the municipality of São Lourenço do Sul - RS, in the 
Patos Lagoon region, analyzed under the economic dimension the stages of the productive segments 
that constitute this chain. The methodological basis was described by Hellin and Meijer (2006), a 
conceptual framework to the mapping of the pink-shrimp value chain. Methodological tools of 
qualitative and quantitative research were combined with the use of focused interviews with key actors 
of this chain for data collection. Bibliographical review and documentary analysis pertinent to the 
theme, and interviews with focus groups of artisanal fishers were done.  The data are from the pink 
shrimp harvest of 2013. As a result, the pink shrimp fishery's value chain was mapped, highlighting 
and characterizing the entire marketing system, actors and production negotiation, identifying 
production units formal and informal in this process of economic activities of fishery. In the analysis, 
in its economic dimension, it was verified in all the flows identified a standardization in the price of 
first commercialization, beginning at the value of R $ 6,00 / kg, product "in natura". Price variations 
from the first commercialization to the final consumer reached 20% to 150% in pink shrimp selling 
prices, highlighting a significant increase in the already processed products sales prices, of 100% and 
150% respectively of the cooperatives and informal fishmongers to final consumers. 
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INTRODUÇÃO 
 Este artigo traz como objetivo o mapeamento da cadeia de valor da pesca artesanal do 
camarão-rosa, capturado na Lagoa dos Patos/RS/Brasil e desembarcado no município de São 
Lourenço do Sul-RS. Na realização deste mapeamento, propôs-se analisar, sob a dimensão 
econômica, as etapas dos segmentos produtivos que constituem esta cadeia, ressaltando 
alterações na escala de preços na comercialização do produto. O estudo refere-se à safra do 
camarão-rosa do ano de 2013. 

De forma específica, o objetivo é construir um “Mapa Conceitual da Cadeia de Valor 
do Camarão-rosa”, capturado na Lagoa dos Patos por pescadores artesanais, e entregue no 
município de São Lourenço do Sul, montando, também, um Mapa da Cadeia de Valor do 
Camarão-rosa – com registro dos preços transacionados nas diferentes etapas desta cadeia, 
com base na safra do ano de 2013 e comércio entre 2013 e 2014. 

A importância deste estudo está em conhecer e entender o percurso não só do 
camarão-rosa, como produto e seu comércio (geração de renda e sistema de comercialização), 
mas também a atividade dos pescadores artesanais no processo de suas pescarias na região. 

Busca-se, assim, produzir conhecimento científico para um segmento produtivo de 
elevada relevância no país, da pesca artesanal, quase sempre desprovido de dados e 
informações cruciais ao delineamento de políticas públicas funcionais à melhoria na 
economia e socioeconomia dos pescadores artesanais, de suas comunidades, mercados de 
peixes e ambientes em que vivem. 

Este artigo traz, ainda nesta introdução, uma abordagem da área de estudo 
caracterizando a presença da pesca artesanal na região, em suas dimensões socioeconômicas, 
geográficas e biológicas, identificando as espécies economicamente relevantes. Na parte 
seguinte, são apresentados os materiais e métodos utilizados no desenvolvimento da pesquisa, 
e na sequencia, são descritos os resultados, uma discussão sobre os mesmos e a conclusão do 
trabalho.    

 
 

Área de estudo 
 
A região da Lagoa dos Patos e suas municipalidades pesqueiras, com destaque para o 

município de São Lourenço do Sul, constituem a área de abrangência deste estudo.  
A Lagoa dos Patos está localizada no sul do estado do Rio Grande do Sul, de forma 

paralela ao litoral rio-grandense. Faz parte da paisagem do Estado, desde Porto Alegre até a 
cidade de Rio Grande, local onde se comunica com o mar através de um estreito canal. Por 
fazer esta ligação com o oceano, é considerada uma Laguna, e assim podendo ser chamada 
também de “Laguna dos Patos”. É a maior laguna do Brasil e a segunda maior de toda a 
América Latina (Odum, 1983).  

Entre peixes e crustáceos, 110 espécies habitam a região estuarina desta Lagoa, e para 
fins comerciais, as principais espécies capturadas são: o camarão rosa (Farfantepenaeus 
paulensis), a corvina (Micropogoniasfurnieri), a tainha (Mugil platanus), o linguado 
(Paralichthysorbignyanus), o bagre (Netuma barba) e o siri (Callinetes spp.) (KALIKOSKI 
& WASCONCELLOS, 2013). O camarão rosa (Farfantepenaeus paulensis) é o tipo de 
captura que gera mais resultados econômicos, pois ele possui um alto valor comercial 
(ABDALLAH e HELLEBRANDT, 2012). Reforçando a pesca comercial da região, conforme 
o monitoramento de desembarque pesqueiro realizado pela FURG (FURG 2012, 2013a, 
2013b, 2014, 2015), o camarão, a tainha e a corvina constituem-se espécies de maior 
relevância econômica. Ainda conforme este boletim estatístico, no primeiro semestre de 2013 
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houve um desembarque de 276.296 toneladas de camarão–rosa capturados no estuário da 
Lagoa dos Patos. FURG (2013) 

A safra do camarão–rosa (Farfantepenaeus paulensis) ocorre no fim do verão ou 
início da primavera, e necessita, para isso, que as águas da lagoa estejam salgadas. Para que 
ocorra tal condição, é preciso que ocorra a soma de dois fatores, que são: i) poucas chuvas no 
Estado, para que baixe a vazão da água doce na barra do Rio Grande; e ii) a presença de 
ventos fortes de sudoeste (rebojo) que trazem as águas do oceano para a Lagoa. (COSTA, 
1999). Elucidando tal fenômeno, Tagliane (2011) apud Castelo & Möller (1978) constata que 
as taxas pluviométricas na Lagoa dos Patos estabelecem no estuário da Laguna o sucesso ou o 
fracasso da pesca do camarão-rosa (Farfantepenaeus paulensis). Tais autores ressaltam que 
um índice elevado de chuvas durante o período em que as pós-larvas ingressam no estuário 
(setembro/outubro), associado ao regime de ventos NE e à morfologia do canal dificulta a 
penetração destas larvas no estuário, o que reflete em baixa produção pesqueira no próximo 
ano.  Isto explica a grande dependência das condições climáticas na reprodução desse 
crustáceo neste estuário. (CASTELO E MÖLLER apud 1978 TAGLIANE, 2011)  

São Lourenço do Sul é um dos municípios que rodeiam a Lagoa dos Patos, municípios 
estes que, por suas características naturais, são considerados importantes zonas pesqueiras. 
Segundo o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro II (PNGC II), descrito em BRASIL 
(2001), o município de São Lourenço do Sul está localizado na zona costeira, justificado por 
estar situado em um sistema estuarino-lagunar que apresenta um tipo de ambiente com grande 
relevância para a dinâmica marítimo-litorânea. A Figura 1 apresenta a localização geográfica 
do município de São Lourenço do Sul e área adjacente, que abrange este estudo. 

Conforme os resultados obtidos pelo projeto de pesquisa “Análise das Cadeias 
Produtivas do Pescado oriundo da Pesca Artesanal e da Aquicultura Familiar” (Cadeia 
Produtiva, 2013), os locais de pesca mais relevantes para os pescadores de São Lourenço do 
Sul, são: Barra Falsa; Bujuru; Ilha do Canal Novo; Arroio Grande; Lagoa do Corrientes; 
Tavares; e Mostardas. Na Ilha do Canal Novo é realizada, principalmente, a pesca da corvina. 
Também, como área de pesca são citadas as regiões do Banco Vitoriano e do Banco Dona 
Maria. Como espécies mais importantes os mesmos citaram: tainha (Mugilcephalus), corvina 
(Argyrosomusregius), camarão-rosa (Farfantepenaeus paulensis), linguado (Paralichthys 
patagonicus / P. brasiliensis), viola (Rineloricaria Spp), peixe-rei (Odonthestes bonariensis) 
e bagre (Netuma barba). Também, como relatado na pescaria da Lagoa dos Patos, em que 
constitui este município pesqueiro de São Lourenço do Sul, o camarão-rosa (Farfantepenaeus 
paulensis) constitui-se na espécie de maior valor econômico, ressaltando, porém, que sua 
captura acontece por safra e depende de condições climáticas específicas para que exista 
abundância do recurso. 

São estimados 4.089 pescadores artesanais que trabalham na etapa de captura dos 
pescados e 3.259 pessoas que exercem outras atividades relacionadas à pesca, sendo estas, a 
manutenção dos equipamentos, limpeza, processamento e comercialização dos pescados. 
Estas estão distribuídas nos municípios ao redor da região sul da Lagoa dos Patos: São José 
do Norte, Pelotas, Tavares, Mostardas, São Lourenço do Sul, Tapes, Arambaré e Camaquã 
(KALIKOSKI & WASCONCELLOS, 2013). No entanto, neste presente estudo, está em 
análise apenas a cadeia de valor referente à pescaria desembarda no município de São 
Lourenço do Sul. 

São Lourenço do Sul localiza-se na porção Sul do Estado do Rio Grande do Sul, 
possui uma área de 2.036,130km² (Figura 1). Tem uma população de 43.114 habitantes, sendo 
a população urbana um total de 24.237 pessoas segundo o senso do IBGE (2010).  

 
 



	 4	

 
Figura 1: Localização da área de estudo em relação ao estado do R\io Grande do Sul, com destaque para 
os bairros lourencianos Barrinha e Navegantes; Fonte: HASENACK, H.; Weber, E.(org.) Base cartográfica 
vetorial contínua do Rio Grande do Sul - escala 1:50.000. Porto Alegre: UFRGS Centro de Ecologia. 2010. 1 
DVD-ROM. (Série Geoprocessamento n.3). ISBN 978-85-63483-00-5 (livreto) e ISBN 978-85-63843-01-2 
(DVD). 

 
A história e consolidação de São Lourenço do Sul como município, bem como o 

estabelecimento de sua situação econômica, foram fortemente influenciados pela presença das 
águas da Lagoa dos Patos, Arroio São Lourenço e Arroio Carahá. Pela sua localização 
geográfica e características fisicas, sua relação com o ambiente aquático foi sempre intrínseca 
e permanente. (COSTA, 1999) 

O encontro do Arroio São Lourenço com a Lagoa dos Patos, favorece a atividade 
pesqueira na região. A leste da barra do Arroio São Lourenço, se apresenta uma pequena 
península, denominada de Ponta do São Lourenço, onde se formaram diversas praias, todas 
exibindo grandes rochas. Ao norte, há uma enseada conhecida por Saco da Barrinha, e em sua 
foz existem centenárias figueiras (Ficus organisis). Devido a presença do arroio Carahá neste 
local, esta enseada foi denominada de Barrinha, por causa da Barra deste arroio nesta enseada. 
(COSTA, 1999) 

Os primeiros pescadores artesanais de São Lourenço do Sul se estabeleceram no local 
conhecido por Saco ou Barrinha, na foz do rio São Lourenço em sua margem esquerda, local 
onde posteriormente foi construído o entreposto de pesca, e, onde atualmente funciona o 
“Asilo dos Velhinhos Santo Antônio”. Essa região foi denominada de barra, e ainda nos dias 
atuais, é um lugar caracterizado pela residência de pescadores artesanais. (COSTA, 1999) 

Os bairros lourencianos Barrinha e Navegantes, localizam-se às margens da Lagoa dos 
Patos, Arroio São Lourenço e do Arroio Carahá. Este fato favoreceu que muitos pescadores 
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artesanais assentassem suas residências nestes dois bairros. Fato que justifica ainda, que as 
ações desta pesquisa incidam nesta região. 

A cidade de São Lourenço do Sul repousa sobre a Lagoa dos Patos, que no seu sentido 
Norte – Sul possui um comprimento de 280 Km. No sentido Leste – Oeste, o seu ponto mais 
largo é de 60 Km. Sua superfície mede 10.144 Km2, começando na ponta do Itapuã ao Norte e 
terminando ao Norte do canal do Rio Grande. Ao Sul se liga ao Oceano Atlântico, recebendo 
suas águas salgadas sazonalmente. (COSTA, 1999). A Figura 1 ilustra a localização do 
município em relação ao estado Rio Grande do Sul e a Lagoa dos Patos – RS, com destaque 
para os bairros urbanos: Barrinha e Navegantes e sua localização em relação à Lagoa dos 
Patos, Arroio São Lourenço e Arroio Carahá: 

 
 

Caracterização da pesca artesanal na região em estudo 

A pesca artesanal é uma das mais antigas atividades praticadas no Brasil. Seu processo 
de evolução é marcado por diferentes etapas, com relevância socioeconômica ao longo de sua 
trajetória de evolução, destacada pela presença de um grande número de pescadores 
artesanais. A atividade pesqueira artesanal é praticada em águas interiores do Brasil e, com 
maior predominância, em regiões costeiras do país, devido a suas características naturais 
(presença de regiões estuarinas, alta produtividade primária, regiões produtivas de pescas, 
etc.). (ABDALLAH & BACHA, 1999) 

Destaca-se nesta atividade a presença do pescador artesanal como personagem central 
da atividade. Diegues (1983) define o pescador artesanal, como um ator inserido numa 
economia natural, onde o objetivo da pesca é conseguir os meios de subsistência para si e para 
a sua família e o eventual excedente é utilizado para cumprir outros rituais como obrigações 
comunitárias. Ressalta ainda que os pescadores, sobretudo os artesanais, têm sua atividade 
produtiva organizada pelo saber fazer, cuja produção é em parte consumida pela família e em 
parte comercializada. A unidade de produção costuma ser a familiar ou em regime 
comunitário, incluindo na tripulação os “camaradas e parentes”. (DIEGUES, 1983) 

 Diegues, (1983) também define pesca artesanal como aquela que difere da pequena 
produção familiar simples, e passa a ser a principal fonte de renda, em que são utilizadas 
embarcações motorizadas, e o dono da embarcação têm, quando editados, acesso aos 
financiamentos do governo para subsidiarem sua atividade.  

 Os pescadores artesanais vivem organizados em comunidades, e neste estudo, estas se 
localizam às margens da Lagoa dos Patos –RS, e como tal, possuem grande dependência 
econômica dos recursos físicos deste território, sendo assim caracterizadas como tradicionais.  

 Conforme Haimovici, (et, al, 2006), a pesca artesanal na região estudada ocorre em 
águas costeiras rasas e estuarinas, com tecnologias de pesca simples e menor poder de captura 
em comparação com a pesca semi-industrial e industrial que atuam nas mesmas águas. Sendo 
os pescadores na maioria proprietários dos barcos, e a realização da faina em regime familiar. 
Os principais petrechos de pesca destes pescadores são: as redes de emalhe, aviãozinho e o 
arrasto de prancha. (HAIMOVICI, 2006) 

A atividade de pesca artesanal, como unidade de produção familiar, é caracterizada 
pelo envolvimento de familiares nas diversas etapas produtivas desta atividade. Desde a 
captura na lagoa, ou as atividades em terra, como a manutenção dos petrechos de pesca, o 
beneficiamento, o armazenamento e/ou comercialização do produto. Tal situação reporta ao 
conceito de Unidades de produção Doméstica (UDP), abordado por Coraggio, (2000). 
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(CORAGGIO, 2000). Neste contexto, vale ressaltar a atuação das mulheres, embora questões 
de gênero não tenham sido pauta desta pesquisa, o trabalho das mulheres em todas as etapas 
produtivas na pesca artesanal é um fator importante na composição da cadeia de valor dos 
produtos resultantes desta atividade.  

Esta realidade já foi mencionada por Costa, (1999), este relatou a importância do 
trabalho das mulheres já em tempos pretéritos, na luta diária ajudando seus maridos a 
buscarem o sustento no mar. As esposas dos pescadores, além de suas várias tarefas 
domésticas e cuidado com os filhos, articulavam seus afazeres entre confecção de redes, 
limpeza e salga do pescado, ou até mesmo, saíam para pescar ou safar as redes quando seus 
maridos se encontravam impossibilitados. (COSTA, 1999) Trabalhos mais recentes reforçam 
esta afirmação, salvo algumas diferenças e especificidades que variam de acordo com a região 
e a comunidade pesqueira. Na atualidade, em São Lourenço do Sul, é raro as mulheres 
acompanharem os maridos nas pescarias e, eventualmente, há casos em que o restante do 
núcleo familiar não participa das atividades que envolvem a pesca e exercem outras 
profissões. Contudo, o envolvimento da mulher na pesca comumente pode também se dar 
através do trabalho em peixarias, comércios e/ou indústrias de pescado, no beneficiamento do 
mesmo. Isso pode tanto ser feito por mulheres que historicamente pertencem a núcleos 
familiares envolvidos com a pesca, como por mulheres que não tem experiência nem família 
na pesca. A atuação das mulheres é um fator importante na composição da cadeia de valor da 
pesca artesanal. (FISCHER et al. 2013; HELLEBRANT, 2015)  

A gestão da pesca artesanal na zona costeira atualmente no Brasil está mais centralizada 
na etapa da captura do pescado, sob um enfoque biológico; no que tange à preservação das 
espécies como forma de sustentabilidade dos recursos pesqueiros e na normalização do acesso 
do pescador aos mesmos. (DIAS-NETO, 2010). No entanto se faz necessário um olhar do 
gerenciamento costeiro que seja também direcionado para a etapa de beneficiamento do 
pescado, observando os aspectos econômicos envolvidos nesse processo, ou seja, o que se 
ganha, o que se perde nessa etapa e quais os possíveis entraves e possibilidades deste setor 
produtivo, visando maior sustentabilidade dos recursos envolvidos.  

 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Apresenta-se, nesta parte, o referencial teórico-analítico adotado para pesquisa, com vistas 
à compreensão do conceito de cadeia produtiva e cadeia de valor e os diversos elos que 
compõem esta última.  

Descreve-se, também, os conteúdos da pesquisa social qualitativa trabalhada neste estudo.  
Relata-se, entretanto, a realização de revisão bibliográfica e análise documental para 

identificar os atores sociais envolvidos no contexto da comercialização, de entrevistas semi-
estruturadas com os administradores das unidades de beneficiamento, unidades centrais deste 
estudo (Japesca, Coopesca, peixarias formais e informais).  

Para a compilação dos dados obtidos nesta etapa, foi realizada oficina participativa com 
pescadores dos bairros navegantes e barrinha e duas entrevistas com grupos focais com 
pescadores do entorno do arroio Carahá e São Lourenço, além de entrevista focalizada com o 
presidente da Colônia de Pescadores Z8 - Associação representativa dos pescadores artesanais 
no município. As entrevistas foram transcritas e categorizadas para posterior análise dos 
resultados. 

De forma sequencial, estas informações estão reportadas pontualmente, como segue. 
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Fundamentação Teórico-Analítica quanto à Cadeia Produtiva e Cadeia de Valor 

Buscou-se, neste estudo, o aporte teórico- analítico dos conceitos de Cadeia Produtiva 
do pescado e Cadeia de Valor. Considerou-se todas as etapas dos processos de produção e de 
distribuição que agregam valor a produtos e serviços até o consumidor final, com ênfase às 
alterações nos preços transacionados neste mercado, em suas diferentes etapas de 
comercialização. 

Sobre Cadeia Produtiva, o conceito está presente no contexto agrícola e industrial, 
considerando diversas etapas nos processos produtivos destes dois setores. É frequente o uso 
do conceito de agroindústria para melhor entender e absorver a estruturação e constituição de 
uma cadeia produtiva. Sobre Cadeia de Valor, esta abrange a cadeia produtiva (matéria-prima 
até produto/serviço), a cadeia de distribuição (produto/serviço até o consumidor final), bem 
como todos os elementos de influência direta e indireta não descritos na forma de atividade.  

Conforme Batalha, (2007), em relação às questões levantadas no estudo do sistema 
agroindustrial, a literatura aponta duas vertentes de metodologias de análise, diferente entre si, 
mas com muitos pontos semelhantes. A primeira iniciou nos Estados Unidos, na universidade 
de Harvard, pelos trabalhos de Davis e Goldberg, com a noção de Commodity system 
approach (CSA). A outra é a analyse de filiere, iniciada na escola industrial francesa, na 
década de 60. Esta última, no início, não possuía o caráter de estudar a problemática 
agroindustrial, porém os economistas agrícolas e pesquisadores dos setores agroindustriais 
passaram a defender esta noção, sendo filiere traduzido como cadeia industrial.  

A base metodológica utilizada foi a descrita por Hellin e Meijer (2006), onde os 
autores apresentam uma estrutura conceitual, indicam o mapeamento do mercado como 
conteúdo básico para a montagem da cadeia de valor. Estes autores, ao desenvolverem um 
guia para estruturação de cadeia de valor para o setor agrícola, destacaram como primordial, 
para o início deste mapeamento, o desenho do que chamaram de “mapa de mercado”, um 
conjunto de informações que permitem o entendimento dos diferentes jogadores ou atores 
inseridos no processo de compras e vendas, de insumos produtivos e produtos considerados 
na análise da cadeia de valor, entendendo as interações e acordos entre as relações 
estabelecidas nesta cadeia.  

Se querermos entender mais sobre a lógica por trás da decisão dos agricultores, como 
por exemplo, os tipos de sementes que os agricultores compram etc. então nós também 
precisamos saber sobre os fatos extraordinários que influenciam a forma como a cadeia 
de valor funciona. É aí que o mapeamento se torna útil. O mapa de mercado é uma 
ferramenta conceitual e prática que nos ajuda a identificar as questões políticas que 
possam estar impedindo ou reforçando o funcionamento da cadeia e também as 
instituições e organizações que oferecem os serviços (por exemplo, informação de 
mercado, padrões de qualidade) que os diferentes atores da cadeia precisam, a fim de 
tomar decisões bem informadas. HELLIN e MEIJER, (2006, p. 7) 

 
Ao entender a cadeia produtiva da pesca artesanal, deve ser levado em consideração o 

fato de que os recursos pesqueiros são mutáveis, variando sua dimensão conforme seu ciclo 
reprodutivo, tempo e dinâmica, levando aos agentes econômicos a sofrerem interferências no 
cotidiano, advindas de diferentes dimensões. E no setor pesca, na busca do envolvimento de 
todos os atores sociais envolvidos na dinâmica da cadeia produtiva desta atividade, surge a 
ideia de redes. As relações sociais dentro de uma cadeia geram, de certa forma, um 
cooperativismo, que pode ser muito eficiente para o sistema e seu desenvolvimento. 

Entende-se por cadeia de valor uma estrutura com informações organizadas de processos 
produtivos, incluindo informações básicas e interligadas, de forma sequencial, que explicitam 
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passo a passo, todos os segmentos que fazem parte da negociação do produto no mercado, 
constituindo, assim, em um mapa do mercado.  

Hempel (2010) afirma que o conceito de cadeia de valor, de uma forma mais genérica, 
significa considerar as etapas de produção, processamento e distribuição em conjunto, 
interligadas, analisando cada passo conjuntamente com as etapas anteriores e os passos 
seguintes. A cadeia de valor explica toda a gama de atividades necessárias para elaborar um 
produto ou serviço desde sua concepção através das diferentes fases de produção, a entrega ao 
consumidor final e ainda, a última que é o descarte após o uso.  

Ainda segundo Hempel (2010), a relação mais importante da utilização da abordagem 
de cadeia de valor, no entanto, é o fato de que todas as decisões tomadas em um passo no 
processo pode ter consequências para as etapas seguintes, e muitas vezes essas decisões 
podem ser irreversíveis.  

A cadeia de valor não se constitui uma linha reta. Ações externas influenciam as 
atividades dentro da cadeia de valor. Para simplificar, pode-se chamar as partes externas de 
atividades à montante e atividades à jusante da cadeia de valor. Um modelo de cadeia de 
valor pode se tornar cada vez maior e mais complexo, cada vez que expandimos o foco de 
uma análise. (HEMPEL, 2010) 

A estruturação da cadeia de valor teve seus primeiros modelos a partir de desenhos do 
setor rural, como forma de entender e analisar as relações de negociações e ganhos de 
mercado dos produtos agrícolas. Essas informações podem ser vistas, com detalhamento, em 
Wojciechowski et. al. (2014). A economia da pesca é, por conseguinte, parte intrínseca da 
montagem da cadeia de valor, consistindo em produção, custos, receitas, valores associados a 
produtos e processos, transações e negócios, que no agregado, somam o conjunto quantitativo 
que abrangem as relações comerciais da cadeia de valor. (BATALHA, 2007) 
 

Pesquisa Social Qualitativa 

 Este estudo pautou-se também, na pesquisa social qualitativa, mais especificamente, a 
de base teórica materialista dialética, na qual observa-se o contexto social estudado, buscando 
atuar sobre as causas dos problemas, suas relações, para realizar um processo que transforma 
a realidade estudada. Em relação à questão dos fenômenos sociais, apontados pelo autor 
Loflland (1971) apud (Triviños, 1987), foi “As situações”, onde os acontecimentos são o foco 
da análise do estudo. (TRIVIÑOS,1987) 

 

Procedimentos de Pesquisa 

Os procedimentos desta pesquisa, de forma sequencial, com seus respectivos métodos 
aplicados, são descritos como: i) Levantamento de dados – revisão e análise documental, 
buscando identificação dos principais atores que constituem a cadeia de valor do camarão-
rosa (pescadores, administradores de unidades de comercialização e beneficiamento do 
camarão-rosa em SLS); ii) Revisão bibliográfica e coleta de dados secundários – para 
completar a montagem do mapa conceitual da cadeia de valor da pesca do camarão-rosa e dar 
suporte à análise do mapa; iii) Entrevistas com grupos focais de pescadores artesanais - 
entrevistas aos atores chaves do processo (foco nos administradores das unidades de 
beneficiamento), com perguntas específicas, objetivando sustentar a análise dos dados 
obtidos. A análise destas foi possível com o auxílio do softwere livre Weft QDA3; iv) 
Questionário simplificado – que foi aplicado aos atores (pescadores e administradores das 
unidades de beneficiamento) – gerando produtos através do uso de roteiros de entrevistas, 
																																																													
3 Weft QDA; Disponível em: < http://www.pressure.to/qda/> 
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registros áudio-visuais e fotográficos, captura de dados quantitativos de valores (preços); v) 
Oficina Participativa – com pescadores artesanais de SLS, um workshop que se constitui base 
técnica e instrumental de constituição de auto diagnóstico. Foram utilizados subsídios como 
registros fotográficos, gravação de áudios, anotações e posterior transcrição do material 
gravado; vi) Construção dos mapas conceituais e mapas valorados - a construção dos mapas 
conceituais da cadeia de valor da pesca do camarão-rosa, capturado na região da Lagoa dos 
Patos, por pescadores artesanais, e desembarcado no município de São Lourenço do Sul – RS 
e dos respectivos fluxos dos mapas valorados, foi possível com o uso do software livre, Cmap 
Toolls4. 

 

RESULTADOS 

 O Mapa Conceitual da Cadeia de Valor do Camarão-rosa, como resultado desta 
pesquisa, foi montado considerando os atores representativos desta Cadeia, situando-os nas 
diferentes etapas constitutivas desta. Estes resultados são descritos na sequência deste item. 

Também, uma grande quantidade de dados e informações, coletadas e organizadas, 
deram suporte à caracterização deste desenho, tanto na estruturação do modelo conceitual, 
como no esboço das alterações de preços transacionados nos diferentes níveis de 
comercializações do produto em questão. Um detalhamento mais profundo e informativo do 
processo de construção desta cadeia, das variáveis consideradas, bem como das relações de 
comércio consideradas neste estudo podem ser conferidos no trabalho completo, de 
dissertação de mestrado da primeira autora deste artigo. 

Na identificação dos Atores representativos no processo da constituição da cadeia de 
valor do camarão-rosa, no município de São Lourenço do Sul, diretamente relacionados à 
compra, venda e negociação do camarão-rosa capturado na Lagoa dos Patos, foram 
observadas a atuação de 3 unidades formais de comercialização e beneficiamento (Japesca, 
Coopesca e peixarias locais formais – Peixaria do Marcelinho), a presença de “peixarias 
informais”, além dos pescadores artesanais que de forma independente praticam a primeira 
venda do produto. 

Quanto aos atores, no contexto da atividade, constatou-se que a comercialização do 
camarão-rosa, no município de São Lourenço do Sul, acontece de forma complexa e 
diversificada, pois vai desde o comércio formal, realizado pela indústria e cooperativa local, 
até pequenas peixarias nas casas dos pescadores (peixarias informais). A grande maioria do 
pescado é repassada a compradores de outras cidades e Estados, como principalmente, para o 
estado de Santa Catarina, informação esta que descreve o fluxo de comercialização deste 
produto. 

Pelo fato de ser um município com potencial pesqueiro, e de fácil desembarque, São 
Lourenço do Sul recebe este produto capturado também de diversos pescadores de municípios 
vizinhos, como de São José do Norte, de Pelotas e do Rio Grande, isso durante a safra do 
camarão, que ocorre nos meses de fevereiro, março, abril e maio. 

A maior parte do camarão que fica no município, e que chega fresco ou resfriado ao 
comerciante, é beneficiado e comercializado pela indústria local – Japesca J.L Cunha e Cia 
LTDA, que é uma empresa de caráter familiar privada. Esta adquiriu, na safra 2013, cerca de 
500 toneladas de camarão-rosa, diretamente com os pescadores de São Lourenço do Sul 
(cerca de 40 pescadores) e alguns pescadores de Pelotas e Rio Grande. Esta empresa fornece 
auxílio aos pescadores como insumos, como gelo e água. O preço médio pago ao pescador 
por quilograma, do camarão-rosa na modalidade sujo, foi em torno de R$ 6,00, e após 
																																																													
4 Cmap Tools: é uma ferramenta dedicada à confecção de mapas conceituais. Disponível em: < 
http://cmaptools.softonic.com.br/> Acesso em: 16/04/2016. 
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beneficiado, o camarão é revendido limpo e congelado pelo preço médio de R$ 24,00/kg a R$ 
30,00 reais/kg. A maior parte desse camarão (cerca de 80 %) é revendida em Porto Alegre, em 
bancas da própria indústria de pescados da Japesca, e o restante é repassado aos estados de 
Santa Catarina e São Paulo, na forma “in natura” ou já beneficiado.  

A outra unidade formal de comercialização do camarão-rosa, importante no comércio 
local deste crustáceo, é a Coopesca - Cooperativa de Pescadores Profissionais Artesanais de 
São Lourenço do Sul, que compra diretamente o produto de pescadores do município que são 
sócios da cooperativa, bem como de pescadores de Rio Grande e Santa Vitória do Palmar. A 
Cooperativa também auxilia os pescadores com os insumos necessários para a atividade 
pesqueira, benefícios estes que são abatidos no valor final da produção, quando da entrega do 
produto à Cooperativa. O valor pago ao quilograma de camarão sujo, no ano de 2013, foi em 
torno de R$6,00 reais, e o preço unitário vendido, posteriormente, pela Coopesca, foi no valor 
de R$ 22.00/kg do camarão-rosa limpo e congelado. A média de camarão adquirida nesta 
safra, pela cooperativa, foi em torno de 8 toneladas.  

Além destas duas unidades (Japesca e Coopesca), que praticam a comercialização e 
processamento deste produto em São Lourenço do Sul, existem as “peixarias locais formais” 
que possuem Alvará da prefeitura para atuarem, e compram os camarões sujos, diretamente 
dos pescadores, e os revendem limpos e congelados para moradores do município e turistas. 
Neste estudo, esta categoria está sendo representada pela “peixaria do Marcelinho”. 

Adicionado a este segmento formal de comercialização do camarão-rosa no município de 
São Lourenço do Sul, registra-se a presença das “peixarias informais”, mantidas por alguns 
pescadores em suas próprias casas.  

Também, outra prática de comercializar o produto é realizada pelos próprios pescadores, 
e/ou pessoas que compram camarão na safra, congelam, e os vendem após a safra em suas 
residências, para vizinhos e moradores locais, assim como para os donos de bares e 
restaurantes locais, que compram camarão diretamente dos pescadores.  

A Tabela 1 resume os preços do camarão-rosa praticados na safra 2013, no município de 
São Lourenço do Sul, conforme dados reportados nesta análise documental. 

 
Tabela 1- Preços do camarão na safra 2013 em São Lourenço do Sul 

Unidade Preço Kg (sujo) Preço Kg (Limpo) 
Japesca 6,00 24,00 – 30,00 

Coopesca 6,00 22,00 
Marcelinho 6,50 - 8,00 20,00 – 22,00 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados de Cadeia Produtiva (2013). 
 
A pluralidade nas formas de comercialização identificadas neste estudo resulta na 

complexidade em identificar o caminho comercial do camarão no município. A 
comercialização do camarão-rosa, a partir de sua captura na Lagoa dos Patos, em suas 
diferentes etapas, no município de São Lourenço do Sul, conforme Projeto Cadeia Produtiva 
(2013), é apresentada na sequência. 

Conforme os dados obtidos nesta pesquisa, o município de São Lourenço funciona como 
um entreposto deste camarão capturado na safra, pois articula o embarque e o desembarque 
das embarcações, carregadas com o produto, incluindo o carregamento de caminhões que vêm 
de outras localidades com agentes interessados em comprar este camarão-rosa da Lagoa dos 
Patos. Os barcos desembarcados no município de São Lourenço do Sul são tanto dos 
pescadores do próprio municípios, quanto de pescadores oriundos de outros municípios 
vizinhos, que também margeiam a Lagoa dos Patos: Rio Grande, São José do Norte e Pelotas. 
Toda essa movimentação comercial acontece nas margens do Arroio São Lourenço e arroio 



	 11	

Carahá, que são os locais para onde o pescador conduz o camarão-rosa capturado, a fim de 
comercializá-lo (na região, se localiza na margem urbana destes dois arroios). O destino do 
camarão-rosa que chega à margem do arroio pode ser conduzido via o comércio direto ou o 
transporte do produto pelos caminhões, que vêm de Santa Catarina e também do estado do 
Rio Grande do Sul, transportando a mercadoria para todo o Estado, entre outras localidades. 
Além destas trajetórias comerciais, o camarão-rosa também é comercializado com  
consumidores locais, empresas de beneficiamentos de pescados (neste estudo, em específico, 
a partir da empresa Japesca, de pequenas peixarias e da Coopesca). 

De conhecimento destes atores diretos e indiretos, das relações comerciais, e das 
transações realizadas, parte-se para o desenho do Mapa Conceitual da Cadeia de Valor do 
Camarão-rosa, capturado na Lagoa dos Patos, por pescadores artesanais, e desembarcado no 
município de São Lourenço do Sul, conforme apresentado abaixo. 

 
 

	
 
Figura 2- Mapa Conceitual da Cadeia de Valor do Camarão-rosa, capturado na Lagoa dos Patos, por pescadores 

artesanais, e entregue no município de São Lourenço do Sul;. Fonte: elaborado com dados da 
pesquisa, pela autora. 

A Figura 2 apresenta um desenho da cadeia de valor do camarão-rosa, apresentando 
todos os caminhos percorridos pelo camarão-rosa, desde sua captura, realizada pela atividade 
da pesca artesanal na Lagoa dos Patos, até o consumidor final, passando por vários 
intermediários. Neste esquema esboçado acima, cada segmento é importante para identificar 
escala de valores do camarão-rosa, informação esta de relevância crucial para o planejamento 
dos atores quando do desenvolvimento e desempenho de sua atividade econômica, bem como 
informação importante à categoria dos pescadores artesanais e tomadores de decisões de 
políticas públicas direcionadas à sustentabilidade socioeconômica das comunidades 
pesqueiras artesanais no Brasil. 
 O mapa conceitual, apresentado na Figura 2, é constituído a partir da compilação das 
informações obtidas no desenvolvimento deste estudo. Conceitualmente, o mapa elaborado 
esboça inicialmente a atividade da pesca na Lagoa dos Patos, realizada por pescadores 
artesanais, sendo estes do município de São Lourenço do Sul e também, pescadores de regiões 
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vizinhas que pescam na Lagoa dos Patos e desembarcam o pescado no município de São 
Lourenço do Sul. 
 A partir de então, com o produto da pesca em mãos, ou seja, o camarão-rosa, este é 
repassado, in natura, para vários intermediários. Seguindo o esquema apresentado na Figura 
2, são apresentados os seguintes caminhos do camarão-rosa: 

- Pescadores artesanais repassam o camarão-rosa in natura para barcos compradores, de 
pessoas comuns do mercado [repasse−1], e esses, na sequência, vendem o produto 
ainda in natura para a empresa Japesca e também, para os caminhoneiros que chegam 
do estado de Santa Catarina e de outros Estados [repasse−2]. A empresa Japesca vende 
o camarão-rosa in natura para os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa 
Cartarina, enquanto que os caminhoneiros seguem carregando o produto para outras 
localidades do estado do Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Paraná, 
vendendo in natura para mercados destas localidades [repasse−3]; observa-se, no 
esquema elaborado, que há alteração de valor em cada etapa deste caminho do 
camarão-rosa, ao longo de suas etapas de vendas (representado por $ + x); 

- Pescadores artesanais repassam o camarão-rosa in natura para a cooperativa Coopesca 
[repasse−1], e esta cooperativa repassa o produto, in natura e processado (com valor 
$+x), para a população local (venda no mercado local de São Lourenço do Sul) e para 
turistas que visitam o município. [repasse−2]; 

- Pescadores artesanais repassam o camarão-rosa in natura para as peixarias formais e 
informais [repasse−2], sendo que as formais repassam o camarão in natura granel 
para a população local, vende no mercado aos turistas, donos de restaurantes que 
atuam em São Lourenço do Sul, enquanto as peixarias informais vendem o camarão-
rosa processado aos turistas e à população local [ repasse−3]; 

- Pescadores artesanais vendem diretamente o camarão-rosa in natura para os 
consumidores locais, ou seja, a população de São Lourenço do Sul [repasse−1]. 
 
A partir deste desenho do Mapa Conceitual da Cadeia de Valor do Camarão-rosa, 

capturado na Lagoa dos Patos, de posse das informações coletadas, montou-se a Cadeia de 
Valor do Camarão-rosa visualizado pelas suas alterações de preços nos diferentes processos 
de comercializações deste crustáceo, o que, neste estudo, está sendo chamado de Mapa do 
Mercado (ver Figura 3). 
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Fonte: autora. 
Figura 3- Cadeia de Valor do Camarão-rosa – evolução em termos de preços. Fonte: elaborado com dados da 
pesquisa, pela autora. 
 

 
Na Figura 3, o primeiro fluxo de comercialização, Pescador – Japesca, inicia com o 

preço de primeira comercialização de R$6,00/kg do camarão “in natura” resfriado e vai para a 
destinação final (última comercialização desta indústria) na mesma forma de produto que 
entrou na empresa, pelo valor de R$ 7,20/kg, mostrando um acréscimo de 20% em seu valor 
inicial. 

O segundo fluxo, de Pescador – Barco Comprador Comum, inicia com o preço de 
primeira comercialização de R$6,00/kg do camarão “in natura” resfriado e vai para a 
destinação final (última comercialização desta indústria) da mesma forma, pelo valor de 
R$6,00/kg. Nesta transação não se identifica acréscimo nos preços, já que o negociante do 
barco comprador comum está mais propenso ao serviço de abastecer os caminhões de Santa 
Catarina e de outros lugares, que vêm ao município de São Lourenço do Sul buscar o produto. 
O próximo repasse deste produto, transportado pelos caminhões, foi para os destinos de São 
Paulo, interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e conforme informações das 
entrevistas, os atores entrevistados assumem que este valor tenha sido realizado em suas 
respectivas localidades de destino, na última safra, pelo mesmo valor que foi adquirido 
inicialmente. No entanto, infere-se, pelo pesquisador e conforme comerciantes locais do 
produto, que este valor possa ter sido bem maior que o reportado, considerando que houve um 
custo adicional no mínimo de transporte da mercadoria ao destino final. 

O terceiro fluxo, Pescador – Coopesca, inicia com o preço de primeira 
comercialização de R$6,00/kg do camarão “in natura” resfriado e vai para a destinação final 
(última comercialização desta indústria) da mesma forma que entrou, “in natura” resfriado, 
pelo valor de R$7,20/kg, ou seja, sofreu um acréscimo de 20% em seu valor inicial. Também, 
este produto foi comercializado depois de processado pelo valor de R$22,00/kg. Todavia, 
constatando que neste último caso, o camarão processado apresenta uma quebra de 50% de 
seu peso bruto, podemos inferir que este produto obteve um aumento de aproximadamente 
100% em sua destinação final. 

No quarto fluxo, a rota Pescador – Peixarias Formais comercializa com o preço de 
primeira comercialização de R$6,00/kg do camarão “in natura” resfriado e vai para a 
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destinação final (última comercialização nesta unidade comercial) sem agregar valor, ou seja, 
da mesma forma que entrou, e pelo preço de R$7,20/kg, o que mostra um acréscimo de 20% 
em seu valor inicial. 

Neste mesmo quarto fluxo de comercialização, a rota Pescador – Peixarias Informais 
inicia com o preço de primeira comercialização de R$6,00/kg do camarão “in natura” 
resfriado, e vai para a destinação final após ser processado pelo valor de R$22,00/kg a 
R$30,00/kg. Considerando que este camarão processado apresenta uma quebra de 50% de seu 
peso bruto, podemos inferir que este produto registrou um aumento em seu preço final de 
aproximadamente 150%.  

Com esta descrição de preços comercializados, em seus diferentes níveis de 
comercialização, na leitura do mapa do mercado de camarão-rosa estruturado nesta pesquisa, 
parte-se para discutir e analisar as variações ou não destes preços, os ganhos e perdas neste 
processo de comercialização, bem como, de forma a consolidar o Mapa da Cadeia de Valor 
em questão. 

Na interpretação do mapa conceitual, considerando os fluxos de comercialização do 
camarão-rosa em São Lourenço do Sul e seus respectivos preços de venda, constata-se que o 
fluxo que mais apresenta variação de preços é o da rota Pescador – Peixarias Informais, 
passando de um preço inicial de R$6,00/kg para um preço final de até R$30,00/kg. A elevada 
suba de preços no processo de comercialização do camarão-rosa também é identificada no 
fluxo terceiro, Pescador – Coopesca, em que o preço saiu de R$6,00/kg (primeira 
comercialização) para ser vendido a R$22,00/kg em sua última etapa comercializada. Em todo 
o mapa da cadeia de valor, na dimensão da variação dos preços, constata-se, portanto, com 
exceção de comércio direto ao consumidor final, a importância da agregação do valor ao 
produto como forma de aumentar o preço final do mesmo. 

O mapa da cadeia de valor mostra que os consumidores locais e regionais conseguem 
adquirir o camarão  “in natura” basicamente pelo seu preço de primeira comercialização, 
quando o produto é vendido por unidades formalizadas (cooperativa local – R$6,00/kg, 
peixarias formais – R$7,20/kg) e diretamente pelo pescador (R$6,00/kg), ressaltando, ainda, 
que a rota do camarão, do pescador ao consumidor final, é curta em termos de “atravessador”, 
considerando os três últimos fluxos de comercialização desenhados no mapa da cadeia de 
valor.  

As peixarias informais, por atuarem na informalidade/ilegalidade, possuem carência 
de informações financeiras de seus sistemas produtivos, incluindo aqui dados de receitas e 
custos. Embora, apesar de grande parte dessas peixarias serem de propriedade de pescadores 
artesanais, estas não se consolidam em uma alternativa adequada de agregação de valor ao seu 
produto, pois, por sua própria condição de ilegalidade/informalidade, e também pela baixa 
capacidade de produção e estocagem das mesmas, com condições sanitárias inadequadas para 
a produção, limitam naturalmente seu acesso ao mercado. Outrossim, salvo os entraves legais 
e estruturais inerentes a estes estabelecimentos informais, tal modalidade de comercialização 
consubstancia uma alternativa “paliativa” encontrada pelos pescadores artesanais de agregar 
valor ao seu produto e aumentarem sua geração de renda. 

Embora neste trabalho não tenha sido analisada a “receita” desta comercialização (não 
houve o cômputo  da quantidade vendida e/ou comercializada), ao avaliar o processo de venda 
do camarão-rosa com base no preço de comercialização, compreende-se que os dois fluxos 
(que incluem a venda da indústria de pescados Japesca e dos Barcos Comuns/Caminhões, 
para o mercado final), por exportarem seu produto ainda “in natura”, e pelos registros de 
compra e capacidade produtiva e de estocagem da indústria – no caso da Japesca), além de 
não contribuírem para a circulação do produto/dinheiro no mercado local,  não produzem 
impacto na geração potencial de renda regional, a partir da produção com um valor agregado, 



	 15	

na medida em que exportam a maior parte do camarão capturado na região, vendendo-o no 
modo “in natura”.  

De outro lado, a informalidade e desorganização do sistema de produção da pesca do 
camarão-rosa na região, associada às safras reduzidas do crustáceo nos últimos anos, 
justificadas por efeito do clima, fatos estes explicitados nos relatos dos atores neste estudo, 
não produzem o efeito multiplicador de renda e emprego, efeito este positivo esperado 
potencialmente por esta cadeia produtiva na economia pesqueira da região. Estas constatações 
são marcadas pela presente vulnerabilidade socioeconômica dos pescadores de camarão-rosa 
da região de São Lourenço do Sul (ver Abdallah e Hellebrandt, 2012; Kalikoski e 
Vasconcelos, 2012; Haimovici et. al., 2006). 

 

 

CONCLUSÃO 

Este trabalho teve como objetivo Mapear a “cadeia de valor” da pesca do camarão-
rosa, realizada na região da Lagoa dos Patos, por pescadores artesanais do município de São 
Lourenço do Sul – RS, e analisar, sob a dimensão econômica da formação dos preços, as 
etapas dos segmentos produtivos que constituem esta cadeia. 

A análise documental dos dados registrados no Projeto “Análise das Cadeias 
Produtivas do Pescado oriundo da Pesca Artesanal e da Aquicultura Familiar” possibilitou 
um entendimento da estrutura produtiva da pesca artesanal do município de São Lourenço do 
Sul, do camarão-rosa, conhecendo os atores em suas diferentes fases de atuação nesta 
estrutura de produção.  

No que tange à etapa de comercialização do camarão-rosa em São Lourenço do Sul, 
em época de safra o município funciona como um entreposto de venda deste crustáceo. Neste 
cenário, atuam pescadores artesanais vindos de Tapes, São José do Norte, Rio Grande Pelotas 
e os de São Lourenço do Sul, sendo que os pescadores lourencianos representam os 
fornecedores de camarão-rosa mais significativos para a indústria e o comercio local. 
Observando este panorama de comercialização, foi identificado, através das entrevistas e de 
outras técnicas aplicadas à pesquisa, que a maior parte do camarão-rosa capturado por 
pescadores artesanais lourencianos é comercializado para fora do município. Este fato, 
associado à constatação de que esta grande parte é comercializada na modalidade “in natura”, 
por atravessadores (indústria e intermediários não pescadores), a economia do município 
perde pelo potencial volume de recursos que não são transacionados na região. Este raciocínio 
foi possível de ser visualizado na descrição dos fluxos primeiro e segundo do mapa da cadeia 
de valor do camarão-rosa, montado neste estudo. 

A estruturação  do mapa conceitual da cadeia de valor da pesca do camarão-rosa, 
capturado na região da Lagoa dos Patos, por pescadores artesanais, e desembarcado no 
município de São Lourenço do Sul – RS, evidencia a escala de ganhos com o produto, 
informação esta,  de extrema  relevância para o planejamento dos atores quando do 
desenvolvimento e desempenho de sua atividade econômica.  

O desenho do mapa conceitual da cadeia de valor desta pescaria, enfatizou a dimensão 
econômica representada pelas variações dos preços de venda do camarão-rosa, em suas 
diferentes etapas negociadas, desde a primeira venda à última. Nesse contexto, sob o enfoque 
da dimensão econômica, observou-se uma padronização no preço de primeira 
comercialização, iniciando pelo valor de R$ 6,00/kg, produto “in natura”, em todos os fluxos 
identificados na cadeia de valor. Como resultado geral, as variações de preços, da primeira 
comercialização ao consumidor final, alcançaram percentuais que vão de 20% a 150% nos 
preços de venda do camarão-rosa. Os resultados mais expressivos mostram aumento nos 
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preços de venda do produto já processado de 100% e 150% realizados, respectivamente, pela 
comercialização da cooperativa Copesca e das peixarias informais aos consumidores finais.  

Neste cenário, o pescador artesanal em análise perde economicamente, tanto por este 
comercializar seu produto com o menor preço dentro da cadeia de valor, como por não 
apresentar a estrutura equivalente à de indústrias locais (como a Japesca e a Coopesca) de 
forma a ganhar através de volume de receita gerado. Esta condição coloca o pescador 
artesanal em desvantagem no mercado, forçando-o a repassar toda ou grande parte de sua 
produção ao segmento industrial local. 

Esta situação de mercado que resulta em perda econômica para o pescador artesanal é 
favorecida pela própria estrutura de mercado que se estabelece, caracterizado como um 
oligopsônio5– que no caso específico deste produto,  é reforçado por vários fatores, como: 
momento de safra do produto, perecibilidade do produto elevada, número de compradores que 
se apresenta baixo em relação ao número de vendedores (pescadores artesanais), que 
demonstram a falta de estrutura destes pescadores em reterem seu produto por mais tempo 
visando um maior preço de venda. Todos estes aspectos corroboram para um impacto 
negativo na geração de renda dos pescadores artesanais. 

No que se refere à alternativa aos pescadores artesanais de reterem seu produto por 
mais tempo e, por consequência, agregarem mais valor aos seus produtos, na região em 
estudo, ainda que estes possam contar com a Cooperativa de Pescadores Artesanais – 
Coopesca –, que é considerada, no presente, uma grande conquista para o setor, no momento 
não se têm forte atuação desta para atrair a confiança dos pescadores e dinamização de sua 
produção coletiva conforme dimensionado pela cooperativa. É importante relatar que esta 
pesquisa aponta um enfraquecimento de sua organização comunitária, reportada por muitos 
atores, indicando assim que devem ser pensadas algumas ações com vistas a uma maior 
integração entre a cooperativa, os pescadores e pescadoras associados. 

No que tange à contribuição deste estudo no âmbito da gestão da pesca do camarão-
rosa na região em análise,, o entendimento gerado permite sugerir direcionar esforços a uma 
gestão de base comunitária, que sejam observados todos aspectos da cadeia de valor 
estudada,, identificando as transações comerciais e alterações de preços em cada etapa dos 
processos produtivos e de negociação, considerando que o conhecimento e a apropriação do 
negócio é condição crucial para a sustentabilidade econômica da atividade e socioeconômica 
deste sistema produtivo como um todo. 

Este trabalho contribui um instrumento de suporte à consolidação de políticas públicas 
ao setor pesqueiro, para que criem condições melhores de vida aos pescadores e povos 
pesqueiros, numa busca de sustentabilidade socioeconômica destes junto ao sistema produtivo 
em questão. 
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