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Introdução 
O atendimento às necessidades locais - em cidades menores e 
com poucos recursos - por meio de uma Plataforma Logística 
entende-se como Plataforma Logística Social, ou seja, às 
intervenções em comunidades a partir de uma base participativa 
e com o objetivo de integrar diferentes agentes sociais através da 
sinergia de recursos produtivos voltados para a geração, 
aumento ou melhoria do trabalho e de negócios. Assim, estas 
plataformas além de fomentar a criatividade e a inovação das 
competências locais também pode ser uma ação de recuperação 
de espaços e mitigação de impactos ambientais.  

Metodologia 
Para o desenvolvimento do modelo de concepção de uma 
Plataforma Logística Social utilizou-se como método de pesquisa 
o estudo de caso, com a coleta de dados realizada em três fases 
conforme Branski et al. (2010): preparação; coleta dos dados 
primários; e, organização do material. As informações foram 
coletadas durante o desenvolvimento do Projeto Rondon no 
Estado do Maranhão com a Operação Pai Francisco ocorrida 
entre os dias 20 de janeiro e 05 de fevereiro de 2012. 

Objetivo 
Discutir um modelo de desenvolvimento para a pesca artesanal 
no município de Apicum-Açú no Estado do Maranhão a partir de 
uma discussão em escala local no município onde há pescadores 
artesanais com populações  e meio de produção tradicionais. 

Resultados 

Conclusões 
Para o município de Apicum-Açú, a valorização do pescador 
artesanal através da consolidação de uma Plataforma possibilita 
o aperfeiçoamento da atividade pesqueira, pode fornecer a base 
na obtenção de políticas públicas para a pesca artesanal, além de 
poder incentivar a criação de parcerias entre órgãos 
governamentais capazes de fiscalizar este tipo de atividade. 
Contudo, instituir uma Plataforma Logística Social é o grande 
desafio frente aos costumes e cultura da população do 
município. Possivelmente o aspecto cultural é a principal barreira 
uma vez que a forma de comercialização já estabelecida e a 
comodidade dos envolvidos no processo são aspectos a serem 
bem estudados na estruturação de uma nova forma de gestão. 
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Fluxo Atual e Fluxo Futuro 

Figura 1 - Fluxo físico e de negociação do pescado em Apicum-Açú (Ma). 

Figura 2 - Novo fluxo físico e de negociação do pescado em Apicum-Açú (Ma). 

ANÁLISE 

ATUAL FUTURO 

Pescador Atravessador Plataforma Logística Social 

Transporte Produto Produto 
Produto; Frota própria; Custos 

rateados; Flexibilidade de 
entrega. 

Acondicionamento Embarcação Caminhão 
Câmara frigorífica; Caminhão 

refrigerado. 

Negociação Atravessador 
Pescador e 
Mercado 

Com o mercado consumidor. 

Mão-de-obra Familiares Única 
Entre a comunidade, familiares, 

etc. 

Produção - - 
Beneficiamento do pescado;  

Camarão; Caranguejo. 

Gestão - - Cooperativa; Parcerias. 

Lucro 

Menor 
= (R$ 5,00 * 
produção) – 

(adiantamento) 
– (despesas) 

Maior 
= 20% * preço 

de venda 

Em função da produção; 
Aumento da margem; Divisão 

dos custos; Barganha de preço. 

Serviços de Apoio - - 

Manutenção das embarcações; 
Capacitação dos pescadores; 

Tratamento de efluentes; Usina 
de geração de energia. 


