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Resumo 

Esse trabalho tem por objetivo analisar o mercado do açaí (Euterpe oleraceae 
Mart.), orientando a tomada de decisões de potenciais investidores que pretendem alocar 
recursos na agroindustrialização desse produto. A área de estudo é a Microrregião 
Metropolitana de Belém (MMB), estado do Pará. A fonte e a forma de coleta de dados 
foram informações secundárias e primárias, tendo sido aplicados questionários junto a dez 
indústrias de beneficiamento de açaí e os dados foram organizados em cinco grupos: 
produtos ofertados; quantidade produzida; comercialização; estratégia de mercado e 
entraves do setor. Os principais produtos produzidos são: polpa, mix de açaí, açaí 
liofilizado e sorbet. Ressaltam-se que 90% dos entrevistados comercializam a polpa e 40% 
o mix de açaí. Quanto às vendas, tudo que é ofertado no mercado é absorvido pela 
demanda. Por se tratar de um produto sazonal, a oferta é variável. Na entressafra, a matéria 
prima é escassa, razão pela qual 20% das indústrias entrevistadas informaram parar sua 
produção nesse período, 20% reduzem o destino de oferta e 60% produzem normalmente. 
Quanto à comercialização, 100% das empresas entrevistadas exportam o produto para o 
mercado nacional, sendo a região sudeste o principal destino (50%). Das empresas 
entrevistadas, 70% vendem o produto para o mercado internacional e 20% se interessam em 
diversificar seu mercado. A principal estratégia utilizada pelas empresas para se manter 
nesse mercado é investir na qualidade do produto e dentre os entraves nessa produção, 
destaca-se a escassez de matéria prima na entressafra, aumentando a capacidade ociosa das 
indústrias, elevando os custos com a aquisição dessa matéria prima. Apesar das 
dificuldades, em função da crescente demanda de mercado, as perspectivas para esse 
segmento são favoráveis, constituindo-se numa excelente alternativa de investimento, 
entretanto, há necessidade de se investir em tecnologia para expandir a oferta de matéria 
prima, principalmente no período da entressafra.  
 
Palavras-chave: Euterpe oleracea Mart., fruticultura tropical, comercialização, Arecaceae, 
indústria de processamento. 

 
Abstract 

Analysis of the açaí market and future perspectives in the state of Pará, Brazil.  
The objective this work was to analyze the açaí market (Euterpe Oleracea Mart.), 

orienting to take decisions of potentials investors who intend to allocate resources in 
agroindustrialization of this product. The study area was the Belém Metropolitan 
Microregion (MMB), in the State of Pará. Data sources were secondary and primary 
information, and questionnaires were applied to ten açaí processing industries and data 
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were organized into five groups: products offered; quantity produced; commercialization; 
market strategy and industry constraints. The main products produced are: pulp, açaí mix, 
lyophilized açaí and sorbet. It is noteworthy that 90% of the interviews market the pulp and 
40% the açaí mix. As for sales, everything that is offered in the market is absorbed by 
demand. Because it is a seasonal product, supply is variable. In the off-season, the raw 
material is scarce, which is why 20% of the industries interviewed reported stopping their 
production in this period, 20% reducing the supply destination and 60% producing 
normally. Regarding marketing, 100% of the companies interviewed export the product to 
the national market, with the southeast region being the main destination (50%). Of the 
companies interviewed, 70% sell the product to the international market and 20% are 
interested in diversifying their market. The main strategy used by companies to stay in this 
market is to invest in product quality. Among the obstacles, the shortage of raw material in 
the off-season is highlighted, increasing the idle industries capacity, increasing the costs 
with the acquisition of this production. Despite the difficulties, due to the growing market 
demand, the outlook for this segment is favorable, constituting an excellent investment 
alternative, however, there is a need to invest in technology to expand the supply of raw 
material, especially in the off season. 
 
Keywords: Euterpe Oleracea Mart., Tropical fruticulture, commercialization, Arecaceae, 
processing industry. 

 
Introdução 

O açaí (Euterpe Oleracea Mart.) é um fruto típico e popular da região amazônica, 
que nos últimos anos ganhou importância aos benefícios à saúde, associados à sua 
composição fitoquímica e a capacidade antioxidante. O Brasil é o maior produtor, 
consumidor e exportador de polpa de açaí produzida a partir dos frutos do açaizeiro 
(Menezes et al., 2008). Esse fruto é comercializado e consumido, principalmente, pela 
população local nas regiões produtoras do Pará, Maranhão, Amapá, Acre e Rondônia. Com 
o crescimento do mercado, esse produto passou a ser consumido também nas capitais e 
grandes cidades das regiões Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul.  

Atualmente, a exportação de açaí passou a ser feita para Estados Unidos, Japão, 
China e alguns países da Europa (Portinho et al., 2012). Por possuir alto valor energético, 
ser nutritivo e antioxidante o açaí é muito procurado no mundo todo. Ademais, trata-se de 
uma cultura de grande potencial produtivo no estado do Pará.  

De acordo com Nascimento et al. (2010) o E. Oleracea Mart. é uma palmeira 
conhecida como açaizeiro e se destaca economicamente pelo potencial mercadológico de 
seus produtos, representados, principalmente, pelo palmito e pelo suco extraído do fruto. 
Em especial, no mercado de açaí, com a expansão do consumo da sua polpa para outras 
regiões do país e para o exterior, ocorreu um crescente interesse pela produção dos frutos, 
tanto por parte das populações ribeirinhas quanto pelas indústrias processadoras. Os 
ribeirinhos, que antes se dedicavam principalmente à extração do palmito e à coleta do 
fruto para sua subsistência, comercializando um pequeno excedente, passaram a se 
concentrar na coleta e venda dos frutos em virtude da valorização da polpa (Sebrae, 2013). 

O aumento das exportações de açaí vem provocando a sua escassez e, por 
conseguinte, a elevação dos preços ao consumidor local em grande parte do ano, 
principalmente no período de entressafra (Oliveira et al., 2015). Por conta da produção estar 
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concentrada em agricultores ribeirinhos, não há tecnologia disponível que permitam a 
produção de volumes da fruta que atenda à demanda das indústrias, principalmente, na 
entressafra. 

O açaí é um produto sazonal e na entressafra ocorre desabastecimento ao ponto de 
algumas lojas de batedores de açaí, em Belém, fecharem temporariamente suas portas por 
não ter produto, sendo que o abastecimento para o mercado de Belém em época de 
entressafra ocorre pela produção nas localidades mais próximas, tais como, Amapá e 
Maranhão (Banco do Brasil, 2010). 

Trento et al. (2011) aborda que a escolha do mecanismo de comercialização envolve 
ações que se adaptem à escala desejada, ao tipo de qualificação do trabalho, ao 
relacionamento com fornecedores, clientes e prestadores de serviços e à existência de 
estratégias competitivas. O processo de comercialização tem início com a produção, mas 
não se limita a isso, passando pelo beneficiamento, embalagem, compra, venda e atividades 
de logística. Essa dinâmica de produção para permanência no mercado, implica que os 
produtores tenham volume, qualidade, diversidade e regularidade de oferta. 

Mediante o exposto, esse trabalho teve por objetivo fazer uma análise 
mercadológica do açaí, com a finalidade de orientar a tomada de decisões de potenciais 
investidores, principalmente aqueles que pretendem alocar recursos na agroindustrialização 
desse produto, beneficiando-se de todo o potencial produtivo dessa cultura no estado do 
Pará.  

 
Material e Métodos 

O estudo foi feito na Microrregião Metropolitana de Belém (MMB), no estado do 
Pará e os dados foram obtidos a partir de fontes primárias e secundárias. Para obtenção de 
dados primários, foram aplicados questionários com perguntas objetivas e subjetivas, junto 
a dez indústrias de beneficiamento de açaí.  

Os dados primários foram organizados em cinco grupos para analisar e obter dados 
de fontes secundárias: I - produtos, abrange a industrialização do fruto; 
II - quantidade de produto, abordando a demanda e oferta da matéria-prima; 
III - comercialização, focando nos compradores atuais dos produtos; IV - estratégia, 
observando as habilidades das empresas no mercado atual e suas perspectivas para os 
próximos anos e V - entraves, dando ênfase às principais dificuldades enfrentadas pelas 
indústrias. 

Sobre as questões objetivas as que eram referentes às estratégias, o entrevistado 
respondeu classificando os quesitos por ordem de importância atribuindo notas. A análise 
desses dados foi feita com média simples e classificação por média obtida. 

Os dados secundários foram obtidos a partir de banco de dados do 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), os dados se encontram classificados 
como Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura. 

 
Resultados e Discussão 

O açaí é comercializado, principalmente na forma de polpa (90%), seguido do mix 
de açaí (40%), os quais são misturas de suco do açaí com outras frutas, há também entre o 
total das empresas 20% que trabalham com açaí liofilizado, 20% produz sorbet e 10% 
batem açaí para outras empresas (fig. 1). Os principais produtos produzidos pelas empresas 
de processamento de açaí servem de matéria prima para produção de produtos 
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industrializados com maior valor agregado, podendo esses produtos serem beneficiados na 
região para maior incremento na receita das empresas locais, pois fora do estado o consumo 
da polpa do açaí não é interessante por conta de o consumidor final preferir a bebida mista 
de açaí com xarope de outras frutas ou pílulas com açaí em pó na sua composição. 

Com relação aos pontos fortes, as empresas consideram os relacionados ao processo 
produtivo (fig. 2), classificado por ordem de importância, quais sejam: mão de obra 
qualificada; capacidade empresarial; clima favorável; tamanho do mercado; terra 
apropriada e barata; fácil acesso à informação; salários baixos; baixo custo de transporte e 
poder de compra do consumidor. A questão que obteve a maior média foi referente à mão 
de obra qualificada (8,5), pois com o acompanhamento de profissionais qualificados o 
empreendimento tem uma maior segurança para produção, e a que obteve menor média foi 
referente ao poder de compra do consumidor (2,5). Os entrevistados afirmam que a 
demanda do açaí é alta, e, por isso, acreditam que quanto mais açaí for ofertado maior será 
referida demanda, pois a oferta ainda está muito aquém da mesma, não sendo objeto de 
preocupação das empresas a insuficiência de demanda por produtos. 

Segundo Nogueira et al. (2013) o açaí se caracteriza como produto inelástico, ou 
seja, elevações nos níveis de preços tendem a provocar uma redução menos que 
proporcional nas quantidades demandadas, mostrando, assim, a aceitabilidade desse 
produto no mercado quanto à manutenção da variação de preço mesmo com o aumento da 
oferta. Essa afirmação é ratificada pelas informações obtidas junto às indústrias 
entrevistadas nesta pesquisa. 

Os principais destinos da produção de açaí pelas indústrias entrevistadas são os 
mercados nacional e internacional, pois no mercado local não se tem uma aceitabilidade 
boa dos produtos dessas indústrias, e isso está relacionado ao aspecto cultural, pois os 
paraenses não gostam do açaí processado e nem desse produto misturado a outros produtos, 
ao contrário dos consumidores externos. 

No que se refere ao principal mercado consumidor do açaí paraense, que é a região 
sudeste do país, os principais estados consumidores são Rio de Janeiro e São Paulo, 
ressaltando-se que é nesta região que ficam as empresas que interligam o mercado nacional 
com o internacional, responsáveis pelos trâmites referentes à comunicação, acordo de 
venda e despacham a documentação necessária para o envio da mercadoria. 

A região Nordeste é o segundo mais expressivo demandante do açaí paraense, sendo 
responsável por 30% do destino das indústrias entrevistadas, já nesse mercado é destinado 
principalmente para beneficiamento do produto, seguido das regiões sul e centro-oeste, que 
são responsáveis por 10% da destinação, apresentando uma demanda crescente, segundo os 
entrevistados, porém ainda com pouca expressividade (fig. 3). 

No que refere à comercialização em escala internacional (fig. 4) todas as empresas 
comercializam para o país de origem (Brasil) e 70% exportam seus produtos para outros 
países, sendo os citados pelos entrevistados em ordem de maiores consumidores 
internacionais os seguintes países: Portugal, Estados Unidos da América, Austrália Japão e 
África do Sul, respectivamente. Ressalta-se que dos 30% dos entrevistados que não 
exportam para o mercado internacional, correspondente a três empresas, apenas uma 
empresa informou que não tem planos para atender a esse mercado. 

Para se manterem no mercado as empresas utilizam várias estratégias comerciais, 
sendo as mais utilizadas as descritas na fig. 5, quais sejam: investimento na qualidade do 
produto (60%); treinamento de mão de obra (20%); atendimento aos padrões de qualidade e 
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de mínima agressão ao ambiente (20%); propaganda e marketing para vender o produto no 
mercado de comercio exterior (10%); departamento comercial para observar as tendências 
de mercado mundiais/certificação (10%) e utilização de tecnologia e redução de custos 
(10%). 

A abrangência das dificuldades enfrentadas por um setor é de importância para 
visualização dos riscos potenciais que um investimento corre e foram elencadas (fig. 6) as 
dificuldade de aquisição de fruto para produção industrial do açaí, sendo que todas as 
empresas visitadas afirmaram que na safra não existe nenhuma dificuldade, a quantidade e 
qualidade do fruto necessária para produzir os produtos são de fácil obtenção e não há 
barreiras de mercado para novos produtos, porém, na entressafra, esse cenário é diferente, 
por conta de que nesse período não há uma produção suficiente de fruto para manter a 
capacidade produtiva em nível igual ao do período da safra, elevando-se a capacidade 
ociosa dessas indústrias. Dentre as principais dificuldades elencadas pelos entrevistados, 
destacam-se as seguintes: escassez do produto na entressafra, elevando seu preço (80%), 
baixa qualidade do fruto na entressafra (30%) e distância da matéria prima (10%). 

Paes de Souza et al. (2011) mostram que a escassez dos recursos para produção, 
comercialização e distribuição do produto açaí nativo deve ser combatido, pois caracteriza-
se como um obstáculo para a inovação e o desenvolvimento, impedindo o uso de 
conhecimento existente por parte dos trabalhadores. 

Em questões voltadas para a entressafra (fig. 7) foi observado como as empresas se 
comportam nesse período, em todas as empresas entrevistadas, 60% conseguem manter sua 
oferta; 10% diminuem seu ritmo de produção, atendendo apenas o mercado nacional; 10% 
atendem apenas o mercado local e 20% param a sua produção por conta de não ser viável o 
funcionamento neste período. 

A utilização de um sistema de irrigação em cultivos de açaizeiro apresenta como 
vantagem a produção continua de frutos, principalmente, na entressafra, época em que a 
oferta é escassa e o preço alcança o triplo da safra, garantindo maior lucro ao produtor 
(Nogueira, 2011). De acordo com Nogueira & Santana (2009), o ciclo produtivo do açaí 
intercala com o ciclo produtivo da bacaba (Oenocarpus bacaba Mart.), que é o principal 
substituto do açaí, ou seja, há potencial para exploração de outras culturas substitutas ao 
açaí na sua entressafra, podendo estimular o mercado com a diversificação de frutícolas 
nativas. 

Os dados sobre o avanço na quantidade produzida de fruto de açaí retirados do 
IBGE (2016) (fig. 8) mostra que o aumento na sua produção não supre a demanda do 
mercado mundial, pois é observado que toda a quantidade ofertada é incorporada ao 
mercado com facilidade independentemente do valor atribuído ao produto, mesmo que uma 
boa safra, em dado ano, tende a estimular os produtores a ampliarem suas áreas de plantio 
e, ou de extração, visando a aumentar a oferta desse produto (Nogueira et al., 2013). 
Ressalta-se que mesmo com os avanços em termos de quantidade produzida, pode-se inferir 
que os mesmos ainda são insuficientes para produzir um equilíbrio entre oferta e a demanda 
desse produto no mercado, fato este constatado por esta pesquisa. 
 
Conclusões 

Os produtos industrializados de maior aceitabilidade no segmento do açaí são as 
polpas, por serem destinados tanto para o consumo direto, como também servem de 
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matéria-prima para outros produtos processados, ou seja, trata-se de um produto de 
demanda derivada em que os principais consumidores são as indústrias de beneficiamento. 

As quantidades dos produtos ofertados variam na safra e entressafra do açaí, por 
conta da sazonalidade da espécie, ocasionando aumento de custos com a aquisição da 
matéria prima, porém, o preço elevado não influencia da demanda dos produtos, que 
permanece elevada, tratando-se, portanto, de um produto cuja demanda é inelástica às 
variações de preços, conforme aponta Nogueira et al. (2013). 

No âmbito local, ou seja, no estado do Pará, os resultados da pesquisa apontam que 
há uma resistência por parte dos consumidores à aceitação do açaí industrializado, tornando 
a exportação em níveis nacional e internacional mais interessantes comparativamente à 
destinação local desse produto pelas unidades de beneficiamento que foram objetos da 
presente pesquisa. 

Quanto às estratégias adotadas pelas empresas, verificou-se que os investimentos 
em qualidade do produto é a prática utilizada para aumentar a competitividade das 
empresas nesse mercado. 

Quanto aos entraves encontrados pelas empresas, merece destaque o elevado custo 
da matéria-prima no período da entressafra, em que a quantidade e a qualidade do fruto são 
reduzidas drasticamente, conforme apontado por essa pesquisa. 

Mediante o exposto, pode-se inferir que o mercado do açaí carece de novos 
investimentos tanto na produção quanto no processamento do fruto para exportação, pois 
não há barreiras à entrada de novas empresas nesse setor. Quanto às dificuldades 
atualmente enfrentadas pelos empresários, as mesmas podem ser superadas com adoção de 
tecnologia para expandir as áreas de plantio dessa cultura visando atender à demanda 
crescente pelo fruto do açaí, principalmente no período da entressafra. Portanto, em função 
da crescente demanda de mercado, as perspectivas para esse segmento são favoráveis, 
constituindo-se numa excelente alternativa de investimento. 
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