
E S T U D O S  I N F O S U C R O   N º  3                                                                     P Á G I N A   1

I N F O

ESTUDOS INFOSUCRO
NUCA-IE-UFRJ

SUCRO

DIVERSIFICAÇÃO PRODUTIVA NA ZONA DA MATA NORDESTINA

Abraham Benzaquen Sicsú

ESTUDOS INFOSUCRO Nº 3

Outubro, 2001

GRUPO DE ESTUDOS SUCROALCOOLEIROS

NUCA – IE – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO



E S T U D O S  I N F O S U C R O   N º  3                                                                     P Á G I N A   2

DIVERSIFICAÇÃO PRODUTIVA NA ZONA DA MATA NORDESTINA

Abraham Benzaquen Sicsú ∗

RESUMO

A partir da constatação de que a Zona da Mata do Nordeste tem perdido dinamismo com o
declínio da atividade sucro-alcooleira tradicional, o artigo elabora sobre a necessária
diversificação de atividades econômicas tanto agrícolas, como industriais e de serviços, que
possam gerar empregos e reduzir os fortes índices regionais de pobreza.

A região dispõe de amplas possibilidades de diversificação, incentivadas seja pelo
aproveitamento da mão-de-obra deslocada do setor sucro-alcooleiro, seja pelas condições
naturais propícias, seja pela integração com o entorno da Zona da Mata, dentro de uma
articulação com o Eixo de Desenvolvimento Litorâneo.

O artigo relaciona várias linhas de atuação, enfatizando a coordenação entre os diversos níveis
de governo, instituições de ensino e organizações não governamentais.

SUMMARY

The loss of dynamic economic activity in the Brazilian Northeast’s Zona da Mata due to the
decline of the sugar and alcohol industry is the background for this paper’s suggestion of
diversification of its economic activities.  Not only agriculture, but also the industrial and
service sectors can be made to employ, and contribute to reduce the region’s high poverty
indicators.

The region offers ample possibilities for diversification, through the relocation of labor released
by the sugar and alcohol sector, through its favorable natural conditions or through the
region’s integration to its surrounding areas, in articulation with the Coastal Development Axis.

The paper lists various lines of action, emphasizing the need for coordination among the three
levels of government (federal, state and local), universities and non-governmental
organizations.

∗   Pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco e Consultor do NEAL-UNICAP  (e-mail: sicsu@fundaj.gov.br).
O autor agradece as sugestões dos economistas João Policarpo R. Lima e de Gerson Victor da Silva.
As opiniões expressas neste trabalho são de responsabilidade do autor, não refletindo posição das instituições.
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LOCALIZANDO O PROBLEMA

A diversificação de atividades produtivas na Zona da Mata do Nordeste, na verdade, vem se
desenvolvendo mais em função da perda do dinamismo da atividade sucro-alcooleira
tradicional, do que motivada pelo surgimento de outras atividades mais atraentes
economicamente.  Com a desregulamentação estatal que levou à desativação do Proálcool,
com a extinção do IAA e com a falta de estrutura de apoio tecnológico, as empresas
nordestinas do setor passaram a enfrentar uma dinâmica adversa com limitações de crédito e
de investimentos, e defasagem na área tecnológica e gerencial.  A concorrência com as
empresas do Centro Sul e a grande expansão observada nos anos do Proálcool, que incorporou
áreas inadequadas ao cultivo da cana1, têm levado à redução de área plantada e de empresas
no setor.

O problema principal, dentro desse quadro, é a questão social de desemprego e pobreza e em
menor intensidade a falta de alternativas econômicas.  Nesse aspecto, mudanças têm sido
observadas.  Segundo dados da Sudene de 1996, a agroindústria canavieira gerava, no
Nordeste, cerca de 310 mil  empregos, total que vem decaindo nos últimos anos.  A economia
da Zona da Mata Nordestina ainda tem peso significativo das atividades agrícolas, embora com
tendência ao declínio.  Em Pernambuco, por exemplo, embora o setor primário represente
cerca de 50% da mão de obra empregada “...nas décadas de 70 e 80 ocorre um deslocamento
rápido do emprego das atividades agrícolas para as não agrícolas, que saltam de 37% em
1970 para 54%, em 1991, sendo que 17% concentrados nas atividades secundárias e 27%
nas atividades terciárias”.2  No entanto, essas mudanças não trouxeram transformações
significativas para erradicar a pobreza na Região.

A população da Zona da Mata vive em condições bastante precárias, apresentando elevados
indicadores de pobreza, frágeis relações de trabalho, falta quase absoluta de saneamento,
péssima situação de moradia e renda per capita inferior a 1 salário para mais da metade da
população.  O movimento populacional do campo para a cidade vem transformando os
trabalhadores rurais em favelados.  As cidades da Zona da Mata estão atualmente cercadas
por favelas com péssimas condições de vida, aliadas a alto índice de violência.  Por outro lado,
existem na região boa infra estrutura de transporte e comunicação, proximidade dos grandes
centros metropolitanos, solos adequados para culturas comerciais e uma grande rede de
centros urbanos.  Apesar das dificuldades, já citadas, há experiências em curso e
potencialidades econômicas interessantes que merecem realce no desenho de uma estratégia
de diversificação para a área.

O problema a ser enfrentado é como diversificar introduzindo alternativas economicamente
viáveis e garantindo geração de emprego e de renda, de tal maneira a gradativamente
restringir a produção de cana de açúcar às áreas adequadas a esta cultura.  Esse é o dilema
que os especialistas têm procurado enfrentar na última década.

DIVERSIFICAÇÃO E SUAS POTENCIALIDADES 3

Ao falar-se em diversificação, engloba-se, sob esse título, um número muito grande de
atividades.  Para melhor compreender a lógica dessas atividades, é fundamental agrupá-las
em subconjuntos.  Uma primeira divisão, clássica, é entre atividades rurais e urbanas.

1  Cabe salientar que existem áreas bastante adequadas à cana que deverão permanecer nessa atividade.  As várzeas
do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, em experiências recentes com irrigação, por exemplo,
chegam a produzir 150t/ha.
2  Cf. Guimarães Neto e Dabat, 1993.
3  Esta seção pretende dar uma visão genérica do assunto.  Para um maior detalhamento ver Lima et al ,1995 e
Buarque et. al , 1996, nos quais o autor deste texto participou como co-autor.
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Ao tratarmos das atividades rurais, é importante analisar seus diversos aspectos.  Um primeiro
é compreender a substituição da cana-de-açúcar por outras culturas.  Outro, é entender a
diversificação de produtos dentro da própria atividade canavieira.  Também é relevante
compreender o potencial de atividades complementares à cana nas próprias terras das usinas
e engenhos.  Por fim, não deve deixar de ser analisada a possibilidade de verticalização de
atividades dentro da agroindústria.

No que tange à diversificação agropecuária, estudos têm mostrado uma gama extremamente
vasta de potencialidades.  Nesta área, sobressaem-se o abacaxi, a acerola, a banana, o
maracujá, o caju, a laranja, o coco, o inhame, a mandioca, a olericultura, a floricultura,
culturas do trópico úmido como seringueira, dendê e pupunha, a avicultura, a pecuária de leite
e de corte, a sericultura, entre outros.  Nas áreas menos propícias às culturas e atividades
citadas, podem ainda ser implantadas plantações de eucaliptos e bambu e outras espécies,
como o sabiá, mais dirigidas à produção de madeira e/ou celulose.  O problema não é a falta
de alternativas, mas definir qual alternativa é adequada para cada subespaço.  Nesse sentido,
são necessárias informações tecnológicas e, principalmente, mercadológicas das diferentes
culturas, incluindo preços, margens de lucro, principais centros consumidores, oferta dos
concorrentes, melhor época de comercialização, entre outros aspectos.  Experiências de
introdução de uma única cultura alternativa para uma meso região podem levar a problemas
de super produção e dificuldades de colocação dos produtos no mercado.

O aproveitamento dos rios e estuários da Região, que contam com um regime de chuvas
privilegiado em relação ao restante do Nordeste, permite a construção de viveiros, tornando a
aquicultura - compreendendo a piscicultura, carcinocultura e a ostricultura - atividade
atraente.  Diversas ONGs e universidades da Região têm experiências de assistência técnica na
área.

Tratar da diversificação de produtos dentro das atividades sucro-alcooleiras pode levar a nova
subdivisão.  Em primeiro lugar, trata-se de otimizar o aproveitamento de subprodutos como o
bagaço (para co-geração de eletricidade, celulose, briquetes, ração animal, entre outros,
inclusive com a melhoria da eficiência térmica das usinas para ampliar a sobra), a torta do
filtro, o óleo fúsel , o pé-de-cuba  e o vinhoto, entre outros.  As usinas mais eficientes têm tido
expressivos ganhos de produtividade nesse segmento.  Com base em inovações tecnológicas
recentes, pode-se também partir para novos produtos como o gludex, adoçante líquido
derivado da cana, concorrente com a glucose de milho, já produzido com êxito por usinas
paulistas.  Outro campo que vem ganhando peso é a produção de outros produtos tradicionais
como a rapadura e aguardentes de qualidade.  Nesse campo, os pequenos e micro
fornecedores poderão ter uma inserção significativa, sendo assistidos tecnologicamente
através de programas que baseados em visões associativas.

A adoção de atividades complementares em terras de usina tem ganho expressão econômica
em anos recentes.  Nesse sentido, são usuais experiências com raças selecionadas de
pecuária, desde bubalinos até ovinos e caprinos.  A adoção de culturas perenes em encostas e
projetos de vulto na área de celulose também são observados.  Essas experiências podem vir a
dar importante suporte para o equilíbrio financeiro do setor sucroalcooleiro.

A agroindústria aparece como uma alternativa concreta para a viabilização econômica de uma
diversificação crescente de minifúndios que disseminados pela Região.  Principalmente na área
da fruticultura, de laticínios ou no aproveitamento de tubérculos como a mandioca, seria
possível minorar as perdas atualmente observadas nas fases de armazenagem e
comercialização, de modo a aumentar a renda nesses estabelecimentos.

As alternativas urbanas também são amplas e diversificadas.

Pode-se notar, nos diferentes estados da Região, nos pequenos e médios centros urbanos, um
crescente número de artesões, alguns deles oriundos, inclusive, da degradação das atividades
canavieiras.  São antigos mestres e seus discípulos de áreas como marcenaria, caldeiraria,
serralharia, entre outros.  Pouco a pouco, têm-se organizado e não é incomum, que nessas
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cidades se estruturem pólos moveleiros e de serralharia, entre outros.  Também existem
ceramistas, rendeiras e outros artesões que podem se organizar em grupos.  É importante  dar
sustentação a essas atividades para gerar renda e manter o nível de atividade.

Na Zona da Mata, existe uma enorme variedade de minerais industriais e não metálicos,
principalmente os ligados à construção civil.  A exploração mineral e sua industrialização
parece ser uma importante alternativa econômica para a Região.  Há importantes jazidas de
calcário, areia, argila, caulim, rochas ornamentais e britadas, água mineral, entre outras.

O comércio é segmento de extrema importância nas cidades da zona da Mata.  Nele é
observado o maior peso econômico setorial.  Nas cidades de porte médio, nota-se uma
crescente penetração de grupos e redes de lojas de maior estrutura.  Atenção especial merece
esse segmento em um programa que procure dar maior competitividade ao comércio local.

Em anos recentes, tem-se notado uma crescente importância do setor de serviços.  Nas
cidades maiores, têm-se constituído pólos de saúde, de informática e de ensino de línguas.
Também se observam pólos de serviços tradicionais como contabilidade.

O setor de turismo assume importância significativa para a dinamização da Região.  Se o
turismo litorâneo vem-se consolidando através de grandes projetos, o mesmo não ocorre com
o turismo temático (do ciclo da cana), histórico e ecológico.  A exploração dessas vertentes,
associadas ao turismo litorâneo, poderá aumentar a permanência da população na Região
acarretando um conseqüente aumento de renda internalizada.

Por fim, deve-se chamar a atenção para a existência de cidades-pólos na Zona da Mata, que
poderão tornar-se importantes centros de retenção da migração para os centros
metropolitanos e onde deverão concentrar-se, entre outras atividades, centrais de
abastecimento, comércio de médio porte, serviços, inclusive de saúde e informática.

O EIXO DESENVOLVIMENTO LITORÂNEO E A NECESSÁRIA ARTICULAÇÃO

Pensar em desenvolvimento e diversificação da Zona da Mata passa, necessariamente, por
procurar dar maior sustentabilidade econômica às suas atividades.  Nesse sentido, erro comum
dos analistas é considerar apenas a Região e não seu entorno.  Para tanto, é fundamental
compreender a lógica dos centros dinâmicos, na qual está inserida a Região, e procurar
articular-se com estes.

A Zona da Mata Nordestina está inserida no chamado Eixo de Desenvolvimento Litorâneo.
Este se caracteriza por possuir cidades de porte , com regiões metropolitanas significativas,
onde estão concentradas atividades industriais, comerciais e de serviços.  Além disso, observa-
se nesse eixo uma concentração de instituições de ensino e pesquisa, além de número
significativo de pesquisadores que podem ser envolvidos num processo de reestruturação
produtiva.  Por estas características, tem sido cognominado de pólo de conhecimento.  Sem
exagerar a dimensão desta característica, considera-se que essa infra-estrutura de apoio pode
ser um diferencial relevante para um processo de transformação.  Principalmente ao se
observar que a diversificação dar-se-á prioritariamente em um ambiente em que as empresas
de pequeno porte, com peso significativo no processo, não dispõem de informações
mercadológica suficientes, nem de perfil tecnológico adequado para integrarem-se às
oportunidades que o eixo de desenvolvimento oferece.  Nesse sentido, áreas do conhecimento
como informática e biotecnologia são relevantes para mudar o perfil produtivo da área.
Também é necessária uma melhor compreensão do perfil e da cultura empresarial da Mata
para levar adiante as mudanças que se quer implantar.

PROPOSTAS PARA O PROGRAMA SEBRAE / SUDENE
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Pensar a diversificação num Programa que priorize as organizações de pequeno porte como
meio de geração de emprego e renda na Zona da Mata passa por um conhecimento
estruturado das vocações econômicas dos municípios e sub-regiões envolvidas, da demanda
de mercados pretendidos, da adequabilidade da infra-estrutura básica e dos canais de
distribuição e comercialização disponíveis.  Nesse sentido, entende-se que:

• A diversificação não passa pela erradicação da cana-de-açúcar, pois esta continua sendo a
alternativa econômica mais viável para áreas aptas e com tratos culturais adequados.

• A diversificação e o processo de reestruturação e modernização do setor sucroalcooleiro
são complementares para a solução dos problemas sociais da Mata.

• A diversificação não deve ser perseguida como obsessão, ou seja, há que se examinar caso
a caso as oportunidades para que se estimulem as alternativas mais viáveis.

• Uma diversificação concentrada em poucas alternativas pode levar a erros bastante
grandes, principalmente quando da colocação dos produtos no mercado.  É fundamental
pensar numa “diversificação diversificada”, apresentando um mix variado de opções e
levando em consideração as potencialidades das micro regiões.

• Uma estratégia de diversificação deve tratar de forma distinta as diferentes situações
existentes em termos de tamanho de produtores, de áreas e suas especificidade edafo-
climáticas, tendo ainda em vista que a  reestruturação fundiária é imprescindível para a
possibilidade de sucesso do Programa.  Atualmente, a concentração de terras ainda é muito
elevada.

No caso do programa em pauta, é fundamental que centre esforços na capacitação laboral e
gerencial, no associativismo, na articulação da comercialização e no aparato de apoio
tecnológico.  Embora já existam inúmeras linhas de crédito disponíveis para  a diversificação4,
também é importante adequá-las à realidade encontrada.

Tendo feito essas observações de caráter geral, é importante aprofundar um pouco por áreas
específicas.

• Área Rural:

a) Embora se defenda a “diversificação diversificada”, deve-se procurar identificar pólos das
novas culturas onde se possa visualizar uma produção integrada, priorizando o
aproveitamento do potencial das micro-regiões, identificado por um zoneamento
agroecológico.

b) Seria fundamental estruturar um sistema de informações tecnológicas e mercadológicas
que balizassem o processo de diversificação nas diferentes micro-regiões. Também são
necessários estudos de mercado para as diferentes culturas.

c) É fundamental a existência de campos experimentais para adequar culturas às
especificidade de cada região.  Existem meso-regiões na Mata Nordestina que não possuem
estações experimentais.  Urge fortalecer as instituições de pesquisa para que possam
consolidar ou ampliar suas ações na área.

d) Cabe ampliar a atuação na área de biotecnologia, estabelecendo um banco de
germoplasma, voltado para a seleção de variedades, limpeza de mudas e produção de
clones, o que mudaria o perfil da produtividade na Região.

4  Como exemplos podem ser citados o FNE, o PROFAT, o PROGER e algumas linhas do BNDES.  Para um maior
detalhamento ver Lima et al, op. Cit., p.39-45
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e) É importante reestruturar a rede de extensão, atual bastante desativada.

f) Torna-se necessária uma rede de mini e médias centrais de abastecimento para imprimir
maior estabilidade no processo de comercialização.

g) A verticalização para a agroindústria surge como mecanismo eficiente de minorar os
impactos da sazonalidade de mercado.  Atividades como a sericicultura também podem
contribuir para minorar o problema do desemprego.  Nestas atividades, o associativismo
parece ser a melhor alternativa de organização dos produtores de pequeno porte.

• Área Urbana:

a) Nas atividades do setor secundário, é fundamental trabalhar em pólos produtivos
mapeados através de levantamentos prévios.  O tratamento a ser dado deve ser setorial
e sistêmico, procurando articular os pólos com a dinâmica do Eixo de Desenvolvimento
Litorâneo.

b) Parece ser imprescindível uma maior articulação com as redes distribuidoras a fim de
escoar a produção em condições vantajosas, bem como garantir adequado suprimento de
insumos e matérias primas.

c) Ë importante fortalecer o papel das cidades-pólos e concentrar esforços para viabilizá-las
como centros de serviços e de comercialização, consolidando essas instâncias
intermediárias entre o campo e pequenas cidades da Mata e as metrópoles.

d) Na área do turismo, é fundamental articular o turismo litorâneo com o temático, histórico
e ecológico.

Em todas essas atividades, a assistência técnica e gerencial são básicas, áreas em que o
Sebrae possui mecanismos de intervenção bastante eficientes.

PRÉ-REQUISITOS PARA AS AÇÕES

Embora repetitivo, cabe salientar que:

• É pré-condição necessária um conhecimento sócio-econômico-ambiental dos diferentes
sub-espaços5.  Nesse sentido, é fundamental tanto uma articulação regional, como uma
gestão que tenha um componente local e uma coordenação estadual.

• Para levar adiante um programa da dimensão que se pretende, faz-se necessário articular
uma rede de instituições parceiras que dêem apoio ao programa.

• A Zona da Mata sempre foi tratada, do ponto de vista das políticas públicas, como um
apêndice do setor sucro-alcooleiro.  Cabe estimular a criação coletiva de canais de
participação como os que vem sendo implementados através dos Conselhos Municipais de
Desenvolvimento.  Esses Conselhos devem ser articulados em Conselhos Regionais ou
Estaduais que servirão de fóruns de articulação e composição de interesses sociais
norteados pela busca do desenvolvimento local sustentável.

• A questão do emprego continua sendo o grande desafio.  A quase inexistência de uma
infra-estrutura de saneamento básico pode comprometer muitas das atividades aqui
propostas, principalmente o turismo e a aquicultura.  No entanto, a solução dessa carência,

5  Nesse sentido, entende-se que a ampliação do enfoque e das ações de um programa como o PRODER do SEBRAE
seria fundamental  ‘inclusive como mecanismo de diagnóstico e articulação.
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associada a um programa de moradia, também pode trazer grande contribuição para a
solução do problema do emprego.

OBSERVAÇÃO FINAL

Embora se tenha enfatizado que a visão da Zona da Mata deva ser espacializada, optou-se,
neste texto6, em fazer uma analise mais global, a partir da perspectiva de que nos
encontramos no início de um processo para definir diretrizes gerais de um programa que
colabore com o processo de desenvolvimento sustentável da Zona da Mata.  O detalhamento
das ações deverá envolver, necessariamente, governos e instituições estaduais e federais,
além de organizações não governamentais, que vêm desenvolvendo ou propondo ações para a
área.  No entanto, esse processo será pouco eficaz se não houver uma coordenação a nível
regional que articule e compatibilize as ações estaduais.  Considera-se que esse papel pode ser
bem desempenhado por um órgão com o perfil da Sudene.
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