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1. 03,J::::'l'IVOS DO ?:=tAE..\LHO - ASFEC'rOS DE ELA30::1AÇ;:O

o Brasil possui um litoral d~ 7.408kms. "'ale!:! de uma das
maiores redes fluviais do mundo,· e tem nflpesca uma riqu~
za.com Uffi potencial Que não foi até os nossos dias avalia
délcomo se deve, mas Que perreite vislu:nbrar que esta ati"
vidade essencial para nossa naç~o em ~ermos de fonte de a
limentos, geradora de trabalho e criadora de recursos,

, , . bsem sombra de duvida, um bom negoc10, que sé em trabalha
do e apoiado e~ planejamento de infra-estrutura adequado,
fornece prismas promissores tanto para o mercadonscio-
nal como para o internacional.

Pretende~os ~ostrar ;em nosso trabalho como e feita a co
mercialização do pescado, os problemas porque passam e pa.§.
"Saram a atividade, suas dificuldades, aspec~os futuros e

o que oferece para o nosso pais a pesca em si particula
rizando detalhes de são Faulo, mas se:npre lembrando "que a

problemática é grande, e portanto~ muitas vezes o assunto
deverá ser encarado"nacionalmente, mas sempre tendo em
vista a nossa cidade.

Us outro aspecto a ser lembrado é o de que apesar de tra
,tar-se de uma mcnog rafi a Que procurara res saltar o as oec

to mercado16gico, ,8 rnes~a ao nosso ver -nao seria ben com
pree::J.didase ~1ão abo r-dassemos o aSS\L'1.tode UlT13 man eí.r-a

mais ou menos integrada, 6u sejs,falarmos desde o p~ody
to at& o consu~idor, pois em gran1e parte como
oportun~d.p~"e d.'p \re.•,r, c~~nc~nn d'C" t)~orlu"~o ~J·nC"~RC e·~~_ ..• ..L u_ ~ _ t;.,.;. •. ..J:...,I",.~ Vv~,..J .• J.. " ~'Q. 1 ~. _ f..•j;''lc~, .I'.J.'
sel:] fa13r da ~ ( ..pc ia t.a c a .in f Lu em na fórmula co
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Qe=cial adotada.

Iniciélre::.osdando um pequeno retrospecto da situaç ão da
pesca no Brasil, passando a destacar a mesma em são Pau

lo. , int ~ - b d ,Apos esta ln roa.uçao, a or are:T:OSo que e o pescado
e as for;nas mais utilizadas para sua cap~ura,visand.o além.
do objetivo de integração criar uma maior facilidade de
comunicação oriunda do conhecimento destes fatos. Opa§.
so a seguir é entrar propriamente naquilo que ser~ a par
te'princtpal da monog raf í.a quarrt o aos p rob Lenas de COI:1er
cialização e produção; analisando também aqueles que pa;:

, . -ticinam do negocl.o e a empresa em funçao dos ele:nentosex
ternos que influem em suas atividadeso Serão abordados

.. tópicos sobre o produto; o consumidor final, a rede de di§.
tribuição, preços, transporte, armazenagem, crédito, etc~,
tentando-se seDpre particularizar dentro do problema, Sôo
Paulo, e dandoalgU1!la ênfase às empresas que entraram nes
te ramo, mostrando os seus esforços e os resultadoS de
suas polfticas de comercialização, claro que, nao empresa
por empresa, mas sim o seu conjunto.

A I:1etodologiaadotasia para a elaboração de nossadisserti!
ção, baseou-se na leitura da bibliografia a respeito, no
tadamente no queiconc er-ne ao pr-od ut.o, ou seja, su as vc ar-aç

terlsticascomo _alimento, potencialidnde econômica em teE
mos de aproveitamento e aspectos de industrialização e"aE

maz enag em, No que se refere a situação da pesce,a meS::11B
foi levant.adaem função de artigos de revistas, .t •.;orl1al.s,

.•... . t· . terrt r ev Ls as pessoai s;'e -c •• o aspe~to de comercializaç~o
foi levnntndo tDmoémcombase em dados contidos em jor...
nais e revistas. entrevistas e"principalmente graças ao
apoio de empresas do ra~o qu~ permitiram o acesso ••as
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quisas de CD~pO por elas elaboradas. Pr-e t end l amo s
3

efe

t.uar uma pesquisa para apur ar-zos detalhes sobre os hábi

tos do consumidor, ~as os custos da mesma nos desestimula

z-ara , Lias não deixa:::os de abor-da.r este aspecto ,no entanto,

graças ao apoio que :::encionarnos por parte destas enpr-es as

que possuia~ este tipo de estud~ efetuadb por pes~oal es

pecializado no assunto.

Sobre temas referentes a comercialização do pescado em si,

não encontra~os muita coisa· como bibli6grafia b~sica,quer

est r ang eâ r a quer nacional, a não ser o estudo efetuado P.§

la Fundação de Estudos do. Mar que abrange somente o· Rio

Grande do Sul, e o livro do professor Gilberto Teixeira,

intitulado H;,:arketing do Pescado na Capital Paulista, As

pectos Institucionais e Deficiências na Rede Distril)uidQ
. .. ,

ral! a ser brevemente. editado tambem pela Fundação de Estu

dos do i'Ear, além do livro !l1Cercados para Pesca em Ar-acaj u".
"de Clovis Cavalcanti, edição de 1971, pub Lâ c açào dos rLi

nistérios do Interior e Educação e Cultura.

Os dados qU8!ltitativos foram lev8ntados na. Secretaria da

Agricul tura do Esta.à.~ ele são Paulo, SUDEPE

d~ncia do Desenvolvimento da Pesca, I.B"G •.E,

Superinten-

Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística, CEA8-ESP- Ciac de

Entrepostos e Armaz~ns Gerais de S~o Paulo~ ~inist~rio da

Agricultura~ SUDELPA- Superintendência do DesenvolYimeQ

to ô.oLi t.oral Pau Lí s t a , CACEX- Carteira do Comércio Exte

rior, Banco do Brasil, E~treposto de Pesca de Santos, da

dos de revistas esp ec i.a Idaad es no assunto CO::lO o "Boletim

no" . i -. . "li n '.L -.T • •• d P 11 1'
~ .: er c ac o Y~squelro e .!."eVlS;:;3 J.,aClonaJ. a .• e s c a , "L. e:;}

revistes e .jor-nois sobre o DSSUY.l

to, bem como ent r ev í s ta s efí:tuadas no Sin,Jic3to das Ellpr5-:
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sas de Pesca e~ nossa cidade e 6onsultas. ao DIFOA- De?3~

t ament o de Inspeção de Produtos de O:r-igemAnimal e CO:l e;]

,. dpresarlos o r2~O.

Uma série enorme de inform2ções e d2dos, fora:n consegui
dos <iuandode nossa participação C0:10 ouvinte na 11 Con
venç~oNacioial daInd~stria da Pesca, realizada no Guaru
já - SP, entre 23e 26 de janeiro de 1973.

Apesar deprocurar:r:os fazer um trabalho de cunho bem at ual.,
,..muitas conseg.uenciasno setor de comercialização, são h~

ranças de um passado recente, ~al praticamebte poder~os
dizer que ~nfocamos dados a partir da década de 1960,~uag
do do surgámento da SUDEPE, que1 apesar de inú~eras fa-
lhas, tinha pelo mcno s a vantagem da criação de um obj eti
vo básico, que era o de pretender promover o desenvolvi
menta da atividade pesqueira no Bras í.L,

Haverá certas falhas no tocante a falta de dados estatis
ticos mais recentes, quen;o serão culpa hossa~ e sim dos
órgâosoficiais que deviam possúl-los.

2. AF ArmADO SOBRE A SITUACÃO DA PESCA

Em 1881'foi r-egu'lamerrt ada a lei de 10 de set emor-o de 1856,
pelo ent50 Conselheiro Saraiva, lei esta que deve ser to
meda como marco e~ nossa pesca, pois cuidou para que fos
sem providencLados os primeiros estudos oceanogr~ficos de
cunho oficial e:n nossa costa, e tratava tarlbém do aspecto

. -
do p e s soal, Lã gado a atri.v í.dade, bem Gomo não p er-mdt í a a po.::;:
J.. - .'GJ.cJ.paçaode e strang eã r-os .em numero ..superior fi quinta pD~
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t~ da tripulação.

o passado de nos s a pesca pode-se
,

dizer, tinha carater ar

tezanal e de sü.bsist~:lcia, que persiste até hoje em mui

.- 1 t d'd t t t d 'tas r-eg i oes , eric o Sl o es par e e s ru ura a na epoca no

tocante a captura de baleias .•

A o::-ganização da atividade no Brasil, com o estabelecimen

·to dos primeiros passos par-a criar em nosso território U.l":J.B

ad:oinistração com vistas vol tadas para a pesca, surgiu du

ranteo perfodo entre os anos de 1912 e 1919, com a cria

-çao de entidades co~b a Inspetoria da Pe~ca~do Ministé

rio da Agricul~ura e o aparecimento d~ cg13nias de pesca

dores era quase todos os estados ,.litorâneos da Federação.

No ano de 1923 a pesca passou a ser subordinada àl';,larínha,
I

e somente 10 anos depois retordava para o Ministérío da
\

AgricultuJ. ...a com a criação da Dilrisão de Caça e Pesca. Em

1938 o Código de Pesca foi reformado,; criando-se a Caixa

de CrÉ:dito a Pesca c ozio UI:l complemento da' Divisão de Caça

e Pesca. Somente en 1962 foi dado um d.os passos mais de

: .

.~

cisivos e importantes para a atividade no palS, com a for

maçêo d a SUTIEPE .- Superintendência do Desenvolvimento d.a

. Pesca, que ab sorv eu os dois órgãos anteriores, bem como

passou a tratar dos p r-ob Le.e as de previdênCia com relação

aos pescadores.

,.
A finalidade pr-Lnc í.p al da Superintendencia na sua cr-Lac âo,

era a de foi' "~l:1r a ex ecut ar- uma poli tica de pesca, com

os obj et í.vo s de pr-omover- o desenvolvimento da [l;ividade ~

1 -(e modo a col ocar=-no s entre as grandes n aç oes produtor2,-s

do L1Ul1do. Ao 1:185;;!0 tE:::po-;'J.'ctendia-se resolver o angu~.

tiante probl~mD d2S ca~2nciDS alim~nt3res em nosso
(1) Pesca de Jans~da

todo o nOS60 litoral.
<no norte do PU1S,C com canOaS em

('pals,
quase

"~o.
'.'
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tespecial~1ente no que concerne a pr-ot etnas nobres de ori

Gero ani:nal.

A sede da SUDEPE encontra-se no Rio de Janeiro, e a estr~
tura desta orGanização foi fixada por decreto em 1968,
constituindo-se de uma diretoria, conselhos, administra-
ção central e serviços regionais, sendo o superintendente
.designado pelo Fresidente da República, cabendo ao l'(inis
tério da Agricultura designar 1.L'TI superintendente ad j unto ,

Com o decreto 58696 de 1966, dentro de seus objetivos,
conscguiU::"'seque a atividade da pesca passasse a ser bási

~ ,ca para a n aç ao , possibilitando o ,.ace.·.'so-.q.osetor ao cre
dito oficial, atrav~s dos 6rgãos- federais de desenvolvi
mento econ~mico, onde salientava-se o Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico.· ,
i
·1
\

\ dA •prov,· enc i as, . os resultados inino entanto, apesar de suas
ciais foram pequenos, e para despertar maior interesse o

2governo instituiu o decreto lei 221 em fevereiro de 1967

\

i., .

que concedia estlmu1os· fiscais, pretendendo acelerar o de
senvo'Lvimento da atividade.

Destamanéira,as empresas que investissem em projetos.de
,pesca, aprovados pela SUDEPE, teriam ate o ano de 1972 de

duç~o considerfveldo seu imposto de renda, al~m de isen
ç~o de divers6s impostos e taxas na área federal, al~mde
algunas isenções na esfera estadual.

De uma mDheir~.maisanal:ttica, na esfera federal as vanta
genscram as seGuintes:

. ;~

a) Possibilidade de utilizar recursos do Lmpost;o de ren

d f . . t' .....O"" d· t . t f J' ra paro rnancaar- a e ::>.'0 o anv es ia.raen o .1.::'.0 ~ e, no
(2) Ver a re~'Dcito. Pau Lo Horeir" da Silva, "Estudos do Bar Brg,

5ilciro"t ;;ditor~ Rcn~s, }~io de Janeiro, 1972, P~\g~ 27.
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caso dos projetos com localização na área daSL~_~~ ou
SLr:)E)JE, este lioite se eLeva para 75~~,provindo o di
nbéiro de pessoas jur1.dicas localizadas em todo o Br~
sil que podiam deduzir com esta finalidade até 25~j do

im.posto de renda devido, se o projeto beneficiado se
localizar f'or-adas áreas da SUDAJ.1".e SUDEiTE, e en caso

'.' Ic orrt rar-Lo ate o li:nite de 50:?=.

b) Isenção do imposto de' importação, do imposto sobr-epr-q

dutos industrializados, de taxas aduaneiras e outros
Lnc Lderrt es sobre embarcações de pesca, equipamentos' ,
máquinas, aparelhos, ã nabr-ument os e respectivos sobr~
salentes, ferramentas, dí.spo'sLbi.vos e' apetrechos para
a pesca.

" .. '.A mesma se estendia a importaçao de maqu~nas, equip~
Imentos, aparelhos e r-e spectüvos sobressalentes, ferr~\ .

mentes e acess~rios, quandc, realizada por pessoas jB
: .

r{dicas que f abr-í.quem bens''de produção, apetrechos d.e
,

pesca destinados a captura, industrialização,
porte e comercialização dos produtos da pesca.

trans

c) Isenção do imposto sobre produtos industrializados,ig:
cidentes sobre embarcações de pesca, redes e partes

,de redes destinadas exclusivamente a pesca comercial
" tef"ou cien l aca,

d) Isenção de quaisquer impostos ou taxas federais sobre
o'pescad.o"in natura II ou industrializado, quer se des
t· . ' -lne ao consumo lnterno ou a exportaçao.

e) Isenç~o do imp6sto de renda e seus adicionais com ~e
aos resultados financeiros destes

tos.
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f) Possibilidade de colocar açoes novas no mercado com

dividendos e bonificaç3es isentas do imposto de renda.
Al~m disso, as despesas referentes a essa operaç~o no
caso de pessoas flsicas, podem ser deduzidas da renda
bruta Dara fins de declaração do imposto de renda.

;:::1 1970, a 16 de junho, houve uma alteração na legislação
.dos :!:lcentivosfiscais, ,atraves do De~reto Lei nº 1.106,
que criou o Programa de Integraç~o Nacional, quando foi
.detercinado que a partir do exerclcio financeiro de 1971
até o de 1974,'do total d8s impbrt~ncias de~uzidas do in
posta de renda, para aplicação em incentivos fiscais, 30%

:'" -'. ,
serão creditados diretamente em conta do Programa de Int2

.'
gr aç âo Nacional, permanecendo os restantes 7CYí~para utili
zaç;ona forma prevista na legislação em vigor. O Plano

t

de Integ:::-açãoNacional engloba; em sua
. \ Aconstrução das rodovias Tranzan.,:.zonica

primeira etapa a
e Cuiabá Santaré.m,

; .
~ , . ,incluindo a c()lonizaçaoe reforma agraria a 10 kms.• a es

querda e à direita das novas rodovias. bem como a primei
ra fase do plano de irrigação do nordeste.

COI:locomentê.riosobre os resultados obtidos, podemos di
.zer que apesar destes esforços persistem numerosas e fun-
damentais falhas, especialmente quanto a escassez de P€.§

50al habilitado, ao desconhecimento das condições biológ.~
cas e ecológico elosmar-es (estes resultados da falta de

. . t"ma~s pesquisas,pessoal.ecnlco, equipamento adequado 1

,etc.) • .'

.•.
COTlf.-; equenc â a, é:l Desca no BrasIl continua como já disse

:~ ... .

mos CO:::l espectos ar t czenaã s em diversas regiões ~ naa te});

do conscguí.do s up ri.r- o ,deficit de protelnas animais que
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c0nstituem grande defici~ncia na alimentaç~o do nosso PQ

vo, sen falar nos nossos rebanhqs tamb~8 carentes de su
ple~enta::;ãoa1ir:ientare proteica de maneira particular.

A SUTIEFE coso resu'l t ado de seus planos nao alcançou ,ate
.fins de 1972 seus objetivos a não ser em ter:nos de uma re
lt:tivaLmpLantaç âo industrial e um aumento das expo rt a >-

ções.

Nossa produção de pescado foi de seiscentos e oito mil qui
los em 1971, o que ~ pouco se levarmos em consideração os

. .'.estudos efetuados por tecnlcos da FAO que estiveram em
~nosso pals, e çonsideraram que o Bras41 teria

..
cor..d.ições

para produzir mais de dois milhões de toneladas de pesca
do por ano,que seriam o suficiente para suprir nossas ne
cessId ades de protelnas, segunâo estes técnicos. A SUDE

I
i "PE pretendia· alcançaI' esta cifrp ate 1972, ·mas. segundo

informações do próprioI~inistérlQ. da Agricultura, os es
forças para isto não se justificaram, recpnhecendo que aa
so houvesse implementado o setor de captura para a'l cancar-

esta meta esbarraria com problemas como:

falta de pessoal treinado e habili tadopara tripular
barcos modernos e bem equipados.

A •a inexistencia de cartas .de pesca a altura das neces
sidades, o desconhecimento quase completo dos pontos
de desova,dos locais onde se encontram os maiores e
melhores cardunes ou bandos de camarões, que levam os

. .,.

pescádores a operar quase às cegas, reduzin~o conside
, .ravolmente aarea operacional dos pesqueiros.

falta de u~a estrutura de cO:!lercializaçãoadequada,na
qual se incluiria uma rede de frio que suprisse as n e
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cessidades de distribuição do pescado,problemas estes
que ocasiona~ baixo in~ice de consu~o de pescado epr~
ços qt:esão altos para a.maioriade nossa população.

Hã também outros problemas não mencionados pelo 7.:inisté-
rio.que ainda.gz-av am a atividade. e que convêm serem
eLoriados ç como os da tributação trabalhista para o

men
pesei!

dor, a defici~ncia da rede de ensino para a formaç;o
pessoal habilitado, dificuldades ainda existentes de

de
,cre

dito e fina!1ciar!ento,deficiência dos por-t os pesqueiros,
etc., que também contribuiram para os resultados obtidos.

A política de incentivos fiscais adotada pelo governo 'a1
c anç ou resultados satisfatórios no que concerne amoderni
.zaçao parcial de nosaa frota pesqueira. Algmnas empresas
foram orge.nizadas e estão equipadas com barcos dotados de
implementos modernos e veI:}treinando seu pessoal para op~
rã-los ad equadamerrt e, No entanto, esta pequena f'r-o ta não'

contribuiu para a melhoria das cond í.ç Se s do'abastecimento
interno, em virtude dos problemas já apontados e também
porque vem se concentrando na capt.ura destinada' à e:x.-port.§.
ção. t natural que. assim tivesse acontecido, pois além
de ser esta uma das metas da BUDEPE, os investimentos em
ternos de rentabilidade oferecem um melhor retorno se a
plicado desta forma, com alguns problemas crIticos no en

tanto, pois isto vem provocando uma captura irracional,em
consequ~ncia da falta de certas de pesca e uso de mate-

rial inadequado, como redes de malhas finas e pesca em ,
e

pocas de desova, etc.~ que poder~o l€var nossos princi
pais produtos de exportaç~o a vias de extinç~o~ como no

- . t TIcaso dos ca~aroes rosa e leSltimo e nossas lagostase lro
blemas de pesca pr-cd etor-í.a também afetam alguns tipos de
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peixes de maior procura no mercado interno.

Uma avaliação dos resultados dos incentivos fiscais conce
didos pelo governo federal,pode ser observada pelos qua

dros estatísticos a seguir, que dize~ respeito a produGão
de pescado, !ndices de produç;o de conservas, a produç~o
e exportação de congelados em toneladas, e nossas exporta
ções eÀ~ressas em dó1aresG

PRODUÇÃO DZ PESCADO TONElú'..DAS

ANO TOTAL PEJ):ES C?USTÂCEOS-
1962 414.540 329.652 48.711
1963 421.356 3ó40851 44.518
1964 ,377.008 326.266 44.879

'1965 422.289 35'70569 57.155
1966 435.787 368.367 57.587
1967 429.422 361".688 55.5611·

1968 5000387 1414.529 70~814
1969 501.197 418.541 70.lt-OO

1970 526.292 41~9.322 61+e 044

1971 607.555 499.280 92.704

.Obs. ': ,A soma das classes de peixes e erustaeeos nao ,
e

igual ao total, dada a exist~n~ia de outras elas
ses.

FO?iTE:'I.B.G.E. - Anuário :::statlsticodo :Brasi1 -(vários
,anos)•

..
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(1967 =: 100)

.'

D ' 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
~

I - SALGADO E SECO

Peixe: 112 108 122 112 112 100 111 122 1~·514-

Cô::1àrão: 95 128 101 151 152 100 123 148 196 20·

11 - CCNGELADO OU F~IGO~IFIC1~DO
.

. G.
Peixe: 34 37 42 65 51 100 118 136 171 :;>h-'-' ~

Ca!Ilarão: 35 61 42 79 62 100 145 170 240 511
.

Lagosta: 240 170 103 117 119 100 9l~ 145 163 14~

1:11- EN"L.t.~TADOS

Sardinhas: 69 66 81 126 95 100 118 136 173 14-"
- -

4

J
J

FONTES: I.B.G.E •... Anuário Estatístico do Brasil - (vários
anos) I

Ministério da Agricultura - ETIPOA (:?:quipe ,Técnica
de Inspeção de Frodutos de Or í gem A...n í ma.l)

QUADRO 3· - 'PRODUÇÃO E EXJ?OR'i'ACÃO DE CO?Ç:3-EJ.J.t.DOS - (TO?fS.ÇJADAS)

A1\OS DIS('I'OI~'''''''T~r<~0 FEIXE Cl\I.~.A.EtÃO LAGOSTAv•., l".i.l'; Ay ...•.
. --

1967 Produ.çã,Q 20.132 1.978 1.813
Expor-ti aç ão 1.553 521 975

1968 Produção 23.170 2.870 1.708
ExportacDo 2.741 lc205 1.,683

1969 Produção , 27.288 3.362 2.621l
Expor-f ação 3.631 2.707 2.~·73

1970 Produção . -;·!i.500 4.71+7 2.956
ExportaGão L}.213 3.058 2.794

·197i Pf'O(h,('~O ~.2.877 10.165 2.573_ """"...'"'j~ ... JI

·~~r-n. ........•...*::. ~ lt.143 Lt.357 2.51f~,".J_,}"o~ t aç ao
.4

~,.. t' . . d . . , <-rulDlS erlO a Agrlcu~uura -
Bancado Brasil - CACEX

El'rrOA



GRÁFICO :;0 2 - REF. QUADRO 3

PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CCNGELADOS - TO~ELADAS
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A::OS PEIXE ! C;':-.:ARÃO LJiGOS'rA OUTROS TOTAL
.. ._-

1967 732,3 1.198,6 2.770,1 842,9 5 r:::[~3 o''/ ,....

i 1.166,6 2.667,0 5.L+86,2 1.318,2 10.638,01968
1969 1.638,7 6.670,4 10.233,6 1.586,1 20.123,8
1970 2.232,2 6.638,8 10.042,8 326,7 19.240,5
1971· 2.076,3 10.922,6 12.844,8 2.022,8 27.866,5-

FC!fTE,: SUDEPE
- .

o valor dos projetos apresentados à SUDEPE pelas empresas
de pesca que se.beneficiaram dos incentivos fiscais, ch.Q

. ,- gou em 1972 a Cr$ 1,7 bilhões, dos quais uma parcela de

Cr~ 1,1 bilhões deveria ser fornecida por recursos prov.s,
nientes da captação de incentivos fiscais. Estes :incenti
vos'que deveriam ter sido encerrados em 1972, foram. nror~ -. ,rogados por decreto presidencial ate 1977 para dar pross~
gm.mento aos projetos. A SUDEFE estava na época mais oti
mista COm ré1aç;0~s perspectivas para este quinqu~nio
pois achava que as aplicações seriaJJ1mais equilibradas eDJ
virtude da fiscalização e exames para esta finalidade pa.Q

sarem a ser maiséficientes e rigorosos.

nos primeiros anos os investidores nor desconh ecer-em mos- .

traran-semui to cautelosos, concentrando as aplicações 112S

indústrias de beneficismentodo pescado, relegando a um s~
gundo plano a parte. de cartura que necessitava de 'recLl1:
50S. para se expandir. A pertirde 1972, os projetos l)a.~

.~'. dsara~ a ser aprovttdos obedecendo a crl~érl0S c priorid2
des quan t o a locolizoção, .pr oduto é! s er- capturado ou inclu.=?

..i't

~trializBdo e condições gerais de CB!'3!1tiade resul tados
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~i5nificativos~

Dos 137 projetos apr-esent ados , a SFD.EFE aprovou até deze;:g
, ,-b=o de 1971, 134, sendo que ate setembro do ano de 1972 •

.fora:J liberados praticamente 50% dos recursosprovenieg
tes de incentivos pe.ra projetos em execução Dum valor d.e
çuin:J.entose vinte e nove milhões de cruzeiros.

,

o quadro abaixo 20stra a 1iberaçãode recursos dos
tivos no perlodo de lS67 a 1972:

inceg

'.

0UADJO 5 LTSE?AClo DE RECU?SOS DOSINCE:'JTIVOS

ANO Cr$
1967 - 1.651.117
1968 23.390.562
1°"-0 91.998.394-..,0.1

1970 149.423.701
1971 182.061.823
1972 (*) 81.1;Z9.41§
rJ.lOT.AL 529',685.013

•.~.: Feríodo: Janeiro a setembro

FOKrE: SUDEPE

.Até dezer.;brode 1971 a alocação gerog-rnfica elos projetos
pesqueiros estava segundo a SU:;:r;'.~E, da segu í.rrt e f'or-na

Santa Catarina era o Lst8do que apresenteva o maior ,num e
1'0 de proj etos, num' total de 37 CO~D o valor global de
CrS 293~7 mi1t6es. E~ ter~os de velor de i11\T e s t i fi c::1tos

'prr=visto_s\ São Fau10 liderava- . Estados,
·-sentando C H c:,r>9 - ,..,..: ]'110- De COT'~~"''''O",CI ent esr:~ ../b ,? .:..!J.l... ~~. _..i.\... .....::;;.::- "',1. ..•••.•••• .1 ~ •• ) a,33 projetos •.

•. ,,> ."
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O .Rio Grande do Sul vinha e::nsegundo lugar com 21 proj~

'tOS que previam investimentos na orde:n de Cr5 310,2 m.i-

lb6cs. A Guanabara tinha 15 projetos no valor de· CrS •••
Cr$ 155,6 milhões. Os Estados do Norte e Nordeste apr.s,

sentaram pcuc os proj etos de s t ac anôo-is e o do Estado do?a

ri com 3 projetos no valor de Cr$ 38,6 milh5es •

.A.SU.DEPE na tentativa de corrigir falhas apresentadas e

eooo objetivo de proporcionar ao setor pesqueiro o maior

número de informações sobre os recursos existentes

elaborou a partir de 1972 uma sistemática dinâmica que vi

ria a ser o Plano Nacional de Pesquisas sobre recursos pe.§.

queiros, marinhos e estuários, junta:nente com um grupo de

biologistas t plano este desenvolvido no campo de estudos

bio-pesqueiros. Essas pesquisas envolvem qualquer estudo

que proporcione conhecimentos sob:::e o potencial pesqueiro
. .

de uma área e os métodos para sua exp'Icr-aç ào racional, e

ainda investigações sobre a utilização de ambientes n at;u

rais na produção do pescado. COl!lO parte des t e pr-og'r ana ,

foranassin'ados vários . convênios .para pesquisas bio-esta-

tlsticas em diversos pontos do Pais, estudos de tecnolo-

gia pesqueira, etc., e a'l ém disto os três barcos d.a SUJe
,.,

rintena.ência intensiTicaram suas prospecções. Dentro deste

esquema a partir de 1973 tornou.,se obrigatório a todos os

barcos pesqueiros pr-e encher em um relàtório de bordo com

inforiilações relati vasa cada v l agem para serem remetidos D.

SUDEPE. Comreloçãoa est a Úl til:l8 parte, ressalvamos que

ao nosso ver poucos barcos dispõem de pessoal com ca~aci

dade de ~ornccer infor~cções de forma objetiva.

Ainda dentro deste pr-ã srea , de ac orôo GOro o Decreto 1217 de

maio de 1972, cora eçamos ater incentivos prioritáriOS },).Q
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ra a ~rea de comercializaçio. Os mes~os ao que porece
não deverão fiear res tritos a distribuiç ~o a varej o 0:!:

larga escala, segundo esperanças dos envolvidos no setor,
Das taillbémse estenderam à conservação em câ~ara, em lo-
cais estratégicos, be~ como ao transporte do produto "in
natura" e cO!:5elado, e à estocagem.

Os problemas com a rede de distribuição que envolvem si.§
te~as detra~sporte e armazenagem especializados quer pa

.ra o peixe fresco ou.congelado dificultem a atuação de.§.

tes produtos~ forçando em muitos casos a salda do pescado
enlatado ou salgado, pois estes não exí.g em manipulação es.
pecia1izada. Estes problemas e outros levaram o sisteca

..

de comercialização, em confronto com a estrutura criada
em termos de industria1izaç50 pelo sistema de incehtivosf
a uma posição que v en desequilibrando toda .a indústria pE'§.

queira, da! ao nosso ver ser urg~nte uma intensificaç~oda
SD!)EPE, quer na forma prevista de proj etospriori tários P.~

ra comercialização,ou outra çualquer, o mais rspidamen.
te possível", e fim de corrigi.resta distorção e Acredita:::os
que pela gravidade da situaçã01 um esforço Único na ,ares
f ederal não seria suficiente, devendo haver uma un í ão ern

todas as esf'ez as, ou seja, estadual e mun Lci.paL, bem CO:4:0

um apoio muito grande pelos responsáveis ·no setor privado
pela atividade pesqueira.

AI' - . . t' .e:lda concessao·de incentivos especiais e prlorl arlOS
n , (f'~Bra as empresas co~ p~anos espeCl_1CQS de coner-c â a l ã z a

ção do pescado, a SUDE:?E vem preocup ando-cs e com um Lev an
tan:entodêS Dotencialid.edes e condições de c ome r-c í.a L i ::.2.
- ,çao, Dotadaocnte nas are2S de ba í.xo Do:ier ac ui s í t í.vo "ne:.~

J,.: ...••• ••..

capit a'", paY'a tomar ." .provl.dcnclus que possa~influir ém um
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aUTIentode consumo, através de estudos de hábitos locais
dos consQ~idores, flutuações estacionais de ~ercadorias,
facilià2des existentes e previstas para transporte, ar~3
zenamento e vendas a varejo, be~ como da solidez ou inca-
pacidade dos canais de comercializaç~o de pescados que
ppssuimos, de tal forma a ter meios para opinar, fornecer
informações e decidir sobre este aspecto de uma forna a
mais eficiente possfvel~

Est as considerações que foram feitas até agora refletem.um

proble~a .nacional~ do qual é praticamente i~possfvel paE
ticularizar são Paulo , da! com nosso trabalho quando falar

... '
"~os de nossa cidade, e muitas vezes d~ nosso Estado, esta

re!'!lOSfalando de problemas comuns a outras regiões, pois
. há .em muitos aspectos uma interligaç ão muito grande, como

Ipor .exempl o , o fato do pescado!,co!r.ercializadoaqui em 320
\ .

Pau'l o tpz-ov.ir além.do próprio Er,:;ado,de outros locais _ cQ
, .mo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Parana, al.gun s E2

tadosdo Nordeste, .etic , , de acordo com o tipo de c ap tur-a,
disponibilidâde de infra estrutura operacional (gel01óleo,
ar1:lazenamentode cais, etc.) demanda do mercado, facilida
des de distribuição e outros fatores.

Apesar de todos os esforços, a condição da pesca até 1971+

não 1:1elhorou,aparentemente piorou, e a situação que te
nos hoje com criaç~o do novo Flano Nacional da Pesca para
o quinquênio 1975/1979, é totalmente fi eg atrí.v a, com uma gr.§.

..:;

ve crise em ~-jda a-indústria, inclusive com o f echamerrto
ele v3rias delas, . ~. ,.e talvez um prl?ClplO de deSC12dito na
SUDEPE. ;:::

o TI'OVO nla~o csnera sanar ern parte' as c1ificuldodc!3 no 1')~
( 7.)~' ~ . 1 -, •• . D' d~ Lrn palSCG acsenVO_V1QOS, como ~orUCGD c 'lnrrm3rCD1 one o

pescado 6 um alincnto apreciado ccsta ind~ctriu 6 bem desenvolvi
da, o coverno suosi(lia o emprceud:i.i!iento até hoje.
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rlodo de sua execuç~o, mas segundo coôent5rios de ,e~presa
rios da pesca e estudiosos do as sunto, o novo plano -nôo

estabelece rietas pr-e c í sas de produç8o e consumo, ,limitan
do-se a propor a cri.ação do "FUNFESCAfI - Fundo Geral de
Pesca, al~m de prometer mais uma vez maiores esforços nas
.pesquisas e a instalação de modernos terminais pesqueiros
em Itajaí, Belém, I.'!ana'us,Vitória, Cabo Frio e 1~acapá.

Fodemos compreender melhor os objetivos ao vermos o que

'consta em alguns tópicos de nO~IO pleno:
~ .

.t, sabido que o desenvolvimento do setor'pesqueiro ex'i
ge uma série de elementos e condições que não deo en. -
de~ t~o somente de uma politica setorial, mas que es
tão subordinados ao processo geral de desenvolvimento
social da Nação como um todo. ~ão se pode pretender
mudara sLt.uacâo num prazo tão'curto de cinco anos ,
principalmente pela evolução da atual con,juntura na

b' .cional e pelo desconheci~ento de muitos aspe~tos as~
cos relativos aos recursos pesqueiros e ..as possibili
dades de industrialização e'cODercialização de al:i..lrH~g
tos~

Extremamente dependente de ~ma constelacão de fatores
heterog~neos. de dificil entrosamento e coordenação
tornando-se impossível, Dara não dizer dispensáve1

1
o

estabeleci::lentode metas precisas de produção e cons,g
quent1:.

.. l' .tat2voS, com esquemas aparente~ente OglCOS, mas ,
c a-

-rentes de enfoque real dos possibilidad~s do setor,tQ
.do ele estabelecido em bases puramente extrativaso

o aspecto da i23gem neITati~a do setor desistimulou os con
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,

tribuintes em op t ar-ec por investimentos na area da SUD:.t:PE,

o que natur~ümer;.tevea p.rejudicando o desenvoIví.merrto ds

atividôde.

07oodo Geral da Fesca contará com recursos dos incenti-
vos, al~~ de dotac6es do orça~ento geral da Uni5o,31~~ de
dóaç6es, subve:1Ç6es e outros. Com relação a ênfase

.•.as

.'pesquisas,estão -previstas a cr-â aç âo doecinco centros re
6io08i5 para este fi= no interior e outros cinco no lito
ral, incluindo a montagem de laboratórios especializados.
Os novos terminais d~verão ser capazes de proporcionar as
f~cilidades adequadas ~s necessidades das áreas, tendo em

.' ,',.- -' i'

mente um dimensionasento correto de acordo com as futuras
. ' .potencialidades e levando em conta o atual estaglo do de

sel1volvimentoda indústria em c,adaregião.
I
\

\

.~",i .,

..

./
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11 - PESCADO

ASDectos econô~icos,
Àhi~ienicos e deconser-

vacao

A pesca como termo genérico, diz respeito aos métodos em
pregados para capturar animais marinhos, des.:ieos diminQ
tos crust~ceos até as enormes baleias, quer por distraç~~

't .•.. t ' .4quer para ~provel a~envo em er30S comerClalS.

A denominaç~o mais usual para o resultado da pesca, nota
;

damente com fins de aprovei tarr:entoeconômico, é o j á gene
. -

ralizado "pescado!! que abrange peixes, molusculos, crust.§
ceos e mamlferos provenientes de água salgada ou doce, ig

i
i,

-dustrLaLdzados ou err:.sua forL'1a,"innat ur-a'", tiambera. chama-
\

do de fresco.
,O pescado podera ser preparado pelo consu:nidor de divei.:'

SB.Sformas, para a sua alimentàç~o, e poderá constituir c!:;,

mo disse60s de matéria prima para várias ind~strias, ser
v í.nô.o como alimento en conserva, enlatado, seco, em salmQ
,ra, defumado, salgado e congelado, e também ser usado na

fabricação de rações para certos animais, para a fabrica
ção de adubos, na p r-oduç ào de óleos, farinhas, alguns ti.
pos de soda, para in:1ustriolização de certos sabões, etc.

O pescado e;r;-:eralé mui. to 'bom como alimento, sendo muito

rico em vite:sinas, sais minerais e principalmente em prQ

Segundo t~. E. Stansb;;'eTI seu J.ivro 1l11ecrwlogia de La Indús
tria Fcs~]ueira", o- 0... _

,:::escadoe indiscutivelmente uma fonte
. .;., .

_O, • 1 ' d .~~nClC.l..ope ,J.<:!.
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de protelnas animais, de co~postos inorg~nicos e de vita
minas't~o boa, e e~ certos casos melhor que a obtida de
outras carnes frescas, quer de animais, quer de aves.

A quantidade de vitamina IIB" encontrada em uma boa parte
. ,

do pescado e quese igual ao dos ~e2ais tipos de carne de
animais mamlferos, e sua fração mineral é uma das mais
ricas em iodo. Urnaoutra caracterlstica é de aspecto :ne
dicinal, pois os peixes com maior dose.de gordura, vêm Pl'O

'vando ser na dieta do homem um eficaz meio de diminuir
o colesterol do sangue .. . ~A quantidade de pr~telnas exis-
tentes no pescado var-í am de 6~j a 28% na parte comestlvel
conforme o tipo de peixe e as vitaminas que são encontra
4asnesta parte comestlvel são normalmente as se~uintes:

OU)J)RO 6 - ·VI]'.t..~,'INAS EXCONT~ADAS

UNID.
M:f:DIA

'~UAHTIDADE POR lOO/GRA}.!S-1
I

OSCILAÇ~4:0 -J
1"rh,TII'rA 1>"1 ~VIj·,:·,..,Li. J."~. __1'!...A _•• ...t.'i.

VITA~'.,:rNA A )lg. 25 10 100
VITA~.~INA B
tiamina )1g. 50 10 100riboflavina »s- 120 40 700Écido nicótico mg. 3 0,5 12' . nantoténicoaCldo mg. 0,5 0,1 1pirodo}::ina )lg. 500 50 1.000biotina }Jg. 5 0,001 8ácido fó1ico }J.g • 80 71 87

VIT1~~.:nIAB12 }1g • 1 0,1 15
VITA:.:INA C

.
:; 20mg. 1

rIT;uarX"A D }..lg. 15 6 30
vr-. ~'pT r... E "ug. 12 l~ 35
L .1.,.../",...;. •.••...•• :.: '.~ ••

--.J

Fori·j1E·__ ••..,.1.. • ProceediD2S F.A.O. Conference on Nutrition
"""""h . ':::' ...: .,.....c"'" 1061·1'1",_, ...;ep"e.,;;) Á ,.I •• z.n
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nelo nenos e~ quantijades 8ui,to.pequenas, praticament~ to
1 .•.. . "'. d' ddos os e e~en~os lnorga~lcos a agua o Dar. o quadro a

-seguir r::ostraaqueles que sao encontrados e::nmaior quanti
dade:

:;"U"!.T\F.O 7 -::-;,::,"-:;,,:,;r;poc:: Ii';O'R,~ZHICOS..., .I • .J-'_ - --:..:-J_L" • .J......4;.4.... o...J .•.• t ...•..•••.•••.••__ '1

T' ~ •rotasslO
Cloro
Fósforo
E:lXôfre
.... " .0odlO
-.1: '.kêgneslo
Cálcio
Ferro

Zinco
Fluor
, .....
.-'..rseU1CO

Cobre
Iodo

300

200
2:~{)-- ;

200
63

J 25
I
I
\
i 15!

. 1,5
1
1
0,5
Ot4

0,1
0,1

FONTE: Proceedings F.A.C., Conference on Nutrition in
Fish, Septe~ber, ISS1.

Segundo a Revista'Uê.cionD.l da Pesca, , .e a segulnte a compo
siç~o de prow~lnas; gordura e sais de alguns tipos de pc!

, - ,xes e crustaceos que sao €~contr~dos em nossas aguas.
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?~este estudo taT:bé:n é ::1ostrad3a q1.~2.ntid..€:

de de ca10::-ia8.

c ° ;.,1 p ° S I ç Ã O
PESCADO

C.-\L031A5 :?:=toTE1NAS GORJURAS SAIS

;~~:::'Y:1'EIxrs.
:~l1!"din..'1a.. 140,4 21,62Sf 5,57% 1,14%
'lRobülo 102,9 21,7a'? 0, 75()~ 6 2CP', ..,
.~escada Branca 81 ~8 1 '7 ·aQ:'·~ O, 86~~ 1,06%{ , ",,'./' v

plhete .. 91,9 20,39% 0,88% 1,05% .
Semi to 112,7 27,00'!' 0,22%' 2 I1, ct~
f~ação lO5,L!- 23,55% 0,16C'~ 2'-,47ío

- _.

CRUSTP.CEOS
. i

'" - 77,1 17,50% 0,58% 1,03%""a.~arao
tLar:osta n/informado 39, 60"~ 3,20% 11, 807G

FO!,TE: Rev i st a Nacional da Pesca:- nº 120
Revista' :Tacional da Pesca 'i nQ 104

1973
1971

~as n~o é sb o pescado fre8coque possui caracterfsticas

nutritivas tão saudáveis, por exemplo o c'onteúdo de
,

cal

cio do pescado enlatado, quando o mesmo é feito com

nhass notadamente no caso de diversos fabricantes de sar. ~

dinhas em lata, é muito grande. Uma boa fonte deste mate

. ria1 consta no livro de G. Burgen, intitulado !lEI Pescado

y Las Tnd....rs t r Las Derivadas de La Pe s c a!", Conforme Victor

J. Z. Rebouças da Escola de T'ecnologia do I'/lar .- Guaruj á ,..,.

S.P., as raç5es preparadas co~ farinha de peixe constituem

uma das mais r-Lc es fontes de energia para anir.:ais. Exis

te UI:l.atabela padrão dos percentuais da fôrinhn empregada

a saber:
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607~. (protelnas

801.
Jv gorduras

(mínimo)
(máximo)
(wáximo)unidade

22% fósforo, cálcio e cinzas (máximo)

.(Quanto maior for o percentual de protelna e menor de gor
dura, tanto melhor será tal farinha.

i

·0 pe í.xe corice.lado ; que hoje e uma das mais important es mo
. ,dalidades da industrialização do pescado, mantem as mes

mas caract er-Ls t í cas nutritivas do peixe fresco, podendo-
se dizer até qUe pelá fato de ser industrializado logo
, ..

apos o seu desemb-ar-que , sofre menos o= _efeitos de contami
. • 4

naç50 bacteriológica o que o favorece como produto, al~m
do fato de atualmente os processos utilizados para este
.tipo de industrialização inclusive não permitem que o mes

I

.mo venha a ter variações sens ÍveLs em seu paladar.
I

npescado infelizmente tem um aspecto negativo, pelo fato
• ".- . -,

deseI' altamente deteriorável, o que exige cuidados por
parte do produtor fl partir de sua captura~ até a coloc.Q..çaopara a venda 60 consumidor.

Segundo H.F ..TaYlor, em artigos publicados na Revista Na
·cionalda Pesca, em abril de 1974, são as seguintes as ca
racterlsticas que o consumidor deve conhecer e o distri
buidor estudar para evitar más consequências tanto para o
uso industrial como para o direto.

PEIXE FRESCO "

leCheiro caraeter{stico de.peixe
20 oihos·brilhantes, nã.o enrugados c não ef'und ad.os "

.." ,-;. ,

nuelras ver~clhan, brilhantes, cobertas com subs-
t~ncia vi~cosa transparent~



... _- ... --------------------

4. Cheiro de TIeixe sobre as guelras 25

Cores brilhantes
6. Carne r í r-me

Faredes da barriga intactas
8. Tecidos dos músculos brancos
o..I. Respiradores cor-de-rosa e nao berrantes

PEIXE D:STERIORADO
1. Cheiro de peixe velho, ~cido ou p~trido
2. Olhos moles~ rugados, afundados

Guelras cast anhas , moles ou cinzas, substância vds
cosa obscurecida, o cheiro sob a guelra ~ ~cido ~ofensivo

3.

4. Cores desbotadas (descoloridas)
Carne mole e flácida

6. Frequentemente as paredes da barriga estão rompidas
i

, IOs tecidos dos musculof' retornam meio rosados, especialmente em torno d~ espinha
8. Os respiradores são castanhos e p.rotuberantes.

o pescado como já disse:JOs constitui uma fonte de alimen
tos de grande valor nutritivo, além de oferecer uma dige~
tibilidade muito boa, tendo sua carne integrada por ami

'noácidos essenciais~ gorduras lfquidas pobre em hidrocar
bonatos e ~ excelente fonte de minerais e vitaminas

t
como

.' .~

aa e de nosso conhecimento. No entanto, como salienta~os
o mesmo recém capturado apresenta uma considerável v ar-í.e

dade de lTIicroorgÜ!üs~lOSnas gllelras, intestinos e no ,prQ
prio muco das escamas, favorecendo o mecanismo de putrifi
caçao, A v2r:i.cde·:L: e 2. quentiqade de germes oscila e::1

funç:ão do_a;:::'iente, época do ano e fatores indivicluais de

~rméCi0..5 0_ -nesca,lo pode taillbél::1 ser cont amí.narto po r
(5) VC1~ JO[;11 li • .syr.ie da Inspeccion d e L rc.scndo, ::ditora Ac r i.b í.n ,>' I'-sPanha, 1969, pag. 121.
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poluição, como o caso recentemente constatado de nercúrio
nas 5suas do estu~rio de Santos.. As consequ~ncias da in
gestão de produtos não adequados para a alimentação, tra
zem uma série de dissabores em terI:1Osde saúde para oscoQ
sunidores. U.o estudo mais analltico deste aspecto,efetuQ
do pelo Dr-, Italo ~;;andarino,conforme proj eto do Engenhei
ro Eauro dos Santos, em "Know-How" da ~ufmica Industrial
'Ç:uimigrásLt;d.a., que desenvol 'leu uma tecnologia capaz
oferecer ao produto final,condiç5es de inocuidade e

de
'Ore. -..servaçao ;Ju..a qualidade do pescado, através do uso do Di

clor-500, mostra os contaminantes mais frequentes do pe.ê,
cado fresco e industrializado e as al~eraç5es pro'locadas
no mesmo •

;
I
i
\

\

:.!.
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~--------------------r-------'----------------.- _
TIPO DE PE3C.~.DO Gt:~::~o E ESP~GIE

D:S Coxr .A:::1NAXTES

Peixe fresco Pseudomonas FIuores-cens
;;~icrococcus

- Descolorações

- Coloração variá
vel entre azar-s-lo e acinzenta-
do

- Colorac~o verme-, -lha ou r-o sea'

- Coloração vermQ
lha

- Coloracão anor-
- "maL e odor a,gas

- Sulfúrico

- Amolecimento das
mamas ~uscu12res
(odor de r-anç o)

I Pr ct eus
1

I',.... I

i~-T-"_~-'~:~-"~-'~-'t-('-~~->--e--~-~-_'-"_-_-I:------------ !
-~c::v::.' ~::. '';-.;:' Ps í crc í' í Los em - :,~2nchas esbran-
roes con;elados Geral qui~ad3s na su-

- perfície
-.----------~--------~----------------------~ J

Peixe Salgado

Sarc:'na
Ser:retia
Bacillus

Serratia
11icrococcus
Bacillus
Achro::nobacter
Pseucor!lonas

Coliforrnes
I

Achro::::obacter .
Pseuc.omonas

Proteus
Flavooacteriurri
Pseuc.omonas

, F:::rir;--~: Revista ::Dcional da Ee sca nó? 117 - /igostO de 1972

" l' 1».o uscu os
C::ariscos fres':'
cos e ostras
frescas)

Crustáceos

Lagostas frescas 3acillus
FI av ob8 Ct erium
Pseudo::!onas

Camar3es frescos 3acillus

Flavo~8cteriu;:n
Ps euô oncn ae
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Para a conservaçao do pescado existe~ diversas for~3s, co
mo a da conservação espontânea, que consiste no empreGo

, .do gelo e de uma parte de sal ao pescado que e recolh1do
"... LO· ff'. d -as ca~2ras lrlgor~_lcas e con~ervaçao, para ser distri
bufdo em poucos dias. O pescado tarr:bémpode ser ccnsel~

. . , ...'·do, o que consiste eI1levar o pescado recem capturaao apos
lavagem em á~ua pura" a uma tew.peratura de 15 ou 20 graus
abaixo de zero, podendo o mesmo ser conservado por esta
forma durante um tempo muito grande como vere!TIOS fem caD1
tulo a seguir. Os outros processos são os de conserva em
lata, salga, defumação, que são os mais conhecidos. 6

Os fatos, com relação ~ higiene do pescado aqui no Brasil
o·

não estão ainda sendo bem compreendidos, quer por parte
dos envolvidos na atividade, quer por parte das autorida

. .
des; que nio se esforçam devidamente para enquadrar os
responsáveis pela pesca para atentarem, por este aspecto
de valor fund.amental~ Como UI:1 pequeno exemplo de falta
de cuidad.o, cita~os o entrepost~ de Santos, onde hoje os

peixes ao serem descanr-egados são lavados com a água suja

do canal do porto, e,acondicionados a seguir em caixas de

madeira, usadas diversas vezes, o que inclusive desrespei
t 1· 1 •.• . °t'· ..t- Lb ~ ta a eg~s açao san~arla vlgenve, que prOl e o uso a.es-e
tipo de recipiente por mais de uma vez.

No aspecto de distribuiç~o do peixe fresco, o proble:cna
àssume proporções.desastrosas, pois, as condições de hi-
gienee nrcazenagemadotadas por exemplo e~ feiras ,

e por
ambulantes de rua, alé:r.de depr-ecíarera o produto põem e~l

--" risco a safdé popular.
(6) John D ~y~.,~ d.,~·!n~n,ecc~on o'cl·Pcnc:ldo, -d1."t r 'cr"b· ~Cl'llh '. - ,.n,; 'A -..... _ , ~ , o D, J\ l ~a, r,,;,).2.

'a, 1969, P2.b. 202-222 •

..<,i%0~i;.~e·
.•"; ~""... >' ~
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A partir da segunda guerra mund í.a L, a produção e o consu

mo de pescado vem aument ando grad.ativamente em ter~':osmun

diais.

. 'T l'· L -1-' • d t -h.a .r..merlca -acana os c ai or-es pro u ores sao: Chile e P,Q

ru, que contribuiranl para o total do mundo com uma pro:1};!

çao de 2(1'( s egund.o estudos da FAO em 1970, nes t a uaesra a
,
e

poca a )~érica Latina inteira contribuia com 2~~.

Um estudo que r-eput acos de grand.e valia, ef.etuadopor E.

Lanp e - Consultor do 3ID e !.~.Achurra .; Consultor da FAO
.. , . 'que consta no inuar10 da Pesca de 1973, mostra o poten-

cial aproximado de pescado para o mundo e deste trabalho

des t ac a.aos os aspectos relativos à América do Sul, li toral

leste. Este estudo apesar de
.
~eórico,

\
\t ~»es c a~.,- .••..

,
é no entanto ilu,ê.

trativo ao se referir a zonas e espéCies conheci

das, já expl.or ad as nesta região, envolvendo o Brasil.

- ~O quadro a seguir mos t r a estes dados em funçao do pai s ou
- , .zona, localizaçeo, profundidade e espeCles estimadas.
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2UADno 10 - rOTE~:CIAIS. ·l',.F?OXI:.:AD.t..SNO

ESPtCIES DT.'
ESF~CIES

....,
PAís LATITUDE FrtOFU:~DIDADE ;.GDAS PRO-

~e:::-DAS PEI;';'GICAS

Brasil 5ºN- 2ºS 25 a 200m 250 250
2ºN --13ºS 25 a 200m 50 50

. 13ºS - 23ºS 25 a 200m 100 100
23ºS - 29ºS 25 a 200m 100 200
29ºS- 34ºS 25 a 20Q!!!- 222 300

T O T AL 825 900

Uruguai 35ºS...;41ºS 25 a 200m 1 ..200
41ºB - 45ºS 25 a ·200m 150.
35ºS - 41ºS 200 a 1.OOOm 100
41ºB - 42ºS 200 a 1.00Om 20

T O T A L 1.470
, IArGentina 45ºS - 51ºS 25 a 200m 450

. ,
51QS - 54ºB 25 a 200m 650
54ºS -55ºS 25 a 200m· 10
45ºS •...51QS 200 a 1.000m 100
51ºS - 54ºS 200 a 1.OOOm 60

54ºS - SSºS 200 a 1.OOOm 2
T O T AL 1.275

,

. Consâ der-amos a faixa que corresponde a profundidacle de
200 a 1.000 ~etrQs norsalmente al~m das 12 milhas, cQ
mo pertencentes as naçoes envo Lvidas em virtude do prQ
blema sobre soberania com respeito às 200 milhas.

. ". ~.

Foi~TE: Anuário da Pesca - 1973
Gulano, 3".A. - "The Fish Resources of the Oceanlt,Fao
Fishm:-ies Technical - Papel nº 97 - Roma - julho de
1970 •

..::

Uma ligeira análisé deste quadro mostra que o Brasil p0'º
suã seGundo este trDbalho, 1725 .espe cLes entre áGuas p:::'Q

fundo.s e espéeicspclágicas, o quepnra uma costa de .•nos
sas dimensões

,~ pouco, se cODparad~ com a quantidaie Cv'i C'.•... -. •..,
"'\".

tente mais ao sul, no t aôaraen t e tno Ur-ugua í que possui 1.1.;.70



31, .especles e~ seu pcquen~ litoral, se co~parado com o nosso.

o quadro a seguir, dá u:::abreve relação dos recursos pc.§.
queiros Latino-~mericanos por zonas oce~nica~,1itQral las
te, sub-divi::'id.oem Atlântico Norte e Atlântico Sul, onde
v ernos estes recursos :r:Ol~ tipo de espécie, nome comum pelo
qual é conhe~ida, local de captura e o tipo de pesca €~

.pregado. Co::este desonstrativo, e o ·constantedo quadro
numer-o doze, ver-ezos quão poucas são as espécies eretí.va
!:lentecapturadas em ter::os industriais, se comparadas co::!
as 1.725 apuradas pela FAO para o Brasil.

QUADRO 11- =3:::VE ~ZLLC'~O DOS ?cECURSOS FESCUEISOS Li~TI!~O
LESTE

TIFO DE ESP~CIES l~O'I.~ECC~.:U!l LUGAR DE r!:~TODO DE PESCA
. P-..:'SCA

At12!1tico Norte
-Íle;::;ersais Carlarão Brasil Rede de arrasto

Pnl~gos Brasil "Long-liner"
Lagosta 3rQsil Armadilhas

Pelágicas Sardinha .Venezuela Rede de cerco
Atuns 3rasil "Long.-1inerll e

Rede de .cerco-Atlântico Sul
De:!iorsais~- Iserluza Brasil Rede de arrasto

Uruguai
Argentina

Corvir:a Brasil Rede de arrasto
TT •urugual
Argentina

Camarões Brasil Rede de arrasto
Uruguai
J..rgentina

Pel~gicas Ancboveta Uruguai Rede de cerco
.Argentina

"" ~... 3resil Rede de cerco;:'81'C11::naU .rugu8l
Argentina

T:nchova Brasil Rede de cerco. Uruguai
.r';rg:entina

Tn:i.nhs. Brasil Rede dI..- cerco
j~tuns Brasil "Long-lincrll

Uruguai •.
.~r;::"~ntina I

- ~J~ o11;l S cu l os 3rssil Extração n arruaL I
,. Ir,r e~·~ilt:.ões UrU?;UéÜ

~ Olltros _:'.l'c::enti.na I_._--
,-~~·~:FO~·;'111:' • ':.~. Anuar í.o da Pesca CP 1973.
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EL um estudo efetuado pela Divisão de Assist~~cia fT\" 4 •.rec no.c a

à Indústria Pesqueira coo a cooràenação da Seção de Docu
nentação e Divulgação àa SlffiEPE, intitulado a Ao"I ....mporvan-
cí,a do:·:ar Territorial Brasileiro 11, encon tr a-io s de uma for
ma mais analftica as esp~cies capturadas e~ escala indus

~trial ao longo de nossa costa, estudo este que sintetiza
mos no seguinte quadro:

E?:: E38ALA
'.~ .. BRASIL

F.SP1CIE PRDICI?AIS LOCAIS TIFOS DE PRODUTODE GAPTlBA

Território Amapá
-.' ,do Congelado sem cabeça des-

I;:aranhão cascudo e evicerado
Ceará" ..uanar.ao
Rio de Janeiro ~resco
são IPaulo Congelado

\

Santa Catarina \F'~latado
IPiramutuba Pará Congelado em posta e filés

Pargo Ceará Congelado em posta e filés
Pernambuco

Ceará Cozida inteira e congelada
Lagosta Pernambuco Inteira congelada

Caud a congelada --Carne fresca
Baleia Paraíba Charque

Atum Per-namo uco Fresco
Rio de Janeiro Enlatado

Hamorado
Cherne Ba. "a .
Badejo ....~ .t Santo Fresco.c.spiru 00

Garoupa ~io de Janeiro Cop;::.;elado

IVer::1elho "0 -
'- .

continua
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CUADRO 12 - (continuaç~o).-
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PR=~CIFAIS LOCAIS
DE C.-U?TUHA TIFOS DE F~ODUTO

SardiT1...ha
Cavalinha

Rio de Janeiro
·são Paulo
Santa Catarina

Fresco
3algado
Enlatado
Congelado
Farinha
Óleo

Xerelete
~ __---------+~-------------------4----------------------------~

Pescada
Foguete

--. f 9,.&.. -..,::,splrlvo ~anto
!. Rio de Janeiro
! Rio de Janeiro
S~oPaulo

Fresco

Fresco

Savelha
~~---------+--------------------'-r------------------------'-------

Tainha

Enchova

Rio de Janeiro
são Paulo

iSenta Catarina
Rio Grande do Sul

Rio dê Janeiro
são Paulo
Paraná
Santa Catarina
Rio Grande do Sul

-. -

Fresco

Fresco
~ongelado
Enlatado

.Fresco
Congelado
Enlatado

Bagre
~----~-----1--~--~--------~--~-~------------------------'_.--
~~-----~--~-------------------~~---------.------------._--------
!.íerluza

Corvina

~io Grande do Sul

Rio Grande do Sul

]io 3~b~de do Sul

Fresco
Salgado
Fresco
Congelado
Salgado
Desidratado
Farinha
6leo
.Fresco
Con;.relado

I
__________________~ ~ __~__ L~_:'_a_r_i_n_h_a J·Óleó

~f.'siclrata<lo

continu8
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QU.;DRO 12 - (continuação)

.._-~,"- ....,"'--" P~I:;CI'r-;~=S ICC}..IS !J:'IPOS DE PRODUTO~::~viJ.:,
DS GAPIJ.'VRA

Santa Gatsri!la Fresco
Pescada "DO r' • do Sul Congelado_,~o"ra.:lQe

Salgado

Siri Santa Catarina Fresco
Congelado

SUDE:FE

E:1 t err.:osdo Es t a10 de S.ê.o Paulo, , . -as espeC1es que sao nor
,malmente capturad.as e3 nossas aguas para consumo direto

e industrialização. são as seguintes, ·,.-eg-undoa SuperinteJ];
dência do Desenvolvinento do Litoral Paulista.

E S p tc I E S

Sardinha Cavalinha
rt - Sete Bar-o a s Savelhav aTIH3rao
rt - Rosa Enchovavamar-ao

CaDarão L (.J.... Tainhaeglvl::lO
• < • 1 AtumLanJu08
I·,;istura Bagre
COl."'Vln8 Prejereba
Goete Parati
Espora Robalo
Cação Espada
Pescada Carapau I..
:Sonito Siri

_J

F()~'FI'E:--
ObservDI::os,no en t ant o , que a incidência de algumas
.J.... .••• d C .~a3 eDpecles~ co~o nos casos a orVln8, Save1ha, Atu.L'1
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C -...... L (+-i' " •amaroes ~osa e eglu mo, e mUlto pequena, notada~ente se
cOillparaiaCOJ1as capturas nos locais principais que co~s
tam do dc~onstrativo ênter~or.

A captura do pescado está cond í c í onad a a uma série de fa

tores, que podem ser classificados e:ndois grupos básicos:

•..Condições qu Íraí.c as e físicas que determinam a abu.2};
d;ncia do pescado, ,e permitem a sua pesca pelos ,

me

todos denominados industriais.

Características do fator humano, tais como: atr1.
_., .çao atavica para o mar e qualidades profissionais

, - ~no que se refere a produçao, 0, -tan,?emcomas condi
ções de ccmSUJ10 de pescado em suas diversas nodal i
dades.

i , f'O potencial para a pesca, de uma certa area marltima
\pende sobretu'io das po ssí.b í.Lâ dr.Le s alimentares que as

de-
es

~ . -peCles ali encontrarew, bem como das condiçoes de temper,§
,tura e salinidade da agua.

Outros fatores de influ~ncia na vida dos peixes s;o os
teores da ~gua em oxig;nio e sais ntitritivos, pois quando
se verificam grandes diferenças verticais na densidade ,
nenhum oxi~ênio pode ser Lev ado da atmosfera para as cama

,,das n.ai s pr-o f undas, onde acontece que o existente e ali
complct cncrrt c consumido, pelo que nenhum peixe lá ~ t"poaers.
viver.

As correntes mar-Lt.Lmas també:r:: desempenham papel de grande
import;ncia na vida do mar, pois' os ovos e larvas de mui
-l- '."1. . 1~as-especlcs aeuelxes sao por eos transportadas dos lo

cais da desova, dependendo . '" .grandemente B sobrevlvencla e
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o sucesso de uma p ostur-a, das condições existentes nos lo
cais para onde esses correntes levarem os ~es~os.

Un outro fBtor de grande importância sao as plantas, nota
àMuente as algas microscópicas que se e~contra~ por toda
a parte nas cassas de água da su~erficie. (fitoplâncton) ,

, ..•.. '.. ~. ..a... t· d t 1pois e ama~erla orgaulca Sln~e lza a por es a, que pe o
efeito da ação d.a luz solar, consegue, partindo de purus

•.. ..•.
substancias inorga!1icas, constituir direta ou indireta::en

- :-,,~ te a base aliU1cnta~ de todos os organismos mar i.nhc s •

.Ao estinar-se a potencialidade de um local; oc oz-r e rela-
cionar qUéntitatival:2ente a produção do plâncton com a do
peixe, mas co~o a mesma ~ variável de lugar para lugar,
.:.....'

consoante comas esp~cies, não pode ser ainda estabeleci
..::ti' ,da com razoave1 rigor.

Hoje em dia, no entanto, aceita-se que, longe das 1aguas
'litorais, a produtividade varia de acordo co~ a
p1ànctônica, desde que se mantenham as demais

pr-oduc ào

condições
esse~ciais ~ vidad2s'esp~cies, alioentem-se ou nao de

plâncton. ,.,. , .• A _.r~asagu as 11toraneas, as co nd.í.ç ó es alimentares
- -'. '. • f' ' t .saorna1sfavorave1s, quer- por· serem maa s ....er eas , Quer pe

la exist~ncia de naã or- quantidade' de sais nutritivos oriu:Q;
dos das ~guas dos rios qtie desaguam no litoral, bem co~o

·1 "pelo fato de serem ~ais ricas e~ materia organica.

Com base no conhecimento da produçio de~at~ria ,..
organica

em deter~inadas condiç5es da luz solar, temperatura, sais
nut::-i.tivos,p ode= se estimar o po+enc í oí p í sc ator-Lo de uma

.- ~ .,. t . d· . ~ l' 1· "rqjlBO, pc ucncia r est.e que po .e ser a i.na e -me nor- ave J.C0.G1.,
!,

t

..
;. .. t ... f' ,- ,"l.' t.se ,)un Br::::onas 1D ...or::açoes Ctl.SpOD1VC1S, os resu1t[!dos do
'pescas exp eri men t ais, po is assim tere:r:osa melhor
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de ajuizar a riqueza ictio16gica de qualquer 5rea.

, , .Os difere~tes habit~s das especles de pescado, e as condi
ções naturais eloslocais onde 1:abitam, determinar:!o siste
na de captura a ser empr-eg ad.o , Os demer-s-aã s são pescados
na maioria das vezes por redes d~ arrastar pelo fundo,
quando isto é per:nitido, ou seja, o fundo é limpo de pe

- ~ ,dras, de afloraçoes corallferas, ou outros obstaculos, cs
. ','50 contrario pela pesca de anzol caso possam ser pescados

processoi ou mais taramente pelas ~edes flutuan
tes, que são aquelas que podem serrebocadas a qualquer aI

tura do f1mdo rr.ar1timo. Para alguns crustáceos, como o
caso da lagosta são utilizadas armadilhas. Os , .pelaglos
são capturados com redes de cerco e de amalhar, com anzol
e também com redes flutuantes, que são utilizadas quando
os cardumes tendem aseaprofundar. Fara moLúsculos e me

xilh5es~ usa-se a extração manual.

o sistema de pesca de arrasto constitui-se de grandes re
..•des que sao lançadas por navios movidos a motor e reboca

das sobre o fundo·lodoso ou de areia dos !nares, e armad2s
de modo a for"mare:nduas grandes 11asas" afuniladas que se
unem , const dtoâ.ndo rna sua extre:-r:idadeposterior uma
eie de "saco" onde o pescado se acumula. Dois planos, en
'geral de madeira e denominados de "portas", orientados em
sentido oposto e'devidacente fixados aos cabos de traç50
(cabos reais) são obrigaclos pela força da mar-cha da embaj;

cação a afastar-se; abrindo assim as "asas" e o "saco" no
s~ntidoleteral •.

O peso da rede e do cabo de aço na parte inferior do lIsa

co"( o ar-raçaã) puxa o con,juntopar a .« fundo anele se arras
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ta.. For sua vez as bóias constituldas por una , .serle de
ba15es de vidro ou de ~etal, ligadas ~ parte superior
boca do "saco", obri[:;c:r:-noa cbrir-se e assim a r-ed e se

desloca e vai capturan:lo os peixes, ou se for o caso os
camaroes, que encontra na sua trajetbria. O sistema de
arrBsto pode ser efetuado por U!11 ou dois navios, o empre
go de "p ar-e lha" (do í s navios) p erm í, te o uso de amb ar c a-

ç5es·de r-eLatLvam ent e pequeno po rte e sobretudo de moto
.res de pot~ncia mais reduzidae A pesca pelo sistema de
arrasto por parelhas pode dispensar o uso de portas.

c-

Para deter:.nine.dasespécies, e tar.'1bémem função de f'undo s
"sujosll (COI pedras, etc.) usa-se o "espinel" ta:J.b~m cha
mado de "gorazeira" e "long..,.linellque consiste de uma li

nha principal horizontal sustentada por bóias ,saindo des
ta linha diversas outras, a intervalos regulares, contEm
do anzóis afixadoso

A rede de cerco, vem a ser um sistema onde O peixe fica
preso normalment e peles guelras nas malhas elarede, sendo
este sLst ena rempr-eg ado sob retudo vna captura da sardinha,

\. . , 'enCDova e talnna em nossas aguas. A rede pode ser sim-
pIes, dupla e até tripla, isto é, constitulda por panos
paralelos de malha cada vez mais apertada, no sentido do
interior para o exterior.

A pesca de crust~ceos, no caso mais especificamente da

Lago st a, é adotado o .s í st ema de armadilhas ~ que constit1':'~
-se de ar~aç~es com U~ sisteillade entrada que n50 permite

,que o crustaceo tenha ~ossibilidcde de retorno. :';0 inte

rior de-stas ar nacoes~ que pod e:n~~erde ferro fundido cn-

contra-se a isca para stralr as presas para dentro dos

mesmas. 1\3 ar-mad í.Lhas são Lanc adas nos locais de captu..r-a
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c.otn um cabo preso na mesma e com uma bóia de Loc a'l í.z aç iio

presa na outra extremidade.

Outra modalidade de pesca encontrada aqui no Brasil, que

. se enquadra como as que vimos dentro de um conceito de pe.§.

ca coderna e de caráter industrial, é a pesca da baleia.

Aguias baleias são abatidas numa faixa de 30 a 50 milhas

da costado Par-a Í'ba , numa temporada que vai de 21 de ju-

nho a 20 de .dezembro,quando os cardumes sobem do sul do

.antártico em direção ao norte, numa migração circu1ãr a
....
.~'procura de águas tépidas para0 nascimento dos baleotes.

As mesmas, na sua grande maioria do tipo "m í.nk" são caçQ

das por embarcações com 40 metros de comprimento e que po..§.

suem motores de 1.800 HP que lhespermitem desenvolver a

velocidade de 14,5 nós e um canhão carregado com um arpão

de haste dup l a 'e quatro longas farpas na sua extrr-enrí.d ad c ,

" terminando em um recipiente oco, na bomba". Este reci-
pienteéenchido com pólvora e exp l.oô e três segundos após

o disparo, quando o arpão já atingiu o corpo do animal

cortando assí.n .a carne com seus estilhaços de ferro, e as

hastes abrem como um guarda-chuva, fixando o longo cabo

- -preso ao arpao e seguro no porao do navio. O cabo pode
ser manobrado por um guincho que trabalha como um moline
te. Após a morte da baleia, a mesma é z-eboc aõ.a para o co.§.

. ~ '.tado do navio baleeiro e Seu corpo iriflado com oX1g~nlo.

As embarcações pesqueiras para fins estatlsticos, seg und o

resolução adotada pela CARPAS, são classificadas ~ de aCOI'

dO.como tamanho, em três categorias: pequenas, até 10
metros; m~dias, de 10 3 20 metros e grandes, de mais de

20 Dctros. Podem ser ainda classificüdas sc~undo o tipo

de ap ar-e l ho adot aôo , e em 3ão Paulo as embarcações n:C:;J.s



40-.~ usadas sao as seguintes:

I - TRAI~r.S..".1.t.-S - Barcos entre 10 a 20 metros de c omur-í,
~ .-

mento, operando com redes que variam de 360 a 500
~ '.1- 'metros ae p eri.necr-o e ate 30 :netros de altura e

malha comumente de 20 mm, pelo sistema de cerco •
Operam durante a noite no período escuro (lua no
va) e se dedice:n quase exclusivamente a pesca de

~ ,'11,'.,
'~~;-~~·~"T·'

sardinha.

11 - LINHA Barcos de pesca "que se utilizam do siste
ma de espinheI" e capturam normalmente: ..caçoes,
cor-v í.ria , anchovas e outros, send~. embar-caç Sea com
comprimentos variados.

TIl - "TRJ:3iLE~SIt D:S PARELHAS ?EGUE~WS- Barcos de até
:,,: •. :-

10 metros de comprimento operando com "trawl" de
parelha sem portas com\malhagem de 36 IDE por ar-·
rasto, durante um di ade\rido a seu pequeno ralo
de aç~o, tendo como principal interesse o camar~o
sete barbas, sendo também utilizado para a pesca
de peixes.

co:nprimento
que varia entre 10 a 20 metros e trabalham com re
desde arrasto sem portas com malhagem de ,6 11l!ll ,

para ap anh ar-e:ncamaroes sete barbas e peixes pelo
sistema de arrasto.

metros e de grande raio de alcance, .podendo ir pe§.

car LncLusLve até as costas do Uruguai e se uti1i

.z am de redes de arrasto com malhag em de 68 mm

ra capturar peixc3 co~o a pescada-foguete e a cor
'" '-,••• ",. '" <I
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vina.

VI - "TRA7tlERS" DE PORTA PE~UEXOS' - Baleeiros de ,ate
10 metros de co~primento, ope=ando com rede de ar
rasto com portas, com malhagem de 24 ID~ na cantu. -
ra de principalmente o camerao sete barbas dur<Jn
te um dia, devido ao seu pequeno raio de açao.

VII "TRA71LERsn DE PORTA !I':ÊDIOS - Embarcações que va

riam entre 10 a 20 metros e utilizam redes de ar
rasto co~ portas de malhagem de 37 mm na pesca do

-' . ~ .,.. ,.camarao leg~ti~c e camarao rosa, capturam tambem
peixes demersais. Tem boa autonomia e podeminclu
sive ir até o Rio Grande do Sul se necessário.

VIII lITRA'.'iLERS" DE PORTA GRJI.NDES - Possuem mais de 20

metros de .corapz-ãmento e são empregados para a pe2.

d -, ~. •..ca o camarao _eg1tlrno, esmera0 rosa e p e í.xe s de
mersais. Usam redes de arrasto com portas de ma
lhagem de 37 mm e tambéf:!podem operar até o 1110

Granâe do Sul, se.preciso.
O·r·

•.Os maiores problemas. que enfrentamos no tocante a captura
reunem-s enafal ta 'de maiores pesquisas para um melhor (li

mensionamento de nossa potencialidade, quer em termos de
esp~cies quer em termos de localiza;io~ bem co~o na falta
de embarcações mais modernas que disponham de melhores r.9.

cursos de forma a facilitar a pescaz-La, pois as que p01.

sufmos dentro deite padr~o ainda s~o poucaso Devemos ten.
tar aumentnr a capacidad~ de nossos estaleiros para estes
tipos de embarcações poís possuímos n.uLto poucos que op_º-

I
I

I
i

ram princ:i.palm(mte no fabrico de embarcaqões já obsol et as
a· d o h . 7nos las c 0Je. Ao nosso ver o principal problema que

*<~.
______-:--:-:à.:..;c e::..-v~e~s~e:..:·J'~..-.:l::..~-=e-=s...::o...::l=-v:..;l::..·o:;:..' .::..0--.;:0---.:.]"".::;.,: a.;..1s b r ev emen t e l' o s s f v e 1 ,

(7) o~ CnccO~ do nos~o~ traincrac, c dn maioria dos barcos usados
;para trawlerG, G~O derivado8 de veleiros do G~culo passado.

reslde Tl8
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mao de obra especializada, pois boas pescas com maus pe§
cedores s~o improv~veis, pois ~ do conjunto de e=barcaç~o
e boa tripulaç~o que resu1ta~ capturas compensadoras •

•..A carencia de -r.:1aode obra especializada provoca ~ d·ln lces
mui to baixos no aprovei ta:::entod.acapacidade de captura de

nossas embarcações, mesmo nas menos complexas, nas mais
·complicad.as com aparelhamento eletrônico, controle remoto
de diversas atividades, equipamento mais sofisticado
riavegaçio, etc., n6s podemo~ dizer que praticamente
temos pessoal habilitédo Em qualquer nivel,. desde o

de
-nao

mais
. Isimples subalterno ate os.comandanteso

Segu...-rJ.dolevanta::nentoefetuado pela FAO em 1967~ havia no
Brasil 7.189 homens servindo como tripulantes da frota pes

queira; desses, 36~~' eram analfabetos e apenas Z;G cursaram
escolas de pesca e~lém disso, 39:J6 dos padrões de pesca

- • #. • '--.póssuiam carta de navegaçao provrsorla, enquanto 10;:..; nave
'gavam sem habilitaçio.

p'rovidência~ por parte' das e:npresas, trazendo tripulações
estrangeiras para treinar seu pessoal e participando de

A

Conveniosco::n o governo e entidades como Departas.ento Na

cional det~ão de Obra ,.Senai e Pemar-, vem tentando minio:!.
zar- o problema. ~uando se lembra. da pesca artezanal, a

SUDEPE em 11.:0 artigo da Revista· Hacional da Pesca,de ago~

. o"

eto de 1969, dizia que exist:i.amna epoca '+00 mil pescado-
~es agrupados e~ pequenas co13nias do nosso litoral prati
cando a pesca "corr:os mesmos 'processos utilizados por são
.Ped.ro".
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111 - PRODUCÃO E~.~SÃO PAULO

P":;:)o'''''-:;--''''os TI,:;" I'''D~T-''T":)IATI7A''''':'(0 ~'ATS CO~!T1l\TS5. J •.••.. '.l-I0V •...• 1, t),:) _;. _' •.J ..•\.\t .•.~ .•.. ~ ..:.•.•u.•..\

Os métodos tradicionalmente usados na industrialização do
pescado vão desde a salga,f'umagem e secagem por exposição
ao ar, até aos nodernos sistemas do emprego de congelação,
·sem f'alar nas conservas enlatadase

;-,;....

Estes dif'erentes processos podem atender basicamente aos
seguintes pbjetivos:

a) de que o pescado conaer-ve, na medida do posslvel, to
das·as caracterfsticas próprias de frescura e organQ
lépticas.

b) de desejar apenas fácultar~lhe dentro do novo aspecto
e paladar, um grau elevado\de resistência às altera-
ções bacterianas. : •

c) de conservá--l0 em ambalagens reduzidas por tempo inde
terminado, embora com paladar e características dife
rentes.

d) de alterar sua composição para produtos com fins di
versos como farinhas, óleos, etc ••

Qongelados

·f
!

Dentro da alínea "a" enquadra-se a ind~stria de peixe con
gelado, sen(' nesta ind~stria a produç~o de filés de pei
xe cong elado urna das na í,s importantes, ao lado 1.0 c amarao
con~elado. No caso dos peixes, o processo conhecido por

,

qu ando os filetes, porte carnuda
do peixe, s~o deles tiràdos, nenu~l ou mecanicamente e de
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i
f,

1
f

'!:'7~~~:
.."~~~::~'Ir

44.•.'::~ois empacotados, congelados e armazenados em c araar-s s fri
~"'I'""~')f-.... • .

'~~'orfficas, de onde saem par-a o mercado. são cortados tL-:1

?~de cada lado do peixe, fazendo deslizar uma faca muí.t-ob e:n
t.?~!

"~~fiada ao longo da espinha, separando assim um filete,vol
~ 1" •.•.

··:tendo em seguida o peixe sobre a mesa, e cortando do ou

I

f
~.;1;~trolado da espinha, outra peça id~ntica. Deste processo

~~~~~"'t

:!7~pOdemsurgir dois produtos básicos, os "st eaks v , que são
'~,,,,,,~f; -'~~ ••~_..,.1

"~"'~postas d.eLgadas , e os ."chunks" , que são postas .muito gro§.
~·~l~.~~~~', t" f~}i.!~sas,com espessura a e qua.nz e centiã.me t r os , Antes de che
li!ff;":; .
.:+~gar ao filetador, o peixe passa pela máQuina de escamar e
'-, .•.~
~ ·~\~1"
~elo lavador e depois é lançado no transportador que ali

.,,~~#.....
r.:''f!'f,-,~ .~

. -"menta a mesa de file.tagem •
. ~...•t~f\f":""
...~,(~~.t,.,','

~ • "-i: "€~.!~'. __

',r Os camaroes podem ser congelados inteiros, ou descascados

e limpos e tanto cerco os peixes, podem ser congelados P:".Q
-:'"~~~" .

~parados ou não. CO!T;O exemplo de peixes :preparados t ci ta-

I,.
•I
t

I
f
J,

f,
t
f

I
j

•• -t.""" .••~ 4,

---~"'mosos diversos produtos encontrados na rede distribuido-
~ '?,.~,"i • •

ra, notadamente super-mercados que já vem prontos para se!.;:....•. "' ..
,- "

vir, comocorvinas,pescadas , etc." bastando aquecer.

o congelamento visa baixar a te::1peratura do pescado par a
-
redu?ir a deterioração a lEl.ponto que quando o mesmo for

descongelado esteja em Um estado igual ao do peixe fresco.

Cl~ssificem-se como pródutos congelados, ou super gelados
'8aqueles produtos que:

. o équ Lpement.o congelador dev.erá ser capaz de reduzir

a temperatura do centro interno deles de +O,50C
o-0,5 c, em te~po inferiOr a duas horas.

,
ate

so~ente poder~oser retirados do equipamento coric el o,~ -
'li dor' ~,""\o'<'" •... t •.. d ~~4- - 1"'.., ~'"'~"lcO«cy <., u e:::pcrvuurô o c crrtz-o .....J"Ue.•..no a~'-'un'f'-' .•.._v '"'"

·f ~ - as câ:r;!}:;:'3S de estocagem do es t ab el ec inerrt o .p r-od.ut or-
196(8) .•H.~.StLm::;bYt 'I'ocno Lo gLn i d e la Induntria Pesqueira, ~Sp1lnlla.-. -?, pag.336.. t: '~l/~"";:·i)~.:.

• •• ':[w"f •..._f.:
~. .~~.}-\.~~~~.-
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possuírem condições de armazená-los a t emp er-at.ur-nn nao
superiores oa -18 c.

-Estas normas sao as adotadas desde 1970 pela Divisão de
Inspeção de Produtos de Orige~ Animal (DIFOA flinistério
da Agricultura) segundo definição estabelecida pela CODEX
ALI':~,'rn, "':lIU....."''1'~'ISSION",_1:.,.:.:1..1.. A..... ;:, \.,,1.,.,.;. 1 , órgão conjunto da FAO e Organiza

.ç âo l.íu!ldialde Saúde.

Salr:::a(los,Deí'urnados e Outros
,,' ------

Enquedrarn-se no item "bll
• O sal comum ou cloreto de ,so

dia, quando se .acha~ presentes em conc entraç âo suficiente,
diminui ou impede a alteração bacteriana do pes cado , Esta
propriedade é utilizada na cura com sal para se preparar
produtos que se conservan em bom estado, em temperaturas
normais durante muito tempo.

A cura com sal é um processo t.radicional e podem ser us.§.
dos dois métodos básicos que são a colocação do sal em s~
co e a cura em salmoura. O primei.ro processo se realiza
cobrindo co~ sal o pescédo aberto e deixando eliminar a
salmoura que se forma. Geralmente depoié de permanecer

,.certo tempo no sal, o produto e dessecado. A colocação
I'do sal em seco e adequada no caso do pescado com pouca

gordura, como no caso do bagre e d.a merluza e não se deve
Usar em peixes C021 gorchl_'"'a,como no caso das enchovas ,
quando se recol:1endaa cura eJ1salmou.ra, que.consiste em
conservar o pescado em barris hermeticamente fechad.os com
U:;"la f or t; e saInour-a f'o rrad a co:u dissol uç ão do saI,

Sobre -n ao fn2 ar erio s ,
,e um processopois nao

nuito utilizado e~ S~o Faulo.
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..' <

I
·e~)Uto a aLâ n.ea "c It, toda conserva de pescado enlatado ,.sQ
lia uma operação preliminar destinada a esterizá-ia pelo

I _lor, salvo quando se trata _de :ardinha em saLmour-a, en

":!II••~.ot8da,era que a este~iliz3çao so se efetua no ato da sol
das embalagens.

r~ncipal objetivo do pescado enlatado consiste em pr~
ar um produto capaz de ser armazenado durante um tempo
derável

t
e que ao tér~ino do ~esmo possa ser co~ido

, .Durante o enlatamento o processo termJ..co al, riscos.
e:;-aa natureza dC?produto, formando-se novos produtos,c}!

pode ser modificada ainda mais pelos diversos
_atamentos' que sofre o pescado antes de ser enlatado, ou
.ii;lus~ve pela adição à lata, de sul>stâr;cias tais como no

.•:~'.~.;~~Sdl.versos. 9
,. . ~;;./'.,

...•.•.• ~..•."-l.~~ .

'~;;' O pescado se altera depois da morte pela ação das enzimas
:~t·.. .~;.,~-..".,",i 8,::":las bactérias. Tanto as enzí.mas como as bactérias pe-

dem ser inativadas pela ação do calor, e portanto sempre
~";',!." que nao se produza u:naulterior recontaminação, o.pesced.o
~-,~ ...tratado pelo calor deveria se conservar de forma indefini

~ e , ,o:\
~~~,,:.,;
·.l';.da •

.• .". ··~.•....I.:;.';t;.,,::::,~:.,. . .,)

Para se obterun produto de conservação satisfatória, de
~~;:'.

ve-se atender às seguintes condições:

I
t
t

.0 conteúdo da'lata tem que ser estéril, isto é, estar'-~~~t~~'1~.~
isento de bactérias e enzi:nas ativas.

a superfícieir.ter~a da lata tc:nque ser resistc!:tc

ao ataque por q-raLquer parte do conteúdo,
(c a super:}.

~.((.: .."
._ cie e:::terior t.e':} oue ser, r-c s â.st.en t e à cor-r-o s âo der:.tro
~..;. .' .
~-.. (9) r. d' J' ~. • •. r- ...• , .~l1li't J,n r en ·.arco »ar-r-aco - :Jl,-ç~cado y l'J.GlnCtustr~aG oer:t.vadc.s ele

. ,i:- a~:~i,sca _ ::':d:í.tOl·U Acr-í.cã a - Zspn.nhnt 19?1, PD.C. 20l.
. ~:~;;;;-:-;~
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de condiç6es de ar2azenD~ento rDzo~veis.I .

f
.a-:~

, . : -j

I
f
(

f )i···~
~

a ta~pa da lata te~ que se tinir hermeticamente ao cor
,
agua epo da wesma pera evitGr a entrada de ar e dos

conta~i~antes que possam trazer.

-::":.Nem se::pre pode-se cumpr-í.r- na prática, todos estes -oré-re.. -
~~~ gistros, ~as no entanto, vem-se preparan1ó alimentos enla

tA-:)

.:~:{·tados que tê:: v í.d a de ar-n az enamentio de vários anos •
.:.., ~~~.,
~~-..Os processos para enlata:nento de pescado são diversos

.•.
a

',',,"--- ..
i::> partir da cheg ad a do pescado ~fábrica; no entanto,certos

I ·.~l{:pr-oc ed.í.men to s são comuns à maioria dos casos, dai poder
f ""< mos generalizar o seguinte f Luxog r-ama 'que descreve °
f . ~ .~
," -~' t~a de fabricaçio.

i. : ar Descabeçamento e retirada das vfsceras
f .\:_, b ) Lav ag em X e d e s e s c amac áo - p'ara s ar-dl nhas )

I
·.·.~,_..C

d
)) Imersão em solução com sal~ ..

Enlata~ento (e adição de óleos ou molhos)
, e) Tar:rpBgem
$

fI ." g) hFech~~~nto final da caixa para obter-se uma

r h) erme~1ca
Lavagem para li~par a caixa

I
i

sis

f) a 100°C para produzir U~ vazio parcialEvacuação
sutura

i) Pr-o c e s s amen t o p era cozer e esterilizar (1130C·- 116°C)

j) Etiqueta~ento das caixas

I
k) Colocação dô~ latas em caixas
1) Armaze~ -em 1as caixas

r

L_

I
ÔJ.·~os e .Out ro s---

U -."ma proporçao consldcravel da c ap tur-a total de p e ac ad.onco

pode ser utilizada co~o alimento humano. Parte se atira
ilt:~:'.
. •~'.l_

~ -"I; ,.. ••

~~~-,\, ~
• ~~~~~_!
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ao mar em forsa de vísceras e de espécies carentes de in
teresse. Do pescado dese:nbarcado, certa quantidade -nno
enco~tra ~ercado, e~ virtude de excesso de oferta eillalgu
mas ocasiões. Nos diversos processos de indust.riali3ação

. b'eXlstem tam em restos, como por exemplo: cabeças, espi-
tnhas , barbatanas, v i scer-as , etc•• Para aproveitar estas

sobras, bem co:no fazer parte à demanda já existente, pro
,duz-se a farinha de peixe~ que e o produto resultante da

secagem e tritu.ração do pescado fresco.

o processo. de conversão em farinha é composto de uma ,se
ria de operações, das quais BS principais são a desidrata
ç;o e prenssge~. Todas as ~estantesiã6 ~cessbrios e nao
têm outra missão que não seja a de aumentar o rendimento
da.produção e elevar a qualidade da farinha de peixe.Exi.§.
tem diferençaS de aparelhagem, ,:conforme o peixe seja

. \

do"s "isto é, com gorduras, ou ~agro. Nas fábricas
"r.orC> _

que
'{ .processam peixe magro, a ap ar-e'l.hag em é muito maí.a simples, .
pois não existe a necessidade de extrair":'sea gordura, que
lie um dos processos de fabricação.

Quando os tecidos do peixe são submetidos à "prenss.gem" ,
as nembranas das células rompem-se e permitem a

.•• "; /-. !" "

~ ~ ~sala.a aa
"o' ,- •.

agua contida no seu interior. Se aprensagem for executa
-'.-t.

d "a Sobre o pescado fresco sera arrastada com a agua a
... maior parte dos elementos restantes constituintes da c~lu
la (protelnas, etc.), que nela se encontram dissolvidos.
Da:!. a nec es.'iad.ede se efetuar uma.operação denominada
"",'" . •.. "cocçaoque tem por fins eliminar em grande p"rte este
inconveniente, j~ 'que produz D coagulaçao, e portanto,_ a
insolubiliznç3o das a'lbun í.nas que f i.camretidas entre

. ';.:;;/:'~ o;;

_.~:c"·,.'·ribr i1as mus cul:.H' e 8 •
~:<~~~~,t,~..~;.'
. .:::~.Slc.nde da GorQu:['n~ e sua 8doção traduz-se ainda nU!:l8

.;..':'!~~~::'-;;~."

~ cocçio di~inui igualocnte a viscQ
eco
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" b "ld f '.'nOilllasu stancla O combustlvel necessarlO a desidratQ

.., I I'çao, pois per-a.í te re::over cerca de 5m" do ccrrt eudo de agua
do peixe. A operação de cocção é feita a te::peraturas da
ordem de 95°0, segundo os mais diversos métodos que

desde os rudimentares caldeir5es at~ a aparelhagem de
.zinento c6ntInuo inteira~ente mecanizada.

-vao
CQ

Os óleos e outros solúveis condensados do pescado podem
ser produtos da mesma operaç~o, e das mesmas mat~rias pri
mas usadas para a farinha. Os processos de obtenção· do
óleo s~ originam de prensagem e~podem ser entendidos pelo

seguinte fluxograma:

LIquido da Prensagem
It ~ r.rANQU~SDL D2~--'

~_:;;.:;.t10.;;..R;;.;..-I::;:.7;..:.._.Or:!:.,..H;::..•....;G.L:::..-_ I Se pa r aç ao por Se par-aç ao porLSITO DE 6LEOS J
- cehtrifuga decantaçao

Sólidos
~oi

C~N·I'RÍFÜG:1.

1\I l.rVapor

e> I<l:--------l S~RIE DE TA~;QÜB~i- '-----r----'
Âgua Pegajosa ,~oleo

I
l

CENTRíFUGA

!'f'AN:)U.sS D~ j,:dl-:A i
IZE;\I:H.":;liTO DO 6L~;oi

U.S~Fi:::;h and -';ildlifeScrv-ice
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6. P~0DUÇ:O E~,~S~O FAIJI,O

- ~ rProduCRO Flsica/E~Dresa8~

Descarregado o pescado das e:nbarcações, normalmente o I!l€§

mo & adquirido por tr~s tipos principais de compradores:
os compradores por grosso, que adquirem grandes quantida
des, no geral para fornecimento subsequente aos centros
populacionaiS distantes, onde o pescado pode ser distribui.
do a revendedores locais, hotéiss restaurantes, aquar"'cal~
mentos, e~~resas, etc.; os compradores médios que com-

..
pram pescado variado para revenda no centro urbano local;
e os industriais que adquirem o p eaca.,o 'quando necessitem
compã ement.ar-a produção da sua frota, ou não a possuem,p_~
ra a fabricação de peixes em conserva, farinha, óleos~s81
gas,etc •., além da -indústria da produção de congelados.

I

i
Como j á deve ter sido ob ser-vadc. no decorrer desta disser
tação, esta:nostratando somente da pesca mar1.tima,pelo
simples fato de que praticamente a maioria do pescado co

mercializado aqui em são Paulo é de origem oce~nicao Ou
tro fato relevante é o j' alertado de que são Paulo,sendo
um dos maioreS1:lercados consumidores do Pals, faz com que

o" j.~.

"à produç ão de outras regiões para cá convcrj em, quer por
meios ~od6vi~rios, quermaritimos,quando desembarcam em

, <',

nossos principoisportos de pesca.

Este fato dificulta uma visão global da produção pesquei
ra de nossa "l.:i.·ota, '0 que também é irrelevante se lembrar

t. mos que o mesne não ef€t1..1a suas Cé1ptUl"8Ssomente no lito

ral paulista. No entanto, pode~os generalizar corno setldo
a n ossa pr-oduc Eo ele pescado, aquela d escmb ar-c ada em Santos,
.Ubatub3t são SCbB.St:i.'5o ,Cananéia c Tgunp e,
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.:~"o quadro a seguir n.os t r a o comportamento do desembarque

',,'de pescado de origem oceânica nos diversos portos de de-

o~se=barque, d.urante o perlodo de 1967 a 1972.

~{)U.t"DRO 14 - P~ODUÇ;:'O ?ES~UEIRA r::.8.íTr.~AE~.ITONELADA E %

PESd,UEIR;.S DO LITO;t.t..L PAULISTA

--.-~' -
,~1 S.t·~TOS I Ul3ATUBA I SÃO IC~"TAiI"fÉIAIIGUAPE I TOTALS".";'B" r.mI'~ r4,.... I, .A-' . h...J.l. J-ivl

·i(,' . P R O D U ç Ã O

lUtO T'OI{ (l(. TON c! ' Tm~ ~~ TON % TON % TON %Iv J;

"

4,31272567 54082 89.•2 2616 4,5 378 C,6 ,..832 1,4 60633 100
'.

" I
68 45731 81,2 4226 7,6' 40Li-5 7,2 456 0,8 1403 2,5 55861 100
,'-

69 53271 88,4 3803 6,3 2314 3;8 600 1,0 296 0,5 60284 100

70 55328 88s614164 6~6 1552 2,5 929 1,5 481 0,8 62454 100
. I

~71l:84-85 86~74795 8,611364 2,4 ~ 980 1,r; 320 0,6 55941+ 100!

lO~'72 Lj-5797 5LJ-02 2,7{1000 1,884,8 10,011452 367 0,7 54028
I
!

.FONTE: Instituto de Pesca - são Paulo

Observa-se um acentua~o declínio no movimento de desembar

que em Santos, n~o cospensada pelo aumento nos outros po~

tos, o que vem refletindo em uma queda também no total. O
fenômeno pode ser meLhor c o-cp.r ecnd í.do se 'observarmos o qUQ

dro a seguir que d.á o oomp or-t.amen t o do d es embar-que das

principais espécies de pescado junto aos nossos entrep0.2

tos e indú.strias.'
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ÇUADRO 15 - ?~ODTJÇ~O Dó~S F~I?~CII'AIS E3F:t:CI"F.S DO F=:SC."~DO,

pos'ros D::: :;::23(; •.',. E INDüSTRIAS FES,;F:SI~A.S DO

LITeRAL ?Aü~IS?A

t
i
!

lli '!~'" .. " ,~ , , . •R \o ! I -- .'~ 'TI '! , v-, U" -:)'\ .-'.!J vr_ .._'"l...l.""1. ••.• U \J .•""1.. .•. .n....;. _'l. C ,. """""'"'rI-~T""T" r ~V ..•.~J.,i .•.""l rt,....RVI.,.~' \.... .;..:......~...-w TC'I')J ..•--01 POQ ~ 7 ~ • 'Q~~"'" (~-,,"1..~.J.}~':''in.•M.•• , ---·r'\,'"'u"""\m"'"'" f v'v',;.. !...'\1~ ~,.,~~..., I:ES~ ~ •..•.....•... "'l.. .:5:-....:.~~.•.~ .:: 0U' ':'J..i...~ t .•.. ~j: -, .....1

P R O D U ç Ã O

J.NO TO?I TON ~~". TON TON TON TO:';·l.'vi~

67 3.130 1•.651 42.209 3.676 2.026 7.941 60.63'3

3,,974 2.026 .68 33.656 /+.500 1.180 10c525 55 •.861
.

69 4.612 1.742 340414 5.952 2.137 11.427 60 •.2:3lj.

70 2.937 2.133 37.051 5./.j·52 2.778 12.103 '2 j'S4I:) • i"...

71 2.627 2.833 28.300 6.235 3.927 12.057 55.979
72 2..493 5.576 24.190 6.162 l~c 175 11.432 54.028

f

I
!

?m;:i:E: Instituto de Pesca - são Paulo

Deste quadro, três espécies merecem comentários: o cama

rão rosa, a sardinha e o camarão sete barbas, pois e)~li

cam em parte a situação do problema de produção apresent2. .

o Camar~o Rosa pode-se dizer que no per!odo analisado ve~
apresentando uma tendê:lcia a 1L1Í declínio na quantidade C8Q

turuda.. Considerando-se informação do Instituto de Pesca

com relação a dados obtidos ju..':1to aos "trawlers" de por-

t 'd'as me lOS, '.. Iresponsavels por IDalS ou menos 90;; da prOcl'Ll

I,
I

-
ç ao d es embar-c ada em Santos, o problema se reveste com. <3.8

:pectos de preservação da e sp eci.e na região Centro-Sul õ.o

B " , I ~ • dra8l~, que 50 sera So~uclona'O com sedidas dr~sticas ndo
i
;

í , .
e ap ec r.e (principal~ente nos estu~rios do 'litoral s u L )ta

.- -~.....
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GRÁFICO HO 4 - REF. QUADRO 15

PRODUÇÃO D..•..S p~n~CI?AIS ESptCI ES DE PS:;CADO. E:-1

TCNEL-iD;'.S! D;:;.3:S!'~::':\:~C:..-uOJUNTO :',05 E~jT~:SPOSTOS DE

PESCA E I;mÚSTRH.S FESJUEIRAS DO LITORAL PAULISTA

~...
".:c' f}.,-

i·t.••

"'-'.~'~... :...."'~

Sardinha
. ~ =)i;.~'·'
~-'~~~·B-·

10

, .
Outre.s eapec i ea

e.", ' 'c.

Pescada Foguete

Céla-,:i.r·ão 7 Barbas
Corvi~a

CacJ:l.rão Hosa

68 70 71 72 Anos
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::.OU que nov os bancos economí.c araen t e exp l.oràve í.s venham' a

~'5er ~es~obertos atrav~s de pesq~isas próspectivas e expIo
..•',.! , .•

·,~;:!ratorl.as.

- -".,cE!Il virtude dos pr-obLenas com o camarao rosa, o. c amar-ao se

;.,..-;te barbas foi valorizado tanto no mercado externo,
."

_t'''':;'1

como

interno, representando a válvula de escape para as in-
;;'T~:dústrias que tinha:n dependência do outro tipo de c amar-âo,
/ -". "
.~.~ .

decorrência desta situação, observamos que a tendência

captura desta espÉcie vem aumentando e os .r-esul,tados

-<~~:rde1972 atingiram excelente nivel, sup er-ando em 96,8% os
.•. ~"',T~

~~.'-
··"'''''·resultados do ano ant er-Lo.r,

~~-~.":
t'··:, ' •...

~-,' .....
:J..~o Camarão Sete Barbas se acha amplamente distribufdo em

.-~;:nossas costas, e era capturado. apenas na Baia de Santos e

.~.·::-,""adjacências•. Com
I

sua valoriza~ão a pesca foiintensific~
I

enteo pouco e~:ploradas, principalmente

:~~'_nolitoral sul do Estado, passaram a ser .trabalhad.as apr~.. :.iJ

,~\~.s errtanô o índices superiores aos das áreas tradicionalmeQ

.r- :-.>te utilizadas.
,;..~.~~

, ".
,I."

:3-.:A Sardinha que constitui a maior riqueza potencial da pe§.

.. ca do litoral pauâ í.s t a , contribuiu em 1972 com 45% da pr.Q.

duç~opesqueira carltima do Estadoe A sua alta participa

.ção determina pelo menos quantitatlvamente estreito condi

cionamento com o quadro geral da pesca e~ são PaulOe Sua...
captura, que . ,.'.....'l chegou a alcançar porcentagem acima dos 70%

do total de des embar que em Sno Paulo, vem apre~~nt3ndo üD

aspecto declinante~ ,rincipal~ente -razôo da modernizo.
" -I

L
I ·.:';:;~ção da fr'o'ca pescue Lr-u , no s ent ido

, .especl.csda pesc a de



.. "'''1 .....~.
'\ .... infraestrutura, por

t·;~;:~~.~~·.
'.~t~::-·""·câ aã.Lz aç âo , distribuição, etc.. Se nd o a outra parte
~~:',,--.•. ~. .
'c~~'''''~•...•..t.... _

'~;.:. produçao usada para a t r-ansf'or-raac ào em farinha de p ed xe c

t'~.\;~::r·

;,~. :-Em virtude destes fatos a nossa produção de sardinhas
~.<?, .' .'i-Ilj
~.:.

~~ ..
..~7~ do Rio, ond.e se encontra localizado o maior parque indus
f.:'~ _. .
~;;..~~ . '

~f'.,.:. trial de sardinha do paí s ,

._ Em 1972 esta situação pareceu modificar-se radicalmente,'ii. -",'lI: . -~. ..,. ~:rt'"•.i":--~...
,v.' pois aabert:ura de forma mais amp l.a do mer-c aô o.~:~>.~, .

..-.;. para a Argentina, sob a: forma cong e Lad.a , determinou,..~.. '.~~ ..~.t....
<~~-=:: indústrias de' são .Paulo,antes preocupadas quase que
~:t"t-.~ . . .
_f .:clusivamente com a produção e exportação de camarões, pa.§.,,~:"i.~-, " ,
!-::- _ sas sem a operar tianbem com aquele produto. Porem logo no
'.4>i'!'.f· .

. :"i- t» e- segundo semestre do mesmo ano, duas grandes deficiências
.i.~':I:· -

c., relacionadas à e:xploração econômica da sardinha, ganhur-a;a_\~~~~-

..: < destaque:
·-~1l.:t:'\
~~"'.'. ' ..

l?recar~a

,.•...•.~•.......,..
, !

<u.
'/'

.. -roa, barcos destinados a esta opereçao, nso apresentavam

qualquer melhoria, quantitativa ou qualitativa. Outros

motivos desse desinteresse, residia no restrito anr-ov e ã t a~ -
mento industrial do produto aqui eD nosso ~st2do, . pois

que era destinado'e:n sua maior parte ao consumo a fresco,

e este mercado é.ainda muito limitado por deficiên.cias de

fatores ligados a embalagem, co~el:

da

,
e

desviada para outros locais, principalmente para o Estado

•

exteri.or
que

ex

tecnologia de pesca\ principalmente no que
b 1· d 10 - d b 'se refere a arcos maequ1pa os e mao e o ra melnor

preparada.'

pouco conhecit'lentoso'Jre o .co::1?ortarne::to biológico da .
, .

espec1e, mor~ente no ~ue se refere a eventuais dcslo
c ament.o de c ar dumes , -f:azenao-os pr-a t á c a.cerrt e desD.~)êJr,=

cer dDS profundidades -ern que nor-ma Lraent e -Sé.10 encontra

õos
(10) l;o.r:;Jall~1r'i1!~ traineruG c ore COGCOS u.l.t r-ap ac s ado a e motores

qunn o .sempre n ao di nc na í.onndo o P:11'\1 o bnr c o , c totalflllta d e

"apurelhqs r:10L!c:rnOG' pnr a :~.iJ;lu"eio da rede.
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rerCor:.o rcsul tudo, o que se observou foi que o desembarque em

'>;1972 caiu em relação ao do ano an t er-Lor- era 14,5% •
• f

I:;. ..•.•

;;~outro fator que deve tam"bérnser lembrado foi a falta de

."'~recônhecir1ento da sardinha brasileira no exterior, pois e~

;c~ta deno~inaçio era privilégio apenas da Espanha e' Fbrtu-

'?'~lglÜ,apesar da expor-t aç âo da mesma ser muito bem aceita
"

.,-:.~e!TIner-c ado s c ono Est ados Unidos, Paraguai, Ale:nanha Oci~
~'~.~

.......;..~dentale Inglaterra •... .<:.. ":1

t':';-'J. frota pesqueira paulista, segundo dados levantados pela

.~~Seção de Produção I!.arinha, da Divisão de,Te'cnologia do Ins
""'. >

,~ .: tituto Oceanogr af Lco era de, 575 ,barcr:"",) .dp vários, tama-
..'~-.•. ~.
,'-~nhos e fazendo uso de diferentes aparelhos de pesca, em

"'1972, conforme levantamento efetuado em janeiro de 1973,

. : '~' onde se observa o claro predomíniO de .emb ar-caçSes camarQ

.,~:~ .neã ras , perfazendo mais de 40% \do total geral, como é de
-. :'

:~'." mons t.r-cdo no t,iuadro a seguir:

" ..•..

",' :OUADRO 16
"". <

F?OI'!l FESJiJEIRA
* . < 1922

.Ó:

T I P O S T O T AL

5
139
242
11

112
,60

575

..- - -.~-,~','.'1-----------------1:-----
Atuneiros

Baleeiros

C anar-one i ro s

EspinheI

Parelhas

TraineL 3.3

o n~~8ro de pesc3dore~ existentes; filiados a Col&nias e~
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são Pau10,traba1har.do em pesca marltima, era o seguinte:

QUADRO 17 - P~SCAD0RES - 1972

i
~,

i
t

S E D. E I
~COLUXA INlnr::~O

LOCALIDADE rtm:~Ic1PIO IPESCADOR3
.-

Z - 1 Ponta da Praia Santos 1.334
.., - 3 Vicente de Carvalho Guarujá L~65u

Z - 4 são Vicente são Vicente 720

Z - 5 Ferulbe Pe ru Íb e -O-
Z 9 rt '. I"' " 101- vanane~a vanane1a
Z - 10 Ubatuba Ubatuba -0-
Z - 23 Bertioga Bertioga 65

.
T O T A L 2.685

I
!
I
"

FONTE: Anuário da Pesca - 1973

.Parte da produção de pescado, segue para o CEAGESP, no que
~e reYere aos pescados frescos, ,o restante .~ destinado a
outros centros consumidores e à ã.nd us t.r-Lal.ã zaç âo, e 5_nf~

lizmente porraz5es de confidencia1idade n~o consegui~os
determinarquala qu~ntidade produzida pela indústria D8.U

lista de seus diversos produtos, para abastecimento do
mercado nacional e exPortação.

,Nogue se refere ao CEAGESP, esta e a entrada de pescado,
A .~segundo a procedencia no per10do de 1961 a 1971.



11.."""-..".'::.".".".z. ;:... ::':
. _ .•. , .

"" .

57
gUADRO 18 - E?;T~l~D}~ DE ?ESC:'JjO FJE3CO !'10 CE.:\GESP·----_. __.-

F.3.0CED ~:.:C I ..~ -r-v e yTr- T.:,'~ 1\
.!"'.:i'...;':"':l. •.)-..Lr\. -

i
~
l
f,

j
i
!
J
I

I
1

I
I
I

II .-
1

LOC-o\L 1968 I 0/ I 19,69 ::>,. ! 1970 ~~ 1971 0/
I:) I ,:.:' /:)

sant os 26.335 60,8 25.605 64,2 31.076 67,9 27. <)4-0 58,1.
De::1aisci
dades 6.396 14,8 5. 3L~5 12,9 4.692 10,2 4.898 10tl

TOTI1.L 32.731 75,6 ;.1.95077,1 35.768 78,1 32.838 68,2---<

"-Das poucas informações que dispomos, uma se.refere" a capg
cidade instalada das principais ind~strias de conservasde
sardinhas ,

que e a seguinte:

0.U~DRO 10~ ••. ~j CAPACIDADE nm':rAL~DA - SARDINHA

IKDUST'RI.,::.LIZADA ___ 8;;...1;...\0.;..' FAQL-º-t
LATAS/DIA - 1972

jINDÚSTRIA QAPACIDADE LATAS/DIA

A1cyon 20.000
120 ..000
10.000

120.000
10.000

Pescanova
Garopa
Pescatl an (em exc ecâo )

Outras
T o T A L 280 ..000

~ .•---------------------------------------------------------------~
F01:~TE: Pesquisa Rev í.sta Nacional da Pesca - 1973

Se considerar~os que e~ o peso líquido de uma Lat a

de sardinhas,
. ,

sem escaDas, cabeça, etc., e com 01eo ou GO

lho, ~ de 150 gra~8s, poeemos csti~ar que foram usadas
mais ou menos 200 grmaBs de sardinhn fresca para inclu.:-;-

trializaç~o, o que daria uma capacidade instalada tebrica



GRÂFICO NQ 5 . P:::F.:;UADRO 18
",i.

'ENTRADADS ?::SGADO FRESCO NO CEAGESP
PROCED~~CIA PAULISTA - TONELADAS

.' ,..;.;.. ton/1000 ..

Total

30

Dcmaí.s Cidades

Santos

20

10

o~ __~_~ ~ ~ __~~~----~~~----------~
68 70 71 Anos
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:para estas indtstrias de 13.4-40 toneladas por ano, consi
dcr-anõ.o=o e um !:lêscom vinte dias úteis, o que ainda não é

suficiente ao que parece, para'absorver toda a côptura
desta esp~cie, destinada a esta indústria em nosso Est~d~

o Professor Gilberto ;rcixeira, era seu trabalho It~arketins
do Pescado na Capital Paulista - Aspectos Institucionais e

Defici~ncias da Rede Distribuidora", informa que em 1971
a capacid.ade instalada das principais empresas paulistas

_ que operavam cora produtos c o.ngeLados, era de 60.000 tona
ladas anuais, a UJlacapacidade de lOCY%, sendo no entanto,
segundo suas obser-vações, os niveis 'mais compativeis de
op er-aç ão os de 75% e ,50:"-f o que daria um processamento a

nual entre 45..000 toneladas e 30.000 toneladas. Estimava
ele, baseado em sua grande e)..""peri~nciano ramo, que da prQ
dução obtida, 60% era destinada à 'exportação e 4O:~ ao ::ner.-
cada interno.

Observa-se a grosso modo se compararillosa captura anual,

em termos de entradas em são Paulo e o que~ consumido,
que já na época, só es ter:nos de indústrias de super-gela
dos, havia um excesso de capacidad.e instalada enJ. função

da quantidade de pescado d.eserubarcadaem nosso :Sstado, b~
vendo~ portanto; necessidad.e de absorção do produto para
industrialização de outros locais.

Segundo um Lev ant anento efetuado pela SUDEPE~ denominado
R:SGISTRO G1:,'"]}.I,D_..I._ ?ESCA, est as são as empr-e sas de pesca
em, são Paulo. Coraoccnplement.o do t.rebaLuo ,vem uma rela
ç~o das E3presas que possuem frota de captura.C03 as duas

o denonstrativo que Se --segues:
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RAZÃO SOCIAL

8

LOCALIZAÇÃO ?ROr~
OFE...~..;'CI01L.~ F~OP.

Santos

são Paulo

Ic-uaueo •

Gunrulhos
.,

GuaruJa

Santos

Santos

Santos

Santos

são Paulo

S.Sebastião

S. Vicente

são Paulo

são Paulo

Sari tos

Santos

Santos
Santos

Santos

Santos

Santos

Santos

Santos

Santos

Santos

G'.lal'ujá

S.J.:Uo Frete

são P••.ulo

são Paulo

Santos

Santos

St.lll to s

Canan e â a-tnd. I.!

i~ãos !-!élJdyana Ltda. '?,antos 1 J'.~~------------------------~----~.~~---~----~----------------~.~--~-

_.
-~IA:{ÇA- Soe. Comercial de Pesca Lt da ,

iURIC:iIO S.A. - Indústria COr.l~rcio Trip , e ::Sxp.
, i~';"
.J.bilio Barbosa de Oliveira & Cia. Ltda.
~-(

. ;!RASIL ATLANTICS.A.
o kr".,
:~y.?ESCA - Cia. -Br-aa í.Le i r-a de Pesca

"."",\.'\1 .•

. !cnÂ!·iAR - Indústria Co:nércio de Pescado
~~~ ,

:tÀJ1ASA S.A. - _Indústria e Co ne r-c Lo de Pesca

'fo~'Perati va ,!-asta de Pesca tapo-3rasileira~..•....
>:CC;op. de Produção e Desenv. de Pesca P:;::OP3SCA

~~ .•
.CIALGAS - Cia. Industrial de Algas
.••....-.:.
~......... f

eia. Nacional de Frigorl.ficos - CON?RIO.•..•..... ..
é~USTAl·~AR S .A.Exportadora !ndal"de Camarões+z.: .
CIT?ESC- Ccm s Tnd s e Transp.de Pescado Ltda.

CODIP;::SCA_SUL -eia. Distrib. de Pescados
~; ..
D~AH- Negócios,de Pesca Ltda e~ -

DnrIH SoA. -Indústria e Comércio de Pesca

E:npresa dePescaItu1õpresa de Pesca Harirnar-Ltda..

àtpresa Brasileira de Fescados-Suma Ltà.a.

,~ptesa de Pesca Santa Bárba'ra Ltda.
- :t: _,~

t~presa de Pesca -Paladino

Empresa de Pesca Santos

!:r.!presa de Pesca FlexaLtda.
-Ip.- •.

~presa de Pesca Houra ttda.

~presade Pesca Luar'de?rata

!:DXAR - Indústria da Pesca S.A.

Frico P~ixe ~io Preto Ltda.

FRE;::ZER - Alimentos SuperGelados S.A.
't'r' - f f'- 19or1 l.CÓS de Alirneritcs do ~ar - F~ADMAR
nlT~?.?ESCA - Câ a , Internacional de Pe s c a
r,T~.!:>TTS·"'·- . .•.'. , ._. •
-./" '-';l.~ S.A. - Lndu s tr La e Comer-c í.o na Pesca
lCA'·,iA,,· T'> - S •~;H ~'tt\:l .Jto de Pc,-ca

Com. de Peixes Cnnan~ia Ltda.

2

15
3

2

14

3.

1
1

3
5
1

1

2

4

2

}
I..",.

conti!1U8
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QUADRO 20 - (continuaçio)
60

RAZlo SOCIAL LOCALIZAÇ~O FR07'~
OP:E3.:.CIC::JAL PRO?

INAFESCA - Ind. Nacional de Pesca
IMAIPESCA - lnd. e Com. de Pescados- ,Irr::JaosIgaxva Sa
Indústria e Co~ércio Brànlia Ltda.
Kenzou Inakwa & Irm~os
NAKAIP~SCA - Ind. e Com. Pescados Ltda.
1mLTIP~SCA ~ "vo .."1.. - Iridústria de Pesca

Santos 12
Santos 1

Santos 1
!guape -
Ilha Bela -
Santos 4
Santos -
são Paulo . -
Cananéia -
Bertioga -

-Santos 4
SoBernardo -
Guarujá -
Guarujá -
S.Sehastião -
Santos ....•.
Santos -
Santos 2
Ilha Bela -
Santos 13
Santos -

117

K811U :·:OD:::;:;:;:OSoA •• Tnd sCom , ce Comidas do Har
Pescado Ocean{a do Brasil
PESCANOVA - Comércio e Ind~stria
PESCATCAN S.A& produçio e Jesenv. da Pesca~ :
P~LIC}\!10 - Tnd , CO!":1. de Pescado S.A.

PRODUPESC - Inde Con. dá Pesca
SIPESCA -SOCo Indal. de Pesca Bariguiu
SUl "AM n A P I l' ~. C". -~ h .::>. - e esca, nGus"r~a e oner,c~o
SA;'fPESCA S.A.- - Ccm , Tn d , da Pesca

;

\

\
S~A. ALCYON - Indústria da Pesca
Tavares ~ Ciae Ltda.
Tsuerjiro Hi~:ata

Taiyo Indústria de Pesca S.A.
urlIPESCA S.A. União 3r::tsile:'rade Pesca

F01~TE: SUDEPE - 1973

Observamos pelos dados ací.raa que podemos compor o seD"uino _
. ~, .l.nc.us-te quadro em ter=os de localizaç~o das principais

te à capturf'.
trias, onde n~o consider8~os as empresas dedicadas somen



"
~.~.

, '~:Ir:. ,

. 'r" .

". J..••.

,;.t' .

.~~~,

'-,'

.' ,: .•.. ,.:;~.....••..•..-n

61
Ç..UJ.DRO 21 -

--LOCALIZAÇÃO 't-TO DE Il\TJ)ÚS':rRI.AS'J.~-

Santos/Guarujá/Bertioga/S.Vicente 23

são Sebastião/Ilha Bela 04

Cananêia/Iguape 02

são Paulo. 07

Outras c Ldade s 03
_. -

T O T A L 39

A situação das grandes indústrias do setor aqui em são
Paulo; pode ser melhor verific~da~ se observarmos os da
dos constantes do quadro 22, rétirados dos balanços das
mesmas ,segu..."'1dodiversas reportagens na revista "Visão" ,
analisando "Quem é ~uem na Economia Brasileira".



I
I t -r IANO FISCAL/70 ANO FISCAL/71 ANO FISCAL/72I "

Erv1>HESAS I I I %'L/P I t LLIQ T % L/P % L/P, r I P.LIQ.IL.LIQ~ !P.LIQ. P.LIQ. L.LIQ.
I I LIQ. I • ·LIQ. LIQ.

1"1' •• "", ff" C f' 32836 1529 1+,6 54530 5813 10,7 81179 15662 19;3',,1.n.JJ"1C..ttr:Lgorl'1.COS- on r~o
Cornp esca --Cia.Bras. de Pesca 26836 42'+ 1,6 65051 10LJ·3 1,6 89188 (2621) (2,9)
Ind..PE:sCé3 Brasil Atlantic S.A. 13279 11-56 3,4 18902 lj.33 2,3 31356 670 2,3
Interpesco....Cãa,Int cr.Pesca 9117 92 1,0 18420 303 1,6 19593 ( 38) (0,2)

Pe sc anov a S. A. - Com. Ind. 8459 93 1,1 22253 200 0,9 -0- -0- -0-
Lnape s a S.A8 •.. End s Nac s Peac a 7888 (940) (11,9) 21392 651 3,0 -0- -0- -0-
Grü.stómar S" Ao Jnd , Com.Pcs .•Bar -0- -0- ..-O... 18929 ( 64) (0,3) 20324 (710) (3,5)
.. 1+- • S.A. Ind.de Pesca -0- -0- -0'- 15622 5 0,0 -0- -0- -0-;'·,u v i pesca
1'ô.iyo Indo ele Pesca S.A. -0- -O..,.. -0- -0- -0- -0- 12906 150 1,2
.

FONTE: Revista vis50 ~ Quem ~ Quem (1971, 1972, 1973)



63
o que se observa de imediato, ~ que s~o grandes somas in
vestidas espelhadas em parte pelo aumento s ubst.ancí.a.L de

patrimônio liquido, e baixa rentabilidade CO!J1 tendências
a prejuIzos e a consequente taxa insignificante de retor
no sobre o cap:i.talaplicado. Estes dados refletem era pe.r

te , pl anos aab í.cí.osos demais, desconhecimento de uma ,se-

.-
'. ,rie de fatoresbasicos, quer em ter~os de mercado e de P2

tencial.de ctlptu::-a,bem corno o fato de que os investimen
tos fixos neste tipo de indústria são bastante pesados,nQ
tadement e para aquelas que errt rar-ara no campo de captura.- ...._ ..........••••.,....•.

,- +.

o futuro da indústria ainda. é uma incó.gnita para todos
mas esp er-azno s que en f'unç ào dos esf'o r-ç os .conjuntos do

,
"'00_

verno e das empresas, oi próximos .resultados possam
melhores, .para benefIcio de todos.

"'r" .•..•. :.*' 'to.

-. ~,,_\.; ,: •••'t ••.•

. - '" ..

S~f:~.:·
~ ~~._~t;",~

_~"!'_ .' t;i- 'Hr:;,..·.
o. ,:;~'!' i. r ':; •

,-' .•.. ~ ..:~:~~....\.. -
-':.~."~I,' .

[:~~:;;'.~~.:~{"

~:~3,~:)::,

ser

j •

.1



IV GO;t~:RCI/.lIZAÇÃO

DO SETOR

E:nnossa opinião, a co:nercialização do pescado pode obedQ.
cer os ~es~os conceitos adotado~ na co~e~cializaç~o de
outros produtos, pois, ressalvando-se algumas peculiari-
dades no tocante ao produto e:nsi, as abordagens leva!!:a
soluções se;nelhantes. Estas peculiaridades se ressaltam,
notada~ente nos produtos frescos e congelados, visto que
os enlatados, defunados, etc. são bens deconsu.mo indus...
trializados como outro qualquer, merecendo maior destaque

,dentro do problema do pescado no que tange a captura e
alg~~s proble~as de i~dustrialização.

Em virtude_destes fatos, trataremos praticamente-do produ
to fresco e do congelado, visto que os demais podem ser

.
-enquadrados como artigos normais, e estão quase que consa
grados no mercado~ merecendo trátativas de marketing que

podem ser usadas para-outros bens.

No entanto, e:nqualquer uma das situações, alguns proble
mas de captura e produção influem nas decisões e políti-
cas que deverão ser adotadas, como os casos da flutuaç~o
da pesca, da qualidade do pescado, etc., pois, em ter~os
gerais, estes fatores dependem da natureza e n50 da vonta
de do pro~utor~ de tal forma que podem gerar um descompa~
so entre a oferta e a 11procura.

Um outro aspecto de ressaltar, ,e o de que
nao procurare~os e~tra~ no marketing voltado a expor:tn-
-. 1 ' .çoes, mas 31m, nos co~~entrarc~os naque e que Q1Z respei

_---'t"-'.O~_e.O__..!'}le1~.ç.2_ª_Otrt:..~L'no, não s6 porque nossa dissertação v~h
(11) Ver ta~b~~ co~ent~rioG de Clovis Cavalcanti - HercadoG para a

"Pesca em í,rncaju - S'GL:::I;;·:-I.Ti!?S - Hecifc~ 1971. pile- 11+.
,-.. ;~
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sa este tipo de proble~a, mas ta~b~m pelo fato de que 3

exportação é uma especialidade que dernand a considerável co
nhecimento e coxpreensão do mercado em que se está inte-
ressado em operar, e da! o nosso trabalho ~o nosso ver se

.-disvirtuaria para algo que nao nos propuse=os, mesmo lc~. .
brando que grand.e parte das erlpresas paulistas ex})ortan.
Outro probl e:naque reconhece::nos,j á tocado anteriormente,
também dizendo respeito às exportações, é o de que as in
dústrias qUê fora~ orientadas para esta atividade, tive
ran maiores facilidades para captação de finnncianento e
portnnto, .consequente implantação, mas de uma forma ou de
outra, as mesmas acabaram se voltando em parte e em alguns
casos, totalmente para o nosso mercado, motivadas p el.as.•.
circunstancias que o favorecerem, e assim enfrentando o de
safio do mesmo.

Em' resumo podemos afirmar que em .termos de comercializa_
·ções,a crise por que vem passando o setor começou, ao no.§
50 ver, a tomar corpo por.volta de 1970, principalmentep~
las esperanças dos produtores em termos de mercado exter
no, e.poiodo governo' para as empresas já montadas, ou em
fase de implantação e,principalmente, na e::-..-pectativada

~udança dos b~bitos d6sconsumidores para com seus art.i
gos, de f'ormaa a1.1mentara demanda dos mesmos.

" .. . ,,' .no que se refere a exportação,. levantareI!iosalguns fatos
tendo e:nvistaa~elaç5o que a mesma tem co:n a diminuição
da oferta e altos preços slealguns bens em nosso mercado.
As , -e=presas voltadas a €xporta~ao, sofrera:"ldois grand.es
problemas b~sicOG. O prineiro foi o dofecbamento de corr
tratos de exportoç30 que sofrera;;}impecilhos pe13 fDltD.
de ent~e3at ~8t~rin pr5ma para cu~prir o prazo de entre·
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ga, .no caso principalrr:ente o camar-ao , c um descompasso
em termos de preços co r r-elaç áo ao .ner-c aô.ointerno, 'ou s~

ja, os preços pagos aqui no 3rasil passaran a ser maiores
do que os do ~ercado interno, o que veio prejudicar ainda
mais a baixa rentabilidade das empresas pesqueiras. O se

. . , .

gundo proble::a, 'luepode-se dizer e um dos fatos gerado-
res do prineiro, foi o desconhecimento da potencialidade

~~ de n6ssas reservas de camar6es, notadaoente o rosa e o la
:.::..:.gi timo , que levaram a uma captura predatória, que ve í-o tra
....zer uma diminuição nas capturas e a consequente dioinui

ção das comercializações.

No aspecto de apoio do governo, que também podemos Lnc Luir
o levantamento de recursos do público com vistas aos in
centivos fiscais, cr ecos que já dencs uma .boa visão na paE

~'T::, te inicial de nosso t r-ab al.ho, das dificuldades por que
..~ "passa o setor e a consequente di~inuição de interesse por
- ....parte de ambos os investidores, governo e público, em

virtude de reconhecere~ agora, devido aos dados já disno--
(' . -'. ,nlvels, que a pesca n80 e uma na n a de ouro, que a pesca e,

, . -um nego cao duro, que n ao determinamos com certeza nossas
reservas e não s abe.nos exat azierrt e onde estão os nossos ca.!:
dumes , que ainda não t enos uma frota pesqueira à. a Lt ur-a ,

qu.enossa mao de obra ainda não está quaiifica:ia, etco E.â

tes fatos fizeram co~ que o e~presário privado preferisse
outir-a s opções s . e Lnf eLâzmerrtre ao que tudo indica que o g.Q

verno apesar de prQrro;a.r os incentivos fiscais e começar
~- . '. d ~'da ~O~8r UDa serle e ~eQl as e~ terEos de infra estrutura~

ab ando nas s e .;. 1as e'::;)reSélS J a l:::p an t ad as , que naopor
'~~7•.

,"~':<'
'di .••. , .••.

"""'!': ~~~,

.~;}.;':~"~
.-.". =.

.,~/(-;
..;.:,~.~~,\

"~ ••..:;..-.!

i :~J'"::l::~

r '-1 '. ~ . , .,
E;i!i r eso ver uma s era e o e proui emes, ,

50 :internos j"l''":c'"
.••.• c ..•• u'"n80

externos, no t.e ô arae nte nos setores de
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ra e co~ercializaç~o, se encontram em situaç;o bastanteI difícil. Ao nosso ver, corao já tive::;osoportu.'1.idade de
dizer,. o negócio apesar de difícil, é uma necessidade Da.-
ra o'País, e j~ começa~os a levantar de forma mais preci
sa, todas'as variáveis envoly5.das, e como já de~os os pas

·.. . sos iniciais e talvez cs r:J.aisdifíceis, o goyernotem e

deve continuar a apoiar da me Lho r- forma poss1.vel as empr~
sas, sendo 1El desperdício e uma marca nesativa·no nosso
processo de desenvolvi2ento, di;ninuir o apoio nesta. fase,
pois ser~ UI:l descrédito para todos - povo, e;npresário e·

":J

{U:f.''' governo.~...••.~.
"'," .

:;.•.-;.
:.. , . .<:::.. Segundo os empr-e sar-a os que conseguiram sobreviver, estes

são os principais problemas de co~ercializaç~o que forar:l
· levantados em 197~na 11 Convenç~o Nacion~l d~ Ind~stria
~.:

'.).da Pe sca, onde se destacaram como pontos básicos de estra,g.......
.""":;....-gulamento os seguintes:
;r'""'" ..".'"

a) resistência relativa do mercado interno a um ma:i.br
consumo de pescado, pri.ncipalmente o industrializado;

precariedade quantitativa e qualitativa da estrutura
de frio disponível e insuficiência de recursos finan

, .

ceiros para investi~entos;

c) precariedade quantitativa e qualitativa da produção de
pescados e insuficiência de capital de giro.'\ .. -, .:

d) desvantagens competitivas em relaç~o aos produtos des
tinados e/ou provindos do mercado internacional.

"

.;:,
t.":!; •
-::.';.':Tendo em vista a solução destes probl emas, f'o r-ain dadas as
'~:hsegUinte~ causas e sugestões para a resolução destes en

~~~r·.l
c~~~;,·c!'aves~ que podem ser sintetizados da seguinte forma:
..r .~•••~



..----_•.•._-----------_._._-

68

Causas:
..desconfiança quanto a qua~idade do produto;

desconhecimento dos beneficios do produto.

Sup-"estões:

que todas as enpr es as pesqueiras enfatizem seus con
troles de qualidade no sentido de grang ear- una cre§.
c~rite imag~sfavor~vel para o produto;

que s e jí esenvoj vam ent end í.men+os ...entre o maior
mero de e~presas pesqueiras,no sentido de que

,nu
se

jam.praticados esforços cooperativos de proilloçao
de venda;

que se enfatize junto à~ autoridades a necessidade
de se acelerar a unificaç~o e maior atuação dos
serviços de inspeção de prod~tos de origem animal,
particular~ente no que diz respeito ao pescado;

que se desenvolva:! entendimentos junto .. ..
a SulJEFE, a

Assessoria de Relações Públicas da PresidêDcia da
República e outros órgãos de comunicação oficiais,
com objetivo de concretizar os reiterados' anseios
da classe,no sentido de se pr-onover- camp annas prQ
paüsnd{sticas visando educar o público para o con
sumo de pescados, b en corno a rede d í.s t ri.bu í.do ra •

.::

Causas:--.--
• • A .• d1nex1stcnc18 de \~a ampla e eficiente estrutura e
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frio, que per~ita a co~ercializaç~o do pescado den
t d .', dro e crlter10S e I, d d ~, .....qua 1 a e, e a nlvelS economl-
cos; o

falta de anoio financeiro por parte do govérno p~
ra a cria~ão da referida estrutura.

Sugestões:

pro~over o baratea~ento dos equipamentos de .frio
mediante a concessao de isenç5es fiscais ~s vendas
que fore~ efetivadas a e~presas que tiverem proj!
tos aprovados pela SUDEPE e à rede varejista;

oi'

interceder junto aos órgãos financeiros do governo
para "que enquadrem as solicitações de finsnciamen
to de veiculas utilit~rios t~rmicos ou frigorifi
oos, congeladores e câ:;:~rasfrigorLricas de pequ.§!
no porte, Cluandodestinados a empresas pesqueiras,

" ,com"proj eto aprovado pela SUDEPE e a.rede v-are,ji§.
. ,ta, desde que destinados preclpuamente a estocar e

•... ~expor pesc2aos;

que se forneça aos fabricantes de equipamentos p~

ra estrutu~a de frio as especificaç5es, para que
possam pro~uzir aparelhos adequados ao setor;

que a SUD:s:?Z interfira junto a empresas com proj.g
tos aprovE~os para a distribuiç~o do produto, para

A A _

que 4e preferencia a esta carga e nao e outras, co
mo normalm~nte vem Gcontecendo;

que os tra~sportes de produtos por longas ,.
distém-

os custos.
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c) .:FRECARI~JADT': DA ?~ODUÇÃO E I?;SlJ?IC:ltl;CL~

DE CA.FIT.~.L DE GI:20

Causas:

desconhecimento do consu~idor;

falta de 88canis;:nosquepermitaffi uma regularidad.e
no abasteci:lento de pescado;

.•custos muito elevados em relaç~o a bolsa do consu
midor;

diminuiçio da oferta em eonsequebeia da insufici~n
eia das capturas;

falta de melhor aproveitamento da matéria prima de
sembarcads;

- falta de apresentaç50 do produto;
.

falta de melhores embalagens;

falta de incentivos fiscais para baratear o prod}3.
to.

§.u?;estões:

•aumentar as possibilidades de captura~ com acordos
que permita:n o acesso ao ;!!8rterritorial dos epal-
ses da Bacia do Prata;

campanhas educativas junto ao público para estLrnu

lar a aceitaç~o de maior variedade de esp~cies de
pescndoeprincipal:::ente dos industri alizados;

ReequipB~cnto da frota pesqueira de forma a ccns2
, '. .guir UJ:1 r~élhora?roveita::1ento da rsater-Lapr-ana e

orientação no sentido de aprimorar os -op er ac oec de

dese::lbaJ:,que;
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melhoria de inst3laçõen e fiscalização Bais efcti
va nos e~trepostos de recepção e comerciBlizaç~odé
pescados;

, .coibir o cornerC10 clandestino de pescados;
,me1hor8r a qualidade das e:-:-!balagens,nao so no 'seu

aspecto atrativo, como ta~bém na resistência ao rr.a
nuseio;

criação de linhas de crédito oficiais, que p~rmi-
tam o estoque de pescados nas safras, para abaste
cimento do mercado nas entresafras •

DESVA~~TAGE:~SCO;,':P~TITIVAS K.: :2::::LACÃO AOS FRODUTOS
DESTINADOS :S/OU FROVINDOS DO T,:~CADO D~TERN.ACIONAL

Causas:

os produtores muitas vezes tê~ altos custos para
os bens destinados ao cousuno interno, o que prej,p.
dica SUB oferta;

OS cons~idores nacionais pagam ID3is caro o pesca-
do que consomem, e consequente~ente não utiliz8r:l
como devem ~uma :;:;:aiorqu.an.tidededeste alimento ri
co em protefnas animais;'

paridade de beneficios com os parses exportadores
de peSC3QO para o Brasil;

as divcrsa~ varied3des de pescados seco-salgadosi~
portados~ vendidos 00mo bacalhau no T.ercado inter

,.. . .bi rt à Lv i t t c',cn,1..' co cno, V€~ lnJo 1n~o o .esenvc oVlmen o --
é!-..olÓ~icodo peixe saLgado :.:'8cior..alc atiu ando n.esr.o
como sU~8d;neo dos pescados con~elados e enlotados,
gerando assim, preju!zos ; industria nacional~
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S . +- .ufjes"oes:

..que sejas estendidos as vendas de pescados no rner

cada interno, de todos os bepeflcio? fiscais e cre
...ditícios que estão sendo concedidos as exportações;

que igualmente se estenda" a isenç~o do imposto
co sobre COI:lbustíveisàs produções destinadas

, .unl
ao

mercado interno;
fque rpaases exportadores nos permitam operar em suas

,aguas C0::10no caso do Uruguai e Argentina, e outros
não dificulte::1nossas eÀ~ortações, notadamente de
sardinhas;

que se estenda aos pescados importados e vendidos
como bacalhau aqui n~ Brasil~ o regime de alíquota
previsto para o peixe seco, que o iriam tornar mais
caros e consequentemente favorecer nossos produtos.

A!lota-se imediata::nenteumato:nada de consciencia por parte
do setor com o ":narketing-mix" do produto, destacando-se

Aproblemas de preços,. embalagem, concorrencia, distribui-
çio, propaganda, et6., ben como assu~estões para a solu
ç~o dos entraves apon~ados. A isto achamos funda~ental
destacar dois aspectos b~sicos: o primeiro diz respeito
.•. ... .a unJ.ao da classe, e o segundo, ao tamanho dos problemas,
que tornam impossíveis suas soluções pela empresa, e tem
que ser resolvidos para uma boa comercializaçe.o.

no tocante a união da classe, existe, segundo o que pu.J~~

b . '. .::!mos o servarem nossos dJ.versos contBtos~ uma especJ.e uC
ressentimento por parte de alG~ns pescadores que j~ oper~

# .
vara contra os novos é npr-e ser-Lo s, talvez em parte por rec.Q

"" ..'-.'
'í··:·
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nhecer-en que não tlnha~ capacidade para Sé organ,izarem'co
mo empresas, acostumados que estavam a somente pescar com
seus barcos e passar o produto assim conseguido" por 'UJJa
série de revendedores que o colocava junt~ 80 públicocog
slL"':1idor,por intermédio de peixarias, feiras,mercados :::!u

nicipais, etc., e também por acharem que,mesmo'não tendo
formação para e:npresários, deveria:n ser,auxiliadôs e in:-
centivados de forma mais direta para isto, visto 'possui
rem muito mais experiência no tocante ao mar e seussegr~
dos, e das possibilidades (segundo eles) da coloc~ção de
seus produtos, do que aqueles que poderiam ser apelidados
de invasores de seus do~fnios. Uma outra ressalva diz r-es

.;,.;: .•.,.

, , ,
peito a u,1! sem numero de pequenos pescadores responsaveis
por uma parcela de captura que não se destina somente ' ,a

sua subsistência, "eque nem sequer tem uma idéia precisa
daexistêncià de uma classe que poderia vir asepreoc.1!
par de forna expressiva, com proble~as que dizem respeito
,
a venda daquilo que eles pescamo'

.,.

Esta falta de Q~ião será sem dúvida, um bom aquilat~~ento
dos problemas do setõr na formé? de voz organizada e
presentativa", e traz, ao nosso ver~ como consequencia ,

, , ,-uma falta de força do setor junto aos orgaos competentes

.~.•.
para conseguir sOluç5es, e mais ainda, n~o cria um fator
de cOIDU-.l'licaçãosufici errt ernerrt a "representativo" entre o
eDpreendi~ento privado e o governo •

.. .~

l~o segundo grande entrave, , , .
os empresarlOs ~ue na maio:L'ia'. dêS vezes eram em boa parte dos casos ao iniciar, desco

, nhecedores de pelo rierio s UE8 das facetas da integrnção do

n;~;ócio, ou 8e,1a, captur-a , infra-estrutura de b ase (paI
tos, comunicação, abnstecime:1to, esquema de -preSerVélçD.O,
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segurança para pequenos barcos, etc.)industrializaçõo e

comercialização, se viam em sérias dificuldades, quer seu
negócio fosse ~a das partes da integração, quer pensas

, .sem ter, dentro de suas possibilidades, um negoc10
fosse integrado.12

Em ambos os casos ficava muitas
que

vezes ,
principalmente po~ tentar fazer algo grande e que fosse se

,gundo as perspectivas do go~erno proporcional as necessi
,dades do pa1s, quer em ter~os de mercado interno, quer em

termos de exportação, sem bases, pois sentia que sempre
um dos segmentos falhava ou não cUmpria a contento, suas
f~~ções, ou seja, se capturava demais, a indústria não P2
dia adquirir por f~lta de capacidade de processamento, li
mite de estocagem, etc... A indústria por sua vez, tinha
dificU:ldáde de conseguir a matéria prima se não dispuse.ê.
se de porto de desemb ar-que , quer por problemas de compra
efetiva do produto, quer por problemas de preço em virty
de de intermedi~rios,e se conse~uisse produzir, iria ter
quase com ~erteza, dificuldades de comercializar o seu
produto.

Estes impecilhos todos são ref+etidos na venda do pescado
ao consumidor final, pois indiscutivelmente trazem seu p~

so mardado no custo da mercadoria: . - ,Se nao fossem so cs-
tas as barreiras a serem superadas, o homem de illarketing

,se defrontaria com outros,que percebe, fogem ama0 de
sua cz;:presae devem ser resolvidos por um poder superior,
a cla9se~ou o gov~rno, tais como: a distribuiç~o do pes
'cado fresco ou industriali::.adocom uma rede de frio com
locais adequados para estocagem, o conh ec í mento reül d a

•.

po+ cncí a'l id 0-1e do de
boas ~j:,evi~õesde vcndn, a dctCI':!iinc.ç5odos segmentos de

(12) P;'ofes[JoreiJ::)r. Doriva1 'I'eixeí.r a Vieira, Dra.Haria José Vil-
aça, 1íigucl CoLuc uonn o, Klaus C. !IHrin_~;. lZau1 Czar'ny - AlGuns A~pect.os

1,~ • T) • C'" 1. .~ C 1:' ! d -).,p S p , 10':'; 1"0~cononlla lcsqtl'.3J.ra ern .;..1-au 0, 1'•• '~. . , él l.J_, .-o.u_o,_ -,uo,pags. J..;120. .



75
mercado que deve:nser efetivamente explorados. ·0 desco-
nhecimento dos cor..sumidol'esco:nrelaGão ao produto em si
e a criação de hábitos de consumo, envolvem una ca~panha
maciça de propaGanda COili u::a "midia" bem estudada voltada
à massa da população, ressaltand.o as qualidades do pesca
do ,formas de utiliz aç 13.0 , etc., durante um longo tempo,
em radios, telev í são, 11out-door", jornais, revistas, etc..,

. d"~ t:' t .L- A.que sem UVL.La "ETl8 cus o ast r-onoma co, e um baixo retor
,no sobre as aplica~ões efetuadas, visto seu caráter de

, .•.investimento, necessario no entanto a conquista de nosso
mercado.

Todos estes prcblemas existem, e discutfveis ou nio, de
vem ser abordados de Ui.naforma consciente por quem de di
reito, associação de classe repr-es ent abí.va, cu governo. Ao

"
nosso ver~ a.classe ainda não tema união d.evida, e os re
cursos para resolvê-los, sendo pqrtanto, se pensarmos em
médio prazo, a responsabilidade do governo através da
SUDEPE, de f'o r-r.e cer- recursos e principalmente orientações
para tanto •

.- 8. ASPECTOS DO CO:~SF.:O DE PESCADO

Quem ~ o consu=idor de pescado? A r~sposta correta seria
que são todas 85 pessoas capazes de ingerir alimentos ,

5Q.

lidos. Se assis ~, por que ent~o n~o temos um consumo
maior para os pescados, os nossos produtos do mar?

TT l' - , 1 " tvma exp ac aç ao p ar c i.a o.e no s s a p er-g un ·8

d e s c onb e c â.tnerrt o ~
, . , .do habito de ccnsuno , ma di s t.rí.bu í c 20,
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descaso com a ~presentaç~o, falta de promoç~o~ etc ••

, . .Existe uma serae de pesqu í sas a respeito, das quais s í nt e
tizare~os algumas que achamos mais ilustrativas e que es
clarecem em parte o fenômeno.

Conforme um estudo realizado pelo Dr. Joaquim Ribeiro de
],':orais,contido em um trabalho daSUDELPA, analisando as
causas do baixo COI!SumO de pescado na capital paulista, e

fetuado em 1971, chegou-se aos seguintes resultados:-
.:.-.
.•... '. ~~

• QUADRO 23 AN~~lSE DO BAIXO CONSU\:O DE PESCADO

RAZOES APo:·r TIADAS FRE'!U~7'TCI à I... «. --:-,"'~ -.

Produto caro 52%
. , qualidade 38%Ma
Não gosta 19%
Faz mal . 11%
Não , encontrado 8;'~e

Desconhece. O preparo - 3%.
Medo de espinhas 1%
Difícil limpeza 1%

FONTE: 1,:ORAIS, J. R. -
A Pesca .em Ubatuba - São Paulo, 1973 SUDEL?A

'ii~',:·
Uma outra pesquisa efetuada pelo professor Gilberto Tei~

•••• > •• 11:-

xeira, que procurava analisar a atitude das donas de casa
face o pescado corrpar-ado corn outros alimentos, -e analisar
a~orna de ~reparaç~o do mes~o, chegou-seso secuinte de
tlOllstrativo:
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QUAJRO 24 - H~EITOS D~ CONSU~O

.

Queijo

%

83,7
77,4

77,3
72,9 •

70,0
68,0

,Galinha
Carne Verde
Ovo
Peixe
Leite

...- FONTE: Giiberto 'Teixeira - "I'::arketingdo Pe sc ado naCapi'tal Paulista" 1972

.-~ Como observação deste quadro, as porcentagens não são mu
tuamente exclusivas, ou seja, a maioria gostad~, galinha

""",}!.~
.f"' •

• <~- ••••

,e uma parte deste grupo gosta tambem de peixe.

si: qUADgQ 22 - FOm,·:.AS DE F?EP ARJ.Cko •
: ~,. '

.,..~. 1".

, . Frito 63

20

10

Cozido
Grelhado
IrSuflê" ou bolo' 5

2

Iih-! ••

Outras
T O T A L 100

F'Ol~TE: Gilberto ~~ixeira - ~arketing do Pescado
tal':"'aulista - 1972 na Cspi

'..

Ainc1<:l c o:» r-e l aç 20 -2 preparaçEO d0 pescado, te~os o t rab c
.-lho realizado pelo Fro3ra~ade Desenvolvimento Pesqueiro

.::'da FAO, co~ dedos refere~tes a 1967, colhidos nas cidades
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,

-:de EeLem, Recife, Belo ~~oriz;ontet Rio de Jnneiro , são Pau

cozido 23, 8C's e assado 21%.
'. lo e Porto Alegre, que deu os resultados seguintes: frito
,.~5 "1C.t...··5 ,C:'J,

Este mesmo trabalho leva~ta tamb~m, e~ ter~os de h~bitos

'do consumidor, a preferência pelo peixe fresco com rela

'.:'·ção aos co ng eI ado s , pois, dos resul tados auferidos coube
)~;~~~:;;;
t4.t.:a~parcela de 73% do total consumido ao primeiro e so:nente,'".•..,.':.:.;

% para o segundo.

'I:>~r~}\:-.'~ .
',.•.,":~•." ~
ti;:'Umacomparaç ão IT:uito int eressante, onde est ão correlacio

,~'~~~~': .. '

';'"nedos diversos fatores sobre o perfil do co asumí.dor- dona
- :~:~':'~~~-{-..;: - ;''.. . , A

de casa, co~o classe sacio econo~ica, idade e hábitos de':~:~~!!#~~<~~t.~"'
. consumo cora relação a diversos aLâ.merrto s , é a efetuada.
por Benatti em a "Alimentação e Desenvolvimento Econômico'~

r\~AIOR V.~.I.02NUTRITIVO AOS ALni~::~rrOs INDIC).DOS

NA REGIIO DO GRP..NDE SÃO PAULO - 1969

-~'--'-'--------~.-------- . -----
% 'SOBRE 'J:OT.~..L DASDOXAS DE CASA DE CADA CLASS::JI·i ALIYENTOS,

l
CLASSES6cIO ECOKCi!:ICA

A/B CID

58,2 72,2
45,6 51,9
64,9 49,1
31,6 50,9
21,7 44,6
4'" o 41,40,/

38,6 3C,3
8\4 10,3

25,1 11,3

ICarne

ILeite
Ores

i rê1jão
tl..~oz
I't~uras

I,ir-~tas

tacarrão
f ~tixe

~----~~--..•....•..----'------_._---
. ~( Eenntti, F. P.

Alimentaç~o e ~esenvolvirncnto
1969

CLASSE DE IDADE

20/25 50/60

66,6 50,1
L1-4,4 34,7
44,4 38,5
37,0 57,8
29,6 50,1
33,3 38,5
29,6 38,5'
7,4 11,6 I

11,1
I

15,4 J_.

'" c- Paul o ,Economico - .)30



79
No que diz respeito ao consu~6 de outras formas de pesc~
do, al~m do fresco~ os seguintes s~o os preferidos pelas
do~as de casa paulistas:

ÇU.!.DRO 27 - TIPOS D=: ?~S :::.::'DO ~.:AIS F!tEFERI_D__O..,.;.S_-=1..;;..9..L..7,;:;;,1

TIPOS % 1~

Sardinha em lata 51,2

Congelado 17,0

Só co:rpra fresco 15,3
Saloado 15,0o

Defumado 1,5
T O T A L 100,0

•

FOl\'TE: Pesquisa efetuada pela Companhia Brasileira de
Pe sca CC::-ESCA -·1971 .

Quase todas as emnresas est~o bastante interessadas em de
'se~vo1ver seus pla~os de =arketing e efetuam algumas nes4 _

- ,2brangendo nso so o c onaumã dor-quisas com este intento~
dona de casa, mas tê..=lb~J:jalguns institucionais, como vere
~os quando tratar~os-do mesmo.

PESCADO ?~ESCO AD:::UIRIDO PELAS DONAS DE Cl,BA~~~~~~~~~--~--

..Ou~.:::.r...:.o..=s-!-..__ ~

ESPtCIE
Pescad.a
Sarc1i!lha
CH!n-sre.o
1'ain11a
GarOU-C8
Cação'
C () r-vã n ct
~J,'T o.

1.'\ é.:IY~oz- ao o

PESO ;-:.4..1S
FRE~UEITTE

F'O!:T.E: Pe squ í so e f etuada r.e I.aComp anbLa Brasileira ô.e Pes-
C8 - C8:.TESCA - 1971
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GRÂFICO NQ 6 - REF. QUADRO~7
LEGENDA

TIPOS DE PESCADO HAIS PREFE:r-:r;)'2.ê.
% parci.al

1971-
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5--6
6-7
7-88-0

Pe s e ada
Sardinha
Camarão
Tail1ha
Garoupa
Cação
Corvina
Namorado
Outros

Sardinha
em lata

Congelado

Fresco

Salgado
1,5% Dcfur::ado
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Este estudo representa o co~portBmento de aquisiç~o de di
versas donas de casa e2 v~rias feiras, e seria o que de

+ ':f ..... t í d ~Eons~ra o grau ae pre erencla e quan 1 sue Co~prada por
estas consuxidoras e~ um dia de feira, não·sendo as COr:1-
pras ~utua~ente exclusivas.

0_, ,CO!lsurr:idorde pescado, no entanto, nao e so representa-
do pelas donas ~e casa, havendo outros que de~em ser le~

brados, coraoos q'..:epodemos chamar-de institucionais, repre
sentados por restaurantes, ~nd~strias (refeit6rios), for
ças armadas, hospitais, etc••

.e

Infelizmente, n~o dispomos de dados sobre todos eles, e
podemos dizer co~ quase toda certeza, q~e nem o setor o.
tem defor~a orga~izada e completa, de maneira a propi-
ciar análises que 'Levem a um trabalho de mercado, se -nao
perfeito~ pelo menos Com possibilidades de"riscos dimen-
"sionados logicamente.

No que pude:nos oDservâr ,
ate agora"com os dados que nos ch~

garam ~s mãos, ~ que estes são esparsos, sem continuidade
no tempo (consul té~::OS algu:J.as~:npresassobre isto) e prin
cipalmente (infeliz::ente) também ao que nos parece, sem
objetivos definidos dentro de um plGno global de markct-
ing, parecendo mais, questões a serem resolvidas, even-
tuais oPo:r'tunidadesque alguém ouviu falar, dcmonstrati\iOs
de uma situação (::'-.litas vezes mais do -que esperada) etc ••

.Voltando no entant6 ao nosso consumidor institucional, os
dados que possuimos refereI-se ~s ind6strias que t~m re

~ '.feitorias proprlos,e sao os seguintes:



"
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Ç·.UAD:tQ REs'r ..4.TJR.:\ilTE3

PRODuro CONSU;,.~() % I
Congelado 3.128 46.
Fresco, 3.567 54

T O T A L 6.695 100

"

FO??rE: Corrpanh i a Brasil eira de Pesca - COI\'lPESCA - 1971

QUADRO 30 - FOm.:AS D:S PESCADO E ESF~CIES CONS1T:,:IDOS

25 RES:r";'U-:U·.la1ESnmUSTRIAIS DO GHANDE SÃO
PAULO

FORI.!.A E ESptCIE
(FRESCO E CONGELADO) % DO PRODUTO+-----~---------- ------------_.---=-~
FILts 100,0

67,.0
8,7 .

12,7
11,6

PesCada
Pescadinha
Merluza
Corvina

PEIX:E II'TTEIRO

Pescada
Pescadinha
Corvina
To.inha
Cação
Namor-ado

100,0
13,6
8.,0

2,2
6,9
24,0
16,0
5,6
3,5
2,2
9,0
9\0

Robalo
Oambucu
LinCHado
Bncnlhal.l
Sardinha

CA?'~~ .,' 100.0 __li,.,i j~
•... . _ T_·_._~ O~;-~ A- _~!.~_--=__-.22Q~9 ',
FO:rI'E: Cotnp a nhi a Era sí Le i.r-a de !:úscl:l CO:.J::!:SCA - 1971---



, ..

82
}~sta informação que colet acos vem mais uma vez ressaj, tal'

, . , .\L'1laserle de peculiBridades, ja nossas conhecidas, q'..leex
plicam em parte o baixo consumo do pescado e por que -nno
dizer, apon t an alguns d.ospr-obLeraas que devem ser resolvi
dos.

Podemos dizer, de u~a ~aneira breve, que na an~lise efe-
e

tuada jtL~to a03 consusidores finais não institucionais,sQ
bressaem-se os seguintes problemas, como bem mostram os
quadros apresentados:

a) Educação do consuwidor
b) Distribuição
c) Preço
d) '~ualidade

Verifica-se também a nftida preferência no ,que tange a
produtos industrializad.os, pela sardinha em lata com 51,2%

contra 17% dos congela:ios, o que não deixa de ser também
um problema de educação, não só em terInos de hábito, como
também, e prinCipalmente, do desconhecimento do artigo.
Desta forma~ pOde=osenQuadrar o maior gosto pela carne~
o pouco conhecinento cos relação ao valor proteico de aI
glU1S alimentos, destacan.do-se o peixe, etc,,

Sobre preç os, distribuição e qualidade, é bastante e:>::pre.§.
aivo os resultados do trabalho de Morais, J.R., citado
em liA Pesca em U~atuba", qU8?1do analisando as razões de

baixo consumo de pescado pelo paulista, aponta corno moti
d - b d t 5""""'/vos e nao aver ~õlores corcpz-s s, o p ro u o caro com c:'~v l

~ j ~ 8"'encon0rar o pro: uco com ~,e o

aspecto d~ cdu~aç~o refletido em n~o n-o ....t a co'" 1oc?~b .'" n, ,'. -;''' -1 foz
ffisl com lP~, der,c OI!h ece o prcparo com medo de cspi--

"
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nhas com F~ edificil Li.mpeza com 1%.

A forma de pre;'8ro, CO~8 n1tida tendência para o pescado
frito, é se~ dúvida ta8bém u~ aspecto de educação do con
su:1idor, co~o não o deixa de ser a preferência pela pesca
da e sardinha, e~ detrimento de outros peixes tão bons ou
melhores.

,

Sobre o nosso con sua'í.dor- institucional, representado por
restaurantes, ind~strias, verifica-se o maior uso do pei
xe cODgela~o sobre o fresco, e quandO a:nbos são usados,

" ,os pescados em files sobre osinteiros. Isto prende-se a
.razões de facilidade de :nantiseio,.es't,_1ue.,e em ambos os
casos, de não haver dificuldades de preparo, fatores es
testambém ligados a custos de operações, mão de obra,etc.

i

Desconhece~os o consumo de Sio~aulo para o pescado e das
\suas diversas formas, fresco, c.;~gelado, outros, havend.o

contudo algumas estimativas que apresentam inconvenientes
pelas m~smasrazões apontadas quando tratamos da produç~09
Gostaríamos aqui de acrescentar que no caso do fresco, b

que. entra no GEAGESpé em parte r-ev end í.do p ar-a outras r-e

giõesdoE~~tado, e inclusive seguindo para diversas unid~
des da federaç io. Send.o também verdade que muitos 11 atac.?
distas" cO:'lpramo :pescado nos portos de orige:n, não indi
cando .0 local de revenda e não passando pelo CEAGESP. No
que se réfere ao congelado, como j& falamos, o probler::a
começa na determineç~o da produçio das diversasind~stri2S.
do'pafs, Lndo para o local que será v end í.do e esbarrando
no fato dc Q.uepod.e:1 haver revendedores que r epessan o prQ.•
duto porSã() Paulo par8 outras resiões 1 entre outras dif,1

cuIdades.
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~ entanto e~ terzos de Brasil, temos a seguinte infor=a-çao:

CUlJ.DRO 31 - CCiSUYO F:::R C.~~ITA D:S FESCADO)(

BRASIL

A N O KG/F'~ CAPITÃ
1960 4,6
1961 3,9la ....;::> 3,5...,0_

1963 6,3
1964 5,3
1965 5,6
1966 5,6
1967 5,71968 5,71969- 5,8
1970 5,8

FONTE: Anuéi'io Estatistico do Brasil IBGE 1971
" . -l~ota-se uma ligeira tendeDcla par-a um maior consumo per":,,,

capita, que ainda é Pt::queno se compararmos com o consumo

de carne per capita que foi, segundo a mesma fonte, de
25,5kg durante os .anos de 196,8,1969 e 1970, o que signi

fica que o pescado representa somente uma proporção de 23%
em relação ~ carne.

No entanto, a titulo de previs~o, diversos empres~riost~m

seus "palpites
ll

a respeito do consumo'per capita anual de

pescado no Estado, sendo os números obtidos entr'e
elesmuito parecidose

Segundo estes homens pode-se distinguir três estruturas de

consumo para o nosso Est;ado \ sendo por ordem de gra.ndez.a

a ~alS lmportante o compreendido na zona do Grande S~o



la U!ll pouco menor, nos fins de semana e feriados, acredi
tando-se quee:n média seja de 6,5 kg por ano per capita •
Por último teIos o interior do estad.o, que por razões de
distribuição, poder aquisitivo, desconhecimento do produ
to, etc.~· apresenta um baixo consumo, estimado segundo as

1·,.,
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Paulo, esti~ando-se, principal~ente, ew função do nível
de renda, um consu~o na orde~ de mais ou menos 7,5 kg de
pescado per caoita por and para os anos de 1970 a 1972. Se- -

,.
gue-se e::lgrandeza, a faixa litoranea do estado, com seus

... sazonalgastos para subsistencia, e alta procura nas prig,
cí.pe í.s cidades balneárias , das ' .na epoca fer~as, em em.esca

~mesmas fontes,-e para o mesmo per~odc:>-na,base de mais ou
menos 2,0 kg per capita por ano.

,No que se refere a nossa capital, a Secretaria do Abaste
cinento da Prefeitura de

;
são Paulo, efetuou um estudo c:u

\que 45.683 toneladas de pescadc.,fresco que entraram no.
CEAGESP, em 1970, .foram utilizadas para: 13

t. rt >~

. '.

a).15% distribuídos no interior. e outros estados;
b) 75% para o Grande são Paulo;
c) 555~para o L:unic{piO de são Paulo;
d) 210inutilizados pelas autoridades;
e) 8~~como motéria prima porá. indústrias~

" :''':''
,4'
.~~

Em cifras redondas, forom.consumidas em todo o Grande são
Paulo, 34.262ton/ano e somente no L~unicípio de são Paulo
25.363 ton/ê~o depescéJdo lIinnatura" que .passou pelo
CEAGESP •.

(13) SeGu.Yldo o estudo e f e t uudo pelo I.I' .E.- Orçamento das ::'-'am:l.lias
la Cidade de 53.0 Pau Lo t par a o período 8.(;oslo/71 a junho/72 t có par..,!. as

.. ". d ,. l- ' - - t . t:!cl)eC:LCC e SéU'QJ.n,Lél., pe~3caCla, c amarao , caça0, <J. um e raar a s c o . er-se-
ia o equivalente a um ~onsuGoanu~l pc~~capita de 3,1224 kg.
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kg

4

,6

5

3

2

1

Anos

61 62 63 64 . 66 67 68 70

..•.. , ...-..-. ," .:;-~ --~.
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9. DIsTRI3urçÃo

~ d' . . - 4 ' •A lstrlbulçsO uO pescado, etCo~o dlversasvezes tivesos
oportunidade de frisar, um dos grandes proble~as de cODeE
cialização a ser resolvido para o sucesso da i~plantaç3o
do produto de raan e í ra adequada em nosso rae í.o ,

Uma das melhores formas para compreendermos o fenômeno e
alguns dos seus gz-avame s, como excesso de intermediários

. em alguns casos, faltas em outros, deaapar-eLhamenuo quase
. que completo em qualquer dos niveis analisados, etc., ,

e
,atraves de fluxos que espelham o processo desde a captura

do pescado até suac oâocacáo junto aos consumidores fi-
,~.,~.

-;~~ ..' nais.
·r~·
;;.
.Ir;,.;;

Devemos ta~bém distinguir segundo o tipo básico que esta
mos analisando, ou seja, o pescado fresco e o pescado in
dustrializado, destinado à alimeI?-taçãohumana e não como
matéria prima, alimentos para animais, etc••
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a) PESC:~DO FRE3CO

.'

PESCA
j -~ ,~

D~SE!·.~B~';'R:-~·tTE D?2E:·:3 ~..R:~lJE D~""~-B' R-'U~ I-=-.:;::'L_.~ ~~ ..." ..::,':'ntrenostode --I ~

IIt .,~'.Lerl:'nnéns '-'U .ras Clc.SClesSé1ntos P8rticulares Outros Estp..ios
... , jI

-Í

Indústrias de
São Paulo

...•...•

.'--

~ -- .- - -', i

ATACADO
CE.AGESP ~

IATACADO ,..Lnteriore l

Outros Estados .
'"

-\t !~
VA!~EtTO Vi\REJO VA~:E_:JÁOLitoral

Interior São Paulo ,... •... Pauloe ou- baotros :Sst8dos
J,:ercêdos Feir,as Livres PeixariasFeirDs Lí.vr-es PeixariasAmbulantes i.':ercados AutônomosPeixarias A:r:bul antesOutros Out r-o s

....
r - V

COZiS Fi.~IJC~
Ir;S'JlI'rUCIC~gL
Industrias
HOsDitais<:
"'"\ . .•. '.. -~u8rt e1.S
RestaurantesEtc.

,-

-, !,
•

coxs reInOR
DO~:ICILIAR
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b) PESCADO I::nUSTRIALIZ1DO

I PESCA I?::FORTAÇ;'O

•~ ~ +
DESE:.:BL"[F~UE D =:S E~·.:B.A_c{·~UE DESE;IBAR:;~UEEntreDosto de Te:r::1Ín ais Outras cidadesS .c,ntos P2.Y'tjC·Jl ares Outros e s t ad.o s

I ,. ~

CEAGESP Indústr~as de Indústrias de
São Paulo Outros Estados. .

••1 !

t
1 , ., ~

I:ldústrias ATACADO ATACAJ)OF"T'C'O i
:\.1irnento s _I.. {!. 0# •••*1.

j
Copservas e0onge18dos Outros Cong·elado

i - , .
r 1'\

I ~
V.:\.REJO VAREJO

Ar:::lazéns. Peix8rias~( . Supermercados..terCearl8S.... d
Ylercearias~u:;e:r2erca os

~"'elras IJivr e s Outros
I

\p

CCi\JSU~;aDOR
INSTITUCIO:YAT.l
lnàustries I
Ho s c i uat s
r' . ".,,~uartels
"":c I ,""':><·T~'u···"n···es .'_ ..•...••.)vc;. ...1..d li

1J .". .no c ea s IOutros <.J ,
ccxs u.r JOR
1)O:,::>:;ILI.\ ...:.~
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o p~ocesso de distribuiçno do pescado fresco originário
de barcos pesqueiros que desembarcam em Santos,começa con
o descarregamento da mercadoria nos terminais particulares
de empresas que os possuem, como a Cooperativa Nipo-Brasi .
leira, Compesca, etc., ou,principalmente, no Entreposto
de Pescado de Santos - CIBRAZEr-i!, usado pela maioria das eLI
barcações.

o produto ê vendido no CIBRAZEi'fLou na' sua naí.or-í a no CEA
GESP eem ambos os lugares, destacam-se três tipos de c02
pradores:

a) A GROSSO: abastecem os maiores mercados~ estocando o~

produto localmente e em outras regiões, vendendo, prin
cipalmente a outros distribuidores, peixarias e consl,!
midores institucionais;

. b) UtDIOS: abastecem os mercados de São Paulo-Capital e
Santos, vendendo principalmente a feirantes, peixa~

•.•. .rias e alguns'autonomos;

c) INDUSTRIAIS: operam principalmente no entreposto,
quirindo o pescado como matéria prima.

Além do pescado oriundo do Entreposto de Pesca de Santos,
chegam ao CEAGESP produtos capturados' pelos barcos de em
presas ou autônoI:los,que abastecem indústrias com termi
nais pesqueiros próprios, as quais vendem a sobra ou pro
dutos que não se d~stinam" à sua li;nha de produção. Vão

" ,para la, tambem, parte do que e pescado em outras cidades,
como são Sebastião, Ubatuba , Cananéia, etc., bem como de
outrcs Estados, principalm~nteonio de Janeiro, Santa Ca
tarina e Rio Grande do'Sui.
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';)UADRO ~2 - D:::SEY3AR;::1~SNO LITORAL PAULISTA E

QUA;,;l'IDf.DSS CO!,::S~CIALIZADAS NO CEAGESP

DESB.:BA.•.~~UES COT.:ERCIAL IZADO .
M~OS SF2T'rOS - U3.L.TU3.A - I GU..t\PE NO %

SÃO SE3;3TIÃO - C;':Lo\.t"'JÉIA CEAGESP

1967, 60.633 ton .34~452 56·8,.
1968 55.861 ton 32.731 58,6
1969 60.284 ton 31.950 53,0
1970 62.454 tO!l 35.768 57,;
1971 55.979 ton 32.838 58,7
1972 54.028 ton 33.8,2 62,6

FON'l'ES: Instituto de Pesca Maritim~ de ~anto~
Bo Le+í.n do !":ercadoPesqueiro pg. 20t-240, jul/agosto
1973
CEAGESP

.'

illJ~P~O ~2: K'rTRAD6s DE PESCADO NO CEAGESP'
POR ORIGE!(; ESTADUAl: - TON.

ORIGEM 1968 1959 1970 1971 M~DIA %

São Paulo 32.731. 31.950 35.768 320838 33.322 75,5
R.Grande do Sul 4.961 3.205 20982 20652 3.450 7,1
Guanabara 2.737 2.828 2.599 1.744 2.477 5,5
Rio de J"me ira 530 682 1.350 6.406 2.241 5,0
S.'Catarina 10990 2.778 2.659 4.029 2.864 6~4

Outros 278 436 325 397 359 0,8
T O T A L 143(13~ 41.382 45,,683 48.120 44.713 100$0

FONTE: Boletim ~J ~ercado Pesqueiro pg. 98-99 e 51-72

Estes qu;...adrosmos tram Que do pescado capturado nos'priI1cl;,
pois portos ?aulistas, em média, 58% passam pelo CEAGESP,
e que São Pe.u10 representatambérn, er!1 média, 76% do movi
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menta" do produto neste brg~o, cabendo o restante a outros

_ "14estados da federaçao.

As vendas aos consumidores finais são efetuadas no caso
dos domiciliares por intermédio principalmente de feiras

"livr es e peixarias, sendo estas últimas do ponto de vista
do fresco, um dos melhores pontos de distribuição, e;nviI:
tude. de comprarem direta!:lentedo produtor, de terem clien
tela certa e de estaren equipadas com bons refrigera~ores.

No caso dos consumidores institucionais, destacam-se as
grandes peixarias .que adquirem o produto na fonte ou €:n
alguns casoS no próprio CEAGESP e o colocam normalmente
junto aos consurnidores,jápreparada em filés, postas, etc.
Para os restaurantes, o abastecir:lentoé feito na maioria

,.das vezes por pequenos autonomos que os atendem em dia
e hora certos. .
o quadro a seguir mostra a disponibilidade de distribui
ção a nfvel. de varejo em nossa capital e as quantidades
comercializadas por este, junto a consumidores domicili-ª
res e institucionais.

Q.UADRO 34- DIST?I:SUICF:ODE PESCADO 1'~Oj,:UNIC1:PIO

DE SÃO PAlJLO - 1920

CAnAIS DE DISTRIEUIÇ!O ~UANTIDADE TON / P.l~O 7~
-

Feiras livres 375 1/1.589 57,5
Peixarias . 141 5.529 21,8
Ambul antes 400 3.097 12,2
i'.':ercadosDi's·tri taí s 40 1.981 7,8
Super ;i:ercados 1~"5 167 0,7

~
TO'rAL 1.101 25.363 100,0 I

FOHTES: Secretaria do Abast ecírncnt o da Pr-ef' , de são Paulo
Associação dos Comer-c í.antes de Pescado de S.Paulo

_-,----,- .-::A.:.:"'f-',é'"-,-"> ;:;:.O.:;<.C.,:::i..;c8:":":;:...;[-,-,l o~ 3r a s i 1 e ir a de S up e r l,:ercados
(11+) Vide também n r es pe i to , ;,riosv/alclo ~:'i!.:ue:i"redoSantos - O Peucndb

J.. • '""}'. rI ~ _ '.'-- • c- ~ • . \ 1 i' 1
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GRÂFICO NO 9 - ~~F. QUADPO 34__ ..r.____-
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DISTRIBUIÇÃO DE PESCADO r;o :~U:'iIC1PIO D:S SÃO PAULO - 19J~
+,
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•
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"
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2
21,8%
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Feiras TJi vres
Peixarias
Ambulantes
Hercados
Supermercados
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distribuidores de8ais, e a capacidade e aparelhamento de
estocagem do entreposto de Santos edo CEAGESP n~opermiti
rem ~ melhor aproveitaxento das safras. Zstes ele~ento~
ou seja, excesso de inter~ediários e dificuldade de es tocg

-gem, sao alguns dos ~otivos que acarretam um preço de me~
cada especulativo para o pescadoe

Uma das soluções que acreditamos mais viáv-el para melho-
.. rar a distribuiç~o do produto, trazendo como consequencia

uma .meLhor- oferta e preço mais coerente, seria a seguinte:

Participação do Governo no processo de distribuição
do fresco.

Coordenando'
Incentivando

'.~.'"",~!' Fiscalizando

Coordenando:

,f..s
·:if·

Estabelecend.o o fluxo de distribuição, e orer-ec.endoum

esqU:ema'illaisracional, não só em termos de loglstica,
mas principalmente de infra-estrutura (se posslvel in
clusive congelando os excessos das safras nos portos,.

,..
•. ;'~',

de origem).

Lncerrtí.vando e

Oferecendo incentivos à rede distribuidora por ele
coordenada, para que se esforçasse na venda do prod'y
to (-novos distribuidores-equipamento adequado

t ")est ãrauã os para os que JB operam •
:1:·.·.;····--.. 'c

,j.• , ;'>

!iscalizando:

Atuando de forma a quê n~o faltasse o produto na rede



,"

.'

ft~,.

.
t~

{..
.!,

distribuidora e que este produto obed.ecesse todos .os

produtos de qualid3de e higienee

CO!JO sugestão para uma atuação, deste tipo, te::10s· osegtlÍn

te esquema, que de urna mane í r-a básica,o atend.e.

PESCADO p:q:sSCO

PESCA

~ ~ _i
l~IT~EFOSTOS 'I'2E:I~'JAIS DESEI.J3A..-q~UE(;O'j~2:·{..4::§I'~TP.IS F Art'l'I C lJLARES. aUI'ROS ESTADOSSelecâo Se~eção SeleçãoI. .

Ar:nazenagem Armazenagem
J:.rL!élZenagem
Vendas Vendas Vendas

l j
1.

CEAGESP

Selecão .
Armazenagem
Vendas

.

VAREJO

Domiciliar
Institucional

CONSur,:IDOR
FINAL
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A forma de funcion8~ento do ?lano seria a de que só se cQ
mercializaria pescados aqui e2 são Paulo, que:

a) selecionados dentro dos seguintes gabaritos:
, -esp ecae;

padrão do produto (ta::1snho,peso, aspecto,etc.)
condições de higiene.

b) vendidos para o varejo dentro de São Paulo,unicamen
te pelo CEAGESP •

. '.,

"

Para que isto funcionasse, todos aqueles_que quisessem c.Q
locar seu produto em nossa capital d_r-:-reri,amestar em c0!1
diçõ~s de se1ecion~-lo, e aqueles que não dispusessem de
meios (equip8:lento, mão de obra especializada, recursos,
etc.) teriam que enc amí.nhà=Lo s por intermédio da CIBRAZ,EM

"

em Sa!"-\tos,que seria ap ar-eLbade para Lsbo ;: ou outros pos
,tos criados pelo governo em nossos principais portos 'Des.•. -
queiros ..

o pescado uma vez colocado no CEAGESP que em 1972 tinha
uma capacidade deestocagem de 275 ton/dia,com projeto
para 835 ton/dia, seria classificado, armazenado e coroel:
cializado por uma equipe orientada pelo governo (a nível
estadual dentro de diretrizes federais).

No processo de comercialização, seriam vendidos diretamen

1:
te no CEAGESP àqueles que possuíssem veículos que
cem a precea .os de-preservação e hí.g'í.ene , bem como,

ob ed e
'\.-.

dev.~
....•.

ria haver ums frota isotér:nica, ou com recurso' de refri
geraç50L atuando ~or contrato, ou de propriedade do gover
no para a colocação do produto e@ pontos de venda do var~
jo e junto a consumidores institucionais.
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Para estimular a comercialização, deveriaillser oferecidos
Lnc errt Lvo s fiscais e gr-ande apoio publicitário para aqu~
1es que distribuissem o produto, procurando dar ênfase ..

a

rede de distribuição~ representada por peixarias, supe=-
mercados, grandes armazéns e superetes.

Reconhecemos os altos custos e outras dificuldades deste
esquema, mas também reconhecemos que uma cabeça só pensa
e orienta nelhor (governo) e que a implantação de um no-.:o
hábito (consumir mais pescado) é 1L'Il investimento caro e

uma das maneiras mais rápidas de se conseguir este ,propQ
sito e em pr-í.nc Íp í,o contar com grande apoio governamental.

Completando o esquema~equipes de fiscalização deverão a
tuar para verificar além das condiç5es locais dos diver-
sos distribuidores,-as possibilidades comerciais do ponto

- . - ,e fornecer relatorios-com estes dados para um controle da
distribuição,localizado no CEAG]SSP.

No que se refere ao pescado industrializado, a distribui
çãoef-etua-se para produtos de origem nacional, por inte.!:
médio das própriasind~strias. ajudadas por
tas, quef8zem o artigo chegar por intermédio do varejo e
ind~striasde alimentos congelados ao consumidor final,à.Q
miciliarou institucional. Para os outros produtos, enlj1

, • ..!2 'htados, defumados, salgados, etc., o esquema e par-ec rcio ç ng
vendo certa especialidade no nIvel de atacado e alguma
exclusividade no nIvel de varejo. O atacadista' para atuar
com cong el.ados, deve estar apare'Luaô.o(esque::l3de frio ,
por exemplo) e certos varejistas como armazéns, mercea-
rias, t aIl;b€J:ipelos mesmos motivos não _ope i-uu corn cong eLg
dos. O quadro a seguir il~stra o fato.
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QUAD?cO 35 - CA.XAIS DE DIST:qIBUICÃO DE CQXGEl.},DOS

SÃO :'AULO CAPI'.PAL 1972

c O N G E L A D O S .
C~IAIS DE DIS?2IEUrçJ;.O % POR CAl~AL

Peixarias 17,6
Super mercados 82,4
Arnazéns -
Feiras - ..
I';e!'cearias -

T O T A L lOO~,O

FONTZ: Associação dos Comerciantes de Pesca de S.Paulo
..'

AFica bastante claro a importancia que tem os supermerca-
dos para a distribuiç~o de pescado congelado, participan-
do com 82,4%' no processo de co Loc aç âo junto a consumido-

,.res domiciliares. Contudo, muitas deficiencias ainda d-ª
vem ser supriMidas, pois a maioria dos supermercados ..,

nao

opera com equipa:nento apropriado, ou não opera quando o

possuiapropriada=ente. No primeiro caso, nos referimos
aos congeladores de tanp a, que não expõem ° produto ad e »-

quada~ente e nor2almente não trabalham à te~peratura dê

ter~i~ada (_180C) para boa conservação do artigo. No s~
,gundo caso, é muito'comum desligar-s~ o congelador anoi

te por motivos de econosia, o que provoca problemas de
oscilação de te~peratura, também bastante prejudiciais em
terúJos de cons er-v aoâo , além de estragar o sabor, (pois, is
to,acontece quando se congela e descongela um produto con

/' gelado)._

..
Uma outra dificuldade nos -sup er-mer-c ados, r erer-e-cs e as d.Q.
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nas.de casa que estão acostumadas a tocar o produto (pei
xe fresco em feira,carnes em geral, etc.), e assim apal
pam o pescado dentro de sua emb alagem ,quando não a 'abrem 'Da

ra isto. (com a abertura, o alimento passa a absor~er Th~i

dade, diminuindo sua vida.útil'e estragando em um proce~
so preliminar seu sabor e qualida:ies nutritivas).

o abastecimento dos consunidores institucionais é feito
por atacadistas que compram o pescado congelado de indú.§.
trias de processa:nento, ou pelas indústrias de alimentos
congeladospreparad.os,como a Nutrige1, Supergel, etc ••

Ainda no que se ~efere a supermercados, ~esmo com todos
os problemas que frisamos t .os quais podem ser resolvidos
com campanhas educativas, tanto pora os consumidores, cQ

mo para cornos próprios supermercados, continuamos 'aachar
, .que e ofuturo tanto do pescado fresco como do congelado,

(principalmente). Isto nio só p~las facilidades de co~-
pra,.pessoal mais treinado, recursos ~écnicos,como pela
sua grande ·potencia.lidadecomo ponto de vendas. Dev ernos,

enquadrar também como auto-serviço, com requisitos potCI1
ciais para a distribuiçio de pescado fresco e cong eLado

os superetes , que já dispõemcle equipamento de frio
pr-í,o par-a vender estes alimentos • T:1nhamos em nosso mun],

o:11'io,segundo dados da Revista Super:nercado 7;~oderno (f~

vereiro de 1972), 145 supermercados e 244 superetes em
1971.

,Um demonstrativo do crescimentó de supernercados e visto
a seguir. _
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Ç,UAD?O 36 - EVOl·TICÃO DE AT.rTO-SR.~VIÇOS

I !
A 11 O ,.. BRASIL SAO PAULO I;:,

I.
1967 1.052 274
1968 1.449 348.
1969 1.779 . .

450

1970 2.269 489 ',1

FONTE: Associação Brasileira de Supermercados.
V,.. , - - ...,.e-se que so no ;:';stadode Sao Paulo, a evoluçao do numero
de loj as no per{odo' de 1967 a 1970, foi de 7m~.

Embora pareça ~ tanto arrojada a idéia da venda de pesc~

.' do fresco na maioria dos nossos auto-serviços, a mesma ,
e

exequivel, pois co~o· exemplo podemos citar O do Supercel1
ter Superbom que descobrindo as vantagens e atratiyos da.s
feiras Lí.vr es para pr-odut os hortifrutiferos, criou um am-
biente similar e aumentou suas v~ndase O que queremos di

zer é que, novas idéias dentro de um contexto de marketing
tendem a levar a bons re~ultados. Dentro deste prisma
por que não usar' melhor este ótimo meio de distribuição
que dispomos?

~..

Para o pescado fresco, foi aventada uma hipótese, segunô.o
os técnicos do Insti tuto de Tecnologia de Alimentos de Cam

pinas, que dentro em breve o mesmo dever~ deixar' de ser
encontrado nas feiras, peixarias e supermercad.os, devià.o
a problemas de higiene, conservação e transporte; e, pril1
cipalmente, por se~ inco~patlvel com a vida moderna, pelo
seu tenpo de prepsro. Desta for:1D.,de acordo COIJ os tÉ.f:.
nicos, no futuro só serão comercializados pescados conse
lados.
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em ter~os de novas formas de di§.

tribuição, te:nos a construção de navios usinas que sao c2,
pazes de integrar o processo de captura com o de indus-

.
trialização, colocando assim, no porto de desembarque, o
produto congelado, pronto para ser consumido, o que seo

dúvida, além de diminuir os custos, abreviaria o proces-
so de colocação deste tipo de pescado na mesa do consumi
dor •.•

PR:EÇOS

Ao analisarmos os preços de pescado~ devemos distinguir
os que se referem ao fresco, e os que se referem ao indu~
trializado. i .

I
\

\ ,ef'-+':;a doisPara o peixe fresco, o mes:no correlacionado a
fatores básicos: consumo por parte da população e safras
(capturas)~ . ~No priweiro caso, o preço esta em função da
oferta e procura ligada a um maior ou menos cons~o deste
ou daquele tipo de pescado. No segundo c aso., o preço dQ
pende da falta ou não do pescado, por raz~es de captura~
Ocorre, ainda, uma terceira situação que é U.:1 casamento
das duas prineiras. Erntodas,caracteriza-se UIIla forma-
çió de preços de mercado para o pescado fresco, que vai
da venda desde o produtor até o consumidor final. Cor,10
exemplo p ar-c i af desta situação de mercado, damos o do _Cl

.'

e onp anhame nbo dos preços por parte dos produtores e seu
codportamento emrelaç~o ao fatd, ou seja, se a procura ~
grande e co:npreços a'Ltos pesca-se mais ,caso ,..contrario
os barcos param e em alguns casos, o resultado das pescQ

BIBLIOTECA KARl A. SOE DECKER
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. , t '. +- • 1. d 15r~as e a e lnU~l lza o.

Existe, no entanto, alg1Elasparticularidades, comÇ)no c,ª

so das cooperativas, por exemplo a Ripo-Brasileira, - que
garante aos seus cooperados um ( .pre~o mlnlmo para o que
capturarem, indeDendentemente das situações mencionadas.

Ao nível do consumidor:fina1, diversos fatores, j' nossos
conhecidos, explí.cam as oscilações na procur-a, além de

.•.,ocorr:-enciasque podemos chamar de moda, como o costume de
comer carne de peixe na Semana Santa. S~o, portanto, os
seguintes, os principais elementos que em nossa opinião

.•.não permitem w:.aprocura TIlaisfirma, e com tendencias PQ
sitivas, sendo responsáveis pelas oscilações de consumo:

a) instabilidade em virtude de hnbitos do consumidor brQ'
sí.Leí.r-o;:como o de preferir carne verde', bacalhau im-
portado, a um bom prato de pescado fresco,congelado,
etc Q G'

b) . , .preços de bens substitutos, no caso a propr13 carne
verdeo

c) altos preços para alguns tipos de pescado (não só ffiQ

:.- tivades por r-azó es de captura, mas muitas vezes por
~ - ,especu~açoes puras).

Estes tr~s pontos básicos podem ser melhor compreendidos
se verificarmos aLgum as informações menc í.onadas no capítl1
lo referente aos aspectos do consumo de pescado.

o conportamento do preço do pescado fresco, em nível do
con su-aí dor , -:JoQe ser ob ser-vado pelos pr ecos ~édios deflQ

cio!1ad.os.
(15) Arioswuldo FiGueiredo Santos - O Pescado na Guanabara e a Ati

vicIada pesqueira nacional - Minist~rio da Acricultura~ Rio .de Janeiro;
"I ()t"~ , ~ 2<:
_~/Ou, pabo /.
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i~UADRO 22 - CO:,?O~TA:,r:::-:rro DOS PRECOS

-
1PREÇOS I,::E;DICS CrtS/Kg

A:';OS 1968 1969 1970 1971 1972ESFt:CIES

Sardinha I 0,26 0,26- 0,21 0,24 0,27
Camarão 7 Barbas 0,79 1,00 1,08 0,97 1,10
Camarão Legítimo 5,04 5,77 4,46 4,08 7,06
Goete 0,57 0,69 0,62 0,71 0.77
Bonito 0,ll,9 0,47 0,39 0,43 0,41
Carapau 0,62 0,93 1,03 1,01 0,97
Cavala 1,26 1,76 1,16 1,69 1,73
Cavalinha 0,38 0,55 0~31 0,32 0,29
Cação 1,23 1,39 1,23 1,19 1,32

FONTE: StJDELP",\ (!ndiceGeral de Preços da F .G.V.)

.Nota-se um comportamento de alta "para o período 68/69,
970 - 1 ~.ra a seguir decrescer em 1 ,para o camar-ao cga, tlIDO ,

goete, bonito, caraJ:su,cavala, cavalinha e cação. Já em
1971, houve recuperação para todas estas espécies,a exces
são dos camarões sete barbas e'legítimo, eem 1972, todas

f ' .so reram acreSClmo. Fodemos dizer em termos gerais, que
, . ~houve uma queda nos preços para estas espec:Les no per:Lodo

69/70 e houve em 71/72, uma lenta recuperação.

t ainda interessante notar que os produtos mais ~aceSS1-.
v'eã s à bolsa do consumidor, dentro de suas caract~rístic8S
ou seja, a sardinha no grupo dos peixes e o camarão Bete

.,barbas no grupo dos crustaceos, aprcsentars2il no período
68/72, varinçbes mutto pequer-as ; o que pode sig!lific9r um

bom equilíbrio entre a oferta e procura destes produtos.
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Una comp ar-aç ao nu i tc interessante, é a dos preços ao ,n.!,

vel do CIBRAZP~, como preço a uIveI de varejo (em reiras
liv-:-es:responsáveis por 57,5% da distribuição do pescado
fresco) •

QUAD~O :;8 - CO~,'?;3AC]W DE PREÇOS
•

PREÇOS M:t:DIOSCR$/Kg.ESPÉCIES
CIBRAZE:'! FEIRAS ~[ARGEM %

SardirL1}a 0,59 1,00 69,49
Pescada Pequena 2,49 4,00 o 60,64
Pescada 1\1enor 3,30 5,50 '- .. 66,66. 10,-0'0Pescada Grande 5,98' 67,22
Canarão Legitimo 10,10-0 18,00 78,21
Camarão Rosa 14,54 26,00 78,22
~- - Sete Barbas 2,00 3,50 75,00v8!I'ar80

iCação 2,9? 4 ..50 52,54
Garoupa 3,80 6,50" 71,05

:.
FONT:SS: Companhia Brasileira de Armazenamento - CIBRAZEM

Pesquisa do Autor (20 feiraso livres, outubro/de-
zembro de 1971). -

Cono coment~rios sobre esta situaç;o de preços das esp~-
cies ;-caisconhecidas ju~to ao grande público consumidor,é
a observação da diferença de TDnrgem para os camarões em
relação aos demais, o que pode ser um indicativo de espQ
culação de preços, visto que a média simples de marGem na

, " '.ra os peixes e de 65%, e!iquanto para as tres espec~es de
camarão é d~ 77%. Isto al~~ de eventual especulação de
preços, pode ser causado pela diminuição de capturas, que
tive~os oportuni~8de de comenta~ anteriormente. Outra cy

o uso do preç6 como fator de vendas como se
observa para o caç áo Que é U:J tipc de peixe pouco procur_Q
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do,-onde a marsem é de 33~, e para aqueles de maior procQ
ra, como pescadas, garoupa e sardinha, uma diferença na o~
d d 6no~em e (I',.

No que se refere a peixarias, tivemos oportunidade de f~
,zer uma pesquisa de preços junto as mesmas, e para ~~ tQ

,tal de 15 peixarias consultadas na !!lesmaepoca, e para as
mes~as esp~cies,tivernos ocasião· constatar que
seuspreçC\s são em:r.édia ligeira:nente mais caros que os
preços das feiras livres, na ordem de 5%, por razões que

atribuimos a uma menor rotação de estooues 'e custos op er-g

cionais ~ais alt~~ •

.Para o pescado industrializado, a formaçã6 de preços est~
ligada em sua primeira fase a fatores de captura, sendo
as der:Jais passagens pelos diversos estágios de distribui

_ção, atacado, varejo, consumd.dor-, gravadas por suas rei2.
pectivas margens de comercialização a exemplo da maioria.
dos produtos destinados ao consumo. De qualquer maneira,
a :formação de preços é mais racional do que a do fresco t

em parte porque boa quantidade de indústrias_ possui frota
própria para seu abastecimento (muitas v-ezes dentro de
seus limites produtivos) o que -vem a seru."I1adefesa CO!}

traproblem8s .de especulação que possam ocorrer no merc.ª
do do fresco e desta maneira, afetar'a indústria. Este
aspecto é mais comumparaaser::presas que operam com cor}
gelados, pois aS que trabalha;ncoI!lconservas estão,na IlaiQ

,. .
ria, na d~pendencia ~e armadores.

Vas tanto para cohgb13dos~ cOmo principalmente para con-
servas, a grande vantagem é capacidade de estocagera de pr.s~

dutospróntos, o que vem a ser um meio eficaz de defesa
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contra o fator"de sazonalidade que rege as safras de pes
carias~ Para os congelados, pode-se estocar a partir da
captura.

Não achamos interessante estabelecer UTTl paralelo entre o
_pescado fresco e o industrializado em"ter~os de preços,no

.•..t 'enuano, -sono que se refere a congelados, j' que acredi •
ta60s que o congelado é c caminho para a implantação de
um maior consumo no Brasil, daremos um pequeno exenpto da

diferença de preços em dezembro d~ 1971, entre a merluza,
e a pescada média vendidas em feiras e os filés de pescada
e merluza congelados vendidos em supermercados.

QUADRO 2.9 - CO!itPARATIVO FRESCO E GONGELll~DO CONsmfllDOR

PREÇOS !,-::óDIOS CR$/Kg ..-
PRODUTOS FEIRAS LIVRES SUPERMERCADOS DIFERENÇAFRESCO . CONGELADOS %

Pescada I\~édia
Filé de Pescada 5,50 7,50 36,36
Congelada

I'.-ierluza
l":erluzacon- 4,50 6,00 33~33
gelada

FOIIT' E: Pesquisa do autor

Nota-se que o pescado cO:Jgelado é !!l$i$C8ro que o fresco~
devido sem dúvida~ ao seu processo de industrialização e
comercialização, po·dendo,.acredita-nos, ser barateado prQ

,
porcion8lI!!entea I:1ed.idae::n que haja um aumento no consumo
deste produt o,

Como indicativo de preços, o mercado de pesca paulista j~
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pode contar com pelo =enos dois elementos de grande valor;
o priI:1eiro,um trabalb.o elaborado pelo CI3~AZEJ.~, que cog
, , .tem'os preços das espec~es deserr:.barcadasnaquele entrepo.§

to mês a mês ,e o segundo, o Boletim do ;'!ercadoPesqueiro
editado no Rio de Janeiro, co~ colaboração da FAO, e que
traz entre outras informações, as cotações de diversas e2
, . no CR~G~,SP. 16pec~es de pescado co~ercializadBs _. _

,
Quanto as condições de pagamento, segundo as informações

,
que obtivemos junto as peixarias ,e :feirantes, o pescado
:fresco é pago normalmente a vista. Já para o pescado in
dust~ializado, as condições sio as normais do nosso com~~
bio, ou seja, a vista, ou a faturar a30 e 60 dias da d~

,'ta. ,

Para concluirmos , "gostaríamos de salientar a inexist~ncia
. ,

d.e controles objetivos de preços para o pescado, fresco ,
, ....,pois o que se observa e uma m~nifestaçao do governo '

interméd.io de jornais emépo~as'de malor'consumo Como
,,Semana Santa, procurando determinar níveis de preços

por
a

que
, .•.• 'seriam fiscalizados pelos orgaos comp etentes, Em virtude

da falta de uma tiomada de atitude mais efetiva por par-t o
dos órgãos governamentais para o fresco, quando de sua ven
da ao consumidor:final, ocorrem nestas épocas de maior d.Q
manda, verdadeiros roubos.

No que concerne a9 ind~strializado, a"problemática - ,nao e

menor, poi S adquir~-se o prod,uto a merce do mercado e ve)l
de-se o arttgo, quando ;>ronto, debaixo de controles de
preços por partedogoverno1oquo cause dificuldades na
formulaç5o dos preços finais.

Talvez co;:] o nr oblema de 8:1pli8Gão da c apuc ídaõ.e de estQ
(16) Dispo~03 ta~b6m do Orça~cntos Fa~iliares na Cidade de sio Pau

10; da série do I cP. J~., que analisa os preços de aLguman espécies auivel do consumidor rin~l.
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casem e eventuil congela~entodos excessos das safras . o. ,
governo possa tentar usa pOlitica de preços mini!:!osque,.:§!
.judaria a todos os envolvidos no processo de c omer-c Lá í Lag

ção do pescado.

11 •. !:ROPAGlu'WA

No per!odo que estamos analisando, pouco se viu em termos
de propaganda, objetivE!ldo.urna melhor comercialização do
pescado fresco e congelado, ou a um maior consumo do pe&

cada em geral.· !';otou-seapenas campa...118S i esparsas, ora

" por parte do governo, ora por parte das empresas ou degr~
pos de errpr-e sas neste sentido, mas todos efetuaram umgr aj;

de esforço e:ntrabalho e recur~os para a captação de in
. \" .cerrt í.vos fiscais junto as p essoas juridicas. As campanhas

para captaçãoerarn bem feitas e ria época opor-tuna sur-
giarn nos principais vefculos~ como televisão, rádio,revi§.
tas, jornais, cartazes de rua, etc., enfim um verdadeiro
festival, no.qual as vantagens das aplicações e o futuro
do neg6cio pesqueiro eram alardeados, dando-se destaque aO
fator de aprovação da SUDEPE para os projetos que solici
tav8m o benepláCito do investidor. A propaganda era uSJl

da como uma rede finíssima de cunho institucional, pois a
emp r-e sa e o seu negócio eram destacados, atingindo com sua
~ensagem~ desde o'simples engraxate que n~o podia aplicar
por lei, e m~dmo qtlepudesse n~o teria dinheiro para isto,
até o presLdent e de uma grande multinacional.

A prop8g~!lclado , .
:lf:gOC1C ern si~ e das e~presas e~

1 ' ,ar, era nec~ss5r1a, visto que a implantaç~o da pesca cm
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grande escala dep~ndia em parte das cifras investidas,mas
em nossa opini~o faltou um fator moderador por parte do
governo, que permitiu ~astos descabidos pelos envolvidos,

...que se degladiavam em uma grande concorrencia para cons~
guir conquistar a parcela do imposto de renda a ser us~
"da como incentivo fiscal. Achamos que quem mais lucrou
nesta fase, foram as agências de propaganda que soubera~
vender o seu peixe, pois acredita~os que foi gasto muito

, .mais do que era real~ente necessar10.

No que concerne aos hábitos de consumo, a SVDEPE passou
a exigir que as empresas pesqueiras utilizassem parte dos
incen:tivos en propaganda, mas segundo a opinião de dived;:
sos .empresários do setor, as cifras para uma empresa
erampequenasenrelação ao obj~tivo junto ao grande

,so
,

pu
blico con8uln~dor,e em termos dos çliversos"projetos fal t.Q

vacontinuidade, pois as implantaç5es eram em ~pocas dif~
retitês. Outra dificuldade era a continuidade em virtude"
·defaltaderecursos, pois a quantia destinada a esse .fim
só seria efiçientese aliada a verbas próprias,o que
muito difIcil em projetos pesqueiros, os quais quase

••e

seri
pr"c devem ser encarados como um investimento para o ~pa.i s

em virtude dê apresentarem baixo retorno sobre o capital
,.investido, corno.o vem demonstrando a experiencia mu.l1dial

neste sétor.

o qUê foif'eito de propaganda !lOS diversos vefculos de c.Q
.municação nos últi!!l'Osanos, foi muito pouco paramodifi
car- oshâbi tos docónsurddcr, ser-v í.ndo telvez para ~s.(;iE!J1
lar 11;n pouco a de:::à'1dado pescado , tanto i'resco como in
dustriàlizedo. PGrao fresco, a ~rópria SUDSPE patroci
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nou .divers as ca::pa!lhas educativ~1S ,t a:nbém sem continuidl!
de, como por exemplo, o livreto chamado "CAPITÃO VENTt.J'?\..A

E:,: VIAGE!,~ AO Flr:~DO DO ;Lt.R" que'conta as vantagens do pei

xe como alimento e indica diversas receitas de preparac50
do pescado, e que foi distribuido principalmente ju.."'ltoàs
crianças e donas de casa.

Na h~pótese de se poder !!lodificar os hábitos de consumo
dos nossos consurridores por intermédio da propaganda,
1."iahoje tenerá::'io uma tentativa neste sentido, pois ....nao
.haveria infra-estrutura para atender a um aumento da d~
manda em termos da falta do produto, padr~es de boa qua1i
dade, preços justos, etc ••

Uma camoanha pUbliCitária, quando fosse tentada, deveria
no principio ser encetada por todos os envolvidos, govel:

·Ano e empresas, visto os custos serem astronomicos em pri
.

meiro lugar, e em segund.o lugar, não ser justa a partic:l.
pação sOr1ente do governo, ou somente das el1presas na de.§.
tinação das·verbas. Deveria haver um objetivo comum
ser o alvo da car:panha, não só o público em geral, como
também os segmentos básicos do mercado em .função dosdive~'

e

sos tipos de consu~idores, e dos diversos produtos a ofe~
tar, ou seja, consu.'nidor individual ,consumidor institu-
cional' pescados frescos e pescados industrializados. Es
te esforço deveria também se preocupar com a educação por
parte dos consU!nié.ores e com o ensino para toda a rede.
distribuidora. J.. "midiall adotada deveria ser desdobrada
em 'funçDo dos cor..su::lidoresera geral, e dos s egraent.o s de
mercado e t ' .es 8R'lOS•..J de distribuiç~o e serem motivados
ducados"
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Paralelamente a este trabalho, necessitaria ser feito t~

de promoção do alimento, ou seja, por intermédio de uma
equipe encarregada de lançar e estimular o hábito de cog
sumir pescado, principalmente o fresco e o'congelado, em
escolas, quartéiS, hospitais, restaurantes, SENAI, SENAC,

SESI, etc •• Esta promoção para surtir efeito,deveria ser
adotada por prazo bastante longo e segundo um esquema que
não cansasse o futuro consumidor. Ainda dentro deste e§
pIrito, o preparo do alimento deveria ser abordado em e§
colas de economia doméstica, de hbtelaria, etc••

Somente em uma fase rinal, as empresas deveriam utilizar-
se da propaganda como elemento de marketing destinada a

Aaumentar suas vendas, combater a concorrencia, consolidar
suasnarcas, refor,çar SUas imagens como empresas, ~tc.,i..§.
to ê, trabalhar individualmente só quando (> mercado esti
vesse já consagrado os produtos p'esqueiros em geral. (ou
seja, não brigar antes d.otempo)

12. E!','J3ALAGENS - rtARCAS· CONCORRENTES

A embalagem mais usada para o pescado industrializado é a
de lata, destinada aos produtos em conserva, como sardi-
nhas, atum, bonito, etc., que são embalados com óleo cQ

mestIvel ou molhos diversos. "r.'I . .' ,j!,stetipo de embalagem Ja e
consagrado, não apresentando maiores novidades, principal
mente sobre o pr-ob'l ema da vida útil e caracterIsticas aI 5_

17mentares.

C . d' .om o advento da ln ustrla de ~ón~elados, começaram a su;.:
gir inúmeras dificuldadespal'a se conseguir uma embaLeg en
que, simulbane ament e,tivesse as seguí.ntea caracterfsticas:

(17) Os detalhes técniccs foram· jn. abor-dndos e comentados em CD.p,i
tulo anterior.
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prescrv"ar c produto por longo tempo, manter dentro dopo.§.
slv el, o paladar original como se fosse produto fresco- "
conservar seu valor alimentício, e dentro de um esquema
de marketing, ~otivasse a compra por parte do consumidor.
Dentro destas premissas, a ind~stria começou a testar o

que se tirula em termos de materiais disponíveis no merca
do, e assim, por exemplo, o papel parafinado demonstrou
ser incapaz de proteger o 'alimento durante a estocageIll e

tinha tend~ncia a rasgar-se quando começava o descongel.!!
mento,outras vezes colava ao produto. Outros materiais.. ,não ofereciam resistencia a umidade e alguns tipos de p,ª

pelão parafinado, permitiam a oxidaçãu'oü<a desidratação
.' do alimento, O celofane ~es:nanchava-se quando em contato

com o produto Úmido, etc~. Finalmente~ os materiais mais
recentes C0::10 o polietireno e dutros sintéticos demonstrg

\
\ 'ra.'natender aos requisitos técn!i.cosimprescindíveis para

os objetivos propostos. i.stes :requisitos são, em resumo,
os seguintes:

a) ter bom aspecto
b) ser leve
c) ser ~ prova d'água e de umidade
d) ter resistência
e) ser facilmente armazenável
f) ser adaptável para exibição em congeladores
g) ser capa~ de impedir a contaminação do produto.

A embalagem em si ió tem siGnificado quando emconjlli~to
com a rede de frio para a distribuição e armazenagem dos
pescados con:-;elados,do produtor ao consumidor final,
seja, a embaI agem é pLane j ada para U;'11arede de frio

.ou
que

funcione, pois, caso contrário o alimento ficará co;prome
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tido •. (ao nIvel do consumidor final, recomenda-se refrJ.,
geradores que sejam funcionais e tenham bom aspecto).

As embalagens para produtos do mar congelados, são utili
zadas para produtos semi-preparados, como filés de pesca
.da, de castanha, de merluza, camarões descascados, etc. e
mais recentemente, para alimentos preparados, como a me~
I d "a'dore'" t b +-uza e a pesca a e c., queas~am apenas ~squen
tar e servir •

.Com relação ~ padronização de tamanhos para as embalagens,
as mesmas, para congelados, estão bastante padronizadas,o
que facilita na comercialização i o mesmo não se podendo
dizer para os pescados enlatados.

Os quadros a seguir,são resultado de pesquisas por nós Q

fetuadas em quarenta loj as de supermercaà.os em nossa cap~_
tal, demonstrando a situação.

~UADRO 40 D;íBALAGENS DE CONGELADOS 1:1.13

PESC.ft.LKRAUS FRI-
PESCA

2501 200/ 500500. 500....
500 200 500amarao rosa

descascado
a mil,ª- 250nesa

de pesca- 500 500 400 500
sardi- 00

de merlu- 500 500 500 500
de Corvi-

500
'I'~ e de pescada 400a milanesa

Pesquit>é.\ do autor.
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Observa-se que preiosinam para as e:nba1agêns pequênas, as
de 250 gramas e para as maiores, as de:500 gramas.

QUADP.O 41 - E;.tB_~-LAGE3S DE E[~ATADOS r.~.IS USADAS (19Z;U
Peso em Gré'i"1~s, .. -~...:.~ -'

~

GUARL' .:~OR- GR.~- AL- 1.;0- JANGA Ar.1L .••.~-J

·~UEI- RUBI 1: ,,:".::;1JA - VIA FINA CrON DA - TIcs:-jEO
Sardinha em fi 150 135lê
pardinha - óleo 200 138/ 135/ 140/ 150/ 140/~ 235 250 270 270 270COII!est~ve1 .
iSar.dinha-mo1ho 140 138/ 1351 1401 150/ 140/de tomate 235 250 270 279 270 f

!Atum 135/ 140/
250 270

!Filé de ancho- 135 125vas

.--.~

. .-
[~: Pesquisa do autor.

Nota-se que exis-te uma boa variação nos tamanhos,que pode·
ser assim resumida:

gU!!DRO 42 - VARI;_CCES FOrt EvIBALAGKi1 - ENLATADOS

PRODUTOS
V~~IAÇOES BASICAS FOR PESO (Gr.) ~jI---r---- __

LATAS PEQUENAS LATAS GRANDES

Sardinha em filé -x- 135 -x- -x- 150 -x- --x- -x- -x~-
Sardinha - óleocomest:i-..rel -x-· 135 138 140 150 200. 235 250 270
Sardinha - molho

de tomate -x- 135 138 140 150 200 235 250 270
Atum -x- 135 -x- 140 -x- -x- -x- 250 270
Filés de anchQvas 125 -)C.:oa -x- -x- -x- -x- 235 -x- -x-

JFON'1;:,-· Pesquica do autor .•.----=...::-

Esta fel tia, de unifo!:'I'Jidede [lO nosso v er, pr-e judí c a nao ~r."'~
o produtor, c orno o consumidor. No primeir.o caso, por cU:l
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tos mais altos em fl.ID.çãode urr:aprodução linitada, pois
acredita:nos que se as embalagens fossem padronizadas, tal
vez seu custo unitário poderia.ser mais em conta. 'Uo se
gundo caso, o consumidor compra o produto normalmente,sem

,ver o peso e para artigos similares, as vezes, paga mais
por algo que lhe ~ oferecido com peso menor, como por e-
xemplo: (preços de setembro/1972 - m~dios)

S'· ,ardinha em 0190 comestlvel: qualidade similar
COQUEIRO - 140 g. - Cr$ 0,84
GR!-FINA 138 g. - Cr$ 0,82

150 g. - Cr$ 0,78RUBI

Achamos que outros fatores determinam o preço, al~m do p,g
BO, mas em supermercados (local da pesquisa) e para mar-
cas já consagradas, como as exemp1ificadas, isto ~ pouco
significativô para Os consumidores (maioriá - classes de
renda mat s elevada), que assim pod em levar um artigo da
marca GRÃ-FINA com 138 gramas e pagar Cr$ 0,82, ao
de comprar um da marca RUBI com 150 gramas ao preço
Cr$ 0,78, perdendo duplamente: -comprando menos por

. ,~nves
de

-,
dinheiro. Em outros canais de distribuição, o prob Lema- ,nao e menor, e cremos queinclu~ive poderia ser um pouco
pior.

,
No que concerne as marcas, os quadros abaixo indicam as
mais encontradas nos nossos supermercados, em dezembro de
_1972, conforme peaquã sa por nós efetuada.
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DA CAPITAL CONGELADCS

MAR C A S % POR ~;1ARCA
1. C01TFRIO 19,0
2. ~.:.ARAZUL 14,3
3. KRAUSE 52,4
4.-BABITONGA 28,6
5. PESCAL 71,4 .
6. SEAS 47,6
7. COSTA 19,0
8c CONFRIPESCA "9,5
9. INTERPESCA 4,8
10. T~~..IYO 9,5
11. ABEL "23,8
12. LEAL SANTOS 23~8
13. SUPREI\:O . 14;3
14. GRUPESCA 4,8
15. PRGrr:1..R 4,8
16. IPIRANGA 4,8

FONTE: Pesquisa do autor.

Considerando-se que supermercados representam 82% dos ca
nais de distribuição para congelados, esta distribuiçio
por Darca, ser-veta~bérJ como indicativo de uma particip,ª- ~çao de mercado. A incidencia das mesmas, segundo a opi
ni~o de diversos industriais,~ baseada mais em esforç~ de
vendas, pouco havertdono que se refere ~ propaganda como
aux::tliode cc l oc aç âo do :çroduto. Pod e-ca c admitir como hJ..:.
, '1' .,4 -, .--potese, lnc USlve que 81Duanao ha tradlçao ae marca

to ao consumidor, sendo fatores determinantes do ato de
conpr-a , encont r-ur- o produto, e seu aspecto (embalagem; pc
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rante os olhos dos consu~idores.

CUADRO 4ll. - n,:rCIDf.?WIA POR :1:.~qCA E~! 40 SUPER~(ERCADOS

DA CAPITAL 'ENLATADOS,

tI A R C A S . % POR !.rARCA

1. ALCYOH ·96,4
2. GUARUJÁ 47,2
3..nORVIK 56,5
4. GR.~-FINA 65,5
5. BEIRA-ALTA 32~9
6. ATLfl.1TTICA 28,3
7. LEAL SANTOS 60,3
8. GOI,:ES DA COSTA 45,7
'9" C.ANAlitIA 12,2
la. CO~UZIRO 66,1
11. RUBI . 82,2
12. lIEI.iI\1ER 25,0
13. JJ.l'rGADA . 40,6

, .

FONTE: Pesquisa do autor.

A maior perticipação dos produtos da ALCYON'em supermerc~
dos, é, em nossa opinião, muito justa1 pois espelha um t:!:'g
balho de marketing, calcado entre outras coisas no prod~
to, mais fino do que os concorrentes e na embalagem bem
feita, sendo composta de caixas de papel especial muito
sugestivas, contendo a lata em si com o alimento em seu
interior. Jul~acos'també~ que exista já uma tradição de
marca, sendo bem conhecidas: ALCYON, HUBI, COQ,UEIHO, GO

r,f'T:', S DA {"r'~T'J GR7f ""I'TA, GU"PUT( t.fJ2, VU~ 1-, -'i! ,l~.H" .1':....._ v,'',:, e c •• Ainda no que diz
respeito à embaI agem, com ex'ceçãoda ALCYON e GUARUJ!i, to
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das .as de~ais sôo ~uito tradicionais, sem nada a ressal-

I
t

tar.

.•...b ' ,
1:.3 alagem e tambem um proble::::J.apara' o pescado fresco, tal
vez mais do asnecto de saúde pública, mas que não deixa
.de ter sua influ~ncia na conercializaç~o do produto.

j -

Algumas das dificuldades mais encontradas estão na ment-ª ...
lização dos nanipuladores do produto, com relação à sua
pericibilidade e higiene. Assim ~ que, caixas de madeira
usadas além da conta e lavadas no canal de Guarujá, -sao
utilizadas para transportar o pescado no desembarque em
Santos. O uso de papel de jornal para embalar peixes e
crustáceos em nossas feiras, também depõe contra o art,i
go. Estas defici~ncias prejudicam a qualidade do pescad.o
e comprometem a saúdo do consumidor, além de na parte fi
nal à.oprocesso de distribuição, como nas feiras e peixa
rias, por exemplo, atuarem como Um fator negativo junto a
motivação dos compradores em potencial.

.,'

f p.LItn:'rros CONGELADOS

Há muitos anos atráss a Associação Nacional dos Produtg'
res de Alimentos Congelados, nos Estados Unidos, iniciou

f
~. UI:i Programa de Informação ao Consumidor, com um objetivo

básico: persuadir "maior número de consumidores a comprar
mais alimentos congelados. Isso foi em 1962, quando as
vendas da indústria atingira:r:1uma estahilidade que -nao a

co~panhava o crescimento populacional.
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Os estudos então realizados indicaram que 6a~das donas
de casa a~ericanas haviam j~ consumido alimento congelado
pelo menos uma vez e somente 4CfX do total poderia ser con
siderada consumidora usual.

A Associação designou uma comiss,ão para analisar o probl§.
ma e o resultado final foi simples: os COnSUi'llidores em
potencial não eram informados sobre o produto, cuidados no

••manuseio, qualidade, conveniencia de uso, e outras de Suas
caracterfsticas e vantagens.

.O Programa de Informação ao Consumidor, iniciou-se, então,
em caráter experimental, financiado por contribuições vo
1untárias dos membros da indústria. Após dois anos, o im
pacto do Programa nas vendas de alimento congelado pare-
Ceu tão óbvio, que a Associação decidiu institucionalizá_
10 Como uma SUa atribuição normal, financiada por uma CO!!
,tribuição dos seus membros. Em 1963, o aumento de vendas
foi de 20%, em 1964 de 18% sobre o resultado de 1963,e em

J1965, mais 16% sobre o resultado anterior, continuando a
elev?r-se nos anos seguintes.

O Programá atinge seus objetivos através dos mais impor-
tantes vendedores de alimentos do 'mundo, na opinião dos
expertsde marketin~ da Associação: editores de jornais
e revistas dê alimentos, autores de livros de receita,prQ
gramas de rádio e TV, afirmações de personalidades impor:
tantes da televisão, demonstradoras de alimentos, profe~
Sores e alunos de economia doméstica.

Esse público influe!1te era contactado regularmente e sI!

prido com fotografia~, material educ9cional, informativo
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e prcss releases, tudo voltado para atingir suas necessi
dades individuais. Através deles, alterou-se a atitude
do público consuoidor sobre alimentos congelados, passan
do de ULlaatitude inicial de crítica e desintcresse,a uma
atitude favorável e mais recente~ente, entusiástica.

Á idéia é, portanto, educar o consumidor, isto é, a longo
.prazo, a partir de Lnf'o rrnec ão dirigida indiretamente,pe,!:
suadí-lo ~ cOQpra.

•

o pÚblico,objetivo do Programa, é frequentemente e regu-
larmente suprido com leitura e informação audio-visual <r.ª
dio e TV) sobr-e as vantagens doalim~ü·to-·congelado, a qu,ª
lidade superior dos produtos e os aspectos de economia de
tempo e dinheiro. Eles são relembrados com frequência SQ

bre o Danuseio e preparação correta e são obsequiados com
\

d - . - d i.{-emonstraçoes e sugestoes e r~celvas.
: .

Em 1967, o Programa passou a ser dirigido também ao cons~
midor Lnst í, tucional como resultado de'uma pesquisa que d~
monstrou estar tal público, mal informado e com atitude

,
negativa semelhante a que tinha o consumidor doméstico
no pass8do.

Uma outra atividade da Associação, foi o Programa de Qu~
lidade da Distribuição, realizado €m 2 anos. o Proo-rama:=>

tem duas finalidades:

a) Identifi '~r qua í s os distribuidores atacadistastinhem
condições técnicas e mérito de receber o tr':';ulo de
Dist~ibuidor de ~ualidade;

~
b) Educar os distribuidores para qlle melhorassem a qualJ.

dcde t&cnica de seus serviços.
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A qualidade em conside~ação é medida através de sete {nai
ces-padrões, que era sintese procuram indicar dois requi!3i
tos básicos: que o distribuidor tenha equipamento capaz
de manter a temperatura correta durante todo o processo de
distribuição e possua também a mão de obra capaz de pr-omç

v·er agressivamente os produtos.

·Esses dois são, no entender da Associação, os requisitos
f'und amerrtaãs para o sucesso da rede atacadista.

A. segund a finalidade do Programa - a educação dos distri
buidores, foi executada com seminários anuais sob a supe)Z
visão da Escola de Administração de r~c.gó·ciosda Universi
dade Estadual de Michigan, onde há um programa de market
ing de alimentos.

;Exemplos como este,'que demonstram um esforço em con junt o,
trabalho e1\ comum, e dinheiro aplica- ,nao so em termos de

do para um mesmo fim, como também das possibilidades des
tes tipos de associaç5es disporem de especialistas com cQ
nhecimentos para resolverem diversos tipos de problema, '"
.são os que acreditamos serem um dos caminhos a seguir p~
la nossa pesc.a,ou seja, união efetiva,análise dos prQ

blemas em todos seus aspectos, e a õ.isponibilidade de pe1i

soal de alto nivel especializado e:ndiversas áreas, para
que se chegue ao lugar justo dentro das possibilidades ao
seto~.

•
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v - CONDIÇOES EXTER~rAS

14. FL."1Pl'mIAUENTOS

Este aspecto do problema enfrentado pela pesca no Brasil,
A ,-envolve dois angulos basicos: o primeiro como complemen

tação aos financiamentos oriundos dos incentivos fiscais,
e o segundo, para as empresas que já operam e necessitam
de recursos para investimentos ou sustentação e ampliação
d ' o '·0 18o seu proprl..Onegocl.O.

.0

Como complementação aos financiamentos provenientes dos
incentivos fiscais, entendemos uma nova polftica que en
quadre melhor a situação da pesca em geral. Queremos di

;: .
~' , . ~ A •zerque o setor esta tentando mudar de nl.vel economl.co, e

encontradificuldad.es em todas as fases, desde a captura, .
até a comerc1alizGção do produto, e em consequência'j tem

. , ..uma baixa capacidade de poupança pr opr-a a para fazer fren,
te simültaneamente a novos investimentos e a pagar as di
vidas dôsfinanciamentos obtidos.

No segundo caso, as empresas,pelas mesmas razões aponta-
das, normalmente oferecem poucas garantias do ponto de vi:§.
ta dá rede de bancos particulares que possuimos, não tCQ
do, portanto, facilidades de conseguir recursos para giro
e pagando o que consegue, aos mesmos juros que
tipo de empresa p~garia~

qualquer

Tendo em vistaestês problemas cruciais para o desenvolvi
menb o desta indús';ria deb8se, aCl'edita:nosque o governo.
dcvaadótar uma polltica creditfci'a para a pesca, objeti
vando assegurnr o desenvolvimento de todo o complexo pea,

.." (18) Uma análise por parte da SUDEPEno tocante a 'destinações' para
conercializaç;o do produto, nos projetos de financiamento ~ dia a dia
~ais importante.
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queiro nacional visõndo:

..•obter I!13J..orprazo de carencin e de pagamentos, bem co
mo a ,jurosmenores ao de outros planos. de desenvolvi
mento •.

j:'

1.
'···...
,
,.

,i·

IJc
"

f
j\
I: .
'11,
,

determinar um plano de garantias que permitisse um
maior uso da rede particular de bancos pelo setorpe.§.
queiro e:ngeral;

criação de um fundo destinado a complementar, e, prin
cipalmente,a acelerar o conrl~xo de comercializaç~odo
pescado.

Seria,tar.:::bém,de todo útil, o estudo de um esquema que
possibilitasse a todos os envolvidos na atividade,umace.§.
so ~ais f~cil aos canais de financiamento, o~ seja, -nao

"1".

sendo irepresçinàlvel à empresa, ter que el~borar projetos
caríssimos e complicados, muitas yezés fora da capacidade

• ,>..,
, ,-...

, .de pequenos empresarlos, a fim de conseguir' recursos para
desenvolver o seu neg6cio~

, i'
"

156 POLíTICA TRIBUT~lRIA

Ainàústria em sua fase de implantação, ressente-se de tiQ

dos os custos, e por conseguinte, necessita de auxílios
para conseguir seu lugar em nosso processo de desenvolvi

~.. ,.

mentoo mais rapida?ente possível. Tendo em vista esta
necessidade, seria de tod.óinteressante, que fosse isenta

~.t
.r

dos iL1postos comuns em todo o seu processo de -op er-aç o e s ,
~ -...... _ .. - +"_-.. ..:l t í nadc ... ~...__ ~.ou ,:,cJo,o '::Ü<:; r os s e oe s ua: ...lGl v 80 S€:IJU..L· nao seria tribu.taJ.o,

bem como n~o o seriam os seus produtos.
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Com isto conseguir-se-ia uma substancial redução nos cu.§.
tos, " '. de preços malS aceSSlve1S' para o merca o consUlili
dor.

Um pequeno exemplo da situação atual, ou seja, da falta
de fiscalização do problema todo, , representadono seu e o

", ,pela tributação do reM sobre ° gelo, que e feita pela CI
,BRAZE;i1 aos barcos pesqueiros, para que os mesmos possam
conservar o pescado capturado, o que é um absurdo,dado a

•.base 811ment ar-do produto e associaç ão do gelo a boa In.@.

nutenção da higiene e redução da pericibi1idade que ocor
re na pesca •

." Hoje o que acontece, são isenções para os projetos aprov.g
dos pela SUDEPE, para os impostos de origem federal, -nao
havendo isenções para o restan-ye dos envolvidos no proce.§.
soprodutivo" pesqueiro. Haver~a, portanto', em nossa opi
nião, necessidade de um novo equâcionamento neste sentido,
primeiro visando ampliar o campo das isenções e segy.ndo,
procurand.o uma participação por parte das demais esferas
"governamentais, no caso a estadual e a municipal, par-aque
realmente 'haja um esquema de incentivos tributários real
mente eficiente para aqueles que merecem este estimulo
dentro de um equacionamento logfstico, que não necessari-ª

...mente a aprovaçao dos projetos.

16$ CUSTOS: cO~,mUST!VEIS E rL~O-DE-OBRA

o custo operacional das embarcações brasileiras é mais "aL
. A fto do que suas congeneres de outros pSlses, por diversas



124-razoes, tais como equipamentos menos adequados ou pelo ~~
nos não tão eficientes, custo do comDustl\"el, excesso de
mão-de-obra e baixa rentabilidade de nossas águas em te~
mos de captura.

No que se refere ao combustfvel,.o setor·pleiteia que o
mes:no seja vendido com isenção do imposto único para que
assim seja minimizado este fator que tanto onera os cus-
tos de captura de nossos navios de pesca.

'.~,

C08 relação ~ mão-de-obra, havia no princIpio uma lei prQ
tecionista que estabelecia uma tripulação mínima (dizia-
se baseada e~ fator de segurança) para nossos barcos, nor
mal=ente muito acima das necessidades reais de operaç3es

-para as quais havia sido projetada a embarcação. Parece
que aos poucos est-aimposição vem sendo esquecida~mas me~
mo assim, o ~roblema persiste em parte, vi~to não termos
mão-de-obra especializada para este serviço, por deficiên
eias do nosso setor de formação de pessoal.

A indústria pesqueira está em função daquilo que possui
como aparelhagem de operações. Uma boa tripulação, um 10
cal ótimo para a pesca e um barco reuim e mal aparelhado,
nao trazem bons resultados •

. ,A principal dificuldade neste setor, e a que se refere
aos aItos custos do equipamento em decorr~ncia de um tr_ª
balho espor5dico e a necessidade parcial de materiais .:LI::
por-tados para a const r-uçjio de barcos, notor-es, equip8I.1en



125
tos de pescat de navegaç~o e aparelhagem eletr~nica em gQ

rale Temos poucos estaleiros especializados em
ções de pesca, poucas fábricas de material de pesca, e n.,g

nhuma de equipamentos eletrônicos básicos para . -navegacao
e pesca.

Como :polltica de infra-estrutura, devia-se subvencionar os
custos de construção das embarcações, equipamentos, até o
setor tornar-se auto-suf'iciente.

o que a SUDEPE fez para resolveras nossas dificuldades ,
., Aresum~u-se na epoca, na seguinte providencia: .~.perm~v~r,

atendendo a necessidade embarcações pesqueiras, um contin
genciamentodas i~portações de barcos, na proporção de.
dois nacionais para um importado no primeiro ano, e no sQ
gundo , de três para um, até nossa indústria poder "abasee
cer este mercado, bem como possibilitar um esquema de tn-ª

nutenção para os navios existentes, com a indústria naval
da pesca, .que nasceria desta pol!tica~

Algu.TUasdas falhas deste sistema, foram de não conceder €.§.

t!mulos para a diversificação das indústrias"navais aqui
localizadas, com a finalidade de atender a pesca, e a de
não estudar, além de um esquema de custo subvencionado
uma pol{ticade financiamento para estas embarcações a um
prazo mais longo do que os atualmente oferecidos.

QUADRO 4:2 - PRAZOS DE PAG1J.!ENTO

t- __ 6_R_G_:t....•.O~S.....--.. h.+-I p. RA_.·_Z_O'_~__ -ir-- C_A_R_t_l_'J_CI.A J,
BNDE Bt~ 6 anos 1 a 2 anos
FUllDIPl'A 5 a ro anos 6 meses' a 1 an~j
FIPE!.1E 5 a 6 anos
FI N1JSE '. 6 anos 1 ano
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18.PO~TOS DE PESCA

t:ui to Log í.caaerrt e , os probl emas comerciais das pescas d.g

riVé3:!1 da ope.ração inicial,. isto é, da captura do pescado,
e sUbsequentemente, do seu volu:ne, qualidade e mercados
consumidores. Por isto, tratar de portos de pesca e .das
instalações que os IDes:nosexigem, só objetivamente pOderá
'ser tentado, quando bem s? conheçam aqueles elementos.19

"

De um modo geral, instalações portuárias requerem em pri
meiro lugar, abrigo natural, ou doca, onde os barcos de
pesca possam atracar, descarregar e reabastecer-se com se
gurança e rapidez. Exigem se:npre reclnto$cobertos para

Aa escolha, pesagem e venda do peixe fresco, camaras frias

i ~;

par-a o seu armazenamento e a proximidade de centros de con
sumo , sejam estes representados pelos aglomerados urbanos,
ou pelas fá.b~·icasde industrial!i..zaçãodo produto.

A abundância de água, de energia elétrica e de vias de cQ
municação, A .como a existencia de rampas de varadouro ou dQ
cas secas~ de oficinas de reparação, redes de esgotos,etc,
são de igual modo condições indispensáveis a'um eficiente
porto de pesca e a sua economia.

~. :
r

Não temos até agora em toda a costa brasileira,nenhum po.,;ç:
to ou instalações portuárias de pesca, que reúnam estas
essenciais condições. E:-nnossos portos, no entanto, uma

7 ,

,..-
caracterlstica existe - a segurança. Com efeito, fosse

..porque localizndos em angras, enseadas ou a margem de gran

des rios, fosse ainda devido a condiç6es naturais de tem

po e mar- ~.favoY·2.veis,o fato é que todos os portos de pe_~
ca ~presentailleste aspecto.

(19) Bcaventura lio:"ueiraBa.rcellos - Pecuária e Pesca - Produção e
Industrializaç~o - IDC5? - são Paulo, 1964

t
p6g. 33.
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Também é certo que, estando por ."ia de regra em boas cid-ª
des do litoral ou muito próximos, os portos de pesca bene
ficiam-se da proximidade de centros de consumo e que no
referente a vias de comunicaç~b, est~o nor~almente bem

1.; .
. ,,

~.

servidos, mas falta-lhes:

a) bons locais de atracaç~o e descarga, o que se traduz
", •...por deficiencia de areas molhadas, carencia de cais

acostáveis, etc.;

b) boas instalações para a rápida descarga e para entr~
posto, armazenamento, venda e expedição' do produto,ou
seja, defici~ncia dê área seca e de construções ade.

q

.' quadase bem apetrechadas para a prática das
operações;

citadas

c) ·àbundância. de ·água, de esgotos e de outras condições
...

higienicàs para o tratamento do peixe ~m terra;

d) suficiente e rápido abasteci~ento de gelo;

~\

',-.-'

) d d "- f· tr"ê a eguaa organ~zaçao rlgor~ lC8;'

.r) bons e'econômicos meios de transporte.

Estas principais defiCiências, já patentes em :face do dQ
senvolvimentoatuàl das peças, mais grave aspecto assun:i
I.~ãoquandose pense em aumentar a produção quase sufocan
do qualquer veleidade de fomento industrial nos moldes
exigidos pela. moderna tecnologia.

As deficiências apoptadas sE~ supridas pelas instalações
.particulares· dos estabeleéimentos fabris de COnSUlllo.1'.!as

t

mesmo estes n~o passam~ no geral, de trapiches em estacB
ria .e tabuleiros de madeira, dàndo apenas lugar que atrg
que uma pequena embarcaçio decad~ vez, sendo desprovidos
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de guinchos elétricos e das zorras ou tapetes para o tran.§.
porte r~pido do pescado.

A falta de água, esgotos e outros requisitos atrás apont~
dos, são também comuns na maioria dos nossos portos.

:t também notória a car;ncia de gelo, quer para abasteci-
menta das unidades pesqueiras, quer para serviços de.ven
da e distribuição do produto em fresco. .•... ".~sta carenc~a Q

, -casiona uma demora as embarcaçoes de pesca, que reduz .em
muito a sua capacidade produtiva.

Nestas condiçõ~s, não admira que se af'igure duvidosa para
- __ o f

muitos, qualquer iniciativa particular de pesca industrial
em grande escala. Com efeito, e enquanto as autoridades
governamentais não haja~ reorgB;nizado todos estes servi-
ços, teria a·e~presa que prove~ por si própria, a tudo

I, .,quanto se torna nec eaaar-í o para u.1J1abem orientada e rend.Q
sa exploração.

A distribuição de portos de pesca, ao longo do nosso .1itQ
ral depende e::Jprimeiro lugar das condições de seu recoJ;:
te e situação geográfica que satisfaçam aos requisitos

.atrás mencionados.

t certo que a situação dos portos comerciais nos dá já,in
dicações preciosas quanto: à segurança dos funde adores
e locais previsív~is de atracação; à proximidade dos cen
tros urbanos ~e consumo do pescado em fresco ou sua indu.§.
trialização; ao fornecimento provável de água ~oce, ene~
gia elétrica, e vias de comunicaç~o.

As operaçoes de desc3rga do peseado e abastecimento das



129
emb~rcações de pesca, encontram-se intimamente ligadas e

- , - o, •dependentes nao so das instalaçoes portuarlas, mas ainda
d~ intensidade da pesca, esp~cies e destino que lbes deva
ser dado.

••Com efeito, a demora a mais no porto"equivale a
das horas de pesca, e portanto, â menor produção.

redução

Estando os barcos carregados, acresce que essa demora rg
,presenta ainda depreciação do pescado e, em muitos casos,
. desvios do mesmo, que não chegará a passar pelo mercado e

,
cuja venda revertera, segundo todas,as probabilidades, em
benef1cio deoutrbs que não do armador.

Uma vez conseguida atracação, o barco aguarda ainda a hQ
ra e oportunidade da descarga. Esta é feita toda manual
mente e d'um? lentidão excessiva, chegando.a levar-se oi
to horas para descarregar cerca de dez toneladas de pesc-ª
do.

Dificilmente se poderá, hoje, conceber um porto de pesca,
sem que o meSmo se encontre completado por uma s~rie de
edificações destinadas:

,a) Bodepósito provisório de todo o peixe desembarcado,
. .

que será seg~idamente sujeito a e~coiha e separação
por esp~cies, inspeção sanitária, pesagem e venda em
fresco;

b) •..
a camar-esrefrigeradores onde parte do pescado seía 81:

••mazenado com vista a sua posterior distribuição ou
venda em dias próximos;

c) , -a congelaçao e a~mazeh~gemdo peixe que venha ou t.!Z
nha que ser conGelado, inteiro ouemfilêtes;
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d) ao fabrico e fornecimento degelo;

e) ao fornecimento de co::nbustíveisse!TIpreque tal se to!:
~ne possl.vel.

Para satisfazer a tais re~uisitos, t~m esses edif!ciosque.
dispor de suficiente vastidão, bom arejamento, cobertura
adequada, bons esgotos e abundância de água, energia elé •

trica, etc., e sere~ revestidos interiormente, pelo menos
até meia altura, de moseí.c o ou 1adrilho, ou ainda de qual
quer outro material de fácil e cont{nua lavagem, onde a

sujeita, os detritos de matérias orgâncias; etc., não v~
nha:::la constituir focos de infecção.

T~m estas edificaç5e~ que ser localizadas muito :, .prOXl.mas
ou de preferência junto aos cais de atrncação, e serem se.;:

vidns por boas vias de conunã cacâo vr er-r-o ou rodoviárias •

.Para a conservação do pescado pelo frio, tratando-se de
, . " '.eap ecaes destinadas a pr oxa.mavenda em fresco, a tempera-

tura das câmaras não deve"ir alé~ de _2°C, dependendo o
te~po, ~orque podem ser mantidas em depósito refrigerado

r. dos seguintes eleDentos principais: grau de frescura e
~ d ' .de sanidade intrl.TIsecado pescado; tamanho as espec~es;

contextura dos tecidos; per{odo decorrente desde O· ato
da pesca at& ao da entrada nas câmaras frias; cuidados
que tenha havido com a sua conservação a bordo; rapidez

t- e cuidados nas operações da descarga.

Aqui em São Paulo, com exceçao de Santos, que ainda assin
apresenta inú~eras deficiências, não podf)T!loSafirmar que
ter::osde -fato portes de peses ~ o.~turo de u..'U3 r ede de cQ
mercializaC80 eficiente.
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VI - COi!:ENTfl.RIOS FINAIS

Em termos gerais, se fizermos um balanço da situa

..'

-çao, e do desenrolar do desenvolvinento do ~etor pesqueiro te
remos que concluir, que apesar das inúmeras deficiências ocof:
ridas,aliãs normais em qualquer processo de imp1antaQão ou
desenvolvimento, que o nÚmero de benefícios auferidos, em
termos de cr-ã aç âo de uma indústria, de estudos tecnológicos e

científicos, do co:neçoda preparação de uma mão-de-obra espe
cializada, da formação de uma base com a construção de por-
tos, estaleiros e equipamentos em e;eral, etc., coneub s'tancíam

uma infra-estrutura que se amplia e fortalece a cada dia que.
passa.

Se ana lLsar-moshoje, em fins de 197~ o que foi fei
. toem termos de medidas solieitadas •para s anar- as dificulda

edes apontadas em nosso trabalho, 'terlamos que reconhecer que
muita coisa foi feita, como .por exemplo:"

crédito do I.P.I. na exportação de produtos do mar;

·rormação de um curso de admini"stração de empresas de pes
caem nível superior, para ter inicio a partir de 1975
coma colaboração da SUDEPE;

,

tratamento dos produtos da pesca no Plano Nacional da Ali.
.mentação e Nutrição, previsto no 11 P.N.D.a serem realiz~
dos pelo I.P.:S.A.' Clnstitutode Planejamento Econômico e.
80cia1) e pelo I.N.A.N. (Instituto nacional de
<::ãoe Nutrição);

Alimenta

em t er-mosde ernbslsrêens, cn,., .•......,..,t •...raerrt o rl,.,..•.•.'-"}:'U.1.. (....o....:t1 .• v \J..~ InsT).~oDIPOA
çÃo de Pr-odut os dp Origem Animal), passou defini t.Lvamcnt.e
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-a nao mais permitir o transporte de pescado em caixas de

madeira~ quer no CEAG:SSP, quer e:n indústrias, sendo a m~

dida fiscalizada por inspeç~o federal, permitindo-se so-
mente caixas de pl~stico;

, - . - .• '. -orgaos de lnspeçao sanltar1a serao instalado~ a partir de
1'975 em todos os centros de distribuiç~o, bem como -serao
fiscalizadas todas as indústrias do Estado de S~o Paulo ,
do setor, dentro do programa de federalizaç~o de fiscali-

... zação de higiene dos produtos do mar;
Ano fim do ano entrou em vigor os termos dos,convenios de

Brasflia sobre o pescado em,estado natural e a fabricação
. ,- -'

de barcos de pesca, que concede.a isenção de I.C.M. sobre
a importaç~o interestadual destes produtos;

'.

entrou en vigor o programa de fusão, incorporação, asso
t

ciação e aquisição de controle\acion~rio de empresas de
pesca visando o fortalecimento das empresas, e apropiciar

..
riovo s incentivos as empresas que vierem a participar do
programa, e com isto acelerara consolidação e desenvolvi
mento da economia pesqueira, conforme a orientação do ~Q

.
j'
,

verno federal;

temos como propaganda e cono boa amostra de um • e.pr1nC1p1o

t
i

salutar de união da classe~ coma campanha para incremen
to do consUI;lOde pescado. "Coma peixe, bom pro corpo,bom

,,
',

pra cucall "patrocinada por diversas empresas do setor, li
deradas pela SIPESP (Sindicato da Indústria de Pesca do

,~

r

<,"

Estado de São Paulô), ACADESP (Ass oc í acâo Profissional dos
Ar-nad or-e s de :-"::escado Estado de ·São Paulo), OVAPJ:SP (Orgg
.' -. -d 'r .. ~ .:> T'> ~ d ~.1.. ~ de S- P l' )rn.z aç ao os. arej 15 Lo as c e .eesceoo o l~S IJao.o ao aiu o

e nela ANLPE (AssociaGão Nacional das Er.lpresas de Pesca);
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financiar.1entopara capital de giro das empresas de pesca,
por interm~dio do Banco do Brasil;

hoje nossos estaleiros começaL1'a estar preparados para
construir barcos modernos, e alg-umas indústrias nacionais
já possuem uma Ld nh a de motore~ que pode atender aos re-
quisitos destas embarcações;

etc ••

Enfim, uma série de provid~ncias foram efetiv~men-
te tomadas, e que sem dúvida trouxeram os bene.fícios almeja
dos pela nossa pesca brasil eira e

.'
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