


S imples, mas eficientes.
Esta é a melhor
definição para as quatro
minifábricas de caju

apoiadas pelo Sebrae no
Nordeste. Atendendo quase
três mil produtores de Bahia
Ceará, Piauí e Rio Grande do
Norte, as processadoras vêm
gerando empregos dignos e
rendas mais elevadas a milha-
res de famílias que vivem da
produção desta fruta genuina-
mente brasileira.

Próximas dos produtores
rurais, as minifábricas compram
a castanha de caju bruta, as
secam, descascam, fazem a
limpeza da amêndoa, fritam e
salgam o produto antes de
vendê-lo pronto para o con-
sumo. Tudo exatamente como
nas indústrias da região, mas
com a diferença de que, agora,
parte dos lucros fica com os
cooperados, que podem investir
mais em suas terras.

"Antes, nossa produção era
toda vendida aos atraves-
sadores,.que repassavam para

as indústrias da região. Essas pes-
soas já vinham para cá financiadas
pelas empresas. Agora nós diminuí-
mos muito o número de atravessado-
res, pois compramos 100 toneladas de
castanha dos produtores da região",
explica Vicente Rufíno, presidente
da Cooperativa Mista dos Produto-
res Agrícolas de Ipiranga, no Piauí.

Rufino explica ainda que a minifá-
brica do Piauí, localizada no municí-
pio de Picos, começou a comprar cas-
tanha de caju apenas na última safra,
em 2006, mas já vem fazendo a dife-
rença na vida de muita gente. Além
dos 35 funcionários que trabalham no
local, são beneficiados ainda outros
65 cooperados, que vendem sua pro-
dução a preços mais altos que o usual.



Antes vendido aos atravessado-
res por um real o quilo, a castanha
agora pode render até 20 reais o
quilo após ser processada.

Além disso, outros 100 empre-
gos indiretos são gerados na re-
gião, o que vem aquecendo a eco-
nomia local. Mas isso é só o come-
ço, uma vez que a minifábrica do
Piauí está operando com metade
de sua capacidade, que é de 200
toneladas por ano, o que repre-
senta 50 toneladas de castanha de
caju pronta para consumo por ano
e um lucro considerável para os
produtores rurais.

"O objetivo principal do projeto
é organizar os pequenos produto-
res de castanha de caju de nove

municípios da microrregião de
Picos, que somam ao todo 1.200
famílias. O Sebrae entrou com a
parte de capacitação desses pro-
dutores, dando todo o apoio ge-
rencial e tecnológico. Também
realizamos um trabalho junto ao
produtor, para que tenham um
manejo correto e no final colham
uma castanha de boa qualidade",
conta Francisco Holanda, geren-
te do projeto do Sebrae no Piauí.

Até quem não trabalhava com
caju comemora a implantação da
minifábrica. É o caso de Mauri-
mar Oliveira,
22 anos, que an-
tes trabalhava
no cultivo de
hortaliças, mas
há três meses
está empregado
como descasca-
dor de casta-
nhas. Oliveira,
que antes não ti-
nha renda fixa,
conta que agora
ganha por pro-
dução e que sua
renda triplicou
nos últimos me-
ses. "É bem me-
lhor aqui. Dá
para ganhar
mais dinheiro e
sustentar a famí-
lia com mais
tranqüilidade.
Ganho por pro-
dução e tiro até 500 reais. Quando
estava na roça não sabia nem quan-
do ia receber", diz ele, que corta de
40 a 45 quilos de castanha por dia.

Mas nem tudo são flores. Com
a grande valorização da castanha
de caju, o pedúnculo (parte car-
nosa da fruta) acaba ficando em

segundo plano e é, em sua grande
maioria, desperdiçado. Segundo
dados do Sebrae-PI, são aprovei-
tados apenas 15 a 20% de todo o
pedúnculo produzido no Estado.
"O que é um desperdício enor-
me", reclama Francisco Holanda,
que já vem se articulando para
acabar com isso e ainda aumentar
a produção de outros produtos tí-
picos da região, como a cajuína.

"Paralelamente às minifábri-
cas, nós temos um outro projeto
que apoia a produção da cajuína e
de seus subprodutos. Assim, foi

criada a Ca-
juesp - Coope-
rativa dos Pro-
dutores de Ca-
juína do Piauí,
que hoje conta
com cerca de 50
produtores em
todo o Estado.
Nós também
trouxemos um
curso de apro-
veitamento in-
tegral do caju,
que traz uma al-
ternativa para
que as pessoas
aproveitem o
pedúnculo em
mais de 300 pra-
tos, sucos e ou-
tras coisas", diz.

Pouco conhe-
cida no Sul e Su-
deste, a cajuína

é um tipo de suco de caju 100%
natural, produzido de uma forma
artesanal, sem qualquer produto
químico e consumido em alta es-
cala no Piauí. Devido ao desper-
dício, no entanto, a cajuína não
consegue se expandir. A produ-
ção de apenas 3,5 milhões de li-
tros por ano não atende nem às
necessidades do próprio Piauí,
mas, com o aumento da produção,
poderá ser vista em breve em ou-
tras regiões. •
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