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CONSERVANDO A ARAUCÁRIA ATRAVÉS DA INDUSTRIALIZAÇÃO  DO 

PINHÃO 

 

A Araucaria angustifolia (Bertoloni) Otto Kuntze ou Pinheiro-do-Paraná, 

pertencente a família Araucariaceae, é uma espécie pioneira, que se estende pelos 

campos, formando os capoeirões.  

Segundo Martino (1969), a ocorrência se estende pelos estados do Paraná e 

Santa Catarina, onde é possível encontrar com abundância, na zona serrana do Rio 

Grande do Sul e também é encontrado em regiões elevadas de Minas Gerais e São 

Paulo (Figura 1). Mesmo sendo uma espécie característica da Floresta Ombrófila 

Mista, também é possível encontrar a espécie em regiões de Floresta Ombrófila 

Densa ou mesmo a Floresta Estacional Semidecidual (IPEF, 2016). 

 

 

Figura 1 - Área de ocorrência natural da Araucaria angustifolia 
Fonte: Geobau, 2016 

 

A Araucaria angustifolia é considerada uma espécie em extinção (Ministério 

do Meio Ambiente, 2008), protegida por lei. Através da comercialização das suas 



11 

 

sementes, pretende-se incentivar o cultivo dessa espécie na Região Sul do Brasil. 

Segundo a Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas (ABRAF, 

2013), existem cerca de 11.343 hectares de araucária plantados no Brasil, 

representando 0,16% da área de florestas plantadas no país.  

O fruto da araucária é chamado de pinha, que quando madura, pode chegar a 

pesar até 5kg. Cada quilograma tem em média 150 sementes, que perdem a 

viabilidade em cerca de 120 dias (IPEF, 2016). As sementes são chamadas de 

pinhão, desenvolvem-se a partir de óvulos nus, geralmente com tegumento duro e 

endosperma abundante (EMBRAPA, 2016). 

É proibida pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP) a comercialização do 

pinhão proveniente de pinha imatura, sendo permitida apenas a comercialização de 

pinhões que possuam características de maturação, estado deiscente com 

coloração verde-amarelada ou marrom típica. A data permitida para inicio da 

colheita, transporte, comercialização e armazenamento do pinhão é fixada no Artigo 

3° da Portaria n°46 de 26 de março de 2015 como 1° de abril. 

O pinhão é também uma questão social, pois é uma das formas de sustento 

de muitas famílias de pequenas propriedades rurais na região Sul do Brasil, 

principalmente no outono e inverno, que é quando a agricultura familiar diminui e é a 

época de colheita das sementes do pinheiro. 

Este empreendimento surgiu a partir da visão da necessidade de agregação 

de valor aos produtos florestais não madeireiros, o pinhão tem um grande giro 

econômico principalmente no outono e inverno, porém pouco se investe em cima do 

produto.  

A comercialização e processamento deste, não são encontrados nos 

mercados, apenas de forma muito informal, em pequenas feiras. A abertura de um 

pequeno negócio pode ser vista como uma alavanca no setor e incentivar a 

valorização do produto. 

De acordo com a Companhia Nacional do Abastecimento (CONAB, 2014) a 

partir da safra 2014-2015 o pinhão foi inserido na Política de Garantia de Preços 

Mínimos para a Sociobiodiversidade (PGPM-Bio), que permite o pagamento de 

subvenção aos produtores extrativistas no caso do preço obtido pelos produtores 

alcance valores mínimos inferiores ao estabelecido pelo Governo Federal, um dos 
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principais motivos desta inclusão, foi a exploração intensa que quase levou ao 

desaparecimento da espécie, visando a preservação da mesma e a garantia de 

renda para as famílias que trabalham com o extrativismo do pinhão. 

Uma das formas de incentivar a produção sustentável de pinhão, 

consequentemente o plantio de araucária é encontrando uma forma de 

comercialização em outras épocas do ano. 

O pinhão é uma semente que é consumida há muito tempo, porém, pouco se 

investe nesta por ser um produto que não se encontra no mercado durante o ano 

todo. A idéia surge no mercado com a proposta de prolongar a disponibilidade do 

pinhão, através do seu produto processado e congelado, levando o pinhão a novos 

mercados, podendo comercializá-lo de diferentes formas, não apenas sua forma in 

natura, mas também em receitas, gerando a agregação de valor ao produto. 

A cadeia produtiva do pinhão é praticamente inexistente, o que é praticado é 

mais como um canal de comercialização do que uma cadeia de produção, pois não 

existe uma organização na base e ainda se verifica grande informalidade 

(BALBINOT, R. et al., 2008). É devido a este fator que surgiu a ideia da 

comercializar e agregar valor ao pinhão, buscando aumentar à geração de renda as 

famílias dos proprietários rurais que possuem o pinhão como uma renda extra e 

formalizar a venda do pinhão. 

Com a intenção de trazer agilidade aos seus consumidores, não sendo mais 

necessário esperar todo o tempo de cozimento que normalmente o pinhão requer, 

nem precisando descascá-lo, fator esse que pode contribuir para a inserção do 

produto no setor gastronômico, pois o tempo necessário para descascar pode ser 

prejudicial a linha de produção em restaurantes. 

 

FONTE DE RECURSOS 

 

Os recursos serão obtidos através de financiamento com o Banco Nacional do 

Desenvolvimento (BNDES), através do Cartão BNDES, que é voltado para micro, 

pequenas e médias empresas. A taxa de juros é definida mensalmente de acordo 

com a taxa termo divulgada pela Associação Nacional das Instituições do Mercado 

Financeiro (ANDIMA), disponível no Portal de Operações do Cartão BNDES, possui 
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prazo de amortização de 3 a 48 meses mensais, fixas e iguais, com limite de até 

R$1 milhão por banco emissor (BNDES, 2016). 

 

ANÁLISE DE MERCADO 

 

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PRODUTO 

 

Nos últimos anos, os alimentos naturais vêm sendo inseridos na dieta da 

sociedade consideravelmente, pela busca de uma alimentação mais saudável. 

Sendo assim, os consumidores começaram a procurar os alimentos como as 

sementes e grãos, devido a qualidade na alimentação e potenciais benéficos na 

saúde. 

De acordo com Freitas e Naves (2010): 

 

As nozes verdadeiras (amêndoas, avelãs, castanhas, castanhas-de-caju, 

castanhas-do-pará, macadâmias, nozes e pistaches) e as sementes 

comestíveis (amendoim e amêndoa de baru) são boas fontes de lipídeos e 

proteínas. É preciso ter uma melhor compreensão da composição 

nutricional e dos efeitos do consumo das nozes e das sementes comestíveis 

sobre a saúde humana. [...] O estudo dessa biodiversidade é de grande 

interesse, pois pode auxiliar na seleção e preservação de espécies de 

elevado valor nutritivo e contribuir para a garantia da segurança alimentar e 

nutricional, por meio da promoção do consumo de alimentos regionais. 

 

 Segundo Costa e Neuza (2011) a ingestão das castanhas e das nozes tem 

demonstrado uma relação inversa com doenças crônicas, como as cardiovasculares 

e cânceres, após realização de estudos epidemiológicos. 

Estes alimentos não foram inseridos em nossa alimentação apenas de forma 

crua, são diversas as receitas que são reproduzidas a partir deles, como por 

exemplo, farinhas e barras de cereais, entre outros. Com o pinhão não é diferente, 

de acordo com Menezes (2008), diversas as receitas a quais o pinhão pode ser 

incorporado, como carne de panela, paçoca, sopas, que são sabores que fazem 

parte da gastronomia do nosso estado. 
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O pinhão possui interessantes características nutricionais, é rico em reservas 

energéticas, segundo David e Silochi (2010) “destacam-se os teores de fibra 

dietética e vitamina C apresentados pelas tabelas brasileiras, pois cada 100g do 

produto equivalem a 61,6% da necessidade diária dessa vitamina”. 

A tabela 1 mostra as informações nutricionais do pinhão: 

 

 
Tabela 1 - Composição nutricional do Pinhão (Porção de 100g) 

Calorias 195,5 

Glicídios 41,92g 

Proteínas 3,94g 

Lipídios 1,34g 

Cálcio 35mg 

Fósforo 136mg 

Ferro 0,70mg 

Fonte: Adaptada de CONAB, 2014. 
 

O armazenamento do pinhão mostrou-se viável segundo testes realizados por 

um período de até 90 dias, tanto congelado a -18°C ou resfriado a 4°C em 

embalagens a vácuo, em que ambos apresentaram condições favoráveis ao 

processamento (DAVID & SILOCHI, 2010). 

A cadeia produtiva do pinhão é muito simples, tendo em vista que não são 

encontrados pinhões industrializados no mercado, como acontece com outras nozes 

e sementes, isso pode ocorrer devido a sazonalidade do produto (FUNDAÇÃO 

GRUPO BOTICÁRIO, 2012) 

 

ESTUDO DOS CLIENTES 

 

Público Alvo 

 

Pessoas físicas de qualquer idade que já sejam consumidoras de pinhão e 

também pessoas jurídicas, como restaurantes, principalmente os restaurantes 

classificados como gourmet e/ou alto padrão e os supermercados em geral, que 
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queiram adquirir o produto fora de época e pessoas que não sejam consumidoras de 

pinhão, tentando quebrar a regionalização do produto, inserindo-o em outros 

estados. 

 

Abrangência  

 

Alcançar públicos que ainda não conheçam o pinhão em estados do Brasil em 

que não há ocorrência da araucária, através da venda em supermercados e 

boutiques. 

 

ESTUDO DOS FORNECEDORES 

 

Segundo entrevistas realizadas pela Fundação Grupo Boticário com técnico 

do CEASA e produtores de pinhão, os grandes proprietários não têm preocupação 

com a colheita do pinhão, deixando este serviço para terceiros, gerando então, uma 

grande informalidade na venda.  

Ainda de acordo com a Fundação Grupo Boticário (2012), a coleta é feita por 

homens e por mulheres de todas as idades e existe um grau de muito baixo de 

associativismo entre os coletores de pinhão, existindo conflitos entre os mesmos 

pelo espaço de coleta. 

ESTUDO DE MERCADO 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2013), foram 

colhidas 4,6 mil toneladas de pinhão no Paraná, 3,2 mil t em Santa Catarina, 830 t 

no Rio Grande do Sul, 276 t em Minas Gerais e 6 t em São Paulo, totalizando 8,9 mil 

t em todo o país. 

No estado do Paraná, de acordo com a Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento (SEAB), a região com a maior produção de pinhão no período de 

2008 a 2012 foi Guarapuava. 

Foi realizada uma pesquisa online para saber qual seria a aceitação produto 

no mercado, foram obtidas 211 respostas. Através das respostas desta pesquisa, 

verificou-se que existe lugar para o pinhão no mercado fora de sua época natural.  
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• Você é um consumidor de pinhão? 

Dentre as respostas obtidas, foram 92,4% de consumidores de pinhão, 

observando que o mercado de pinhão e seus produtos é amplo. 

 

• Se fosse possível prolongar a duração do pinhão, você seria um 

consumidor contínuo? 

Com 81% de possíveis consumidores, é possível observar que existe espaço 

para o produto mesmo fora de sua época natural e que haveria grande aceitação no 

mercado. 

 

• Você sabia que o pinhão possui grande valor nutricional? 

Das respostas obtidas 65,9% afirmaram não saber que o pinhão possuía valor 

nutricional. O pinhão é rico em proteínas, cálcio, ferro, fósforo, vitaminas, como já foi 

citado anteriormente. 

 

• Qual a sua preferência para o consumo? 

Existem diferentes formas para o consumo do pinhão, as mais usuais foram 

colocadas na pesquisa, obtendo os seguintes resultados: cozido com 70,6%, assado 

25,6% e apenas 3,8% não é consumidor de pinhão. O produto será comercializado 

na sua forma cozida, sendo essa, a forma favorita para consumo. 

 

• Você já consumiu algum outro produto proveniente do pinhão? Se sim, 

qual? 

Observou-se que 66,3% das respostas foram de consumidores que nunca 

experimentaram receitas elaboradas com produtos provenientes do pinhão, porém, 

várias receitas com a semente foram citadas pelos demais, como: farofa, torta, 

risoto, paçoca, pinga, sopa, brigadeiro, bolo, escondidinho de pinhão, pão, cerveja, 

chocolate, quentão, entrevero e pinhão em conserva. 

 

• Você sabe fazer alguma receita com pinhão? 

Das respostas apresentadas, 63% afirmaram não saber fazer nenhum tipo de 

receita que tivesse o pinhão como um ingrediente e dentre os que disseram saber, 
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as respostas foram as seguintes: sopa, farofa, entrevero, carne de porco com 

pinhão, paçoca, carne moída com pinhão, doce, bolo, brigadeiro, molho e strogonoff. 

Analisando estas duas últimas perguntas, é possível perceber que seria 

interessante comercializar posteriormente um livro de receitas, para que o 

consumidor da PiNhac! consiga elaborar pratos diferenciados. 

 

• Você já congelou pinhão? 

Apenas 19,9% dos entrevistados já haviam congelado pinhão, como o 

produto será comercializado congelado era importante obter essa informação, se os 

consumidores já estão habituados a consumidor o produto após ter sido congelado. 

 

PLANO DE MARKETING 

 

DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS E SERVIÇOS 

 

O produto a ser comercializado é o pinhão congelado embalado à vácuo 

(figura 2). Uma novidade no setor comercial e alimentício. 

 
Figura 2 – Produto final em versão de 200grs 
Fonte: Autora, 2016. 
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PREÇO E ESTRATÉGIAS PROMOCIONAIS 

 

O preço inicial cobrado pela PiNhac! será de R$60,00/kg. A industrialização 

do pinhão é muito pouco praticada, sendo este um fator que agrega valor ao 

produto. Como o produto será comercializado em embalagens de 400grs, o valor de 

cada embalagem será R$24,00. Em caso de grandes compras, o valor unitário do 

produto poderá ser negociado. 

O produto será divulgado nas mídias sociais mais utilizadas, também será 

promovido em site próprio, divulgação também em sites de parceiros, folhetos 

divulgados em feiras e mercados. O site será desenvolvido por uma empresa 

terceirizada e especializada em marketing. 

 

CAPACIDADE PRODUTIVA 

 

A empresa irá processar o pinhão durante 5 meses do ano, sendo os meses 

de abril a agosto. Haverá disponibilidade do produto nos mercados durante 11 

meses do ano, sendo que apenas no mês de março não haverá comercialização do 

pinhão. De acordo com a bibliografia e testes realizados, a durabilidade do produto 

está em 180 dias. 

O produto será comercializado em embalagens de 400g, com uma previsão 

para os primeiros 4 meses de 1.500kg mensais e no 5 mês de 500kg. Conforme o 

crescimento da empresa espera-se que as metas de produção também aumentem.  

 

PLANO FINANCEIRO 

 

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOS TOTAIS 

 

Os investimentos totais são a soma de todos os custos com capital de giro e 

investimentos. Estes estão representados na tabela abaixo. É em cima destes 

valores que são negociados os empréstimos e financiamentos em bancos e 

credoras. 
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Resumo do investimento total 

Descrição dos investimentos Valor (%) 
Investimentos fixos  R$  62.700,00  42,44 
Capital de giro  R$  78.788,77  53,33 
Investimento Pré-Operacionais  R$    6.258,80  4,97 
TOTAL R$  147.747,57 100 
Fonte: Autora, 2016 

 

ESTIMATIVA DO FATURAMENTO MENSAL 

 

Para o faturamento mensal a taxa de crescimento de foi variada nos meses, 

porém, a média não passou de 4%, sendo que a venda nos meses de verão 

estimasse que seria menor e maior no período de outono até o começo da 

primavera. Como a estimativa de produção é de 1500kg sempre haverá produto 

disponível em estoque, pois até que seja possível vender toda a produção em um 

mês pode levar algum tempo. 

 
Faturamento mensal 

Produto Quantidade Preço de venda unitário 
Faturamento 
Total 

Pinhão congelado embalado à vácuo 450 kg R$ 60,00 R$ 27.000,00 
Fonte: Autora, 2016 

 

Na tabela abaixo, a projeção de faturamento mensal para o primeiros ano. 

 

Faturamento ano 1 

Período Faturamento Total  
Abril  R$    27.000,00  
Maio  R$   33.000,00  
Junho  R$    33.000,00  
Julho  R$    34.200,00  
Agosto  R$    36.000,00  
Setembro  R$    38.100,00  
Outubro  R$    39.600,00  
Novembro  R$    35.400,00  
Dezembro  R$    33.000,00  
Janeiro  R$    27.300,00  
Fevereiro  R$    26.460,00  
Março - 
Ano 1 R$ 363.000,00 
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DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 

 

O demonstrativo é onde é possível comparar as informações de faturamento 

com os custos totais, que é a soma dos custos fixo e variáveis. É o resumo das 

operações financeiras do exercício.  

A partir deste demonstrativo, é possível analisar se o negócio irá gerar lucro 

ou não.  

 

 Demonstrativo de Resultado do mês 1 

Descrição Valor Valor Anual (%) 
1. Receita Total com Vendas  R$    27.000,00   R$  363.000,00  100 
2. Custos Variaveis Totais 
 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV  R$      1.737,00   R$    20.721,26  6,43 
 (-) Impostos sobre vendas  R$      1.981,80   R$    26.644,20  7,34 
 (-) Gastos com vendas  R$      1.482,30   R$    19.928,70  5,49 
Total de custos variáveis  R$      5.201,10   R$    67.294,16  19,26 
3. Margem de Contribuição  R$    21.798,90   R$  295.705,84  80,74 
4. (-) Custos Fixos Totais  R$    15.415,21   R$  160.847,64  49,64 
5. Resultado Operacional: LUCRO  R$      8.394,93  R$    134.858,20 31,09 

Fonte: Autora, 2016 
 

INDICADORES DE VIABILIDADE 

 

O ponto de equilíbrio representa o quanto a empresa precisa faturar para que 

possa pagar seus custos no período de 1 ano. A lucratividade representa a 

porcentagem do lucro liquido em relação as vendas e a rentabilidade representa o 

quão atrativo é o negócio, mede o retorno do capital investido. O prazo de retorno do 

investimento é em quanto tempo retornará o dinheiro investido. 

 

 Indicadores de viabilidade 

Indicadores Ano 1 
Ponto de Equilibrio R$ 196.298,87 
Lucratividade 37,63% 
Rentabilidade 91,63% 
Prazo de retorno do investimento 1 ano e 2 meses 

Fonte: Autora, 2016 
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ANÁLISE F.O.F.A. 

 

A análise F.O.F.A. é um método de avaliação interno da empresa, de onde 

estão os principais problemas que a empresa possa vir a enfrentar. É uma analise 

para planejamento, para se corrigir e melhorar as deficiências da empresa. 

 

Quadro 1 - Análise F.O.F.A. 

 

FATORES INTERNOS FATORES EXTERNOS 

PONTOS FORTES 

FORÇAS 
 
Profissional capacitado 
Valorização do produto 
Produto sustentável  

OPORTUNIDADES 
 
Introdução em novos 
mercados 
Produto novo no mercado 
Mercado pouco explorado 
 

PONTOS FRACOS 

FRAQUEZAS 
 
Falta de aceitação do 
produto 
Produto desconhecido 
Valor elevado 
 

AMEAÇAS 
 
Escassez de Matéria Prima 
Crise financeira 
 

 

Devem ser pensadas em ações corretivas a serem tomadas, principalmente 

em cima dos pontos fracos. Por exemplo, o produto pode ser regionalmente 

desconhecido em outras regiões do Brasil, principalmente nas regiões Norte e 

Nordeste, seria necessário trabalhar em cima de um marketing reforçado para a 

introdução do produto nestes mercados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto é um empreendimento bem interessante, que mostrou uma alta 

lucratividade até mesmo quando as vendas não são como esperadas. Acredita-se 

que um dos motivos que explique a rentabilidade de quase 92% é a atual falta de 

investimento no pinhão, sendo assim, a concorrência para este tipo de produto é 

praticamente inexistente, sendo possível praticar um valor mais alto. 

Em diversas pesquisas o valor pago ao produtor de pinhão, não passou de 

R$2,00 por quilo, isso mostra o quão desvalorizado é e o quão importante é a 
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agregação de valor a produtos que por vezes não são visados, nem pelo produtor, 

nem por um atravessador, pois pode gerar uma renda extra que o produtor não 

esperava e que muitas vezes o pequeno produtor precisa. Foi pensando nisso que o 

preço estabelecido a pagar para o produtor foi acima do mercado e também para 

garantir o produto de um produtor que antes recebia menos pela mesma quantidade 

produzida. 
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