
Em Botucatu (SP)
associação agrega valor
e sabor a produtos
sem agrotóxicos

Que comida natural faz bem, todo
mundo sabe. Difícil mesmo é
manter uma dieta equilibrada

diante dos sabores, nem sempre sau-
dáveis, disponíveis nas prateleiras dos
supermercados. Pensando nisso, um
grupo de produtores orgânicos da ci-
dade de Botucatu percebeu que bom
negócio mesmo é comida saborosa e
natural. Com a idéia na cabeça e mui-
ta disposição, cada um a seu jeito co-
meçou a agregar valor à produção, fa-
bricando sorvetes, pães, iogurtes, ge-
léias, café, milho, fru-
tas e até pratos pron-
tos congelados. Tudo
orgânico. Com novos
produtos em mãos e
um mercado para ser
conquistado, fundaram
em 2001 a Associação
Verde Vivo, com o au-
xílio do Sebrae. "O
apoio começou com a
parte técnica, mas foi
no ponto gerencial que
aconteceu a grande
mudança", diz.

Com uma grande
variedade de produtos
hortifrútis, associada a
uma escala de produ-
ção mais profissionalizada, foi possível
partir para a comercialização. Além de
vender para uma grande rede varejis-
ta, a associação organiza uma feira li-
vre todos os sábados e é dona de uma
quitanda no centro de Botucatu. "A ci-
dade tem uma vocação especial pelos

orgânicos", revela o
coordenador do proje-
to, Luiz Carlos Stein,
do Sebrae. Para chegar
nesse ponto, no entan-
to, ele comenta que foi
necessário montar um
mix de produtos com
variedade e certeza de
entrega. No ano passa-
do, o grupo vendeu
algo em torno de R$
700 mil. Para os próxi-
mos cinco anos, a ex-

pectativa é fazer esse número se esta-
bilizar em R$ 2 milhões e R$ 3 milhões.

Stein diz que a diversidade de ma-
téria-prima na região contribui para o
sucesso do sistema orgânico. A vede-
te nas vendas, segundo ele, é o sorve-
te, que durante as feiras livres todos

querem provar. Também fazem su-
cesso as geléias orgânicas de morango
e manga. As frutas também podem
ser encontradas "in natura" e .com
certificação. "Ao todo temos 26 pro-
dutores certificados", revela Vicare,
que produz maçã, pêssego, café e fo-
lhas em sua propriedade. Segundo o
produtor, os planos para 2008 já estão
traçados. "Precisamos melhorar o pa-
drão de produtividade", salienta.
Para isso, será necessário trabalhar
com sementes melhoradas, mais pro-
dutivas e resistentes. Por esse moti-
vo, o Sebrae começará a dar cursos de
capacitação na produção biodinâmica
e outro para melhoramento de semen-
tes com substrato biodinâmico, espé-
cie de composto utilizado para a ger-
minação das sementes. "É o que pre-
cisamos", conclui Vicare.
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