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Resumo: O pinhão é uma importante fonte de alimento e renda para comunidades rurais que 

residem na região de ocorrência da Floresta com Araucária no Brasil. Assim, este estudo 

objetivou compreender aspectos da comercialização do pinhão em São Francisco de Paula, 

RS. Para tanto, realizou-se entrevistas estruturadas e semi-estruturadas com 56 agentes 

ligados a comercialização do pinhão. Identificou-se a existência de canais longos e canais 

curtos. Observou-se que pinhão in natura é vendido nos dois tipos de canais. Contudo, 

quando o pinhão é vendido via canais curtos o preço praticado pelo produtor primário é mais 

elevado. Contrariamente, os produtos derivados de pinhão são vendidos, exclusivamente, em 

canais curtos. Constatou-se ainda, que na região estudada os canais longos de comercialização 

de pinhão não são estruturados, que o pinhão processado é comercializado, basicamente, por 

agricultores que possuem acesso às feiras e que não há comercialização para os mercados 

institucionais. Tal situação foi relacionada à grande informalidade das relações comerciais, à 

falta de instituições que auxiliem no ambiente organizacional desses canais e a um ambiente 

institucional que desestimula a atividade de coleta. 

Palavras-chave: Extrativismo. Produtos Florestais não Madeireiros. Pinhão. Canais de 

comercialização. 
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Abstract: The brazilian-pine nut is an important source of food and income for rural 

communities which reside in the region of occurrence of Araucaria Forest in Brazil. This 

study aimed to understand the marketing aspects of the brazilian-pine nut in São Francisco de 

Paula, RS. For this, we carried out structured and semi-structured interviews with 56 agents in 

connection with the marketing of this nut. It was identified the existence of short chains and 

long chains. It was observed that the brazilian-pine nut in natura is sold in the both types of 

chains. But the products derived from brazilian-pine nut are sold exclusively in short chains. 

However, when the nut is sold in the short chains the price is higher to the producer. It was 

further observed that in the region studied, the long supply chains of the nut are not 

structured, the processed product is marketed mainly by farmers who have access to fairs and 

there is no marketing of the brazilian-pine nut to the institutional markets. This situation was 

related to the informal trade relations, the lack of institutions to assist in the organizational 

environment of the food supply chains of the brazilian-pine nut and an institutional 

environment that discourages the collection activity. 

Keywords: Extractivism. Non Timber Forest Products. Brazilian-pine nut. Supply chains  
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1. INTRODUÇÃO 

Por muito tempo os produtos florestais não madeireiros (PFNM) permaneceram 

“invisíveis”, ou subvalorizados, consequentemente, sua importância econômica encontra-se 

pobremente documentada (SHANLEY et al., 2002). Este fato decorre da dificuldade de se 

valorar os PFNM, o que é justificado por estes recursos serem utilizados e comercializados de 

maneira informal pelas comunidades locais. Esta utilização informal, em alguns lugares, 

decorre da própria restrição da legislação ambiental. 

Durante a década de 80 os PFNM tornaram-se foco da atenção mundial (LESCURE, 

2000). Desde então, há um crescente reconhecimento do valor econômico (MAHAPATRA; 

TEWARI, 2005; PETERS et al., 1989), social e ecológico (ARNOLD; PÉREZ, 2001) dos 

PFNM, devido ao seu menor impacto sobre os ecossistemas, comparado a outros usos da 

terra, podendo trazer benefícios sociais e econômicos para grupos locais ou mesmo para a 

sociedade em geral. 

Na Floresta Ombrófila Mista, ou Floresta de Araucária, fitofisionomia da Mata 

Atlântica, um produto florestal muito consumido, mas ainda pouco estudado como recurso é o 

pinhão, semente da araucária, componente principal desta fitofisionomia florestal. O pinhão é 

um importante recurso alimentar tanto para a fauna silvestre quanto para o ser humano, 

devido à sua produção ocorrer em uma época de escassez de recursos alimentícios na floresta. 

Segundo alguns antropólogos e historiadores, o pinhão era uma das principais fontes de 

alimentos dos povos indígenas que habitavam o planalto sul (SANTOS, 1973; MABILDE, 

1983; SCHMITZ, 2009; REIS; LADIO, 2012), relatos mostram que a partir do pinhão, os 

índios confeccionavam farinhas, pães e bolos (VIEIRA, 2004; SCHMITZ, 2009). Atualmente, 

a importância socioeconômica e cultural do pinhão está demonstrada nas várias festas do 

pinhão que ocorrem nas cidades da região Sul e Sudeste do país durante o mês de junho. 

Contudo, devido à grande informalidade da comercialização deste recurso pouco se conhece 

sobre seus canais de comercialização e seus agentes. 

Neste sentido, este estudo visou compreender os aspectos da comercialização do pinhão 

em São Francisco de Paula, RS, por ser, historicamente, o local de maior produção de pinhão, 

no estado do Rio Grande do Sul, segundo o banco de dados agregados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE (IBGE, 2012). 
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2. MÉTODO 

Realizou-se entrevistas de cunho qualitativo e quantitativo, entre abril e agosto de 2011, 

com agentes diretamente ligados à comercialização de pinhão, selecionados de forma não-

aleatória. Foram entrevistados um total de 26 produtores primários, 8 intermediários recentes 

e 2 intermediários antigos, 3 atacadistas e 13 pontos de venda (varejos) e 4 donos de 

restaurantes. Destes 10 pontos de venda, 2 eram grandes varejos, 4 tendas de beira de estrada, 

3 fruteiras, 3 supermercados e a loja da cooperativa de agricultores familiares. Priorizou-se 

entrevistar os intermediários com os quais os extratores mantinham relações comerciais. 

Desta maneira, as entrevistas acerca dos canais de comercialização ultrapassaram os limites 

do município de São Francisco de Paula, sendo realizadas entrevistas em municípios como 

Gramado, Caxias do Sul, Nova Pádua, Farroupilha e Porto Alegre. 

As principais questões abordadas nos roteiros de entrevistas estão relacionadas com os 

preços pagos e recebidos pelo produto; origem, ou área de coleta, e destino do produto; como 

se dá a escolha do fornecedor, relações de troca entre os agentes e estrutura dos recursos 

necessários para a atividade, além de dados históricos. A partir destas informações pode-se 

caracterizar os agentes envolvidos com a comercialização de pinhão bem como descrever os 

canais de comercialização por eles acessados. Para tanto, foram utilizadas estatísticas 

descritivas e cálculo de Mark up de comercialização. O Mark up de comercialização é a 

diferença entre o preço de venda e o preço de compra, possibilitando demonstrar a 

porcentagem que cada agente da cadeia acrescentou ao preço do produto antes de repassá-lo 

ao agente seguinte, nos diversos níveis do sistema de comercialização (MENDES, 2007). A 

fórmula é: 

 

Mark up relativo = [(Pv – Pc)/Pc] x 100 

 

Onde: Pc = Preço de compra; Pv = Preço de venda 
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3. Caracterização dos agentes e dos canais de comercialização 

Em se tratando das relações mercantis, geralmente, os canais de comercialização de 

produtos oriundos do extrativismo podem ser de duas formas: através das cadeias longas ou 

cadeias curtas.  

Os extrativistas (produtores primários) que se inserem nas cadeias longas tornam-se um 

elo da cadeia produtiva como simples fornecedores de matéria-prima ou como fornecedores 

de produtos processados para um intermediário. Já as cadeias curtas locais são esquemas em 

que o produto não tem intermediário, é comprado diretamente do produtor pelo consumidor. 

Dessa forma, a produção e o consumo estão ligados por contatos diretos entre consumidor e 

produtor, segundo a sazonalidade da produção. Com isso, segundo Marsden (2003) criam-se 

novas formas de relações sociais e associações, com padrões alternativos de qualidade, 

favorecendo o ecológico, o artesanal e o local.  

Ainda segundo o autor, existem três formas de cadeias curtas: a face-to-face, a 

proximidade espacial e a espacialidade estendida. A face-to-face consiste na comercialização 

direta entre produtor e consumidor por meio de interação pessoal. A proximidade espacial 

seria quando os produtos são produzidos e vendidos na própria região e os consumidores são 

informados desde o local da produção até o ponto de venda. A espacialidade estendida se dá 

quando os consumidores não são da região em que o produto tem origem, mas têm 

informações sobre o local da produção, seu valor e significado. Todas estas formas são 

encontradas no extrativismo de pinhão, no entanto a forma predominante é a face-to-face, 

devido às feiras existentes. 

Com relação aos agentes foram encontrados em São Francisco de Paula: os produtores 

primários, os intermediários, os varejistas, os atacadistas e os consumidores. No que tange aos 

canais de comercialização foram observados os canais de comercialização longos e os canais 

curtos. Os agentes que participavam dos canais longos eram os produtores primários, os 

intermediários, os atacadistas, os varejistas e o consumidor final, ao passo que nos canais 

curtos identificou-se a presença dos produtores primários, dos varejistas e consumidores 

finais. Cabe ressaltar que nos canais curtos de comercialização, a presença de um varejista é 

incipiente. 

Após esta breve apresentação serão caracterizados os agentes envolvidos com os canais 

de comercialização do pinhão e em seguida os seus canais de comercialização, em São 

Francisco de Paula. 
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3.1. Os Produtores Primários 

Os agentes ligados à produção do pinhão são os chamados coletores ou catadores de 

pinhão. Estes apresentaram diferenças relacionadas à posse e disponibilidade de terra, à 

dependência do extrativismo como fonte de renda, diversificação do sistema produtivo e às 

estratégias de comercialização. 

Constatou-se que a prática da coleta em terras de terceiros é recorrente entre os 

coletores. Isto pode ocorrer em comum acordo com o proprietário, por meio de parcerias e 

arrendamentos, ou sem a autorização prévia do proprietário. Esta última situação tem gerado 

conflitos, pois os proprietários afirmam que suas terras estão sendo invadidas e que “eles 

entram arrebentam a cerca, e fora que, além de levar pinhão, às vezes, me levam uma ovelha 

junto” (Entrevista realizada com agricultor, em maio de 2011). Esta situação é um dos 

motivos pelo qual, atualmente, no Rio Grande do Sul, tem retomado o debate acerca da 

criação de uma regulamentação da coleta do pinhão.  

A coleta do pinhão é uma atividade sazonal e regulamentada pela Portaria Normativa do 

extinto Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF). Esta Portaria Normativa é a 

DC-20 de 1976, a qual estabelece a data de 15 de abril para início da colheita, transporte e 

comercialização do pinhão. No entanto, esta é uma portaria polêmica e pouco respeitada, 

principalmente pelos agentes da produção primária, pois esta portaria fixa uma data que não 

tem muita relação com a realidade da produção segundo os produtores. Estes últimos alegam 

que “até o dia 15 de abril se perde muito pinhão, além disso, existe tipo de pinheiro que 

começa a debulhar antes, como o São José. E também tem ano mais seco que as pinhas 

começam a debulhar mais cedo (...). Não é tirar pinha verde, porque esta não tem valor, é 

tirar pinha da vez” (Entrevista realizada com agricultor em junho de 2011). Tanto que, não 

raro, encontra-se pinhão sendo comercializado ilegalmente antes do dia 15 de abril. Isto 

ocorre porque neste período o preço do quilo do pinhão é mais elevado em decorrência da 

ilegalidade e da menor oferta3. Outro fato que amplifica esta polêmica em torno da data de 

liberação da coleta é a Lei Estadual n° 15.457/2011 de Santa Catarina que, contrariamente à 

DC-20/76, fixa a data de 1° de abril para início da colheita, transporte e comercialização do 

pinhão. 

                                                           
3 Segundo Zechini (2013), a maior oferta de pinhão ocorre entre 1° de maio e 09 de junho, no Planalto 

Catarinense. 
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Além deste regramento, outra lei que influencia diretamente no manejo da araucária 

realizado pelos agricultores4 é a Resolução do CONAMA n°278 de 2001, que proíbe o corte 

de espécies ameaçadas de extinção da Mata Atlântica. A partir desta resolução a araucária 

passa a ser considerada por muitos agricultores como algo indesejável, seja porque a sua 

regeneração pode implicar na inutilização de uma determinada área, ou seja, por uma forma 

de protesto dos agricultores. Muitos afirmam que deixaram de plantar a araucária. 

Assim, como consequência desta resolução, o pequeno agricultor passa a ter a coleta de 

pinhão como única alternativa produtiva para as áreas com araucária, visto que o corte para 

expansão das atividades agrícolas ou para a extração de madeira não são mais permitidos.  

Com esta resolução aliada às novas políticas de valorização de produtos da 

sociobidiversidade e à popularização das festas do pinhão, houve um aumento na demanda 

pelo pinhão e seus derivados, fazendo com que este produto oriundo do extrativismo se 

tornasse uma fonte de renda alternativa para muitos agricultores. Todavia, mesmo com o 

aumento da procura pelo pinhão, o agricultor não planta araucária visando, exclusivamente, à 

coleta de pinhão, pois segundo eles “uma araucária demora pelo menos 15 anos para dar 

pinhão” (Entrevista realizada em agosto de 2011). 

Em relação à comercialização observou-se que aproximadamente dois terços dos 

produtores primários entrevistados vendem o pinhão em canais longos de comercialização 

para um intermediário ou diretamente para os varejistas. Contudo, evidenciou-se que os 

coletores têm aumentado o processamento do pinhão, passando a vender o produto 

diretamente para o consumidor final em locais como a Feira do Agricultor e o Espaço do 

Agricultor, durante a Festa do Pinhão. Ademais, observou-se uma grande variedade de 

produtos à base de pinhão (pão, paçoca, croquete, pastel, bolo, cuca entre outros) sendo 

comercializados nessas feiras. Entretanto, cabe salientar que os produtores primários que não 

comercializam em feiras, não costumam beneficiar o pinhão para venda. Outro fato 

evidenciado é que todos estes produtos são vendidos via canais curtos de comercialização. A 

única exceção é o pinhão in natura que é vendido tanto nos canais curtos, quanto por meio de 

canais longos, o preço praticado do pinhão in natura, conforme o canal de comercialização 

estão explicitados na Tabela 1.  

 

                                                           
4 Estamos utilizando o termo agricultor como lato sensu, isto é englobando também os pecuaristas. 



 

8 

 

Tabela 1 – Preços do quilo do pinhão praticados pelos coletores de pinhão em São 

Francisco de Paula no ano de 2011, conforme o tipo de canal de comercialização 

acessado. 

Tipo de canal de comercialização Preço Praticado Unidade 

Pinhão – Canal Curto  2,00 – 3,00 R$/kg 

Pinhão – Canal Longo 1,00 – 1,50 R$/kg 

Fonte: pesquisa de campo (2011). 

O pinhão quando vendido nos canais curtos é comercializado por um preço mais 

elevado (Tabela 1) e essa diferença de preço decorre da ausência de intermediários e pela pré-

seleção do pinhão que os produtores primários realizam. 

 

3.2 Os Intermediários 

Os intermediários entrevistados são na sua maioria filhos de agricultores, descendentes 

de italianos ou de alemães, que ainda se dedicam à agricultura. São agricultores mais 

capitalizados que os demais e possuem um veículo de transporte de maior porte, como 

caminhão. Todos relatam que realizam a compra de pinhão há muitos anos, pelo menos 10 - 

15 anos.  

Estes podem ser subdivididos em dois tipos: os locais e os externos a comunidade. Os 

intermediários locais são constituídos por pessoas da comunidade que adquirem pinhão de 

agricultores e/ou dos trabalhadores rurais e urbanos, que coletam pinhão em terra de terceiros 

ou áreas públicas e comercializam para outros agentes de outras localidades. Eles podem ser:  

a) Agricultores que coletam pinhão, mas que, ao mesmo tempo, comercializam pinhão de outros 

produtores primários para poder aumentar sua renda e “aproveitar a viagem”. Normalmente, 

repassam o produto para um ou mais pontos de venda nos municípios vizinhos, especialmente 

Caxias do Sul; 

b) Comerciantes locais donos de mercearias que trocam mercadorias (café, açúcar...) por pinhão 

e que repassam para outro intermediário externo à comunidade; 
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c) Pontos de venda como as tendas de beira de estrada ou as fruteiras da cidade de São Francisco 

de Paula, que adquirem pinhão em grande quantidade e revendem tanto para os consumidores 

quanto para varejistas e outros intermediários. 

Os intermediários externos são, em sua maioria, da região de Caxias do Sul ou da região 

Metropolitana de Porto Alegre e costumam comprar o pinhão diretamente dos produtores 

primários (agricultores ou trabalhadores rurais e urbanos) ou mesmo de intermediários locais, 

nos Distritos ou na sede do município de São Francisco de Paula. Usualmente, comercializam 

para atacadistas dos CEASA ou para outros intermediários que fornecem a grandes varejistas.  

Os valores pagos pelos intermediários de pinhão aos agentes primários ao longo da safra 

de 2011 variaram entre R$ 1,00 e R$1,50 o quilo (Figura 1). Contudo, os preços de revenda 

variam conforme o comprador/quantidade comprada, assim, o preço de revenda para outros 

intermediários, atacadistas e pequenos varejistas variou entre R$1,20 e R$2,00 o quilo. 

Segundo os informantes, a revenda é realizada com uma diferença entre R$0,30 e R$0,50/Kg. 

No entanto, os intermediários que repassam para os centros de distribuição de grandes 

varejistas recebem entre R$ 2,00 e R$3,50 o quilo. O Mark up de comercialização obtido por 

este agente pode ser considerado alto, uma vez que quase não ocorrem gastos com o pinhão. 

Em contrapartida, se comparado a outros produtos extrativistas, como a samambaia-preta 

(RIBAS et al., 2008) e o cipó-titica (CARVALHO, 2010), esse Mark up é pequeno. 

Averiguou-se que a revenda para os grandes varejistas ocorre com maior acréscimo de preço, 

devido às exigências destes mercados como entrega em outro município, acarretando, assim, 

maior custo para os intermediários. 

A relação comercial entre os intermediários, locais ou externos, com os demais agentes, 

na sua grande maioria, não envolve nenhum tipo de contrato formal, limitando-se a um acordo 

verbal. Mas ao contrário do que se observa com outros produtos oriundos do extrativismo 

como, por exemplo, a samambaia-preta (RIBAS et al. 2008), o índice de inadimplência é 

baixo. Esta baixa inadimplência está associada às formas de pagamentos da produção, pois o 

pinhão é pago à vista e em dinheiro e, no caso de donos de mercearias, estes relatam que 

muitas vezes trocam pinhão por mercadoria (açúcar, café, sal, e demais produtos de uso 

doméstico). Outrossim, a revenda do pinhão para os outros agentes é à vista e em dinheiro. 

Este regramento informal do modo de pagamento para o pinhão foi relatado também por 

Rambo e colaboradores (2012b) na região de Lages-SC. No entanto, estes acordos verbais 

acarretam outras formas de risco, no caso a não entrega do produto, pois o produto é vendido 
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“para quem chega primeiro com o dinheiro na mão” (Entrevista realizada com um 

intermediário, em maio de 2011). 

 

Figura 1 – Intervalo de preços praticados pelos intermediários inseridos nos canais de 

comercialização do pinhão em São Francisco de Paula, para o ano de 2011. 

 

R$2,00 –
R$2,50

R$1,50 –
R$2,00 Pontos de 

vendas

Consumidor

Intermediário Intermediário
Produtor 
primário

R$1,00 –
R$1,50

Grande varejo

R$2,00-
R$3,50

R$1,30 –
R$1,90

CEASAR$1,20 –
R$1,80

 

Fonte: pesquisa de campo (2011). 

Segundo os entrevistados, os critérios de qualidade do pinhão exigidos por estes agentes 

são: a) o pinhão ser recém-debulhado; b) baixo nível de incidência de broca-do-pinhão5; c) 

estar maduro; e, d) não ser pinhão coletado do chão, pois afirmam que estes deterioram mais 

rapidamente. O único critério que não é exigido por todos os compradores é a forma de 

triagem do pinhão. A forma de triagem exigida variará conforme o armazenamento do 

intermediário. Se o intermediário não armazena o pinhão em câmera fria, a exigência é que o 

pinhão seja triado a seco, isto é, manualmente ou com instrumento adaptado, pois se o pinhão 

for triado na água o valor pago pelo quilo do pinhão será menor. Todavia, se o intermediário 

armazenar em câmera fria, a triagem pode ser feita na água. Tal distinção ocorre porque o 

pinhão triado na água quando não armazenado em câmera fria, sofre alteração na coloração da 

casca e, por conseguinte, perde valor de venda. Além disso, se a temperatura aumentar 

                                                           
5 Cydia (Laspeyresia) araucariae é uma Lepitoptera, da família Tortricidae e é relatada como a principal praga 

da araucária. Este inseto em fase de lagarta danifica os órgãos reprodutivos da araucária, sendo que os ataques 

mais severos ocorrem na semente, o pinhão. Ver: EMBRAPA. Incidência e danos da broca-do-pinhão Cydia 

araucariae (Pastrana), em sementes de araucária. Comunicado Técnico, Colombo, 2011. 
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durante os dias subsequentes à triagem há o risco de brotação destes pinhões, aumentando, 

assim, as porcentagens de perdas. 

Constatou-se que os intermediários que entregam para grandes varejistas, exigem 

amostras de pinhão de seus fornecedores. Isto ocorre porque o padrão de qualidade 

estabelecido é maior e estes intermediários costumam ser mais exigidos neste aspecto. 

 

3.3 Os Atacadistas 

Os atacadistas de pinhão são agricultores ou filhos de agricultores que possuem um 

local de comercialização no CEASA (Box) de Porto Alegre ou de Caxias do Sul. Estes 

adquirem o pinhão tanto diretamente dos produtores primários quanto dos intermediários. 

Estes atacadistas, normalmente, possuem dois ou três fornecedores fixos e os demais 

são fornecedores eventuais. Segundo relatos, os fornecedores fixos são aqueles com laço de 

confiança já estabelecidos, pois sempre entregam pinhão de boa qualidade. Por outro lado, os 

fornecedores eventuais são: “quem passa oferecendo, olho a qualidade do pinhão, faço 

questão de trocar de saco, tanto para ver os pinhões debaixo quanto para ver se não tem 

nada no meio, como pedra, porque tem uns catadores de pinhão que são sacana” (Entrevista 

realizada em agosto de 2011). Os critérios de qualidade exigidos pelos atacadistas para a 

compra do pinhão são os mesmos utilizados pelos demais agentes.  

O pinhão é armazenado em sacos de 60kg, pois os atacadistas envolvidos com os canais 

de comercialização de pinhão que partem de São Francisco de Paula não possuem câmera fria. 

Segundo um deles apenas os grandes intermediários de pinhão tem câmara fria para 

armazená-los. Seus principais clientes são intermediários, que fornecem para pequenos 

varejos tanto em Porto Alegre e Caxias do Sul quanto para outros municípios onde não há 

produção de pinhão (Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Mostardas, Cuiabá, foram cidades 

mencionadas), e varejistas que compram diretamente no CEASA. 

Quanto aos preços praticados pelos atacadistas, estes variam entre R$1,00 e R$1,90/kg 

para compra e entre R$1,50 e 2,50/kg para venda, em 2011. Segundo os relatos, o valor 

estabelecido para a venda pode variar conforme a quantidade negociada. A margem destes 

agentes varia entre R$0,50 a R$0,70 por quilo. Esta margem pode ser considerada 

relativamente alta (Mark up de 50%), uma vez que os gastos diretos e indiretos com o pinhão 

por estes agentes são baixos. Os custos diretos concernem ao transporte e costumam ser 
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baixos, pois, como afirmam os atacadistas “o pinhão aproveita a viagem” tendo os atacadistas 

mais custos indiretos como ao aluguel do Box no CEASA do que os custos a ele relacionados. 

 

3.4. Os Pontos de Venda 

Os pontos de venda foram divididos em: tendas de beira de estrada, pequenos e médios 

varejos e grandes varejos. Nos pequenos e médios varejos estão incluídos os mercados, as 

mercearias e as fruteiras, enquanto os grandes varejos compreendem as redes de 

supermercados com centros de distribuição próprios. 

 

3.4.1. Tendas de Beira de Estrada 

Os vendedores de beira de estrada são filhos de pequenos agricultores ou de 

trabalhadores rurais que migraram para os centros urbanos durante as décadas de 1970 e 1980. 

Estes vendedores coletam pinhão há mais de 10 anos, nos últimos anos, com o aumento do 

turismo na região e a retomada da Festa do Pinhão, passam a montar tendas na beira da 

estrada para vender pinhão, e em alguns casos, mel, artesanato, salame. Nesta forma de 

comércio foram identificadas as tendas fixas e temporárias. As tendas fixas são de alvenaria 

ou de madeira, bem estruturadas com prateleiras, balcões e, além de pinhão, vendem mel, 

doces e artesanatos. As tendas temporárias são a maioria e se estabelecem apenas nos meses 

de inverno. Estas tendas são construídas com madeira e lona, podendo, às vezes, ser 

improvisada no porta-malas de automóvel de passeio. Nelas se comercializa apenas pinhão, 

salvo algumas exceções onde se vende também mel e artesanato. 

Atualmente, observa-se a especialização de uma família no comercio de pinhão na beira 

da estrada. Estes vendedores mais especializados adquiriram câmera fria para armazenar o 

pinhão, além de possuírem mais de uma tenda, sendo estas localizadas em diferentes estradas 

de rodagem. 

Constatou-se ainda a agregação de valor ao pinhão por meio de processamentos. O 

pinhão processado é vendido em sacos de 500g, a R$5,00/saco, ou cozidos em pequenas 

porções, a R$2,50. Estas formas de agregação de valor permitem ao dono da tenda uma 

margem maior, que pode ser considerada alta, pois os custos para essas agregações de valor 

(processamento e cozimento) do pinhão são baixos e contam basicamente com a mão de obra 

familiar. 
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O preço de compra do pinhão por estes vendedores varia entre R$1,20 e R$1,60/kg e o 

preço de venda ao consumidor varia entre R$2,00 e R$3,00/kg. Neste caso, o Mark up de 

comercialização dos donos de tenda é relativamente alto, visto que, o pinhão é vendido de 

maneira informal, e os gastos indiretos das tendas são menores do que de um varejo 

legalizado ou de um atacadista.  

Ademais, evidenciou-se outra forma de agregação de valor que tem sido muito comum 

nas tendas, é a seleção do pinhão por variedade ou por tamanho, podendo este ser vendido 

entre R$5,00 e R$10,00/kg. A margem obtida por meio da seleção pode ser considerada alta, 

uma vez que para selecionar os pinhões não envolve custos diretos e a margem pode alcançar 

50% a mais do que com a venda convencional do pinhão por quilo. Constatou-se que, dentre 

os pinhões mais valorizados estão os pinhões graúdos e os da variedade Kaiuvá6.  

Evidenciou-se, ainda, que os principais clientes destas tendas são turistas que 

frequentam a região.  

 

3.4.2. Pequenos e Médios Varejos 

Os pequenos e médios varejos são compostos por mercados, mercearias e fruteiras. 

Observou-se que esses varejos de São Francisco de Paula não possuem fornecedores fixos. 

Esta ausência de fornecedores fixos pode ser explicada pela elevada oferta de pinhão do 

município aliada à grande quantidade de catadores (produtores primários). Esta constatação 

corrobora com os dados de Vieira-da-Silva (2006) para os varejos do município de Caçador, 

SC. 

Como visto no caso dos intermediários, a forma de pagamento dos fornecedores é feita 

à vista e em dinheiro. Geralmente estes pequenos e médios varejos não costumam armazenar 

o pinhão, pois a quantidade adquirida varia de acordo com as vendas semanais. Os pequenos 

varejistas são unânimes em afirmar que seus principais clientes são os turistas: “o pessoal da 

cidade não compra pinhão em supermercado ou fruteiras, isso quem faz é turista ou gente 

que se mudou pra cá há pouco e não conhece ninguém ‘lá de fora’” (Entrevista realizada em 

abril de 2011).  

O preço de compra do pinhão pelos pequenos varejistas varia entre R$1,30 e R$2,00/kg 

e o preço de venda ao consumidor varia entre R$2,00 e R$3,00/kg. Como visto, o Mark up de 

                                                           
6 Kaiuvá é uma variedade de pinhão reconhecida na região como sendo mais saborosa do que as demais. 



 

14 

 

comercialização dos pequenos varejistas com o pinhão é elevado e, mesmo que outros custos 

do estabelecimento sejam contabilizados no preço de venda do pinhão, não se pode esquecer 

que estes estabelecimentos o adquirem sem nota de produtor e, portanto, livre de qualquer 

tributo. 

Cabe ressaltar que, apesar de pouco usual, alguns varejos estão vendendo pinhão moído 

e congelado como uma forma de agregar valor. O processamento do pinhão é realizado de 

maneira artesanal e informalmente. Os principais clientes são donos de restaurantes, pousadas 

e turistas. O pinhão moído é vendido em sacos de 500g com preço entre R$4,00 – 

R$5,00/saco.  

 

3.4.3 Grandes Varejos 

Nos grandes varejos entrevistados, constatou-se a ocorrência de fornecedores fixos. Os 

critérios para a escolha do fornecedor são: qualidade do produto, estrutura do fornecedor e 

apresentação de nota do produtor. Segundo o responsável pela compra de pinhão, eles são 

obrigados a exigir nota, o que acarreta uma diminuição da competitividade na venda do 

pinhão. 

Outro fator que diferencia os grandes varejos dos demais é a necessidade de contrato 

formal entre o fornecedor e o varejo. Segundo o responsável pela compra do pinhão de um 

grande varejo, neste contrato não consta a quantidade que será comercializada, mas o produto 

a ser comercializado, o local da entrega e a taxa de reposição7. A taxa de reposição do pinhão, 

em 2011, ficou estipulada em 16%. A referência no contrato a um local de entrega ocorre 

porque as redes varejistas possuem um Centro de Distribuição (CD) e, portanto, o pinhão é 

entregue no CD da rede varejista que se encarrega de abastecer suas lojas. Eventualmente, 

podem ocorrer entregas diretamente nas lojas. Evidenciou-se que para uma determinada rede 

de supermercado com filial em São Francisco de Paula, o fornecedor do próprio município faz 

a entrega do pinhão no CD da rede em Esteio. E depois, juntamente com outras mercadorias, 

o pinhão retorna ao município para ser entregue na loja local. 

O preço de compra dos varejistas variou entre R$2,00 e R$3,50 o quilo do pinhão. O 

valor de venda no grande varejista de São Francisco de Paula foi, em média, de R$3,00/kg e 

no grande varejo em Porto Alegre foi, em média, R$6,00/kg. Numa das maiores redes 

varejistas do Rio Grande do Sul, foram comercializadas cerca de 100 toneladas de pinhão no 

                                                           
7 Esta taxa é uma maneira de repassar para o fornecedor parte dos custos com logísticas e perda de produto. 
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ano de 2011. Segundo relato do gerente de compra desta rede, o preço do pinhão é praticado 

conforme a oferta, “... pinhão não dá igual todo ano, então o preço vem pra gente e a gente 

tenta negociar um pouco, mas não é a gente que faz.” (Entrevista realizada em maio de 2012).  

No primeiro caso, o Mark up do varejo de São Francisco de Paula é pequeno, pois gira 

em R$1,00/kg, e deste valor deve ser descontado os custos diretos, ICMS, e os indiretos, 

funcionários, luz. Já no varejo em Porto Alegre o Mark up é maior, chegando a quase 100% 

do valor de compra, embora desta margem deve-se descontar os custos indiretos e os diretos 

com armazenamento, imposto e transporte dos CDs para as lojas. Um dos motivos por esta 

diferença de margem entre os grandes varejos é o local onde eles estão localizados, pois em 

São Francisco de Paula o grande varejo compete diretamente com os coletores, tendas de 

beira de estrada e pequenos varejos que comercializam pinhão de maneira informal, tendendo 

a manter baixos os preços praticados. 

 

3.5. Restaurantes 

Os donos de restaurantes são responsáveis pelo beneficiamento do pinhão em São 

Francisco de Paula. A compra de pinhão por estes donos de restaurantes está relacionada à 

oferta em seus estabelecimentos de pratos feitos à base de pinhão, como paçoca, churrasco, 

entrevero e outros, oferecidos aos clientes. A compra do pinhão de duas formas. A primeira é 

o pinhão in natura de “quem vem oferecer”, não tendo, portanto, fornecedor fixo, devido à 

grande oferta do produto, sendo esta a forma mais comum. A segunda é a compra de pinhão 

moído direto do fornecedor, alegando que se fizerem o processamento no estabelecimento há 

necessidade de contratação de pessoas. O valor de compra do pinhão in natura variou entre 

R$1,50 e R$2,00/kg, ao passo que o valor de compra do pinhão moído foi de R$8,00/kg, em 

2011. 

Na culinária à base de pinhão servida nos restaurantes a única que é comum a todos é a 

paçoca de pinhão - prato típico da região serrana. Outros pratos muito apreciados são o 

“hambúrguer”, churrasco, além do bolinho de pinhão que costuma ser servido como aperitivo. 

Quando questionados sobre quando iniciou a oferta de pratos à base de pinhão afirmam que a 

paçoca sempre foi feita, mas que com popularização da Festa do Pinhão e o conseqüente 

aumento do turismo ocasionou a invenção de novos pratos. 

A comercialização do bolinho de pinhão foi iniciativa de um dono de restaurante que 

começou a oferecer o produto como petisco. Com a boa aceitação, logo os clientes 
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começaram a fazer encomendas. Hoje, além de consumir os bolinhos no local, é possível 

comprá-los congelados. O responsável pela produção dos bolinhos estima que sejam 

produzidos mais de 30 mil bolinhos de pinhão por ano, os quais são vendidos congelados ou 

oferecidos em restaurantes e bares de Caxias do Sul e São Francisco de Paula. A Figura 2 

ilustra como ocorrem estes fluxos. 

 

Figura 2 – Canal de comercialização do bolinho de pinhão, da produção primária ao 

consumidor final, com os preços praticados no ano de 2011, em São Francisco de Paula, 

RS. 

 

Legenda:
Agregação de valor – Bolinho de pinhão

Venda para consumo no local

Venda da porção congelada
Venda de porção com 6 unidadesValor da porção com 6 unidades

Transformação do pinhão em bolinhos

Produtor 
primário

Restaurante

ConsumidorProcessamento Intermediário

Consumidor

R$1,30/kg R$4,50

R$6,00

R$4,50

R$6,00

ConsumidorR$6,00

Consumidor
R$7,00

 

Fonte: pesquisa de campo (2011). 

Portanto, como descrito na Figura 2, o restaurante que transforma o pinhão em bolinho 

adquire o pinhão diretamente dos produtores primários a um valor médio de R$1,30/kg. O 

processamento é realizado na cozinha do estabelecimento, onde o pinhão é cozido, 

descascado e moído e para a confecção do bolinho propriamente dito, outros ingredientes 

ainda são adicionados. Quando prontos, são devidamente acondicionados em embalagens com 

6 unidades e congelados. A embalagem pode ser comprada no atacado a R$4,50, enquanto o 

consumidor pode comprar a embalagem do produto congelado a R$6,00 ou pode consumir em 
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bares ou restaurantes a R$9,00 a porção (6 unidades). Nos demais restaurantes entrevistados 

que comercializam este produto o preço para consumo no local é, em média, R$7,00/porção e 

de R$6,00 a porção congelada. 

No primeiro caso a margem é de 55,56% e no segundo, 33,33%. Observa-se para os 

dois casos um Mark up de comercialização relativamente baixo e que se assemelha à margem 

do pinhão in natura. Possivelmente, isso ocorre porque os restaurantes utilizam os bolinhos 

de pinhão como um atrativo para os consumidores frequentarem os seus estabelecimentos. 

 

4. OS CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PINHÃO IN NATURA 

Durante a pesquisa observou-se que para o pinhão vendido in natura existem 12 

diferentes canais de comercialização, onde cada canal possui diferentes agentes até o produto 

chegar ao consumidor final, fato similar foi relatado por Santos et al. (2002) no Paraná e por 

Vieira-da-Silva (2006) em Caçador, SC.  

Esta grande variedade de canais existentes é um reflexo da falta de estruturação do canal 

de comercialização deste produto e da informalidade da atividade, fato comum a muitos 

produtos oriundos do extrativismo e, ao mesmo tempo, da grande demanda existente para o 

pinhão durante os meses de inverno, nos estados da região Sul.  

Esta diversidade de canais aliada à grande demanda faz com que o produtor primário 

não fique dependente de poucos intermediários, como acontece com produtores primários de 

outros produtos extrativistas (RIBAS et al., 2008; CARVALHO, 2010). Infelizmente, a 

informalidade da atividade é marcante em meio a esta variedade de canais. As consequências 

disto são percebidas no desconhecimento da importância real da atividade para os agentes 

envolvidos e na dificuldade de criação de políticas públicas específicas para o produto, bem 

como para os agentes. 

O desconhecimento decorrente da informalidade da atividade se reflete nas estatísticas 

oficiais. A produção de pinhão estimada pelo IBGE para o ano de 2011 foi de 74 toneladas 

(IBGE, 2013), ao passo que a produção chegou acerca de 220 toneladas, no mesmo período, 

de acordo com as entrevistas realizadas em São Francisco de Paula (Pesquisa de campo, 

2011). 

A discrepância entre a quantidade comercializada apontada pelo IBGE e a informada 

nesta pesquisa pode estar associada ao método aplicado por este Instituto. Segundo o 
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Relatório Metodológico do IBGE (2002), o método aplicado consiste de duas etapas: a coleta 

dos dados e a fase crítica e processamento dos dados. A coleta dos dados é realizada mediante 

a aplicação de um questionário e consultas periódicas às fontes, seguidas pela análise crítica 

qualitativa que consiste em: 

Garantir a consistência dos dados informados. Nesta fase é observada a variação 

percentual entre os valores do ano anterior e do ano-base da pesquisa. Essas informações são 

comparadas a fim de que sejam detectadas diferenças extremamente discrepantes entre os dois 

anos. Nesses casos, a metodologia das pesquisas recorre-se ao bloco de observações do 

questionário buscando-se os devidos esclarecimentos. Caso não existam tais esclarecimentos, 

é feita consulta às Unidades Estaduais para confirmação ou retificação dos dados (IBGE, 

2002, p. 48 – 49). 

Sendo assim, a crítica qualitativa aplicada neste caso pode ter influenciado fortemente o 

resultado obtido pelo IBGE, uma vez que desconsidera a oscilação produtiva entre as safras – 

aspecto ecológico muito conhecido pelos produtores de pinhão e já demonstrado em algumas 

pesquisas (MANTOVANI et al., 2004; VIEIRA-DA-SILVA; REIS, 2009; ZECHINI et al., 

2012; ZECHINI, 2013). Cabe salientar, que a oscilação na produção de pinhão pela araucária 

ainda não é bem compreendida pelos pesquisadores da área, contudo pode-se inferir que, para 

estimar a quantidade de pinhão comercializada num determinado local, a crítica qualitativa 

não é o método mais indicado, pois pode encobrir anos de baixa e de alta produção. 

Além dos aspectos ecológicos, a diferença encontrada também está associada à falta de 

entrega de nota do produtor na comercialização do pinhão pelos produtores primários de São 

Francisco de Paula. Constatou-se durante as entrevistas que, em muitos casos, o agente que 

entrega a nota do produtor é o intermediário ou os atacadistas e, nem sempre, estes são de São 

Francisco de Paula. Portanto, parte do pinhão oriundo de São Francisco de Paula é 

contabilizado nas estatísticas de outros municípios. 

Na Figura 3 encontram-se os canais curtos e longos de comercialização. Nos canais 

curtos, o pinhão e produtos derivados são comercializados diretamente pelo produtor, 

principalmente, em feiras. Já, nos canais longos são evidenciados uma grande quantidade de 

agentes, alguns, com duplos papéis e ainda, vários possíveis canais, ocorrendo, muitas vezes, 

a presença de mais de um intermediário (local ou externo), os chamados intermediários de 1ª, 

2ª e de 3ª ordem. 
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Figura 3 – Os canais de comercialização de pinhão e seus agentes em São Francisco de 

Paula-RS, para o ano de 2011. 

 

Fonte: pesquisa de campo (2011). 

 

Os intermediários de primeira ordem são os responsáveis pelo recolhimento ou 

recebimento do pinhão dos produtores primários. Estes intervêm nos canais de 

comercialização implementando diferentes estratégias: venda direta do produto para o 

consumidor ou para varejos da região ou para o intermediário de segunda ordem. Os 

intermediários de 2° ordem são aqueles que procedem à segunda intermediação do produto, 

estes abastecem os atacadistas, os varejos, mas também realizam venda direta ao consumidor. 

Enquanto que, o intermediário de terceira ordem são os que procedem à terceira 

intermediação do produto, geralmente, estes intermediam as relações entre os atacadistas e 

pequenos varejos. 

Os 10 primeiros canais descritos na Figura 3 podem ser considerados como sendo 

canais longos, enquanto os canais 11 e 12 são considerados como sendo os canais curtos. E, 

nestes canais curtos podem ser comercializados também, além do pinhão, produtos à base de 

pinhão, como pães, bombons, bolachas entre outros produtos. Cabe ressaltar, que o canal 1 



 

20 

 

pode ser também, em alguns casos, considerado canal curto, dependendo da relação que se 

estabelece entre os agentes. 

Os canais curtos para a comercialização do pinhão processado são relativamente 

recentes, tendo iniciado há 15 - 20 anos na região de Lages-SC. Contudo, em estudos sobre 

comercialização de pinhão realizados na primeira década dos anos 2000 não há relatos sobre a 

comercialização de pinhão processado (SANTOS et al., 2002; VIEIRA-DA-SILVA, 2006). 

No entanto, Vieira-da-Silva (2006) relata iniciativas pontuais durante a Festa do Pinhão em 

Lages-SC. Em São Francisco de Paula-RS esta comercialização de pinhão processado é mais 

recente e se intensificou nos últimos anos com a popularização da Festa do Pinhão. 

A Festa do Pinhão, assim como outras festas em São Francisco de Paula, tem como 

objetivo principal fomentar a cadeia produtiva do turismo no município, entretanto, acarretou 

também uma maior valorização do produto. Esta valorização pode ser associada à maior 

divulgação do produto aliada a uma valorização dos produtos da sociobiodiversidade. Assim, 

em decorrência destes fatos muitas receitas antigas foram resgatadas, bem como novas 

receitas estão sendo criadas e divulgadas durante a festa. Ademais, como já mencionado no 

inicio do artigo, a Emater local e a prefeitura organizam um espaço para o produtor rural 

dentro da festa e, neste espaço, os agricultores comercializam seus produtos. 

Além disso, a própria prefeitura acaba sendo uma grande compradora de pinhão, pois 

realiza distribuição do produto cozido aos visitantes durante a festa. Segundo o responsável 

pela compra de pinhão, são comprados “até a festa cerca de 7 toneladas, e depois vai se 

comprando conforme a movimentação da festa, varia no total entre 9 e 12 toneladas por ano 

(...) Paga-se o preço de mercado, este ano (2011) está saindo em torno de R$1,50/kg” 

(Entrevista realizada em maio de 2011). Portanto, a festa serve como divulgação do pinhão e 

seus derivados. 

Constata-se que os canais curtos com processamento do pinhão são utilizados apenas 

por produtores primários que são agricultores/pecuaristas, não sendo observado nenhum tipo 

de processamento por trabalhadores rurais e urbanos que coletam pinhão. Possivelmente, isso 

ocorre porque estes últimos não têm acesso às feiras e, portanto, comercializam o pinhão 

principalmente nos canais longos. 

Evidencia-se ainda que quanto mais longo o canal, menor é a margem do produtor 

primário e dos demais agentes. Enquanto que, quando o pinhão é comercializado nos canais 

curtos, maior é a margem do produtor primário e menor é o preço pago pelo consumidor final. 
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No entanto, constatou-se que o preço é formado principalmente pela safra local, havendo uma 

negociação entre o produtor primário e o intermediário. Nesta negociação, as forças que 

influenciam na formação do preço estão sistematizadas na Figura 4 que segue. 

Dentre as forças internas de ação direta e imediata nos agentes estão: a situação 

fundiária do coletor, a necessidade de contratação de mão de obra para auxílio na coleta, a 

necessidade de gastos extras com transporte, armazenamento e a tributação do produto, o 

recolhimento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Assim, quanto 

mais elevados forem estes custos, consequentemente, maior será o preço do quilo do pinhão. 

Entre as forças externas, de ação indireta, estão: a política ambiental estadual e federal, 

a política agrícola, a política de valorização dos produtos da sociobiodiversidade, as 

condições climáticas e a alternância da produção. 

O recolhimento do ICMS não é uma realidade para todos os agentes, pois grande parte 

do pinhão é comercializada por catadores que são trabalhadores urbanos e rurais e que, muitas 

vezes, não possuem nota de produtor. No entanto, mesmo os agricultores entrevistados não 

entregam nota de produtor, de acordo com as entrevistas aproximadamente 90% dos 

agricultores não emitem nota do produtor e os poucos que emitem, fazem apenas sobre parte 

das vendas. Apenas o pinhão comercializado dentro do CEASA ou pelos grandes varejistas 

tem a obrigatoriedade de nota. Cabe ressaltar que, em Santa Catarina, a Lei Estadual nº102, 

aprovada em abril de 2011, que isenta os produtores do pinhão de pagamento de ICMS, fez 

com que a remuneração do agricultor melhorasse em 19,5%, em 2011(RAMBO et al., 2012b). 
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Figura 4 – Forças internas, de ação direta e imediata nos agentes, e externas, de ação 

indireta, que influenciam na formação do preço do pinhão conforme os agentes do canal 

de comercialização, em São Francisco de Paula, para o ano de 2011. 

 

Fonte: pesquisa de campo (2011). 

 

Outra taxa mencionada por fornecedores de grandes varejos foi o que eles chamaram de 

taxa de reposição. Esta taxa é uma maneira de repassar para o fornecedor parte dos custos 

com logísticas e perda de produto, pois a entrega da mercadoria, no caso das grandes redes 

varejistas, ocorre numa central de distribuição e, nem sempre diretamente nas lojas. 

No que concerne à política ambiental, esta pode interferir na escolha do produtor em 

manter a araucária em sua propriedade, isto é, as leis ambientais podem estimular ou 

desestimular o agricultor em manter em sua propriedade uma área de mata. Além disso, a 

política ambiental pode interferir na burocracia para a coleta, transporte e comercialização dos 

produtos oriundos dos remanescentes florestais, exigindo cadastramento, documentação 

específica para transporte e comercialização. No caso do pinhão, isso não é uma realidade. 

Entretanto, o debate sobre uma normatização da coleta no Rio Grande do Sul teve início entre 

2010 e 2012, e questões como o cadastramento de coletores e a documentação para transporte 

estão em pauta. Tal normatização pode desestimular a coleta ou então estimular ainda mais a 

informalidade da atividade. Por enquanto, para o pinhão, a única regra controlada pelos 
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órgãos ambientais de fiscalização é a data estabelecida para o início da coleta, transporte e 

comercialização. 

A ampliação de políticas públicas voltadas para os produtos da sociobiodiversidade 

geraram inquietações no sentido de formalizar práticas adequadas de manejo sustentável e de 

conservação de determinados recursos genéticos. No caso do pinhão, políticas visando 

normatizações ou diretrizes para uma coleta sustentável de pinhão, não estão ocorrendo 

apenas no Rio Grande do Sul. Segundo Zechini (2013), como resultado foi criado um projeto 

denominado “Construção participativa de diretrizes para o Manejo Sustentável do Pinhão 

(Araucaria angustifolia) a partir de uma visão da conservação da floresta com araucária e do 

uso do pinhão”. Este projeto está sendo desenvolvido pelo Instituto Amigo da Reserva da 

Biosfera da Mata Atlântica (IA-RBMA) através do Programa “Mercado Mata Atlântica – 

RBMA” e financiado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) por meio do Subprograma 

de Projetos Demonstrativos (PDA). Tal projeto encontra-se no âmbito do Plano Nacional de 

Promoção dos Produtos da Sociobiodiversidade (PNPSB) e tem o intuito de compor o Anexo 

da Instrução Normativa Conjunta n° 17 de 28/05/2009 pelo MMA/MAPA para a orientação 

do extrativismo orgânico do pinhão. As diretrizes estabelecidas neste projeto são, até o 

momento, o resultado prático de uma mobilização dos mais diversos atores sociais 

(comunidades rurais de agricultores familiares, coletores, pesquisadores e membros do poder 

público), que envolveu discussões importantes (ZECHINI, 2013).  

Assim, as políticas agrícolas, ambientais e de valorização dos produtos da 

sociobiodiversidade aliadas às entidades que auxiliam no aspecto organizacional como ONGs, 

organizações governamentais, universidades, podem fazer com que o preço do pinhão se 

eleve, uma vez que tais forças podem fazer com que o produtor primário opte por 

comercializar em canais curtos com agregação de valor.  

No entanto, em São Francisco de Paula constatou-se a ausência de articulações que 

poderiam auxiliar no ambiente organizacional dos canais de comercialização do pinhão, fato 

que não ocorre na região de Lages-SC e que ilustra o potencial da espécie para auxiliar a 

impulsionar o desenvolvimento da região. Nesta região de Santa Catarina, uma ONG e uma 

Cooperativa que prestam assessoria aos agricultores que produzem com base ecológica, 

debatem desde 2010 o crédito específico para o pinhão e também o zoneamento para espécie 

(dados não publicados), e com isso conseguiram garantir a venda do pinhão para o PAA - 

formação de estoque e doação simultânea (VIEIRA-DA-SILVA et al., 2011; RAMBO et al., 

2012a). Ademais, com tal articulação, organizaram uma agroindústria para o processamento 
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do pinhão. Esta está localizada em Urubici e beneficia não apenas os agricultores diretamente 

envolvidos com a agroindústria, mas também outros que auxiliam a suprir as demandas de 

pinhão, comercializando pinhão para os agricultores envolvidos com a agroindústria 

(RAMBO et al., 2012b). Por estas ações constatou-se um aumento no preço do quilo do 

pinhão onde o intermediário pagou R$1,50/kg, enquanto o preço do pinhão comercializado 

para o PAA formação de estoque foi R$1,75/kg à vista e o preço da comercialização para 

PAA doação simultânea foi R$2,10/kg a prazo. Este aumento de preço, mesmo no pagamento 

a prazo, fez com que muitos agricultores preferissem vender para o PAA ao invés dos 

intermediários locais, fazendo com que alguns intermediários renegociassem o preço de 

compra para não ficarem sem o produto (RAMBO et al., 2012b).  

Rambo e colaboradores (2012b) observaram que o endividamento do agricultor é um 

fator importante na decisão sobre a comercialização do pinhão para o PAA ou para o 

intermediário. Quando o preço do PAA é maior em relação ao intermediário e quando não há 

dívida imediata a ser paga, os agricultores familiares, de modo geral, começam a dar 

preferência à comercialização para o PAA, mesmo quando o pagamento não é à vista. Assim, 

a regra informal de pagamento à vista ocorre em virtude das dívidas adquiridas ao longo do 

ano. Caso não haja dívidas, o que influencia a decisão dos agricultores é o preço e a garantia 

do recebimento. Neste caso, o PAA torna-se um canal de comercialização estratégico 

(RAMBO et al., 2012b). 

Apesar de tal situação não ocorrer na região estudada, ela serve de exemplo de como o 

ambiente organizacional pode agir sobre os canais de comercialização do pinhão e, por 

conseguinte, na formação do preço.  

Além destas questões diretas e indiretas, há ainda as condições climáticas que podem 

influenciar a produção do pinhão, aumentando ou reduzindo a oferta do produto. Por 

exemplo, chuva na época de polinização fará com que a produção diminua e, 

consequentemente, que o preço aumente, por diminuição da oferta. Ou então, temperaturas 

elevadas durante a safra acarretam a diminuição no consumo do pinhão, podendo ocasionar 

uma redução do preço por falta de demanda. 

Assim, todas as questões sistematizadas na Figura 4 e exemplificadas nos parágrafos 

acima podem influenciar direta ou indiretamente na formação do preço do quilo do pinhão, 

seja por aumentar ou diminuir a oferta, seja por aumentar ou diminuir a demanda. A seguir na 
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Tabela 2 serão demonstradas as faixas de valores praticadas pelos agentes e a amplitude nos 

Mark up de comercialização. 

 

Tabela 2 – Faixas de preços praticados pelos agentes envolvidos com os canais de 

comercialização do pinhão e as menores e maiores Mark up de comercialização 

observadas, em São Francisco de Paula, RS, 2011. 

 Produtor 

primário 

Intermediário 

(local ou 

externo) 

Atacadista Tenda de 

beira de 

estrada 

Pequeno e 

médio varejo 

Grande 

Varejo 

Consumidor 

final 

Preço compra 

(R$) 

---- 1,00 – 

1,90 

1,20 – 

1,80 

1,20 – 

1,60 

1,30 – 

2,00 

2,00 – 

3,50 

2,00 – 

6,00 

Preço venda (R$) 1,00 – 

3,00 

1,20 – 

2,50 

1,50 – 

2,50 

2,00 – 

2,80 

2,00 – 

3,00 

3,00 – 

6,00 

----- 

Menor Mark up 

comercialização 

---- 20% 25% 53,8% 33,3% 50% ---- 

Maior Mark up 

comercialização 

---- 66,7% 66,7% 86,7% 92,3% 100% ----- 

Fonte: pesquisa de campo (2011). 

Por fim, cabe ressaltar que a partir dos dados expostos na Tabela 2, constatou-se que os 

preços praticados pelos agentes envolvidos nos canais de comercialização do pinhão possuem 

Mark up de comercialização mais equitativos quando comparados a outros produtos oriundos 

do extrativismo, como xaxim (MIELKE, 2002), bromélias (SANTOS et al., 2005), 

samambaia-preta (RIBAS et al. 2008), óleo de andiroba (SANTOS; GUERRA, 2010), óleo de 

copaíba (SANTOS; GUERRA, 2010), castanha-do-Pará (CARVALHO, 2010) e cipó-titica 

(CARVALHO, 2010). No pinhão, o agente com maior Mark up de comercialização são os 

grandes varejos, com 100%, não ocorrendo agentes com Mark up maior que 100% (Tabela 2), 

enquanto que em outros produtos oriundos do extrativismo, constata-se a existência de 

agentes que possuem Mark up maiores de 150% podendo chegar até 300%, dependendo da 

espécie. Possivelmente, esta maior equidade acontece no pinhão devido à grande demanda, 

maior proximidade aos centros comerciais e urbanos e maior simetria de informação. 
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De modo geral, constatou-se que, na região estudada, os canais longos de pinhão não 

são estruturados, que o pinhão processado é comercializado, basicamente, por agricultores 

que possuem acesso às feiras e que não há comercialização de pinhão para os mercados 

institucionais. Tal situação parece estar relacionada à grande informalidade das relações 

comerciais, à falta de instituições que auxiliem no ambiente organizacional dos canais de 

comercialização do pinhão e a um ambiente institucional que pode desestimular a atividade de 

coleta de pinhão. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No que tange à comercialização do pinhão em São Francisco de Paula, observou-se que 

o produto in natura tem sido vendido, principalmente, via canais longos de comercialização. 

Contrariamente ao pinhão in natura, se observou que os produtos feitos à base de pinhão são 

vendidos, exclusivamente, em canais curtos, ou seja, diretamente para o consumidor final, em 

locais como as feiras de agricultores. Nestes casos, a venda é realizada com uma margem 

mais elevada do que a comercialização do pinhão in natura. 

Constatou-se, ainda, que na região estudada, os canais longos de pinhão in natura não 

são estruturados e que não há comercialização de pinhão para os mercados institucionais, 

mesmo existindo essa possibilidade, como ocorre na região de Lages, SC (RAMBO et al. 

2012a). Tais situações foram relacionadas à grande informalidade das relações comerciais e à 

falta de instituições que auxiliem no ambiente organizacional dos canais de comercialização 

do pinhão. Esta afirmação baseia-se nos estudos de caso analisados por Rambo e 

colaboradores (2012a). Ao analisar quatro experiências na Região Sul, sendo duas com 

PFNM, estes autores averiguaram que a dinâmica territorial do desenvolvimento rural vem 

sendo potencializada por meio do fortalecimento de relações sociais que, “[...] mediatizadas 

por diferentes instituições, acessam políticas públicas para viabilizar a inserção em (novos) 

mercados” (p. 17). 

Entretanto, cabe ressaltar que, mesmo na ausência de um ambiente organizacional 

favorável aos coletores, constatou-se que os preços praticados pelos agentes envolvidos nos 

canais de comercialização do pinhão possuem Mark up mais equitativos quando comparados 

a outros produtos oriundos do extrativismo. No pinhão, não se observou nenhum agente com 

Mark up de comercialização maior que 100%, enquanto que em outros produtos extrativistas, 

existem agentes que possuem Mark up maiores de 150%. Esta maior equidade foi associada à 
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grande demanda por pinhão, a maior proximidade aos centros comerciais e urbanos e a maior 

simetria de informação. Isto confirma o grande potencial que a extração e o comércio do 

pinhão apresentam tanto em nível local como em nível regional. 

Por fim, do ponto de vista do desenvolvimento rural sustentável, este trabalho procurou 

mostrar que o extrativismo do pinhão, além de se constituir numa forma de inserção 

econômica e de reprodução socioeconômica, caracteriza-se como um componente cultural 

muito importante para os agricultores e trabalhadores da região de São Francisco de Paula, 

RS. 
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