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O Rio Grande do Norte vem ocupando lugar de destaque entre os maiores 
produtores de mel no Brasil tanto pela aptidão natural quanto pela 
profissionalização dos atores da cadeia, refletindo em profundas 
transformações no uso das potencialidaades frente às oportunidades de 
mercado. A evolução sustentável desse segmento resultante da 
participação em eventos de capacitação  buscando na atividade uma 
alternativa de renda e de integração social para enfrentar a 
competitividade nos negócios apícolas e atuar eficientemente no setor. A 
implantação de capacitações nesse segmento vem alcançando resultados 
que diferenciam o Estado em qualidade e produtividade do mel produzido, 
e conseqüentemente a conquista de novos mercados. O aumento da 
produção do mel e a organização do setor apícola no RN estão 
relacionados a capacitação dos apicultores. 
 
Palavras-chaves: Agroindustria, produtividade, qualidade 
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1.  Introdução 

O agronegócio brasileiro responde por 50% dos empregos, 40% das exportações e 38% do PIB 
nacional, de acordo com Binotto et al (2001). A apicultura está inserida nesse contexto e seu 
crescimento se deu principalmente em função do aumento na procura por produtos naturais e 
saudáveis como o mel, a própolis e o pólen, para uso medicinal, como alimento ou para a 
indústria cosmética (CAVALCANTE, 2004). A atividade apícola no Brasil na década de 90 e o 
estado do Rio Grande do Norte também acompanhou esse crescimento destacando o setor como 
uma importante alternativa econômica principalmente para agricultores familiares. A região é 
caracterizada pela flora diversificada associada às condições climáticas favoráveis que 
contribuem para a produção de mel. Diante das dificuldades enfrentadas pelos demais segmentos 
da agropecuária nordestina, a apicultura tem se tornado uma alternativa interessante para os 
produtores, principalmente quando consorciada com outras atividades, e vem atraindo adeptos 
que em busca de renda e melhores condições de vida acabam explorando a atividade de forma 
primitiva contribuindo assim, com a degradação da vegetação original e esgotamento do seu 
potencial produtivo. 

O mel é um produto de excelente valor nutritivo, que pode ter a qualidade comprometida devido 
a sua forma de obtenção e manipulação que pode ser influenciado diretamente pela mão-de-obra 
utilizada nesse processo que compreende as etapas de colheita, acondicionamento e transporte, 
etapas que antecedem a centrifugação, bem como a etapa seguinte caracterizada pelo envase, até 
que o mel possa chegar ao consumidor com o padrão de higiene e sabor. 

Tendo em vista a concorrência acirrada devido a abertura de novos mercados para a entrada dos 
produtos e a responsabilidade na produção para que desta forma possa se manter na atividade 
neste mercado globalizado, ele deve se adaptar a este novo contexto e profissionalizar-se para ser 
competitivo, eficiente, ter maiores escalas de produção, em fim garantir sua vantagem 
competitiva.  

A capacitação utilizada como ferramenta pedagógica de forma participativa e vivencial, adaptada 
aos produtores rurais que buscam na apicultura uma alternativa de renda e de integração social 
para enfrentar a competitividade nos negócios apícolas e atuar eficientemente no setor vem a 
desempenhar um importante papel na profissionalização do setor estimulando a formação de 
empreendedores e empresários de maneira a habilitá-los por meio de treinamentos, consultorias, 
participação em eventos técnicos e de promoção comercial, onde esperá-se dotar esses 
empreendedores de visão realizadora e capacitá-los a identificar oportunidades no mercado, bem 
como avaliar as possibilidades de sucesso, além das dificuldades e dos desafios para transformar 
a cadeia produtiva, que segundo Batalha (1995), é definida a partir de um determinado produto 
final e envolve as várias operações técnicas, comerciais e logísticas necessárias a sua produção, 
perpassando diversos segmentos (em especial comercialização, processamento e produção de 
matérias-primas).  

Com base nesse contexto, o presente trabalho objetiva analisar a influencia da capacitação no 
desenvolvimento da cadeia produtiva do mel no Rio Grande do Norte. 
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2. Caracter ização da cadeia produtiva do mel no Rio Grande do Nor te 

Para Toledo et al. (2004) tanto a qualidade do produto final quanto a própria eficiência das 
cadeias de produção agrícola de alimentos, em termos de desperdício e de custos com perdas, 
dependem de ações e práticas de cada um de seus segmentos e das transações de bens, serviços e 
informações de forma coordenada na cadeia. De modo geral, o fato de cada segmento 
tradicionalmente administrar seu negócio de maneira individualizada mostra-se prejudicial à 
competitividade da cadeia, o que faz da integração e colaboração entre os segmentos um fator 
primordial para o sucesso. 

A economia do Rio Grande do Norte tem apresentado um crescimento positivo ao longo das 
últimas décadas, reflexo de profundas transformações no uso das potencialidades frente às 
oportunidades de mercado e do desenvolvimento institucional, patrocinados pelos Governos 
Federal e Estadual e da organização e dinamismo do empresariado (LIRA, 2006).  

O ramo da pecuária voltado para a criação de abelhas tem apresentado um desempenho bastante 
favorável nos últimos anos, estimulados pelas ações de mercado que tem surgido com uma 
demanda diversificada por produtos da colméia. De acordo com Belchior & Lira (2004), o Estado 
vem crescendo de forma intensa nos último três anos e hoje  apresenta ações de consultorias, 
orientação para o crédito, gestão, participação em feiras agropecuárias, e a realização do XV 
Congresso Brasileiro de Apicultura e I Congresso Brasileiro de Meliponicultura, em Natal/RN no 
ano de 2004. O Congresso serviu para apresentar o potencial do Estado para essa atividade, 
destacando-o em termos de melhoria de processos e qualidade da produção e no alcance de 
índices satisfatórios para a economia local. 

A cadeia produtiva do mel apresenta um incremento quantitativo e qualitativo para o mercado. 
Com a implantação de 57 Unidades de Extração de mel (2003-2004), além das 32 diagnosticadas 
pelo Sebrae em 2002, sendo todas integrantes de associação de produtores, onde a melhoria na 
qualidade dos processos produtivos, incrementa as operações de crédito para aquisição de 
materiais e equipamentos apícolas, (MENDONÇA; LIRA, 2006). 

Por sua vez, os produtores associados são conscientizados que a conquista do mercado livre, com 
vantagens competitivas, irá assegurar a sustentabilidade do setor. Baseado nesses resultados, o 
aumento do número de produtores associados, que participam dos processos de capacitação e 
procedem as mudanças tecnológicas em seu criatório, para que possam  obter um aumento das 
vendas e contribuir com as práticas empreendedoras, vem se apresentando de forma tecnicamente 
organizada. 

A perspectiva de demanda por produtos ofertados pela cadeia do mel, é positiva em todo o País, 
estimulando uma melhor organização dos setores no Rio Grande do Norte e contribuindo com a 
fixação de famílias no meio rural. A utilização de práticas compatíveis com o ecossistema, o 
aumento de ocupação e rendas direta e indireta, a melhoria dos padrões tecnológicos de 
produção, bem como a integração dos produtores no agronegócio tem contribuído para a 
sustentabilidade da atividade apícola (BELCHIOR; LIRA, 2006). 
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3. Metodologia 

Como instrumento de pesquisa foram utilizados 18.350 questionários do Projeto de Apicultura 
Integrada e Sustentável - APIS, aplicado junto a apicultores que integraram ações de consultoria, 
capacitações e palestras, bem como atendimentos direcionados ao setor apícola nos balcões dos 
escritórios do Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas do Rio grande do Norte – 
SEBRAE/RN e em feiras agropecuárias do Estado e relatórios internos da instituição, no período 
de 2001 a 2006. A leitura dos dados foi feita através de planilhas no programa Microsoft Office 
Excel 2003 priorizando os itens de capacitação, produção e exportação do mel. 

4. Apresentação e discussão dos dados 

A realidade do mercado apresenta novas regras de concorrência estabelecidas pelos  padrões 
tecnológicos vigentes, ação estratégica de empresas e governo ou pela crescente conscientização 
dos consumidores de que podem influenciar as decisões produtivas. A compreensão das 
mudanças no âmbito de um único elo ou da cadeia, demanda preocupação permanente na busca 
de saídas na conquista dos espaços no mercado. Segundo Nonaka & Takeuchi (1997), citados por 
Machado e Francisco (2005), a perspectiva estratégica presume para as empresas crescimento e 
alcance de novos resultados, como fruto da capacidade de inovação e de adaptações das 
transformações contínuas. Uma inovação leva a outra, proporcionando aperfeiçoamentos e 
melhorias contínuas . 

Embasado em uma visão empreendedora, o SEBRAE/RN começou em 2001 a contribuir de 
forma direta em termo de promoção e do fortalecimento do segmento e, a partir daí  surgiram 
resultados, atingindo-se num curto espaço de tempo, uma evolução expressiva no 
desenvolvimento da atividade apícola. 

Segundo Belchior Filho & Lira (2006) o SEBRAE/RN desenvolveu uma metodologia de 
capacitação agregando e adaptando ferramentas já implantadas pela Entidade para estimular a 
formação de empreendedores e empresários de maneira a habilitá-los, dotando-os de visão 
realizadora para identificar oportunidades no mercado. Também como avaliar as possibilidades 
de sucesso, além das dificuldades e dos desafios para transformar um projeto em realidade. A 
primeira etapa da capacitação é realizada através do SEBRAETEC (Programa SEBRAE de 
Consultoria Tecnológica), onde os produtores são capacitados em grupos diretamente no campo 
com práticas vivenciais incluindo importância do uso de equipamentos de segurança, escolha de 
área, processamento de cera, captura de enxames, transladação, revisão das colméias, 
alimentação artificial, substituição de rainha, colheita e centrifugação do mel. Essa consultoria é 
acompanhada por consultores especializados durante seis meses com uma carga horária de 
sessenta horas em apicultura básica utilizando a metodologia do “ensinar-fazendo”. Na segunda 
etapa, a cultura da cooperação é trabalhada através de oficinas complementando a primeira etapa, 
onde os grupos resgatam a importância do associativismo/cooperativismo para a atividade e 
podem vir a construir e legalizar a organização, caso seja de interesse do grupo. Na etapa 
seguinte seguem ações de Boas Práticas Apícolas, De Olho na Qualidade Rural (5 S), 
Capacitação Rural (Organização Social, Custo de Produção, Comercialização e Administração 
Rural) e Gestão Ambiental. Em 2006, um novo programa veio a somar a essa metodologia: o 
Programa de Agentes de Desenvolvimento Rural (ADR), onde apicultores são treinados para 
atuar junto aos grupos de apicultores da comunidade na qual o agente reside acompanhando-os 
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no manejo técnico, e dessa forma esses empresários rurais do setor apícola vêm se destacando no 
cenário do agronegócio potiguar (LIRA, 2006).    

O agronegócio deve ser entendido como a cadeia produtiva que envolve desde a fabricação de 
insumos, a produção nos estabelecimentos agropecuários e a transformação dos produtos, até o 
seu consumo. Essa cadeia incorpora todos os serviços de apoio: pesquisa e assistência técnica, 
processamento, transporte, comercialização, crédito, exportação, serviços portuários, 
distribuidores, bolsas de valores e o consumidor final (MAPA, 2006). De acordo com RIVIERES 
(2005) a capacitação tecnológica e gerencial de produtores no Rio Grande do Norte impulsiona a 
cadeia produtiva do mel.  

A TABELA 1 apresenta os dados quantitativos dos atendimentos realizados pelo SEBRAE/RN 
através de capacitações técnicas em apicultura e gestão, consultorias técnicas para melhoria dos 
processos produtivos (SEBRAETEC), clínicas tecnológicas, bem como palestras, 
acompanhamento técnico através dos ADRs e os atendimentos técnicos presenciais que 
acontecem nos escritórios, na empresa rural e em feiras agropecuárias. 

 

Per íodo (ano) Ações 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Consultoria SEBRAETEC 0 23 814 1201 1027 249 
Clínica Tecnológica 0 0 894 1816 304 977 
Curso de Apicultura para técnicos 0 15 40 35 194 93 
Cursos de Gestão e qualidade  0 0 470 510 860 1160 
Seminários/palestras 0 267 350 3400 2614 693 
Acompanhamento técnico ADR 0 0 0 0 0 649 
Atendimento presencial 0 0 1222 1568 239 376 
Total 0 305 5793 10534 7234 6203 
Fonte: Adaptado de Belchior & Lira (2006).  

Tabela 1 – Apresentação quantitativa de atendimentos realizados pelo SEBRAE/RN 

Os apicultores capacitados nesse processo investem tempo e dinheiro para mudanças nos 
componentes formais da organização na qual integram, em um conjunto de regras que compõe o 
treinamento e o controle educacional dos seus colaboradores. A evolução desses grupos ficou 
evidenciada no contexto das perguntas inclusas nas entrevistas que contemplaram fatores 
correlacionados ou com o tema: melhoria contínua, inovação, cultura e política organizacional, 
gestão do conhecimento e melhoria no processo produtivo. 

Em 2002 o SEBRAE/RN passa a desenvolver a metodologia dentro do Programa de 
Desenvolvimento da Apicultura no Rio Grande do Norte e a partir desse ano começa a agregar 
outras ações ao projeto que em 2004, aprovado pelo SEBRAE/NA passa a compor o Projeto de 
Apicultura Integrada – APIS. 

O ano de 2004 foi o que obteve um maior número de atendimentos, tendo em vista a realização 
do XV Congresso Brasileiro de Apicultura, 1º Congresso Brasileiro de Meliponicultura e 1ª Feira 
Internacional do Mel. 

No período de 2003 a 2005 aconteceram o maior número de atendimentos em consultoria 
SEBRAETEC, tendo em vista que esse tipo de consultoria é utilizada no programa como uma 
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forma de alicerce (apicultura básica) para a profissionalização do apicultor. Enquanto os 
atendimentos na forma de clínica tecnológica e em capacitações de gestão aparecem em maior 
número no ano de 2006 por ser uma consultoria mais direcionada e pela necessidade do grupo em 
gerenciar o seu negócio, respectivamente. 

A atuação dos ADR’s se dá a partir de 2006 com a aprovação do projeto realizado em parceria 
com a Fundação Banco do Brasil.  

O total de atendimentos realizados em 2006 foi inferior a 2005 devido a profissionalização dos 
grupos que a partir de 2006 passam a demandar menos atendimento em capacitação básica e mais 
ênfase em ações de melhoria de processos e acesso a mercado. 

Como resultado da evolução da Cadeia Produtiva do Mel que se deve, principalmente, devido a 
profissionalização do setor, o Rio Grande do Norte passa a integrar a balança estatística de 
exportação comercial Brasileira a partir do ano de 2005, e de acordo com a tabela 2 apresentada 
pelo SEBRAE/NA(2006), a maioria dos estados brasileiros teve crescimentos na receita de 
exportação no período de 2001 a 2006, com destaque para o RN (+1.098,2%), seguido do PR 
(+38,5%); RS (+246,8%); MG (+60,0 %), CE (53,0%), SC (+17,9%); SP (+6,0%) e PI (+3,7%). 
A exceção foi para os Estados do PI (-1,4%), do RJ (-99,65%) e de SP (-1,29%). 

 
Per íodo (ano)/Kg Unidade de 

Expor tação  2001 2002 2003 2004 2005 2006 
São Paulo 197.361 5.387.041 6.336.670 8.555.013 6.051.598 4.754.258 
Santa Catarina 1.814.498 2.717.836 4.036.393 4.183.153 2.261.980 2.002.029 
Piauí  0 741.304 3.009.844 1.747.586 2.503.026 1.939.923 
Ceará  244.479 1.965.622 2.342.318 2.385.459 2.341.794 2.723.024 
Paraná  122.896 848.659 1.911.613 1.735.004 332.821 898.496 
Rio Grande do Norte  0 0 0 0 40.040 438.749 
Brasil 2.488.671 12.640.487 5793 10534 7234 6203 
Fonte: Relatório da UAM – SEBRAE/NA 2006). Adaptada pelo autor. 

Tabela 2 – Apresentação quantitativa de exportação de mel no Brasil por Estado 

Apesar de o Rio Grande do Norte apresentar 438.749 kg exportados em 2006, sua produção 
anual, de acordo com Mendonça & Lira (2006), é estimada em 1.500 ton..O Produto que 
apresenta outras opções de demanda citadas, pelos entrevistados, como empresas de outros 
estados que atravessam a fronteira de forma irregular, mercado interno com programas Federal e 
Estadual, através da CONAB e EMATER, bem como uma pequena parcela que já começa a 
aparecer nas redes de supermercados no Estado. 

5. Considerações finais 

O aumento da produção do mel e a organização do setor apícola no Rio Grande do Norte estão 
relacionados com a capacitação dos apicultores.  

Esta estratégia permite que Entidades/ Instituições e demais colaboradores desse segmento 
possam avaliar o crescimento da atividade e alcance desses resultados, como fruto da capacidade 
de estar constantemente inovando processos, melhorando a produtividade e fortalecendo 
parcerias que venham contribuir com o setor. 
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Com os resultados alcançados nesse artigo, pela implantação dessa metodologia, fica evidenciado 
ser plenamente justificável e necessário a utilização da mesma para que a atividade continue 
crescendo de maneira planejada. A relação do segmento capacitação, com os demais elos da 
cadeia produtiva do mel no Rio Grande do Norte eleva as perspectiva de crescimento da 
atividade, destacando o público atendido em feiras e eventos técnicos através do nível de 
discussão entre os grupos, da consciência em explorar a atividade de forma racional e tecnificada, 
na melhoria dos processos produtivos, produtos com qualidade e bem apresentados para o 
mercado, crescimento da atividade, contribuindo assim, com uma melhor qualidade de vida dos 
trabalhadores envolvidos no processo, bem como com o processo de expansão e fortalecimento 
harmônico do agronegócio do mel e seus derivados, no Rio Grande do Norte, de forma 
permanente e sustentável.   
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