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RESUMO 

A logística internacional é um ramo da logística empresarial que trata das relações de 

estocagem, transporte e gerência de informações relativas as trocas entre países. É o 

ramo da administração que merece atenção por garantir às empresas, consideráveis 

reduções de custo, pois busca desenvolver e aperfeiçoar técnicas indispensáveis para a 

preservação e movimentação de mercadorias. O transporte é a principal ramificação da 

logística, pois concentra-se nele os maiores estudos relacionados ao tema. Empresas 

produtoras de castanha de caju, a exemplo da empresa pesquisada, investem em 

transportes terceirizados, o que é um meio de ter seu produto bem administrado e torna-

lo competitivo. No presente estudo buscou-se descrever o processo produtivo, a forma 

de transporte e armazenamento com foque especial na escolha e nos tipos de contêiners 

utilizados para esse fim, como elemento central e decisivo para a estocagem correta e 

segurança na manutenção da qualidade do produto transportado e a obtenção de 

satisfação do cliente no local e momento da entrega do produto, nomeadamente, a 

amêndoa de caju. O estudo visou identificar quais os desafios que a Iracema Castanhas 

de Caju enfrenta para armazenar a carga e manter a qualidade com utilização de 

contêineres via diferentes modais de transporte até seu destino final. Por meio da 

aplicação e análise de um instrumento de entrevista com o setor de # da empresa 

estudada pode-se ratificar o lugar de importância dessa logística, bem como os desafios 

enfrentados pela empresa no armazenamento e transporte de perecíveis. Pode-se 

identificar que a logística funciona como um diferencial da empresa, no que tange a 

manter qualidade e competitividade, e que o contêiner aparece como elemento central 

nesse processo de armazenamento e transporte descrito, o que pode ser apropriado e 

levado em conta para a utilização ou adequação em outros setores industriais, a exemplo 

e pequenas indústrias de alimento. 

 

Palavras-chave: Castanha de caju, Comércio exterior, Logística Internacional, 

Conservação/Armazenagem, Contêineres. 
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ABSTRACT 

The international logistics is a branch of the logistics business, which deals with the 

relationship of storage, transportation and management of information exchanges 

between countries. It is the branch of government that deserves to guarantee companies, 

substantial cost reductions, since it seeks to develop and refine techniques necessary for 

the preservation and handling of goods. Transportation is the main branch of logistics, 

since it focuses on the major studies related to the topic. Producers of cashew nuts, the 

example of the researched company, invest in outsourced transport, which is a way to 

have your product well managed and makes it competitive. In the present study sought 

to describe the production process, the mode of transport and storage with special focus 

on the choice and the types of containers used for this purpose, as a central and decisive 

for the proper storage and safety in maintaining the quality of the product transported 

and achieving customer satisfaction in the place and time of delivery of the product, 

namely, the cashewnut. The study aimed to identify the challenges facing Iracema 

Cashew Nuts to hold the load and maintain the quality use of containers via different 

modes of transport to their final destination. Through the application and analysis of an 

interview instrument with the industry's # studied company can ratify the importance of 

this place of logistics as well as the challenges faced by the company in the storage and 

transport of perishable goods. You can identify which functions as a logistics company's 

differential, with respect to maintaining quality and competitiveness, and that the 

container appears as a central element in the process of storing and transporting 

described, which can be appropriated and taken into account for the use or adaptation in 

other industries, like food and light industry. 

 

 

Key Words: Cashew nuts, Foreign Trade, International Logistics, 

Storage/Warehousing, Container. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Uma ramificação do estudo da logística empresarial, a logística internacional 

apresenta paralelos comuns a outros estudos da administração que visam solucionar 

problemas na disponibilidade de produtos, transporte ou serviços em território 

estrangeiro, tais como marketing internacional e relações humanas internacionais. Desse 

modo, existe a cautela em analisar não apenas as dificuldades normais do estudo da 

logística comum, mas também questões relacionadas, por exemplo, à cultura, 

competição e/ou legislação especifica de cada país que comercializa internacionalmente 

seus produtos. Sua analise e estudo é importante para qualquer país que almeja um saldo 

positivo em sua balança comercial. Por ser uma ferramenta que, além de ser essencial à 

atividade de exportação, se bem aplicada, favorece uma boa formação de preço do 

produto no mercado desejado, reduz custos e aumenta oportunidades de negócios para 

as empresas, independentemente do porte das mesmas.  

O investimento em políticas públicas e infra-estrutura para o melhoramento de 

um fluxo de mercadorias voltadas às exportações são necessários para países 

exportadores. Isso significa investir em melhores rodovias, portos, aeroportos, malhas 

ferroviárias, entre outros modos de escoamento da produção. Países desenvolvidos 

apresentam não apenas ótima infra-estrutura, mas também uma boa interrelação entre os 

diversos modais de operação, o que reduz substancialmente, em médio prazo, custo de 

seus produtos nos mercados desejados. Já outros que apresentam dificuldades 

financeiras ou mesmo geológicas para investir em infra-estrutura sofrem com o custo de 

oportunidades perdidas quando normalmente, apesar do grande potencial, não possuem 

estrutura para exportar competitivamente. 

Segundo Ballou (1993), as principais atividades da logística são, basicamente, o 

transporte das mercadorias, o controle de estoques, bem como o processamento de 

pedidos. Apresentam também, ainda segundo o autor (1993), atividades de apoio que 

são a armazenagem, o manuseio de materiais, a embalagem de proteção, a obtenção, a 

programação de produtos e a manutenção de informação. Portanto, as primeiras 

constituem as atividades-fins de empresas operadoras de logística, as quais prestam 

serviços para clientes que buscam maior eficiência na execução das suas vendas para o 

exterior. Há também a possibilidade de empreendimentos exportadores, como era 

frequente décadas atrás, por conta própria, responsabilizarem-se pela própria logística. 
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Desse modo, investem em estrutura física, em equipamentos, assim como em capital 

humano qualificado para resolver todos os entraves logísticos e aduaneiros. Isso requer 

um projeto bem estruturado com alto investimento, sendo decisão dos sócios ou 

proprietário adotar a exportação direta, sem intermediários. 

Um desses equipamentos é o contêiner, uma caixa metálica de grandes 

proporções utilizada no transporte de diferentes cargas. Sua administração requer 

cuidados especiais para que o produto não seja danificado, tais como layout interno, 

sistema de refrigeração, empilhamento das mercadorias em seu interior etc.  

Tendo em vista esses desafios inerentes aos procedimentos de exportação de 

seus produtos e ao uso de contêiners para o andamento satisfatório desses 

procedimentos na empresa considerada para o atual estudo, busca-se o entendimento de 

como se dá a conservação de castanhas de caju em contêineres, tanto na importação 

como na exportação, visto que as mesmas são manuseadas e embaladas de forma 

diferente, levando-se em consideração que necessitam de cuidados especiais até o seu 

destino final para não perecerem.  

A castanha é um produto importante para o Brasil, em especial para a economia 

de alguns estados brasileiros, pois se apresenta como uma commodity de relevo, a qual é 

exportada em significativo volume para vários mercados do mundo. Trata-se de um bem 

de consumo que pode ser exportado tanto no estado “in natura” quanto no estado 

industrializado, atendendo a pré-requisitos estabelecidos pelo mercado comprador. 

 Atualmente, devido à quebra de safra e a baixa produção nacional, o país que 

sempre foi auto-suficiente terá que importar da África em 2012 em torno de 100 mil 

toneladas de castanha “in natura” segundo dados do Centro Internacional de Negócios, 

CIN (2012). A África é o terceiro maior produtor mundial de castanha, atrás apenas do 

Vietnã e Índia. O Brasil, que possui produção e beneficiamento concentrados no Ceará, 

ocupa hoje a quarta posição. O Nordeste brasileiro responde atualmente por 99% da 

produção nacional de castanha de caju, segundo dados da Federação das Indústrias do 

Estado do Ceará, FIEC (2012). Os estados que se destacam nesse contexto são, 

portanto, o Ceará, Rio Grande do Norte e o Piauí. 

O Ceará hospeda importantes empresas que atuam desde a importação da 

matéria-prima até a fase de exportação de produtos embalados e processados 

provenientes dela. De acordo com dados do Centro Internacional de Negócios, CIN 

(2010) e da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC (2010), a castanha de 
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caju e seus derivados aparecem na segunda posição entre os produtos exportados no 

estado do Ceará. Tendo em vista que a produção é realizada maciçamente em 

determinados e poucos países, e que sua popularização em mercados como o norte 

americano, o europeu, o africano, bem como parte da Ásia, ocorreu há poucas décadas; 

pode-se afirmar que os produtores brasileiros detém um leque de opções de mercados a 

explorar. Pondera-se, assim, sobre os cuidados necessários para que a empresa 

importadora tenha êxito nas importações do produto “in natura” e na exportação de 

produtos já beneficiados para o mercado internacional. Para isso, o correto 

condicionamento dos produtos no transporte é indispensável para o sucesso e a 

qualidade percebida nos mercados alvo.  

1.1 Problema 

1.1.1 Exportação 

 

As empresas do setor de castanha do Ceará atuam há anos no mercado interno, e 

há poucas décadas expandiram seus horizontes para além do Brasil. Todavia mostra-se 

imprescindível que seus produtos cheguem aos mercados desejados sem perdas 

significativas na qualidade das amêndoas. Isso porque a longa duração do transporte 

pode mudar a qualidade dessas amêndoas e aumentar o índice de quebra das mesmas. 

Dessa forma, o questionamento da atual pesquisa deu-se pela indagação: quais 

os critérios para a conservação de amêndoas de castanha de caju em contêineres 

adotados pela empresa Iracema Castanhas de Caju? 

1.2 Justificativa 

 

As empresas produtoras de bens ligados à castanha de caju são responsáveis por 

boa parte das exportações cearenses. Além disso, são importantes geradoras de 

empregos para a população local, o que interfere tanto no quadro econômico quanto no 

quadro social do estado. Considera-se relevante que essas empresas, na condição de 

exportadoras, mantenham um alto nível de qualidade em seus produtos. 

Com a concorrência de países asiáticos no mercado internacional, torna-se 

importante para empresas cearenses produtoras de amêndoas de caju ter bem aceitos 

seus produtos em novos e atuais mercados importadores. Um estudo que dê tratamento 

especial a esse tema contribuirá para que empresas, do setor de exportação de castanha 
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ou não, procurem melhores técnicas e soluções para o condicionamento de seus 

produtos quando entregues às distribuidoras bem como para um aumento da qualidade 

dos serviços prestados por essas empresas contratadas. Aí se enquadra a relevância da 

presente pesquisa.  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Identificar e descrever os critérios usados pela empresa Iracema Castanha de 

Caju na conservação e condicionamento de suas amêndoas de castanhas de caju. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Descrever o nível de exigência do cliente das empresas exportadoras de 

amêndoas de castanha de caju no exterior; 

 Comparação do nível de exigência dos clientes com as formas de 

armazenamento identificadas; 

 Identificar as formas de armazenamento e conservação de amêndoas de 

castanhas em contêineres; 

 Verificar a importância da conservação das amêndoas de castanhas de caju.  

 

1.4 Delimitações do Estudo 

 

Entre as inúmeras empresas cearenses que transportam produtos derivados de 

castanhas de caju, o estudo ficou circunscrito, fundamentalmente, sobre a atuação da 

Iracema Castanhas de Caju no mercado internacional. Desse modo, foi dada ênfase a 

experiência que a Iracema possui em suas exportações.  

1.5 Metodologia 

 

Foi realizada uma pesquisa, quanto aos fins, exploratória. Quanto aos meios, a 

pesquisa será bibliográfica, utilizando-se de fundamentação teórica e de campo, pois 

também coletará dados através de uma entrevista semi-estruturada com o setor de 

exportação da Iracema Castanhas de Caju.  
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2 LOGÍSTICA 

 

A logística é um assunto vital e tem assumido um preponderante papel na 

economia mundial. Em escala internacional, as empresas investem em sistemas 

logísticos eficientes como forma de se sobressair em um mercado tão competitivo e 

acirrado. Atualmente, observa-se que organizações que não priorizam os seus sistemas 

logísticos estão perdendo espaço nos cenários nacional e internacional para aquelas que 

passaram a enfatizar, bem como, priorizar o desenvolvimento dessa importante área 

estratégica no contexto empresarial. 

Atualmente, a evolução dos sistemas de produção e a consequente sofisticação 

das técnicas mercadológicas, dentre outros fatores, evoluem com princípios iniciais da 

logística: exigem um direcionamento eficaz das empresas para com seus processos 

visando providenciar níveis de serviços condizentes com o que os clientes almejam, 

com reduzido custo, incrementando sua competitividade. Segundo a ASLOG (2010), 

em 2010 o peso da logística no custo dos produtos de consumo no Brasil foi de 7,2%, 

contra 4% nos Estados Unidos. No país, os custos logísticos correspondem a 18% do 

PIB, sendo que 11% são referentes à distribuição e ao transporte e 7% à armazenagem, 

administração de pedidos e estoque, representando cerca de 230 milhões de reais - 

enquanto nos Estados Unidos o percentual é de apenas 11% - e o setor cresce a taxas 

anuais de 10%. Essas informações mostram como o Brasil tem um potencial de 

crescimento da logística e como o conhecimento dos custos logísticos é primordial para 

a garantia da competitividade dos produtos no mercado mundial. 

2.1 Evolução Histórica da Logística 

 

Inicialmente, a logística foi usada como estratégia pelos exércitos militares que 

enxergavam a necessidade de estudar e aprimorar a sua movimentação, os seus 

deslocamentos e manutenção nos territórios por eles almejados e/ou conquistados. 

Assim, visavam a otimização, a busca da forma mais racional e eficiente, concernentes 

ao tempo e custo, de utilizar os seus recursos disponíveis no deslocamento das tropas e 

supri-las com armamentos, munição e alimentação durante o trajeto, objetivando 

reduzir, minimizar a exposição aos inimigos. Apesar de os primeiros sinais logísticos 

terem surgido com o planejamento relativo à movimentação e ao suprimento das tropas 
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militares, foi somente a partir do término da Segunda Grande Guerra Mundial - 

precisamente na década de 50 - que a logística ganhou contornos acadêmicos: através de 

estudos mais específicos e aprofundados sobre a sistemática dos problemas logísticos 

nos meios industriais e comerciais. 

Desde então, a logística empresarial ganhou o status, o contorno de importante 

ferramenta estratégica a ser utilizada, de forma sistêmica, na resolução de problemas 

ligados à armazenagem, transporte e distribuição de produtos e insumos, bem como 

problemas de localização e dimensionamento dos meios disponíveis. Segundo Ballou 

(1993), a logística empresarial trata de todas as atividades de movimentação e 

armazenagem, que facilitam o fluxo de produtos desde o ponto da aquisição até o ponto 

de consumo final, assim como dos fluxos de informação que colocam os produtos em 

movimento, com o propósito de providenciar níveis de serviços adequados aos clientes 

a um custo razoável. O autor cita as atividades primárias como sendo as de transporte, 

manutenção de estoques e processamento de pedidos por serem consideradas essenciais 

para o comprimento da tarefa logística. Como mostrado na figura 1, o tempo requerido 

para um cliente receber o pedido depende do tempo necessário para entregar o pedido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Relação entre as três atividades logísticas primárias para atender clientes (Adaptado). 

Fonte: BALLOU (1993, p. 25) 
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Viana (2000) entende que a logística é uma operação integrada para cuidar de 

suprimentos e distribuição de produtos de forma racionalizada, o que significa planejar, 

coordenar e executar todo o processo, visando à redução de custos e o aumento da 

competitividade da empresa. Segundo Ballou (1993), o gargalo, a distância entre a 

produção e a demanda é o grande entrave a ser enfrentado pela logística, que visa, entre 

outras coisas, a que os consumidores tenham bens e serviços quando e onde quiserem e 

na condição física que desejarem. 

Segundo a Associação Brasileira de Logística (ASLOG), a logística representa o 

processo de planejamento, implementação e controle do fluxo e armazenagem eficientes 

e de baixo custo de matérias-primas, estoque em processo, produto acabado e 

informações relacionadas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o 

objetivo de atender aos requisitos do cliente. 

Conforme Viana (2000), em consequência, deve ser estimulado não só o 

conhecimento pleno desse processo, como também o desenvolvimento de novos 

modelos, naturalmente com base em um ponto de vista logístico, para uma moderna e 

apropriada administração, culminando em estudar o impacto de tais mudanças. Assim, 

pretende-se apresentar sistema que facilite as relações cliente/fornecedor, contribuindo, 

dessa forma, na divulgação da logística, bem como oferecendo às empresas método 

moderno eficaz de gerenciamento de estoques. Em face do quadro de mudanças no 

cenário econômico, a logística surge como ferramenta fundamental a ser utilizada para 

produzir vantagens competitivas. 

Para Ballou (1993), a procura de uma vantagem competitiva sustentável e 

defensável tem se tornado a preocupação de todo gerente alerta para as realidades do 

mercado. Porém, tal vantagem não pode ser compreendida olhando-se para uma firma 

como um todo, em uma perspectiva geral e dissociada, pois deriva das muitas atividades 

discretas que uma determinada empresa desempenha projetando, produzindo, 

comercializando, entregando e apoiando seu produto. Segundo o autor, há duas 

maneiras para se obter vantagem competitiva: os custos baixos e a diferenciação. 

Visando a reduzir os custos e aumentar as fontes de diferenciação existentes ou 

potenciais, as empresas importam-se cada vez mais com suas atividades logísticas. A 

logística integrada surge como uma nova estratégia capaz de criar, dentro das empresas, 

uma harmonia entre todos os seus departamentos, visando a ganhar vantagem 
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competitiva ao executar atividades estrategicamente importantes de modo menos 

oneroso e mais competitivo. 

Bertaglia (2009) define que a cadeia de abastecimento corresponde ao conjunto 

de processos requeridos para obter materiais, agregar-lhes valor de acordo com a 

concepção dos clientes e consumidores e disponibilizar os produtos para o lugar (onde) 

e para a data (quando) que os clientes e consumidores os desejarem. Além de ser um 

processo bastante extenso, a cadeia apresenta modelos que variam de acordo com as 

características do negócio, do produto e das estratégias utilizadas pelas empresas para 

fazer com que o bem chegue às mãos dos clientes. O autor ainda fala que a cadeia de 

abastecimento integrada apresenta uma visão mais ampla do que conhecemos como 

cadeia logística e está mais limitada a obtenção e movimentação de materiais e à 

distribuição física dos produtos. 

A otimização da cadeia de suprimentos é um importante fator de redução de 

custos com o qual o gerenciamento logístico deve se preocupar, visto que aquela, por 

definição, representa uma rede de organizações dos diversos processos que produzem e 

agregam valor na forma de produtos e serviços que são colocados nas mãos do 

consumidor final. Anteriormente, as relações entre fornecedor e cliente não eram 

pautadas pela cooperação e integração sistêmica dos processos, imperando a filosofia 

impositiva de que uma redução consistente dos seus custos e o, consequente, aumentos 

dos seus lucros só eram possíveis às custas de seus parceiros, por transferência direta ou 

indireta dos mesmos. Porém, as empresas de melhor estrutura perceberam que tal 

abordagem convencional, transferindo custos para os seus clientes, fornecedores e, até, 

distribuidores, entre outros, não as faziam mais competitivas. Tais organizações logo 

compreenderam que a sua real disputa não era feita entre empresas, mas sim entre as 

suas cadeias de suprimentos, procurando, assim, torná-las competitivas como um todo. 

A logística, segundo diversos estudiosos com o desenvolvimento moderno do 

comércio, as mercadorias eram intercambiadas nos posto de trocas, nessa época as 

moedas não tinham valores legais ou comerciais, era a época do escambo. Segundo 

Novaes(2007),  apenas em 1872 surgiu a idéia de da comercialização de produtos 

através de catálogos. Mas a aquisição de catálogos não supria a necessidade plena da 

compra pessoal. Para alguns itens de uso pessoal como roupas, por exemplo, a compra é 

antecedida normalmente pela experimentação. Em função do crescimento e do maior 

nível de sofisticação da demanda deram origem a lojas especializadas numa linha 
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especifica. Em fins do século XIX e inicio do século XX, tornaram-se populares, nos 

Estados Unidos, as lojas de departamentos. A revolução de todas as práticas e 

tendências comerciais e industriais, até então adotadas durante boa parte do século XX, 

ao surgir como conceito integrador que abrange toda a cadeia, desde a aquisição da 

matéria-prima até o ponto de consumo. Assim, o gerenciamento logístico tornou-se uma 

questão fundamental para as organizações contemporâneas. 

De acordo com Bertaglia (2009), com a globalização, em que a concorrência 

aumentou em razão do maior número de ofertas de produtos, aliada à maior 

disponibilidade de informação, consumidores e distribuidores passaram a exigir mais na 

hora da compra. Fatores como preço e qualidade são questionados. Com exceção de 

alguns casos, o fator fidelidade à marca não tem se mantido com a mesma força que se 

manteve na era industrial como podemos ver na Figura 2, as empresas tem que puxar o 

cliente para consumir seus produtos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Evolução da cadeia de abastecimento (Adaptado). 

Fonte: Berteglia (2009, p. 13) 

 

Ballou (1993) afirma:  

A relevância dos problemas logísticos é influenciada 

diretamente pelos custos associados às atividades desenvolvidas. 

Para o autor, fatores relevantes como o aumento da competição 

internacional, as alterações populacionais, a crescente escassez 

de recursos e a atratividade cada vez maior de mão-de-obra no 
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terceiro mundo estão influenciando o incremento dos custos 

logísticos (BALLOU, 1993, p 19). 

 

Segundo Novaes (1989), a definição dos problemas típicos de logística está 

relacionada a aspectos ligados a variáveis presentes nas seguintes áreas técnicas: 

 Análise, planejamento e operação de sistemas de transportes. 

 Economia de transportes. 

 Análise, planejamento e projeto de instalações fixas de transferência e 

armazenagem (armazéns, depósitos, pátios, etc.). 

 

O ciclo de vida curto dos produtos é um dos problemas logísticos da atualidade. 

Esta redução se deve a dois fatores específicos: as constantes mudanças tecnológicas e 

ao crescimento da demanda que se combinam para produzir mercados cada vez mais 

voláteis em que, geralmente, produtos ficam obsoletos em um curto espaço temporal. 

Tal “descartabilidade” pode ser observada nos produtos eletrônicos, a exemplo dos 

computadores, seus softwares, celulares etc. 

O encurtamento do ciclo de vida dos produtos, por exigir prazos cada vez 

menores, trouxe grandes problemas ao gerenciamento logístico das companhias. 

Tradicionalmente, o lead-time (prazo) corresponde ao período de tempo decorrido entre 

o recebimento do pedido do cliente e a efetiva entrega do produto. Já o prazo estratégico 

é o tempo consumido desde o projeto, passando pela aquisição de material, fabricação e 

montagem, até a entrega do produto final. Segundo estudiosos, o gerenciamento eficaz 

do tempo é um dos fatores de sucesso nas operações logísticas. A administração do 

tempo e dos prazos envolvidos é de suma importância para o planejamento empresarial, 

constituindo-se em um enorme desafio para os processos organizacionais.  

Para Christopher (1997), há três importantes pontos-chave para a melhoria do 

gerenciamento logístico:  

 Encurtar o fluxo logístico – Neste nível, a manutenção dos estoques da empresa 

e a flexibilização dos tempos dos produtos em trânsito, através da 

implementação de processos JIT (Just-in-time) e a busca de parcerias com os 

stakeholders da empresa (especialmente com os fornecedores), são algumas das 

questões primordiais para um bom gerenciamento.  

 Melhorar a visibilidade do fluxo logístico – Segundo o autor, para alcançar tal 

objetivo, faz-se necessário eliminar barreiras, entraves organizacionais para a 
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implantação de estruturas voltadas para o mercado, permitindo identificar, em 

tempo real, a situação de cada estágio produzido pela empresa. Uma má 

coordenação resulta em uma falta de visibilidade do fluxo logístico. 

 Gerenciar a logística como um sistema – Esta etapa consiste em encarar a 

complexidade logística através da implantação de um processo de 

gerenciamento que reconheça os inter-relacionamentos e interligações da cadeia 

de eventos que conectam o mercado fornecedor ao destinatário. O benchmarking 

do serviço logístico se enquadra perfeitamente nesta área, uma vez que é uma 

ferramenta capaz de mensurar o desempenho da organização em relação aos 

concorrentes e a empresas de outros setores. Assim, o objetivo é identificar 

pontos e estratégias na área de logística que possam ser implementadas nas suas 

operações. O conceito de gerenciamento logístico internacional passou a ser de 

suma importância para as organizações em virtude da crescente globalização das 

mesmas. Dentro dessa perspectiva, devido a pressões e imposições negociais – 

relativas a prazos e custos, principalmente - a logística surge como solução 

emergente por, dentre outras coisas, administrar o fluxo de materiais da fonte até 

o usuário. Tais fatores vêm levando, cada vez mais, ao reconhecimento do papel 

fundamental do setor logístico na estrutura organizacional. Porém, para lograr 

êxito nas diversas áreas organizacionais, faz-se necessário implementar 

variações acerca dos paradigmas que permeiam a logística empresarial, exigindo 

uma transformação que vai além da reformulação do organograma e envolvendo 

uma mudança cultural que deve começar pelo executivo principal da empresa. 

 

De acordo com Christopher (1997), as cinco áreas mais importantes que 

necessitam de mudanças no paradigma são: 

 De funções para processo – a empresa deve ser gerenciada como um sistema 

integrado. 

 De lucro para lucratividade – é dada importância não só à margem de lucro, mas 

também ao giro do ativo, que fornece bases para controle de recursos e custos. 

 De produtos para clientes – a satisfação do cliente transformou-se no objetivo 

primordial de todas as atividades das empresas. 

 De transações para relacionamentos – a premissa é que o gerente de logística 

procure parcerias de longo prazo com fornecedores e clientes. 
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 De estoque para informações – a revolução da tecnologia de informações 

possibilitou o gerenciamento dos sistemas logísticos de ponta a ponta, podendo 

obter-se uma redução drástica nos custos de estoque, transformando o agente de 

logística em gerente de informações, não apenas um gerente de materiais. 

 

Um dos objetivos da logística é aumentar os padrões de serviço sem que se 

negligencie os custos, já que reduzir custos consiste em um dos objetivos principais de 

qualquer organização comprometida com lucros. Assim, procura-se sempre alternativas 

que minimizem os custos totais, e a logística tem papel preponderante para isso, 

principalmente, em empresas que a utilizam de forma constante para venda de seus 

produtos ou serviços, como é o caso da Empresa Iracema de Castanha de Caju, objeto 

do nosso atual estudo. 
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3. DISTRIBUIÇÃO FÍSICA INTERNACIONAL 

 

Segundo Ballou (1987), a distribuição física é o ramo da logística empresarial 

que trata da movimentação, estocagem e processamento de pedidos dos produtos finais 

da firma. O produto de uma empresa, para chegar aos clientes, precisa ser deslocado do 

local de estoque da fábrica até o local do mercado-alvo. Para isso, agentes operacionais 

próprios ou terceirizados, por via de diferentes modais de transporte, realizam a sua 

distribuição física. Trata-se do ramo da logística que estuda desde o estoque ao 

transporte de produtos, em atendimento aos contratos ou pedidos dos clientes. 

Conforme cita Viana (2007), o objetivo da distribuição é a entrega do produto 

estando fortemente ligada à movimentação e ao transporte do mesmo. Segundo o autor, 

devemos considerar determinados fatores para o equacionamento da distribuição, como: 

 Natureza dos produtos a transportar: 

 Carga geral: a carga geral deve ser consolidada para matérias com 

peso individual até 4 toneladas; 

 Carga granel, líquida e sólida; 

 Carga semi-especial: trata-se de materiais com dimensões e peso que 

exigem uma licença especial, porém no gabarito que permite tráfego 

em qualquer estrada; 

 Carga especial: trata-se de uma variável da definição anterior, com a 

ressalva que seu tráfego exige estudo de rota. 

 Carga perigosa: os produtos classificados como perigosos englobam 

mais de 3.000 itens, estando codificados em nove classes, de acordo 

com norma internacional. 

 Origem dos recursos de transporte: 

 A distribuição física representa uma despesa, ou seja não agrega 

nenhuma melhoria ou valor ao produto; 

 A distribuição física é um custo que consome certa percentagem do 

valor das vendas. 

 

Dessa forma, visando responder aos anseios dos clientes, o operador de logística 

busca encaminhar o produto estocado ao mercado de forma que seja pouco oneroso para 

a empresa fazê-lo. Transportar um produto, para Ballou (1987), costuma ser a atividade 
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mais importante em termos de custo para a maioria das empresas, pois absorve cerca de 

dois terços dos custos logísticos. 

A distribuição física está sofrendo grandes transformações à medida que as 

empresas adotam sistemas de gestão de logística e operações globais, exigindo do 

mercado de transportes uma melhoria contínua para que seja atendida a demanda 

crescente. 

3.1 Administração de Transportes 

 

O transporte é essencial para a distribuição física, sem ele os produtos não 

chegariam aos seus destinos. Ele atua tanto no deslocamento de matérias-primas às 

fabricas quanto no deslocamento dos produtos acabados aos seus mercados-alvo. 

Problemas nos serviços de transportes acarretam o estancamento do estoque, o que 

atrasa a distribuição, gerando problemas que ultrapassam o setor de logística de uma 

empresa, pois setores como o comercial ou marketing obrigam que os prazos sejam 

cumpridos para a manutenção da boa relação entre a empresa e os clientes. 

Outro problema comum derivado da paralisação dos serviços de transportes de 

mercadorias é a perecibilidade de alguns produtos, especialmente commodities, que, 

tendo prazo natural de validade limitado, podem vir a estragar antes de chegar aos seus 

consumidores. Isso causa transtornos irreparáveis a curto prazo, pois, além da perda do 

possível lucro da carga, o fornecedor terá que arcar com os custos da aquisição de 

suprimentos diversos e matérias-primas e ainda repor o cliente com a mesma quantidade 

que pereceu. 

Nessas condições, é necessário investir em mais estoques que, 

conseqüentemente, acarretam um aumento do custo de armazenagem, pois os mesmos 

ficam retidos até o problema dos transportes serem resolvidos. Ao mesmo tempo em 

que se diminui o numero de estoques convertidos em lucro ocasionando com que o 

capital deixe de ser investido em outras áreas da empresa. Outra conseqüência 

incômoda para a empresa exportadora com problemas no seu sistema de transportes é a 

perda da competitividade no mercado, visto que pode afetar sua credibilidade, bem 

como perder clientes para concorrentes que não passam por problemas semelhantes, 

diminuindo sua participação no mercado para o qual exporta. 
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Tais infortúnios podem derivar de vários motivos, entre eles: desastres naturais, 

precariedade dos veículos, acidentes, más condições nas estradas ou ferrovias, sinistro 

de cargas, ineficiência dos portos para suportar o volume de produtos a serem 

exportados, entre outros menos relevantes.  

Para Ballou (1987):  

O sucesso da indústria de transporte em desenvolver um sistema 

de transporte rápido, confiável e eficiente contribuiu para a 

dramática expansão do comércio internacional. Transporte mais 

barato permitiu às firmas domésticas tirar vantagens das 

diferenças nos custos do trabalho em nível mundial, assegurar 

matérias-primas geograficamente dispersas e colocar 

mercadorias competitivamente em mercados muito além das 

fronteiras americanas.  Assim, o especialista em logística deve 

conhecer os requisitos especiais para o transporte internacional. 

(BALLOU, 1987, p 133) 

 

Todos os modos de transporte podem sofrer com problemas operacionais, e cabe 

aos gestores de logística trabalhar para evitá-los.  

3.2 Modo de transporte 

 

Há diferentes possibilidades de distribuir produtos, principalmente no âmbito de 

exportação. Não há um único critério objetivo para a escolha do meio de transporte da 

carga, pois fatores como infraestrutura das vias, aspectos geológicos e geográficos, 

custo do serviço de transporte na região, distância do mercado em que se deseja investir, 

incidência de barreiras fiscais, possibilidade de dano nas cargas relacionadas ao meio de 

transporte, tempo de perecibilidade do produto, entre outros, devem ser considerados 

pelos gestores de logística. 

Desse modo, esses profissionais devem dirigir suas atenções para as áreas onde o 

custo da atividade é relativamente mais alto, e, visto que a despesa de transporte é de 

longe o componente mais significativamente custoso da distribuição física, é nele que se 

deve focar. No Brasil, por exemplo, quando se quer exportar para a Europa ou Estados 

Unidos são mais viáveis os modos marítimos e aéreos. Já quando se pretende exportar 

para a comunidade sul-americana, são mais viáveis os modos rodoviários e aéreos. A 

Bolívia, também, por exemplo, não possui portos, impossibilitando que o modo 

marítimo seja uma alternativa para exportadores de seus produtos. Sendo assim, dados 

sobre transporte rodoviário de carga, de longe são mais expressivos. Pode-se montar um 
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quadro que nos dará uma idéia relativamente acurada da ordem de grandeza da 

participação de cada modo no cômputo global.  

 

Participação dos diversos modos de transportes nacional de cargas 

Modalidade                                                                                                       % (t. km) 

Rodoviária ........................................................................................................ 70%  

Ferroviária ........................................................................................................ 15% 

Marítima de Cabotagem ................................................................................... 11% 

Dutoviária ........................................................................................................ 2,5% 

Hidroviária ......................................................................................................... 1% 

Aérea ................................................................................................................ 0,5% 

Total ................................................................................................................ 100% 

Quadro 1: Participação dos diversos modos de transporte nacional de cargas. 

Fonte: Alvarenga (2000, p. 82) 

 

Para Ballou (1987), o domínio de determinado modal é afetado em grande parte 

pela geografia do país e pela proximidade de seus maiores parceiros comerciais. Para 

Dias (1993), outro fator importante, para análise de transportes, são as compras 

realizadas pela empresa. Vários fatores influem na decisão de operar as compras pelos 

sistemas CIF (Cost insurance Freight) ou FOB (Free on board), e a tendência normal 

dos setores de compra é optar pelo primeiro, isto é, receber a carga em seus depósitos, 

deixando aos fornecedores a incumbência de escolher os meios de transportes para os 

cumprimentos dos prazos de entrega. Mas a elevação dos custos de transportes nos 

últimos tempos vem pressionando a política de vendas com objetivo de transferir esses 

custos ao comprador, ou seja, os fornecedores que procuram negociar FOB trarão novo 

encargo como responsáveis pela administração de matérias: a escolha do transportador. 

Nas compras FOB, caberá ao transportador estabelecer uma política de transporte pela 

eficiência da operação para que seus insumos cheguem ao almoxarifado nos prazos 

necessários para a manutenção dos estoques. Com isso torna-se indispensável 

estabelecer critérios básicos de transporte que lhe permitam a escolha das opções mais 

condizentes com suas necessidades (DIAS, 1993).  

Na Europa e nos Estados Unidos, existe uma flexibilidade modal para o 

embarcador, flexibilidade essa que pode ser usada sempre quando houver alternativas 



28 

 

 

disponíveis para o transporte da carga. Para Novaes (2007), outro termo importante que 

os especialistas usam é transporte intermodal para mencionar a utilização de duas ou 

mais mobilidades com simples integração física e operacional. Por exemplo, um 

produto transportado por um caminhão de Fortaleza a Manaus, pode seguir via 

rodoviária e depois seguir de um navio de cabotagem até o porto de Manaus. Já o termo 

transporte multimodal designa uma relação mais complexa que envolve a integração de 

responsabilidades (integridade da carga, seguro etc.), de conhecimento, de programação, 

de cobrança de frete e depois despesas etc. No Brasil essas opções de flexibilidade 

modal são pouco praticadas se comparadas com outros países que possuem uma boa 

rede de cobertura em seus territórios.  

3.2.1 Modo aquaviário:  

 

Como o próprio nome diz, é o transporte que utiliza as hidrovias, mares e 

oceanos para o deslocamento de produtos. Inclui transporte fluvial e lacustre (aquaviário 

interior) e o transporte marítimo. O Brasil é dotado por um número apreciável de portos 

marítimos e grandes rios que poderiam estar fortemente atado aos demais transportes 

visando diminuir os custos, mas, infelizmente, deixa muito a desejar.   

De acordo com Bertaglia (2009):  

Trata-se de um dos transportes mais antigos que existe. Muito 

descobridores desbravaram os mares em seus barcos em busca 

de novas terras. Cidades importantes se desenvolveram nas 

costas marítimas devido à demanda de trabalho e comércio com 

outros países e cidades (BERTAGLIA, 2009, p 301). 

 

Conforme apresentado por Bertaglia (2009), esse transporte apresenta duas 

modalidades: 

 Marítima: navegação costeira ou além-mar (oceânica); 

 Fluvial: navegação doméstica de rios e canais de navegação. As ferrovias 

e as hidrovias competirão em certas áreas com vantagens para a última, 

uma vez que a relação de consumo de energia/tonelada transportada é 

favorável ao transporte fluvial. 

Para Dias (1987), o modo de transporte marítimo apresenta as seguintes 

características: 

Características positivas: 
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 Maior quantidade relativa; 

 Tarifas competitivas para grandes quantidades; 

 Consumo energético t/km baixo. 

 

Características negativas: 

 Portos – acessos precários; equipamentos deficientes; redes insuficientes; 

 Operações não uniformes; congestionamentos; terminais para containers; 

 Navios – insuficiência; esquema de saída e chegada; prazos de trânsito; 

 Estiva – morosidade e alto custo; 

 Avarias, faltas e extravios. 

3.2.1.1 Cabotagem versus Transporte de Longo Curso 

 

Há uma diferença oficial entre o transporte de cargas interno e externo. O 

primeiro chama-se cabotagem e o último navegação de longo curso, a qual, quando 

realizada entre dois portos brasileiros e, logo após, partindo para portos estrangeiros, é 

comumente chamada de grande cabotagem, todavia o termo não é reconhecido 

oficialmente. 

Para Novaes (2007) a navegação pode ser de dois tipos: 

1. Transporte marítimo de longo curso, que é aquela que realiza o transporte de 

carga entre os países ou continentes, podendo ser citados como exemplos os trajetos 

Santos/Buenos Aires; Roterdã/Nova York; Jeddah/Hamburgo etc.; e 

2. Cabotagem, que é aquela realizada entre portos nacionais, não envolvendo em 

hipótese alguma países diferentes, ainda que se constituam em blocos comerciais, áreas 

de livre comércio, uniões aduaneiras, enfim, que tenham qualquer tipo de acordo 

bilateral ou multilateral. Exemplos de cabotagem são os transportes Rio Grande/Suape; 

Vitória/Santos; Nova York/Jacksonville etc. Segundo Bertaglia (2009), a cabotagem 

apresenta algumas desvantagens para o transporte interno: Os portos no Brasil estão em 

desvantagem em relação a outros países, uma vez que necessitam acelerar o processo de 

mordenização já iniciado. A logística brasileira e por conseguinte a infra-estrutura de 

transportes passa por momentos críticos afetando a capacidade de comercializar, 

característica essa proveniente da queda dos investimentos realizados no setor ao longo 

do últimos anos.  
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3.3.1.2 Modo fluvial e lacustre 

 

É o meio de transporte que utiliza, respectivamente, rios e lagos ou lagoas para o 

escoamento da produção. Normalmente são utilizados veículos aquáticos de pequeno a 

médio porte, todavia também podem ser utilizados os de grande porte em determinados 

casos. Tal situação decorre do fato de os rios e lagos possuírem estrutura geográfica 

diversa das baías e oceanos.  

3.2.2 Modo ferroviário 

 

É um dos principais modais de transporte do mundo, sendo utilizado 

principalmente na movimentação de cargas em grande quantidade para longas 

distancias. Assim, movimentando em longa escala, é possível se obter um menor frete. 

Segundo Novaes (2007), o transporte ferroviário é basicamente mais eficiente em 

termos de consumo de combustível e de outros operacionais diretos, mas os custos fixos 

de uma ferrovia são altos, pois necessitam de manutenção constante da malha 

ferroviária, operação das estações etc. Praticamente todos os países exportadores do 

mundo apresentam uma malha ferroviária que deva comportar as suas expectativas. A 

carência em infraestrutura ferroviária acarreta uma maior demanda pelo transporte 

rodoviário, que deve ser utilizado de preferência em pequenas e médias distâncias. Isso 

gera enormes problemas na cadeia produtiva interna, desde a gestão de suprimentos até 

o envio de produtos finais, pois torna a produção mais onerosa para as empresas e 

preocupa os governos com os congestionamentos das rodovias.  

O transporte ferroviário é feito através de trens, apresentando entraves físicos 

que limitam o escoamento, pois não há tanta flexibilidade de trajetos, principalmente em 

países carentes de densa malha ferroviária. Há também a necessidade de uma 

padronização de bitolas entre os diferentes países. Outro fator negativo é o alto custo de 

manutenção das máquinas pelas empresas responsáveis, que repassam seus custos às 

empresas contratantes. Isso acarreta um aumento do frete que, apesar disso, para longas 

viagens e grandes cargas, ainda costuma ser mais atraente.  

Novaes remete a esses problemas da malha ferroviária nacional, ressaltando que 

uma forma de contornar esse tipo de problema, e já implantada no Brasil, é a operação 

de trens unitários. “Para ligações envolvendo volumes razoavelmente grandes de carga 

manufaturada, a empresa ferroviária costuma oferecer serviços diretos (trens unitários), 
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ligando dois pontos sem paradas intermediarias, com carga/descarga/distribuição ágil 

nos extremos.” (NOVAES, 2007) 

Para Bertaglia (2009), umas das vantagens do transporte ferroviário é o custo 

inferior se comparado com os outros transportes – aéreo e rodoviário, no entanto, não 

apresenta muita flexibilidade de movimentação. No Brasil, o transporte ferroviário é o 

segundo mais importante, com cerca de 20% do volume transportado. Comparando com 

alguns países nossa extensão ferroviária é baixa. Segue tabela 1 comparativa: 

 

PAÍS EXTENSÃO DE 

FERROVIAS (KM) 

FATOR EXTENSÃO DE FERROVIAS 

SOBRE ÁREA TERRITORIAL 

EUA 
226,6012 0,023 

Rússia 
87,157 0,005 

China 
75,438 0,008 

Índia 
63,221 0,019 

Canadá 
48,068 0,005 

Austrália 
38,550 0,005 

Argentina 
31,902 0,012 

México 
17,665 0,009 

Brasil 
29,295 0,003 

Chile 
6,585 0,009 

Tabela 1 – Extensão de ferrovias – Comparativa (Adaptado) 

Fonte: Bertaglia (2009), p.299. 

 

Para a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), através do seu 

site, o modo ferroviário apresenta as seguintes vantagens e desvantagens: 

 

Vantagens: 

 Adequado para longas distâncias e grandes quantidades: 

 Menor custo de seguro; 
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 Menor custo de frete. 

 

Desvantagens: 

 Diferença na largura de bitolas; 

 Menor flexibilidade no trajeto; 

 Necessidade maior de transporto 

3.2.3 Modo rodoviário 

 

É o tipo de transporte utilizado preferencialmente em trajetos de curta distância. 

Apresenta, entre todos os modais de transporte, a maior mobilidade, devido às diversas 

vias destinadas para veículos automotores. É bem flexível já que permite às empresas 

que trabalhem com frequência em seus serviços, ou seja, há, devido a sua popularização 

desde o início da indústria automotiva, várias empresas focadas no transportes de 

diversas cargas de vários tipos. 

Poucas são as cargas que não são aceitas por esse tipo de transporte, sendo essas, 

por exemplo, alguns bens de capital como enormes máquinas destinadas à industria. 

Normalmente não é necessário que outro modo de transporte o complemente, pois, 

justamente pelo fato de ter toda uma infraestrutura viária, consegue chegar a 

praticamente todos os locais, destinos da carga, seja um porto, um armazém ou mesmo 

outra empresa. 

Assim, é comum que várias empresas busquem trabalhar com o transporte de 

cargas como sua especialidade. Como afirma Dias, o transporte rodoviário é o mais 

independente dos transportes, uma vez que possibilita movimentar uma grande 

variedade de matérias para qualquer destino, devida sua flexibilidade, sendo utilizados 

para pequenas encomendas e curtas e medias ou longas distancias, por meio de coletas 

entregas ponto a ponto. Ele faz a conexão de entre os diferentes modos de transporte e 

os seus respectivos pontos de embarque e desembarque. Segundo Bertaglia, no Brasil, 

mais de 60% do volume é transportado pelo transporte rodoviário.  

Para a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), através do seu 

site, o modo rodoviário apresenta as seguintes vantagens e desvantagens: 

Desvantagens: 

 Fretes mais altos em alguns casos; 
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 Menos capacidade de carga entre todos os outros modais; 

 Menos competitivo em longas distancia. 

 

Vantagens: 

 Adequado para curtas e médias distâncias;  

 Simplicidade no atendimento das demandas e agilidade no acesso as 

cargas; 

 Menor manuseio de carga e menor exigência na embalagem; 

 Serviço porta-a-porta: mercadoria sofre apenas uma operação de carga e 

outra de descarga; 

 Maior freqüência de disponibilidade de vias de acesso; 

 Maior agilidade e disponibilidade de vias de acesso; 

 ideal para viagens curtas e médias distâncias. 

3.2.4 Modo aeroviário 

 

É o modo de transporte que utiliza aviões de carga para o transporto de 

mercadorias para longas distâncias. Utiliza aeroportos como locais de carga e descarga, 

comumente utilizado em trocas internacionais por sua velocidade e disponibilidade. 

Segundo Novaes (2007), os custos desse modal são os mais alto, e considerando a 

variabilidade, não necessariamente este é um modal vantajoso. Isso porque há produtos 

que podem utilizar outros modos de transporte para longas distâncias, como o marítimo. 

A sua utilização se dá, em sua maioria, em casos onde a distância é consideravelmente 

grande para produtos com alto grau de perecibilidade ou com valor/peso muito alto. 

Para a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP, 2010), o modo 

aeroviário apresenta as seguintes vantagens e desvantagens: 

 

Vantagens: 

 É o transporte mais rápido;  

 Não necessita embalagem mais reforçada (manuseio mais cuidadoso);  

 

Desvantagens: 

 Menor capacidade de carga;  
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 Valor do frete mais elevado em relação aos outros modais. 

3.4 Modo intermodal 

 

O modo intermodal consiste em basicamente utilizar dois ou mais modos de 

transportes para cargas. É largamente utilizados nas operações de transporte 

internacional, pois os países normalmente precisam escoar a produção do interior para 

as fronteiras. Assim, um produto fabricado no interior de um país que tem, por exemplo, 

fronteiras geográficas – rios, lagos, entre outras - com um parceiro comercial necessitará 

no mínimo de uma estrutura logística que atenda a um transporte terrestre, bem como a 

um transporte aquaviário. 

Seu objetivo principal é estudar meios e alternativas para utilização conjunta de 

dois ou mais modos a fim de proporcionar uma maior redução de custos logísticos. 

Segundo Bertaglia (2009), o transporte intermodal consiste na combinação de distintos 

modos de transporte, quando diferentes contratos de entrega são efetuados de maneira 

unilateral com diversas empresas responsáveis pelo transporte. 

Segundo Ballou (1993), existem dez combinações de serviços integrado: 

1. Ferro-rodoviário; 

2. Ferro-hidroviário; 

3. Ferro-aeroviário; 

4. Ferro-dutoviário; 

5. Rodo-aéreo; 

6. Rodo-hidroviário; 

7. Rodo-dutoviário; 

8. Hidro-dutoviário; 

9. Hidro-aéreo; 

10. Aereo-dutorviário. 

 

Ainda segundo o autor, algumas dessas ganharam pouca aceitação. Vale 

salientar que a alternativa mais popular de equipamento que é empregado no 

multimodais é o contêiner. 
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4 CONTÊINER 

 

O contêiner é um recipiente construído de material resistente, desde sua 

invenção, continuamente é utilizado no transporte internacional de cargas. Criado para 

atingir a todos os modos de transporte, inclusive sendo peça inerente aos intermodais, 

torna-se um vetor de facilitação de transferência das mercadorias entre os mesmos. Isso 

porque pode, por exemplo, transferir toda a carga movimentada através do modo 

rodoviário diretamente para o navio, após, claro, ser deixada em espera no pátio de um 

porto. “A utilização de contêineres é um fator fundamental para o manuseio das cargas, 

contribuindo significativamente para a economia de movimentação em navios, terminais 

e trens.” (BERTAGLIA, 2009, p. 308).  

Seu aprimoramento e sua padronização trouxeram, no decorrer dos anos, 

benefícios para o mundo, que se via cada vez mais globalizado acelerando o processo de 

trocas de mercadorias. Com isso, a quantidade de breakbulks, que significam cargas 

soltas, tais quais, por exemplo, placas de aço, produtos embalados, automóveis, entre 

outros produtos industrializados ou não, diminuiu drasticamente à medida que passou a 

ser utilizado em cada porto do mundo. 

Como afirma Keedi: 

A quantidade de containers movimentados ao redor do mundo 

cresce continuamente em percentuais maiores do que o 

comércio internacional, o que significa que cada vez mais as 

cargas estão sendo transferidas para essas maravilhosas unidades 

de transporte, e deixando de ser embarcadas e transportadas 

como carga solta (breakbulk), aquelas normalmente embaladas e 

embarcadas na forma de unidades individuais como caixas, 

sacos etc. nos navios de carga geral ( KEEDI, 2007, p 87). 

  

Com isso, percebe-se que a utilização de contêineres no mundo serviu mais do 

que apenas facilitar o transporte de cargas, pois mostrou-se como uma ferramenta que 

diminuiu dificuldades do comércio mundial. Mas também, com isso, acelerou o 

processo de globalização e integração entre países, visto que tornou mais acessível a 

diferentes mercados importar e exportar grandes quantidades de carga a um menor 

custo. 

 

4.1 Contêiner e o conceito de unitilização de cargas 
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O contêiner baseia-se no conceito de unitilização de cargas. Unitizar é reunir 

cargas de única ou diversas naturezas num só volume a ser transportado. Para fins 

econômicos, auxilia a movimentação, armazenagem e transporte de produtos, fazendo 

com que a transferência, do ponto de origem até o seu destino final seja com o mínimo 

de manuseio possível. 

Keedi (2007) afirma que é importante para agrupar cargas em uma unidade de 

transporte para facilitar a sua manipulação, transporte e armazenagem bem como para 

assegurar a carga e reduzir os custos. Para ele podem ser agrupadas uma ou mais cargas, 

dependendo dessa e dos equipamentos utilizados. Assim, um avanço no embarque de 

cargas deu-se com a criação do conceito de carga unitizada. Inicialmente, isso ocorreu 

de forma mais rudimentar, através de amarrados, tambores, redes, entre outros. 

Posteriormente, através da criação de pallets, bases feitas em diferentes materiais usadas 

como suporte para empilhar mercadorias, e, principalmente, através da criação do 

próprio contêiner, cujo advento ocasionou, nos processos de transporte de cargas, um 

significativo avanço em termos de quantidades importadas e exportadas. Até então os 

breakbulks eram a única opção, onerosa e desorganizada, de alocar produtos de um país 

a outros, independente do modal escolhido. 

4.2 Normas técnicas e padronização dos contêineres 

 

A unidade-padrão de medida dos contêineres tem como medida a sigla TEU, 

que, nas palavras de Keedi (2007), é representada pelo contêiner de 20’, ou 

expressamente, vinte pés. Segundo o site da organização não-governamental Word 

Shipping Council (2012), os dois principais tipos de contêineres são só de 20 pés e os de 

40 pés, respectivamente 1 TEU e 2 TEUs. São normalmente construídos de alumínio ou 

aço, no caso dos contêineres marítimos, bem como, em menor escala, com outros metais 

diversos ou até mesmo com madeira. Cada um contém um tipo e tamanho construídos 

de acordo com as especificações da Organização Internacional de Padronização, I.S.O. 

Vale ressaltar também que os diferentes modelos de contêineres padronizados visam a 

atender diversos tipos de produtos, os quais precisam de um armazenamento condizente 

com suas características de conservação e proteção. O registro, a codificação e a 

identificação de cada contêiner produzido é realizado via as regras das normas ISSO 

6.346. 
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Sobre isso, Keedi afirma:  

O terceiro estágio no desenvolvimento dos containers foi dado 

em 1968 com a padronização, pela ISO – International 

Organization for Standardization – das medidas dessas unidades. 

Assim, todos os fabricantes teriam que produzi-los nas medidas 

estabelecidas, abrindo-se a possibilidade da construção de 

navios apropriados para transportá-los, bem como veículos 

rodoviários e ferroviários para movimentá-los em terra, tanto 

para levá-los para os navios quanto para pegá-los na sua 

chegada (KEEDI, 2007, p88).  

 

Cerca de 90% dos contêineres possuem banco de dados organizado e controlado 

mundialmente pela organização não-governamental Bureau Internationa dês 

Containeres et du Transport Intermodal, B.I.C. Segundo o site da própria B.I.C.(2012), 

o direcionamento da instituição visa:  

 Contribuir para a expansão da conteinerização e do transporte intermodal; 

 Facilitar as discussões profissionais sobre todas as matérias referentes aos 

contêineres e transporte intermodal;  

 Obter e manter atualizada a documentação específica para o benefício dos 

seus membros. 

Apenas os registros de propriedade, ISO alpha-codes, para a identificação de 

contêineres referentes ao B.I.C. podem ser usados como marca de identidade deles em 

todo o transporte internacional e em documentos declaratórios padrões. Isso, ainda 

segundo o B.I.C. (2012), permite a identificação do proprietário ou operador do 

contêiner e a identificação da unidade, por eles utilizada, como o número de referência 

para seus dados básicos, tais quais as dimensões do contêiner, o tipo, o ano em que 

entrou em operação, a data de controle e de manutenção, entre outros. 

Essa padronização da ISO foi necessária para que barreiras no comércio 

internacional fossem quebradas. Suas conseqüências são visíveis em cada porto, pois os 

mesmos são formados com equipamentos também padronizados, voltados para o 

manuseio dos contêineres, facilmente encontrados nas demais zonas portuárias de 

grandes centros comerciais do mundo. Bons exemplos dessas ferramentas são o trator 

para transferência de contêiner, utilizado para movimentar a carga dentro do pátio, e a 

empilhadeira, utilizada para sobrepor contêineres sobre outros a fim de organizar o 

fluxo de mercadorias dentro dos portos. 
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4.3 Tipos de contêineres 

 

Existem diversos tipos de contêineres para a unitilização e transporte de cargas. 

Essa variedade, como já dito, tem por objetivos melhor transportar diferentes espécies 

de mercadorias, as quais precisam de cuidados especiais motivados por fatores como 

perecibilidade, fragilidade, peso, volume, entre outros. 

Segundo a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, FIESP (2012), os 

principais e mais gerais tipos de contêineres são: contêiner de teto aberto; contêiner 

térmico; contêiner ventilado; contêiner seco; contêiner graneleiro; entre outros. 

4.3.1 Contêiner de teto aberto 

 

Segundo a FIESP (2012), é utilizado para cargas pesadas em sua totalidade, com 

encerado para cobertura na parte de cima do mesmo. Muito utilizado para máquinas e 

equipamentos que são maiores que as dimensões da porta do contêiner e são colocadas 

pela parte superior. 

A maioria desses contêineres, também chamados de open-top, é equipada com 

cobertura de tecido e são sempre indicados como contêiner de topo suave ou rude. 

Alguns contêineres de teto aberto são encaixados com cobertura de painéis tipo hatch 

removíveis ou teto de metal total destacáveis. A tabela 2 mostra as dimensões e 

capacidades do contêiner de teto aberto, segundo dados da Mediterranean Shipping 

Company, MSC (2012): 

 
Tamanho Comprimento Largura Altura 

Largura 

da Porta 

Altura da 

Porta 
Capacidade 

Largura 

da Tara 

Carga 

Máxima 

Open Top 

20' 

19' 4" 7' 7" 7' 8" 7' 6" 7' 2" 1,136 Cft 5,28 Lbs 47,620 Lbs 

5.894 m 2.311 m 2.354 m 2.286 m 2.184 m 32.23 m³ 2,400 kgs 21,600 kgs 

Open Top 

40' 

39' 5" 7' 8" 7' 8" 7' 8" 7' 5" 2,350 Cft 8,49 Lbs 58,710 Lbs 

12.028 m 2.350 m 2.345 m 2.341 m 2.274 m 66.5 m³ 3,850 kgs 26,630 Kgs 

Tabela 2 – Dimensões do contêiner de teto aberto 

FONTE: MSC (2012) 

 

 

Segundo a Companhia SudAmericana de Vapores, CSAV (2012), esse tipo de 

contêiner também é utilizado para cargas que, em específico, precisam ser ventiladas 

durante o transporte, não podendo ser armazenadas em locais fechados.  
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4.3.2 Contêiner térmico 

 

A FIESP (2012) define o contêiner térmico, também chamado de aquecido ou 

refrigerado, como aquele utilizado para produtos que requer temperatura constante 

durante seu transporte para não alterar sua qualidade e apresentação, muito comum para 

produtos perecíveis. Também são chamados, segundo a CSAV (2012) e MSC (2012), 

respectivamente, de refrigerated container e refree container. A tabela 5 mostra as 

dimensões e capacidades do contêiner térmico, segundo dados da MSC (2012): 

 

Tamanho Comprimento Largura Altura 
Largura 

da Porta 

Altura da 

Porta 
Capacidade 

Largura 

da Tara 

Carga 

Máxima 

Reefer 20' 
17' 8" 7' 5" 7' 5" 7' 5" 7' 3" 1,000 Cft 7.04 Lbs 45.760 Lbs 

5.425 m 2.275 m 2.260 m 2.258 m 2.216 m 28.3 m³ 3.200 kgs 20.80 kgs 

Reefer 40' 
37' 8" 7' 5 " 7' 2 " 7' 5 " 7' 0 " 2,040 Cft 10.78 Lbs 56.276 Lbs 

11.493 m 2.270 m 2.197 m 2.282 m 2.155 m 57.8 m³ 4.900 kgs 25.580 Kgs 

Reefer 40' 

High Cube 

37' 11" 7' 6" 8' 2" 7' 6" 8' 0" 2,344 Cft 9.90 Lbs 57.561 Lbs 

11.557 m 2.294 m 2.500 m 2.294 m 2.440 m 66.6 m³ 4.50 kgs 25.980 Kgs 

Tabela 3 – Dimensões do Contêiner Refrigerado  

FONTE: MSC (2012) 

 

Segundo a CSAV (2012), essas unidades podem manter a temperatura interna 

entre, aproximadamente, -25ºC a 25ºC, destinada para cargas que necessitam de 

acondicionamento durante o transporte a fim de evitar que estraguem.  

4.3.3 Contêiner seco 

 

Contêiner básico intermodal com portas acomodáveis para cargas gerais, 

dispensa controle de meio ambiente durante a espera e transporte da carga. Usado para 

cargas gerais secas existentes, como alimentos, roupas, móveis, etc. A tabela 6 mostra 

as dimensões e capacidades do contêiner térmico, segundo dados da MSC (2012): 
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Tamanho 
Comprim

ento 
Largura Altura 

Largur

a da 

Porta 

Altura da 

Porta 

Capacida

de 

Largura 

da Tara 

Carga 

Máxima 

Standart 

20' 

17' 8" 7' 5" 7' 5" 7' 5" 7' 3" 1,000 Cft 7.04 Lbs 45.760 Lbs 

5.425 m 2.275 m 2.260 m 2.258 m 2.216 m 28.3 m³ 3.200 kgs 20.80 kgs 

Standart 

40' 

37' 8" 7' 5 " 7' 2 " 7' 5 " 7' 0 " 2,040 Cft 10.78 Lbs 56.276 Lbs 

11.493 m 2.270 m 2.197 m 2.282 m 2.155 m 57.8 m³ 4.900 kgs 25.580 Kgs 

Standart 

40' High 

Cube 

37' 11" 7' 6" 8' 2" 7' 6" 8' 0" 2,344 Cft 9.90 Lbs 57.561 Lbs 

11.557 m 2.294 m 2.500 m 2.294 m 2.440 m 66.6 m³ 4.50 kgs 25.980 Kgs 

Tabela 4 – Dimensões do Contêiner Seco 

FONTE: MSC (2012) 

 

Para Keedi (2007), é o mais básico dos contêineres, sendo utilizado para o 

transporte de inúmeros tipos de categorias de mercadorias. Tem papel especialmente 

focado na unitilização, pois dispensa cuidados especiais de acondicionamento ou 

acomodação das cargas, além, claro, dos cuidados básicos. 

4.3.4 Contêiner Ventilado 

 

Segundo a CSAV (2012), é a unidade especialmente designada para o transporte 

de carga que necessita de permanente ventilação. É conhecido também como ventilated 

container. É uma derivação do contêiner seco, mantendo as mesmas medidas e 

capacidade. A única diferença consiste na instalação de ventiladores para o melhor 

acondicionamento das cargas. 

Seus ventiladores formam uma espécie de efeito chaminé que aspira o ar fresco e 

expele o ar saturado. Para a FIESP (2012), esse tipo de contêiner evita a condensação do 

ar em seu interior, utilizado para transporte de frutas, legumes, animais vivos, etc. 

4.3.5 Contêiner High Cube 

 

São indicados para acomodar cargas onde o volume supera o peso. Possuem a 

mesma largura dos containers de 40 pés mas têm um pé a mais de altura, o que aumenta 

sua capacidade interna. Podem ser tanto refrigerados como secos. As tabelas 2 e 3 

apresentam as capacidades e o volume dos contêineres high cube seco e refrigerado. 
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4.3.6 Contêiner de Prateleiras Retas 

 

Também conhecido com Flat Rack, é um tipo de contêiner disponível em 

diferentes modelos e tamanhos, sendo assim o mais versátil. As prateleiras retas são 

ideais para transportar cargas de tamanhos irregulares e formas diversas como máquinas 

para agricultura, aparelhos de ar-condicionado, barcos, material de construção, toras de 

madeira, vergalhões, tanques, chapas, veículos, entre outros. A tabela 7 mostra as 

dimensões e capacidades do contêiner de prateleiras retas, segundo dados da MSC 

(2012): 

Tamanho Comprimento Largura Altura 
Largura 

da Porta 

Altura 

da 

Porta 

Capacidade 
Largura 

da Tara 

Carga 

Máxima 

Flat 

Rack 20' 

18' 5" 7' 3" 7' 4" - - - 5.28 Lbs 

61.117 

Lbs 

5.61 m 2.228 m 

2.233 

m - - - 2.53 kgs 

27.772 

kgs 

Flat 

Rack 40' 

39' 7" 7' 3" 7' 4" - - - 

12.08 

Lbs 85.80 Lbs 

12.06 m 2.228 m 

2.233 

m - - - 

5.479 

kgs 

38.918 

Kgs 

Tabela 5 – Dimensões do Contêiner de Praleteiras Retas 

FONTE: MSC (2012) 

 

Segundo a CSAV (2012), esse tipo de contêiner é adequados para a carga pesada 

de grandes dimensões volumétricas. Suas paredes frontal e traseira podem ser 

movimentadas, permitindo fácil e estiva e transporte. Eles também são equipados com 

parafusos diferenciados especiais e vários outros elementos para segurar a carga. Há 

também os chamados contêineres de plataforma, que são derivados dos de prateleiras 

retas. Sua principal diferença encontra-se no fato de que não apresenta quaisquer 

paredes paralelas que possibilitem ligar barreiras de proteção para a carga. As 

mercadorias transportadas são basicamente as mesmas dos contêineres de prateleiras 

retas. 

4.3.7 Contêineres Para Granéis 

 

Podem ser divididos entre aqueles para granéis líquidos e para granéis sólidos. 

Os primeiros também são chamados de contêineres tanque, segundo a FIESP (2012), 

sendo utilizado para cargas líquidas a granel. Já os últimos, também chamados de 

graneleiros ou bulks, são utilizados para granéis sólidos, como cereais, pós, farinhas, 
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açúcar etc. É um tipo muito utilizado mundialmente e, em específico, no Brasil, 

principalmente para o transporte de grãos soltos. Sua estrutura possui acessos na parte 

superior para que as máquinas agrícolas possam despejar neles o produto até que 

complete inteiramente o volume possível. 
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5 CASTANHA DE CAJU 

 

Etimologicamente, a palavra “caju” deriva do tupi-guarani acayu ou aca-iu e 

significa “ano”, pois eram utilizados pelos indígenas para mensurar a sua idade a cada 

safra ou segundo língua Tupi é "Acâi-ou", que significa pomo amarelo. Prolongando-se 

ao fruto, existe um pedúnculo (ou pseudofruto) maior, mais macio, com formato de 

pêra, também comestível, de cor alaranjada ou avermelhada; é geralmente confundido 

como fruto, quando na realidade é o contrário. Designado como maçã do caju, esta 

estrutura amadurece colorido em amarelo e/ou vermelho e é do tamanho de uma ameixa 

ou de uma pêra (5-11 cm). Tem, ainda, sido designado pelos nomes científicos de 

Anacardium microcarpum e Cassuvium pomiverum. – utilizada para, dentre outras 

coisas, produção de sucos, polpas, doces, licores, sorvetes etc - um pseudo-fruto, um 

pedúnculo floral que apresenta variações nas cores amarelo, rosado ou vermelho. 

A parte carnuda, comestível in natura, é rica em vitamina C e ferro, além disso, 

as suas fibras são ricas em aminoácidos e vitaminas. O pseudofruto também ajuda a 

proteger as células do sistema imunológico contra os danos dos radicais livres, possui 

propriedades antioxidantes, diuréticas e auxilia na prevenção de diabetes e problemas 

cardiovasculares. Já a castanha de caju é rica em fibras, carboidratos, proteínas, ferro, 

fósforo, vitaminas K, PP e B, sódio e aminoácidos e possui bastante gordura 

monossaturada. Além disso, possui propriedades que auxiliam no controle do colesterol 

- uma vez que reduz os níveis de LDL (mau colesterol) e aumenta os níveis de HDL (o 

bom colesterol) –, nutrientes que atuam na redução da pressão sanguínea e substâncias 

anticancerígenas. De acordo com a tabela 5 abaixo: 
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Quantidade por porção - Porção 15g (1 colher de sopa) %VD(*) 

Valor energético 87 kcal = 365 kJ           4% 

Carboidratos 4,5 g 1% 

Proteínas 2,5 g 3% 

Gorduras totais 7,2 g (das quais:) 13% 

Gorduras saturadas 1,3 g 6% 

Gorduras trans 0 g ** 

Gorduras monoinsaturadas 3,9 g ** 

Gorduras poli-insaturadas 1,3 g ** 

Colesterol 0 mg 0% 

Fibra alimentar 0 g 0% 

Ferro 0,91 mg 6% 

Sódio 46 mg 2% 

Tabela 6: Informação nutricional - Amêndoa de castanha de caju torrada e salgada . 
Fonte: http://www.iracema.com.br/ 

 

A produção brasileira de castanha de caju in natura está estimada em mais de 

250 mil toneladas, numa área de 750,01 mil hectares. Estudos técnicos feitos pelo setor 

apontam que em torno de 90% da produção nacional de castanha de caju in natura é 

oriunda de áreas plantadas com o cajueiro comum de porte alto (tradicionais), 

apresentando baixa produtividade em função da idade avançada e uso do manejo 

inadequado. O cajueiro, em sua maioria, é cultivado em regime de sequeiro e por 

pequenos produtores, o que demonstra a relevância da cultura para a manutenção da 

mão-de-obra e a fixação do homem no campo, já que a sua produção ocorre no período 

de entressafra das demais culturas. 

Segundo a Embrapa (2012) as operações envolvidas no processamento da 

castanha de caju são basicamente o cozimento, a secagem, o corte, a quebra e retirada 

da casca, a classificação, a fritura e a embalagem. No Nordeste brasileiro, a maioria das 

grandes empresas que processa a castanha de caju trabalha com o processo mecanizado, 

enquanto que as pequenas e médias empresas utilizam sistema manual ou semi-

mecanizado. As castanhas de caju podem ser tipificadas quanto ao tamanho, 

granulometria, cor e torragem. Na tabela 1 abaixo segue descritiva com 36 tipos: 
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Nº Descrição Tipo Descrição 

1 

Whole (Inteira) 

SLW1 Inteira Super Grande 1ª qualidade 

2 SLW2 Inteira Super Grande 2ª qualidade 

3 LW1 Inteira Grande 1ª qualidade 

4 LW2 Inteira Grande 2ª qualidade 

5 W1 240 Inteira média grande 1ª qualidade 

6 W2 240 Inteira média grande 2ª qualidade 

7 W1 320 Inteira média 1ª qualidade 

8 W2 320 Inteira média 2ª qualidade 

9 W1 450 Inteira pequena 1ª qualidade 

10 W2 450 Inteira pequena 2ª qualidade 

11 W3 Inteira tamanho diverso 3ª qualidade 

12 W4A Inteira tamanho diverso 4ª qualidade 

13 Butts 

(Batoque) 
B1 Batoque Primeira Qualidade 1ª qualidade 

14 B2 Batoque Segunda Qualidade 2ª qualidade 

15 B3 Batoque Terceira Qualidade 3ª qualidade 

16 

Split (Banda) 

S1 Banda Primeira Qualidade 1ª qualidade 

17 S2 Banda Segunda Qualidade 2ª qualidade 

18 S3 Banda Terceira Qualidade 3ª qualidade 

19 

Pieces (Pedaço) 

P1 Pedaços Grandes Primeira Qualidade 

20 P2 Pedaços Grandes Segunda Qualidade 

21 P1M Pedaços Médios Primeira Qualidade 

22 P2M Pedaços Médios Segunda Qualidade 

23 

Small Pieces 

(Pedaço peq.) 

SP1 Pedaços Pequenos Primeira Qualidade 

24 SP2 Pedaços Pequenos Segunda Qualidade 

25 SP3 Pedaços Pequenos Terceira Qualidade 

26 

Grain (Grão) 

G1 Granulado Primeira Qualidade 

27 G2 Granulado Segunda Qualidade 

28 G3 Granulado Terceira Qualidade 

29 Xerém X2 Xerém Segunda Qualidade 

30 
Flour 

(Farinha) 
FE Farinha Especial 

31 

ROASTING 

(Torradas) 

FT Farinha Especial Torrada 

32 XT Xerém Torrado 

33 PMT Pedaços Médios Torrados 

34 GT Granulados Torrados 

35 W3T Inteira Terceira Qualidade Torrada 

36 W4AT Inteira Quarta Qualidade Torrada 

Tabela 7: Tipos de amêndoa de castanha de caju. 

Fonte: http://www.iracema.com.br/ 
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5.1 Histórico 

Segundo a doutrina majoritária, o cajueiro possui origem brasileira. Este 

entendimento é sustentado em virtude da sua abundante ocorrência entre as plantas 

frutíferas tropicais, especialmente no litoral nordestino, quando os colonizadores 

chegaram ao nosso país. Posteriormente, o cajueiro foi aos poucos se espalhando por 

todo o território nacional.  

Nesse período, não existiam registros sobre a fruta, durante o domínio espanhol 

nas ilhas do caribe e parte da América Central e do Sul. Foram os portugueses que 

iniciaram o processo de disseminação do cajueiro pelo mundo, especialmente para a 

Índia e África, onde encontraram condições bastante favoráveis para o seu cultivo e 

desenvolvimento. Os primeiros relatos escritos acerca do caju brasileiro remontam ao 

século XVI. O monge naturalista francês André Thevet, no seu livro “América”, 

realizou a primeira ilustração do cajueiro e seu fruto precioso. Porém, o primeiro 

escritor a descrever minuciosamente o cajueiro foi o português Pedro Magalhães 

Gandavo em 1576, quando comparou a castanha do caju com a mais saborosa das 

amêndoas. 

Porém, foram os pesquisadores Fernão Cardim e Gabriel Soares de Sousa, 

respectivamente, em 1548 e 1587, que descreveram as primeiras formas de consumo, 

utilização e o valor medicinal do fruto: o que levou à popularização e disseminação do 

cajueiro, principalmente, na região nordestina. O colonizador holandês Maurício de 

Nassau, por exemplo, editou uma resolução que visava a proteger os cajueiros da 

extração predatória, fixando multas por cajueiros derrubados, dada a sua importância 

para o sustento dos nativos (índios, em sua maioria) e para a exportação de doces 

cristalizados para as mais nobres cidades européias.  

5.2 Dados nacionais do setor 

 

Relatórios da FAO estimam que existam, atualmente, 4,1 milhões de hectares de 

cajueiros em todo o mundo, o que correspondente, aproximadamente, à produção de 

mais de 3,7 milhões de toneladas de castanha-de-caju in natura. De acordo com a FAO 

(2008), em 2006, as exportações mundiais de Amêndoas de Castanha de Caju 

alcançaram US$ 1,3 bilhão, sendo Índia, Vietnã e Brasil os principais exportadores 

desse produto, com 39%, 29% e 15% das exportações mundiais, respectivamente. Entre 
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2002 e 2006, o valor das exportações cresceu 9% ao ano, enquanto o volume exportado 

cresceu 16% ao ano. 

Porém, em termos históricos nacionais, a partir da década de 1920 o Brasil 

começou a apresentar decréscimo em termos de fatia de mercado da Castanha de Caju. 

Segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação 

– Segundo a FAO (2010) no intervalo de 1990 a 2007, as exportações mundiais de 

Castanha de Caju cresceram 304,5%, enquanto a participação percentual do Brasil nesse 

mercado decaiu em 10%, passou de 24,3% para 13,3%. 

Segundo a EMBRAPA (2012), atualmente, o Brasil continua sendo o 3º maior 

produtor mundial de castanha de caju in natura. Os principais responsáveis pelos 

maiores volumes de amêndoas transacionadas no comércio mundial ainda são, 

respectivamente, o Vietnã – que se destaca como o principal país produtor – e a Índia. 

No Brasil, conforme dados do IBGE (2009), parcela majoritária da produção de 

castanha de caju (98,71%) concentra-se na região Nordeste, especialmente nos estados 

do Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí, respectivamente. Podemos observar na tabela 

abaixo: 

 

Tabela 8 - Produção de Castanha de Caju por Estado em 2006 

Fonte: IBGE, 2006.  

 

Por exemplo, das 195 mil toneladas de castanha de caju produzidas no país no 

triênio 2004-2006, que incrementaram a balança comercial brasileira em US$ 187 

milhões, o estado do Ceará foi responsável por 48% dessa produção, ao passo que o Rio 

Grande do Norte e o Piauí contribuíram, respectivamente com 22% e 19%. O Estado do 

Ceará manteve status de principal produtor nacional da oleaginosa, sendo responsável, 
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no ano de 2008, por 49,8% da produção de castanha de caju. Já em 2009, segundo 

dados do MDIC (2010), a exportação cearense do fruto totalizou US$ 187,0 milhões, 

correspondendo a 80,7% do valor total exportado pelo Brasil desse produto.  

Seguindo a tendência de crescimento, em 2011, o estado foi responsável por 

mais da metade da produção nacional de castanha de Caju, com uma participação de 

51,23% no setor. A castanha de caju exerce uma relevante contribuição na geração de 

emprego, renda e divisas na maioria dos estados da região nordeste. Essa atividade 

responde pela geração de trabalho e renda nas zonas rural e urbana para mais de 100 mil 

pessoas. Segundo a FIEC (2012), só o estado do Ceará possui oito indústrias – 

geradoras de, aproximadamente, 10 mil empregos diretos - e concentra quase 100% do 

parque industrial brasileiro para o processamento de castanha de caju. Conforme 

matéria da jornalista Artumira Dutra (2011), citando dados do IBGE (2009), a safra de 

castanhas do Ceará, em 2010, foi a terceira pior da história. Nesse ano a produção foi de 

39.596 toneladas, 62,8% a menos do que a safra de 2009. Isso causou um estrago 

grande no quadro de empregados das indústrias de beneficiamento do produto, pois sem 

matéria-prima, elas optaram por suspender o contrato de trabalho ou demitir os 

trabalhadores. Ainda segundo a jornalista, o Sindicato das Indústrias de Beneficiamento 

de Castanhas de Caju e Amêndoas Vegetais do estado do Ceará  (Sindicaju) mostra que 

o número de demissões foi grande. A entidade destaca as importações da África, que 

devem se intensificar, bem como atenuar o problema das safras brasileiras e antecipar a 

solução que virá com o início da próxima safra. 

Ao longo da década de 1990, a participação das exportações de castanha de caju 

foi em média de 35,73% do valor total exportado pelo estado do Ceará e de 0,32% do 

total exportado pelo Brasil. Porém, segundo o MDIC (2010) a partir da década de 2000, 

a representatividade desse produto começou a decrescer tanto no Ceará como no Brasil, 

apresentando, no período entre 2000 e 2009, médias de participação percentual de 

16,33% e 0,17%, respectivamente. 

Porém, de acordo com a FIEC (2012), a previsão do estado do Ceará para a 

colheita de castanha de caju em 2011 é de 164,8 toneladas, e caso se confirme, será a 

maior desde 1990, perdendo apenas para a safra recorde de 2006 que foi de 130, 5 mil 

toneladas. Segundo dados da FIEC (2012), até maio de 2011, o estado já arrecadou US$ 

86.858.833 com a exportação de castanha de caju, o que corresponde a 17,2% das 

exportações cearenses no período. No mesmo período de 2010, foram arrecadados US$ 
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83.602.579, o que representou 16,8%. Ou seja, houve um incremento de 3,9% no 

volume de exportações, configurando a retomada de crescimento do setor. No cenário 

local, seguindo a tendência do Estado, a castanha de caju foi o principal produto 

vendido ao mercado externo por Fortaleza. Entre janeiro e dezembro de 2010, a 

exportação de castanha gerou US$ 132,17 milhões aos cofres municipais - 

correspondendo a quase 50% do montante das exportações -, valor levemente superior 

ao exportado em 2009 (US$ 131,62 milhões). 

5.3 Importadores 

 

Em termos globais, segundo a FAO (2006), os maiores importadores mundiais 

de castanha de caju são os Estados Unidos e a União Européia. Em 2006, os EUA foram 

responsáveis por 43% das importações mundiais, enquanto a União Européia importou 

27%. Além de grandes produtores e exportadores de castanha, a Índia e o Vietnã listam 

entre os maiores importadores de castanha. Porém, com a concorrência cada vez mais 

acirrada, os produtores brasileiros da oleaginosa começam a buscar novos nichos 

mercadológicos para alavancar os seus níveis de exportação. Dentre essas novas 

alternativas, o mundo árabe surgiu como uma excelente alternativa. De acordo com 

dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), a 

exportação de castanha para esta região cresceu 28,9% no ano passado (passando de 

US$ 9,1 milhões em 2009 para US$ 12,8 milhões em 2010). 

O Líbano foi o país árabe que mais comprou castanha do Brasil em 2010. Foram 

US$ 10,7 milhões, o que significou 83% do total. Além do Líbano, também compraram 

castanhas do Brasil, mas em bem menor volume, o Kuwait, com US$ 1,03 milhão, a 

Síria, com US$ 617,5 mil, a Jordânia, com US$ 214 mil, a Tunísia, com US$ 202 mil, a 

Arábia Saudita, com US$ 82 mil, e os Emirados, com US$ 16 mil. 
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Tabela 9 - Exportações Cearenses - Setor de Castanha  

Fonte: Secex/MDIC. 

Elaboração: Centro Internacional de Negócios/FIEC. 

Observações: 

(-) Não houve registro de Exportações 

(*) Não se aplica. 

 

Apesar do importante crescimento em termos proporcionais, o valor exportado 

para o mundo árabe ainda é pequeno, em termos financeiros, diante do total exportado 

pelo país para outros centros. Em 2010, mais da metade – em torno de US$ 128 milhões 

– do montante exportado foi para Estados Unidos. O segundo maior destino da 

castanha, no período, foi Canadá e o terceiro foi a União Européia, seguida do Líbano. 
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6 IRACEMA 

Iracema Indústria e Comércio de Castanhas de Caju LTDA (Iracema). Indústria 

beneficiadora de amêndoas de caju que gera empregos e tem a maior capacidade 

instalada de produção, podendo produzir toneladas de amêndoas de caju de todos os 

tipos e tamanhos. A Iracema possui a seguinte missão: “Oferecer ao mercado alimentos 

saudáveis e de qualidade, criando valor para nossos clientes, colaboradores, 

fornecedores, acionistas e comunidade, por meio de uma gestão baseada em processos 

sustentáveis”. 

 Empresa que preza os seguintes valores: 

 Ética 

 Foco em Resultados 

 Inovação 

 Respeito ao Meio Ambiente 

 Satisfação do Cliente Interno e Externo 

 Segurança no Ambiente de Trabalho 

 Trabalho em Equipe 

Valores esses que são trabalhados entre os funcionários e colaboradores. Possui 

também uma política de segurança e qualidade de alimento que descreve: “Satisfazer os 

clientes e consumidores da Iracema em suas expectativas de qualidade, produzindo 

alimentos seguros que atendam à legislação vigente, com foco na melhoria contínua de 

nosso sistema integrado de gestão da qualidade e segurança de alimentos.”. E não basta 

apenas tem uma política de segurança de qualidade forte, a palavra desse milênio é ser 

sustentável. A castanha do caju possui uma política de sustentabilidade muito presente, 

pois todo resíduo gerado no processamento da amêndoa é reciclado, reaproveitável e 

tido não como descarte e sim como nosso subproduto muito valioso para suprir essa 

cadeia de sustentabilidade que se descreve nas seguintes palavras: “Promover o 

desenvolvimento inclusivo e sustentável baseado numa gestão com responsabilidade 

socioambiental buscando satisfazer as necessidades presentes sem comprometer as 

gerações futuras. Porque viver em um mundo saudável é uma delícia.”.  Como dito, da 

castanha se aproveita tudo, do óleo chamado de liquido da castanha de caju (LCC), 

aproveitado em vários tipos de indústrias. Existe também aproveitamento da casca das 
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castanhas de caju onde é usado como biomassa em caldeiras, principalmente em 

indústrias têxtil e tintas, que possui um pode calorífico de aproximadamente de 

5.000kcal, quando comparado com o poder calorífico da madeira de aproximadamente 

1.500kcal, ajuda a conservar o a mata nativa.  

6.1 História 

 No seu início, a empresa tinha como finalidade explorar comercialmente o 

Líquido da Casca da Castanha - LCC, produto usado hoje como base de vernizes, tintas 

e matéria prima de pastilhas de freio para veículos automotores. Em meados de 1950, a 

amêndoa de castanha de caju passou a ser o principal produto da indústria, tendo em 

vista o elevado valor no mercado externo.  

A Iracema foi adquirida pela Nabisco em 1987, iniciando um processo de 

modernização do parque industrial, focado na melhoria da produtividade e qualidade 

dos seus produtos. O processo de modernização que começou no final da década de 80 

permitiu que as amêndoas de castanha de caju da Iracema atingissem mais de 40 países, 

em todos os cinco continentes.  

 A Iracema também pertenceu ao Grupo Kraft Foods, e desde 2004 está sob o 

controle do grupo BGIL. Atualmente, possui 4 fábricas, 3 situadas em Fortaleza – Ceará 

e uma situada em São Paulo do Potengi - RN, ocupando 262.000m² de área e gerando 

2.200 empregos diretos, estrutura que faz da Iracema a maior indústria de 

beneficiamento de castanha de caju do mundo, com capacidade de processamento anual 

de 90 mil  toneladas de castanha de caju in natura por ano.  

6.2 Processo Produtivo 

 

 No processo produtivo, as castanhas de caju podem ser utilizadas de imediato ou 

armazenadas em sacos de juta para utilização posterior. Caso as castanhas sejam 

armazenadas, elas devem estar com no máximo 10% de umidade e colocadas sobre 

paletes em pilhas com corredores para permitir um ambiente arejado. 

 Inicialmente, as castanhas de caju são classificadas por tamanho em quatro 

categorias distintas: Graúda, Média 2, Média 1 e Pequena. Em seguida, as castanhas são 

lavadas para eliminar eventuais impurezas, seguindo para os silos de umidificação. A 
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umidificação é necessária para que não haja danos às castanhas na etapa posterior, que é 

o cozimento. O cozimento é realizado em um banho quente de LCC (líquido da casca da 

castanha), a mais de 200°C por cerca de 1,5 minuto. Em seguida, as castanhas passam 

por um processo mecânico para quebra e remoção da casca da castanha. Após a retirada 

da casca, o produto passa a ser denominado amêndoa de castanha de caju (ACC). 

 As amêndoas passam por um processo de estufagem para perda de umidade. 

Com baixa umidade, as amêndoas são transportadas para o despeliculamento, onde 

passam por uma máquina chamada despeliculador para remoção das películas aderidas à 

amêndoa. Já sem películas, as amêndoas são processadas em uma máquina 

selecionadora que as separa em diferentes categorias de acordo com a sua tonalidade. 

Após esta separação por cor, as amêndoas são direcionadas para o setor de seleção 

manual e separadas manualmente entre limpas e rejeitadas. As amêndoas rejeitadas são 

as que apresentam películas, estão sujas, estão brocadas ou ainda as amêndoas que 

sofreram quebras durante o processo. Parte das amêndoas parcialmente rejeitadas é 

quebrada para a geração de granulados. 

 Após retirados os rejeitos, as amêndoas inteiras passam por uma máquina 

eletrônica que as selecionam de acordo com o seu tamanho. Após classificadas por 

tamanho, é realizada uma análise de qualidade no produto para garantir que todos os 

parâmetros de qualidade exigidos estejam sendo cumpridos.  Os produtos aprovados 

seguem para o setor de torrefação ou diretamente para o setor de embalagem. 

 Na Central de Xerém, as amêndoas que serão granuladas passam primeiramente 

por uma máquina que retira contaminantes físicos através da diferença de densidade. 

Depois, seguem diretamente para o processo de quebra que ocorre em um aparelho 

denominado cubitador, que corta o material em grânulos de diferentes tamanhos, 

dependendo do tamanho dos dentes dos rolos de moagem. Em seguida, os grãos da 

ACC são eletronicamente selecionados e seguem para o setor de torrefação ou setor de 

embalagem. 

 Na embalagem de amêndoas cruas, o produto final passa por um tratamento 

térmico em um forno contínuo ou em uma estufa a 80°C para garantir que está livre de 

quaisquer problemas relacionados a infestação. Imediatamente após o tratamento 

térmico, as amêndoas cruas são resfriadas e seguem diretamente para um detector de 

metal que irá detectar e remover qualquer corpo estranho metálico possível no produto. 
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 O produto cru é então embalado em saco polietileno/nylon transparente (para 

embalagens de 22,68kg) ou metalizado (para embalagens de 793,8kg) utilizando gás 

inerte sob atmosfera modificada e em seguida, é acondicionado em caixas de papelão 

ondulado. O produto então segue para o armazém de produtos terminados (APT) antes 

de deixar a empresa. 

 Diferente dos produtos comercializados crus (amêndoas cruas), os produtos 

torrados passam pelo setor de torrefação, que é uma área segregada do nosso processo 

industrial, antes de serem transportados para o APT. No setor de torrefação, as 

amêndoas inteiras são levadas para torradores a gordura vegetal, enquanto os granulados 

são torrados em torradores a seco. Todos os torradores são termicamente validados, o 

que significa que são eficientes para garantir a letalidade da salmonela, bactéria nociva 

ao ser humano que pode ser transmitida por alimentos e que causa diarreia, mal estar, 

dores, entre outros sintomas. 

 Após a torrefação, o material passa por um processo de resfriamento, que pode 

ser feito em uma máquina (resfriador) ou em monoblocos. Após resfriado, o material 

passa por um detector de metais e é embalado em sacos transparentes de polietileno e 

náilon com capacidade de 22,68kg (50lb), em atmosfera modificada por uma injeção de 

gás inerte dióxido de carbono (CO2) ou em latas de flandres com capacidade de 

11,34kg (25lb), garantindo a perfeita conservação do produto por dois (02) anos (tempo 

de prateleira ou shelf life). Tanto os sacos transparentes como as latas de flandres são 

colocados em embalagem secundária (caixa de papelão ondulado comum). 

 É realizado um controle rigoroso de qualidade durante todo o processo 

produtivo, para a preservação dos parâmetros de qualidade e dos parâmetros de 

segurança presente em nossa especificação. Como exemplo de tal comprometimento, os 

armazéns da empresa são adequados para o armazenamento de alimentos. O transporte 

para o cliente é realizado somente em caminhões e contêineres adequados para 

transportar produtos alimentícios, só sendo liberado o transporte após verificação de tais 

exigências.  

 Em todo o processo produtivo são adotados os sistemas de segurança de 

alimentos: BPF (Boas Práticas de Fabricação) e HACCP (Hazard Analysis and Critical 

Control Points - Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle) para a garantia da 

qualidade e segurança do produto 
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6.3 Mercados 

 Além da liderança do setor no Brasil, com aproximadamente 70% do mercado, a 

Iracema exporta para mais de 40 países e ocupa posição de destaque em mercados como 

Estados Unidos, Europa e Japão; Ucrânia, África do Sul e Kuwait também são países 

que consomem a castanha de caju produzida pela Iracema. Conforme podemos observar 

na seguinte figura: 

 

Figura 3 – Atuação da Iracema pelo mundo. 

Fonte: www.iracema.com.br 

 

 A qualidade dos produtos Iracema também ajuda a fazer o sucesso de 

grandes marcas nacionais e internacionais, entrando na composição de muitos doces, 

aperitivos e chocolates famosos. Talvez você não saiba, mas toda vez que alguém 

consome um bombom Sonho de Valsa ou uma castanha de caju Planters, está 

saboreando a qualidade Iracema. 

6.4 Produtos 

A Iracema com quatro tipos de linhas e subdividida em três departamentos: 

comercial varejo, comercial industrial e exportação. A linha varejista é composta por 

itens em latas e saches. A linha industrial é composta por itens em granel em caixas de 

22,68 kg (50lb) ou em baldes de 11,34 kg (25lb) e ainda atua na venda de LCC (liquido 

da castanha de caju) usado pela indústria de solventes e tintas e na venda da casca de 

castanha de caju utilizado como biomassa para combustível de fornos com alto poder 
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calorífico de 5.000kcal. Na figura 4, observam-se as diferentes linhas dos produtos 

Iracema :  

 

Figura 4 – Linha de produtos Iracema 

Fonte: www.iracema.com.br 

 

Na Iracema essas linhas são trabalhadas por três departamentos comerciais. Para 

linha varejo que inclui saches e latas são desenvolvidas pelo comercial varejo, já a linha 

industrial é desenvolvida pelo comercial industrial no mercado interno e exportação 

para mercado externo. 
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7 MATERIAL E MÉTODO 

 

Esta monografia apresentou uma abordagem qualitativa e exploratória, pois, 

utilizando-se dos métodos de pesquisa documental bibliográfica e de pesquisa de 

campo, objetivou identificar os principais critérios usados para a conservação e 

condicionamento de amêndoas de castanha de caju, durante o transporte desse produto 

em contêineres, por uma empresa produtora e de beneficiamento. Quanto aos fins, a 

pesquisa realizada se caracterizou como exploratória. Esse tipo de pesquisa, segundo 

Mattar (1996), visa prover o pesquisador de maior conhecimento sobre o tema ou 

problema de pesquisa em perspectiva. É apropriada para os primeiros estágios da 

investigação, quando a familiaridade, o conhecimento e a compreensão do fenômeno 

por parte do pesquisador são pouco ou inexistentes. 

Quanto aos meios, a pesquisa foi bibliográfica, pois utilizou fundamentação 

teórica, e de campo, visto que coletou dados através de uma entrevista estruturada. 

Sobre o tema, Mattar (1996) afirma, o levantamento bibliográfico consiste em uma das 

formas mais rápidas e econômicas de amadurecer ou aprofundar um problema de 

pesquisa, através do conhecimento dos trabalhos já feitos por outros. Este levantamento 

deve envolver procura em livros sobre o assunto, revistas especializadas ou não, 

dissertações e teses apresentadas em universidades e informações publicadas por 

jornais, órgãos governamentais, sindicatos, associações de classe, concessionárias de 

serviço público, etc.  

No presente estudo, o levantamento bibliográfico foi realizado através de livros 

sobre comércio exterior e logística; de artigos acadêmicos relacionados ao tema 

publicados na internet; bem como de informações contidas em sites de órgãos 

governamentais e não-governamentais, como o FIEC e o BIC, ou de empresas do setor 

de transporte consolidadas no mercado por serviços de transporte de cargas e gestão de 

contêineres, como a CSAV e a MSC. 

Realizou-se ainda uma pesquisa de campo, na forma de um estudo de caso, 

também quanto aos meios, para viabilizar uma coleta de informações adquiridas no 

local onde ocorre o fenômeno, bem como onde se apresentam os elementos para 

explicá-las. Além disso, a pesquisa buscou possibilitar meios para que esse estudo 

apresentasse soluções viáveis para resolução do seu problema.  
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Para Mattar (1996): 

A respeito da pesquisa de campo, o método esse tipo de 

pesquisa pode envolver o exame de registros existentes, a 

observação da ocorrência do fato, entrevistas estruturadas, 

entrevistas não estruturadas, etc. O objetivo do estudo pode ser 

um indivíduo, um grupo de indivíduos, uma organização, um 

grupo de organizações ou uma situação. (MATTAR, 1996, p. 

22) 

 

Foram coletados dados através de uma entrevista semi-estruturada com  a 

coordenadora de exportação da Iracema Industria e Comércio de Castanhas de Caju 

LTDA, com sede em Fortaleza/CE. O nome de fantasia da empresa é IRACEMA e seu 

CNPJ é 06.172.378/0001-59.  

Nas palavras de Mattar (1996), o método da entrevista é caracterizado pela 

existência de uma pessoa (entrevistador) que fará a pergunta e anotará as respostas do 

pesquisado (entrevistado). A entrevista pode ser realizada pessoalmente ou por telefone, 

individualmente ou em grupos. Boni e Quaresma (2005) afirmam que: as entrevistas 

semi-estruturadas combinam perguntas abertas e fechadas, onde o informante tem a 

possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. O pesquisador deve seguir um 

conjunto de questões previamente definidas, mas ele o faz em um contexto muito 

semelhante ao de uma conversa informal. O entrevistador deve ficar atento para dirigir, 

no momento que achar oportuno, a discussão para o assunto que o interessa fazendo 

perguntas adicionais para elucidar questões que não ficaram claras ou ajudar a recompor 

o contexto da entrevista, caso o informante tenha “fugido” ao tema ou tenha 

dificuldades com ele.  

A monografia parte de um ponto global até pontos mais específicos acerca do 

assunto abordado. Inicialmente foi enunciada a logística e sua ramificação logística 

internacional, para situar o importante ramo de estudo da administração de empresas no 

contexto de comércio internacional. Logo após se abordaram os principais modos de 

transportes utilizados no comércio exterior para o transporte de cargas importante para 

mostrar as possibilidades de meios de escoamento dos produtos a serem exportados ou 

importados, como é o caso das castanhas de caju. Em seguida é mostrada a importância 

dos contêineres no transporte internacional e intermodal de cargas. Abordaram-se os 

tipos e utilidades desses equipamentos, bem como os organismos internacionais que 

regulam sua utilização por diversas empresas do mundo. 
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Finalmente se falou sobre as amêndoas de castanha da caju, abordando seu 

histórico, bem como dados referentes sua ligação com a balança comercial brasileira e 

cearense. A partir desses capítulos, o foco da entrevista esteve orientado para o 

entendimento de como se comporta a empresa beneficiadora de castanhas de caju tipo 

exportação na conservação e armazenamento desse produto nos contêineres, visando a 

atingir os objetivos gerais e específicos propostos por esse estudo. 
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8 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Através da entrevista concedida pela coordenadora de exportação da empresa 

Iracema, foi possível observar, comparando-a com o estudo teórico abordado nessa 

monografia sobre o assunto, que a empresa não utiliza contêineres próprios para o 

transporte rodoviário de amêndoas de caju tipo exportação. Isso porque as empresas 

produtoras exportadoras de castanha de caju voltadas para o mercado internacional 

alugam tais equipamentos junto aos armadores, empresas de transporte internacional 

especializadas em contêineres e transportes marítimos. 

Essas empresas são especializadas no aluguel de diferentes tipos de contêineres, 

atuando principalmente junto aos portos, onde possuem navios próprios atracados e 

transportam os contêineres a partir desses portos. Dito isso, entende-se que as castanhas, 

a partir do momento em que a Iracema as entrega nos portos dentro de um contêiner de 

alguma empresa armadora, ficam sob a responsabilidade dessa última empresa até o seu 

destino final. A Iracema trabalha com pequenos e grandes importadores de castanha E 

tem como principais clientes a Kraft Foods Global, Cardolite Corporation, Enerbbv e 

Intersnack, reconhecidas empresas mundiais do setor de alimentos. Essas empresas não 

consolidam cargas conjuntamente, por causa da concorrência, contratando e 

preenchendo cada uma seus produtos em contêineres diferentes. 

Dessa forma, a Iracema atua na exportação de produtos processados, 

industrializados e embalados.  Amêndoas in natura não fazem parte do rol de produtos 

exportados transportados pela empresa. Entretanto, como afirmou o entrevistado, em 

épocas de safras ruins de caju no estado, a Iracema tem que importar, principalmente da 

África, castanhas in natura para industrializá-las e abastecer o mercado interno ou 

externo com seus produtos finalizados. A Iracema, nessas condições, terceiriza o serviço 

de transporte dos portos à empresa as castanhas importadas não industrializadas. 

O tipo de contêiner utilizado para o transporte de castanhas de caju tipo 

exportação é o seco, ou 20 dry box, de 1 TEU. Esse tipo suporta cargas de no máximo 

20,8 toneladas, sendo essa especialidade de contêiner a mais utilizado no transporte 

internacional de cargas por comportar praticamente todos os tipos de mercadorias secas, 

independente da origem, ou seja, aceita desde materiais industrializados até produtos 

alimentícios in natura. Porém, mesmo os contêineres tipo seco possuem diferentes sub-
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tipos para melhor atender às demandas de diferentes produtos que aceitam. Assim, 

conforme informado pelo diretor de logística, para o transporte de castanhas de caju faz-

se necessária a utilização do contêiner seco tipo-A ou tipo alimentício. É o equipamento 

determinado e adaptado para o transporte de alimentos em geral. Cada contêiner suporta 

700 caixas de 22,68kg de forma consolidada. 

A carga é separada por lotes que diferenciam os produtos por tipos, tamanhos, 

data de fabricação, entre outros. Empilhadas na própria Iracema e em seguida 

acondicionado no container com ajuda de empilhadeiras como carga consolidada. A 

temperatura interna do contêiner seco que transporta castanhas de caju pode sofrer 

alterações devido ao tempo em que o produto fica armazenado dentro. Para isso, torna-

se indispensável, como nos faz entender a entrevistada, que as amêndoas não 

permaneçam muito tempo em seus contêineres, pois as altas temperaturas podem 

danificar a carga, alterar odores e sabor característicos da mesma. Os cuidados 

referentes ao armazenamento e conservação das amêndoas de castanha de caju são de 

responsabilidade da Iracema. Isso porque quem os faz é a própria Iracema que possui 

profissionais especializados no manuseio desses produtos. O papel do transportador 

limita-se a posicionar os caminhões no local indicado pelas empresas produtoras, 

receber a carga e movimentá-las aos portos. 

Os entraves para o preenchimento de contêineres se dão mais por exigências 

legais, estabelecidas por normas tanto nacionais quanto internacionais. O peso máximo 

permitido por contêiner incluindo equipamentos de refrigeração, se o tiver, é de 27 

toneladas, independente do tipo de produto a ser exportado ou do tamanho do contêiner. 

Esse peso serve para proteger as estradas de danos, bem como para prevenir acidentes 

durante o percurso. Outras dificuldades citadas, no transporte, são roubos e acidentes, 

porém são causas difíceis de serem controladas pela Iracema e pelos administradores de 

logística das transportadoras. 

   Nesse sentido, o trabalho proporcionou uma visão sintética das 

diferentes etapas, materiais e meios envolvidos na produção, transporte e 

comercialização da amêndoa de caju na realidade local cearense a partir de uma 

indústria líder no setor, demonstrando o peso e relevância que têm determinadas etapas, 

nomeadamente aquelas relacionadas ao intervalo entre o produto final e sua entrega ao 

mercado consumidor. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A castanha de caju é um produto de fundamental importância para a economia 

do Nordeste brasileiro. Isso ocorre não apenas por contribuir para uma balança 

comercial positiva ao estado, mas também por seu caráter social, visto que é um dos 

setores que mais empregam. Os empregos gerados vão desde o setor de produção ao de 

serviços até a setores de cultivo de caju e de reciclagem já que a Iracema produz 

resíduos como papelão, saco incolor, ferro que são destinados a empresas recicladoras. 

Os principais estados exportadores de castanha de caju são o Ceará, o Rio Grande do 

Norte e o Piauí. Os dois primeiros são responsáveis pela produção de mais de 50% das 

amêndoas de caju no Brasil. Seus principais concorrentes são países asiáticos e alguns 

países africanos que vêm se destacando na produção de frutos in natura nos últimos 

anos. Porém, o Brasil apresenta vantagens competitivas no mercado internacional de 

castanhas de caju por ser um país de reconhecida força na agricultura. 

Outra vantagem competitiva situa-se no fato de existir também nos últimos anos 

forte estabilidade econômica no Brasil, pois o país superou a última crise mundial de 

2009 sem abalos consistentes na sua economia. Isso fornece certa segurança comercial 

aos importadores, além da constante disponibilidade de estoques e do cumprimento dos 

contratos pelos exportadores brasileiros. 

Entretanto, a produção da castanha brasileira sofre problemas estruturais, visto 

que sua cadeia produtiva, desde a coleta das amêndoas é caracterizada pelo caráter 

artesanal, passando a utilizar métodos avançados somente no processamento industrial, 

o que reduz a qualidade das mesmas, se comparadas às das concorrentes asiáticas. Isso 

ocorre porque as grandes empresas normalmente apenas compram as castanhas dos 

pequenos produtores, que costumeiramente utilizam técnicas agrícolas ultrapassadas, 

sem terem participado durante décadas da extração das mesmas. Por isso, é comum que 

o Brasil sofra com perdas consideráveis em safras, podendo até importar castanhas para 

suprir o mercado interno e externo. 

Numa operação de exportação de castanha de caju, para ser eficiente é essencial 

que a amêndoa a comercializar seja de boa qualidade e de comparável competitividade 

em relação aos custos dos outros países exportadores, visto que o Brasil, especialmente 

o Nordeste, concorre com países asiáticos que investem muito em novas tecnologias 

para uma maior qualidade no transporte e conservação desses produtos. 
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Deve-se dispor, dessa forma, de um transporte primoroso onde o aspecto de 

conservação possui um papel primordial. O estudo da logística do transporte de 

castanhas de caju tipo exportação é de grande importância para o cenário cearense, pois 

como já dito, é um setor de fundamental importância para o estado. A Iracema possui 

know how sobre o tema e participa diretamente do sucesso alvejado pelas produtoras de 

tais commodities. 

Dito isso, o estudo focou em procurar responder quais os critérios para a 

conservação e armazenamento de amêndoas de castanha de caju em contêineres 

adotados pela Iracema Castanhas de Caju. Justificou-se a escolha desse problema por 

ser um assunto de fundamental importância para que o produto não perca qualidade no 

decorrer do transporte até o mercado alvo. Questões relacionadas ao armazenamento das 

amêndoas foram satisfatoriamente respondidas, tendo sido as questões relacionadas à 

conservação desses mesmos produtos parcialmente explicadas no estudo de caso. 

Assim, consequentemente, o objetivo geral também foi em boa parte atingido, visto que 

houve uma limitação por parte do entrevistado para informar critérios mais detalhados a 

fim de preservar algumas informações confidenciais à concorrência bem como formas 

usadas pela Iracema Castanhas de Caju para a conservação das amêndoas. Já a questão 

do processo de armazenamento foi satisfatoriamente respondida. 

Isso se justifica com o fato de o representante da empresa estudada apenas 

responder com detalhes como os produtos são alocados para dentro do contêiner, como 

eles ficam dispostos e como são agrupados. Já, quando questionado sobre técnicas de 

refrigeração e acondicionamento dos produtos, apenas especificou o tipo de contêiner 

utilizado para o transporte e informou sobre a necessidade de não deixar a carga dentro 

de contêineres por longos períodos de tempo, pois altas temperaturas, trepidações e 

odores podem afetar consideravelmente a qualidade das amêndoas. Alguns objetivos 

específicos, todavia, foram satisfatoriamente respondidos. Objetivos tais como verificar 

qual a importância que a conservação dos produtos, realizada pela Iracema recebe pelas 

empresas importadoras de castanha em suas atividades internacionais. Isso porque ficou 

claro que a Iracema responsabiliza-se por todo o processo de contratação do contêiner, 

de armazenamento dos produtos no contêiner, bem como de acondicionamento dos 

produtos nos contêineres, sem que haja interferência do distribuidor no processo. O 

papel da empresa transportadora terceirizada limita-se a transportar com segurança a 
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carga, sem qualquer interferência nas decisões relativas ao armazenamento e 

acondicionamento. 

Essa foi à principal limitação da pesquisa que, por se tratar de um estudo de 

caso, focou sua atenção apenas na empresa Iracema Castanhas de Caju. Assim, os dados 

obtidos foram parcialmente satisfatórios, pois, apesar de ficar claro que os cuidados de 

armazenamento e acondicionamento para com a castanha de caju são básicos, como a 

escolha ao tipo de contêiner comum de tipo alimentício, informações sobre qual 

porcentagem de quebra ocorrem no trânsito até o porto e do porto até o destino não 

foram reveladas. 

Outra limitação da pesquisa se dá também pelo fato de que o resultado do estudo 

de caso limita os consequentes entendimentos apenas à abrangência da pesquisa em si. 

Não se pode deduzir que as respostas obtidas nesse estudo sobre a exportação de 

castanhas podem ser aplicadas em um setor diferente. Não há como se generalizar as 

informações provenientes desse estudo, pois, por exemplo, os métodos de 

armazenamento e conservação de castanhas de caju são, muito provavelmente, distintos 

do armazenamento e conservação de produtos químicos ou mesmo de outro produto 

alimentício e até mesmo de outras indústrias de amêndoa de caju. 

Dessa forma, é interessante sugerir novos estudos acerca dessa temática, 

buscando o entendimento dos desafios de acondicionamento com outras empresas 

produtoras de castanha de caju industrializada, em perspectiva comparativa, bem como 

estudos sobre a qualidade das amêndoas brasileiras no mercado internacional, 

relacionado-a, no que tange às preocupações do presente estudo, aos procedimentos de 

armazenamento e transporte. Tal se justifica pelo fato de já haver maior número de 

estudos sobre a relação entre qualidade/aceitação e aspectos da produção e 

industrialização, ficando a logística de transporte menos assistida nesses estudos. 
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APÊNDICE A 

Entrevista concedida pela coordenadora de exportação da empresa Iracema, Sra. Salete 

Sousa Santos, sobre as dificuldades encontradas pela empresa para a conservação ou 

armazenamento no transporte de castanhas de caju tipo exportação. 

 

1 - Perguntas relativas à empresa: 

a) Qual a estrutura da Iracema quanto ao número de funcionários e número de 

fabricas.  

R: Possuímos atualmente em torno de 2.100 funcionários distribuídos em 4 fabricas. No 

Rio grande do Norte com 1 fabrica e o restante em Fortaleza. 

 

b) É uma empresa de pequeno, médio ou grande porte? 

R: Grande porte. 

 

c) Há quantos anos a empresa atua no mercado? 

R: A empresa foi fundada em meados 1950 a mais de 60 anos no mercado. 

 

2 - Perguntas relativas ao tema da pesquisa: 

a) Quais os principais clientes? A Iracema atua também com pequenos 

produtores? 

R: Nossos principais clientes são. Kraft Foods Global, Cardolite Corporation, Enerbbv e 

Intersnack. Atuamos com pequenos clientes para exportação. 

 

b) Qual o tipo e tamanho de contêiner apropriado para o transporte de castanha 

de cajú tipo exportação? 

R: São utilizados container 20' tipo DC (Dry Cube) pois os mesmo são adequados para 

suportar maior peso. 

 

c) A empresa trabalha tanto com exportação de castanhas de caju in natura 

quanto com o transporte de castanhas processadas, industrializadas ou 

embadalas? Se sim, há diferença na conservação e armazenamento desses produtos 

nos contêineres? 

R: São exportadas castanhas processadas, industrializadas e embaladas. Castanhas In 

natura são importadas em época de safras ruins no estado. 

 

d) A Iracema, normalmente, para o transporte de castanhas de cajú ao porto, 

utiliza contêineres próprios ou de armadores? Se próprios, como é realizada a 

troca para outros contêineres no porto? 

R: Não possui contêiner próprio. Em 100% dos embarques a carregamento é efetuado 

em contêineres cedidos pelos armadores. Exceto no transporte de óleo de castanha pois 

requer equipamento especial chamado ISOTANK. 

 

e) As próprias empresas importadoras (clientes) de castanha de caju escolhem com 

quem vão embarcar e indica métodos para o armazenamento da carga no 

contêiner ou fica a critério da Iracema? 

R: Toda a operação de carregamento e acondicionamento é realizada pela Iracema. O 

transportador (terceirizado) apenas posiciona o caminhão com o container no local 

indicado. Após o carregamento dos contêineres a transportadora fica responsável pelo 
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transporte da carga até o destino final. Os principais operadores logísticos da Iracema 

são: Hamburg Süd, CNA e MSC. 

f) Como se dá o arranjo físico (layout) da organização das castanhas dentro do 

contêiner? São empilhadas por pallets ou outra ferramenta de armazenamento? 

Ou mesmo não é necessária a utilização de tais recursos? São separadas por lotes? 

R: São separados em lotes que respeitam uma classificação de tipo, tamanho, data de 

fabricação, entre outros critérios. Empilhadas na própria Iracema e em seguida 

acondicionado no container com ajuda de empilhadeiras como carga consolidada. Cada 

contêiner comporta 700 caixas de 22,68kg ou 50Lb.  

 

g) As empresas exportadoras de castanha de cajú costumam consolidar* suas 

respectivas cargas em contêineres conjuntamente a fim de reduzir o preço dos 

transportes ou mesmo ratear o frete? Se sim, a carga total fica sob 

responsabilidade da transportadora ou da Iracema? 

R: Sim, trabalhamos com carga consolidada, mas já enviamos pouco mais de 100 caixas 

para um cliente como carga compartilhada. A empresa transportadora fica responsável 

pela carga a partir do momento que a mesma sai da Iracema. 

 

h) No transporte desde o local da empresa aos portos, quais os limites legais de 

peso ou volume das mercadorias? Há diferenças de limites entre os tipos de 

mercadoria? (Por exemplo, limite para castanhas de cajú e limite para um outro 

produto qualquer diferentes) 

R: O limite de peso estabelecido por normas nacionais e internacionais visam preservar 

as rodovias e prevenir acidentes já que são utilizados containers como embalagens e o 

mesmo possuem capacidade. Atualmente o peso Maximo permitido é 27 tons. 

 

i) Há a necessidade de manter as amêndoas acondicionadas dentro do contêiner? 

Quais as temperaturas ideais e quais ferramentas utilizadas para esse fim? Há 

outros processos utilizados para o acondicionamento desses produtos em 

contêineres? 

R: Os contêineres são utilizados pelas para o transporte rodoviário e marítimo. Os 

produtos não podem e não devem permanecer acondicionado nos mesmo durante muito 

tempo, pois as altas temperaturas podem danificar a carga e alterar o sabor característico 

da amêndoa de castanha de caju, 

 

j) Quais os cuidados indispensáveis realizados antes/durante para a higiene ou 

limpeza dos contêineres no transporte de castanhas? 

R: Existe uma classificação de equipamentos de acordo com a carga. Para castanha é 

utilizado um container tipo A ou tipo Alimento que é novo e só é carrega com produtos 

alimentícios evitando assim contaminação. O departamento de qualidade da Iracema 

sempre vistoria o contêiner antes do embarque, pois até mesmo algum indicativo de 

cheiro pode alterar o odor e saber característico das amêndoas. 

 

k) Há uma estimativa de quanto da carga de castanhas é perdida (resultado das 

oscilações físicas no transporte) durante todo o transporte? 

R: Normalmente durante o transporte não há perdas exceto em caso de acidentes ou 

roubo, mas nesses casos a Iracema repõe ao cliente e presta conta com a transportadora 

responsável pelo transporte da carga. 


