
Novo Sistema Agroindustrial Integrado é lançado no estado 
 
O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (Sebrae-SP) lança 
regionalmente a nova fase do Sistema Agroindustrial Integrado (SAI), a partir de hoje, às 16h, 
em São José do Rio Preto. O objetivo é fortalecer a base das diversas cadeias produtivas do 
estado e ampliar a competitividade dos pequenos produtores e empresários rurais. O 
agronegócio é um dos setores mais importantes da economia brasileira, responsável por 42% 
do Produto Interno Bruto (PIB). Das 7 milhões de propriedades rurais do País, 6,5 milhões são 
de pequenos produtores.  
 
Serão apresentadas a nova sistemática e inovações do Programa aos produtores, lideranças 
rurais, empresariais, governamentais, para melhor atender ao seu público-alvo. Participam do 
evento convidados das regiões de Araraquara, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, São Carlos, 
Votuporanga e São José do Rio Preto.  
 
O SAI passa a ter como meta a estruturação e o fortalecimento de grupos de produtores rurais 
em projetos regionais, promovendo assim o desenvolvimento sustentável do agronegócio, o 
fortalecimento da cadeia produtiva com respeito ao produtor.  
 
O foco será o atendimento coletivo de grupos de produtores e empreendedores rurais de 
acordo com a vocação local e regional; desenvolvimento das competências técnicas, 
estratégicas e comportamentais dos produtores.  
 
Crise de alimentos 
O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-SP e do sistema Faesp/Senar-SP, Fábio de 
Salles Meirelles, ressalta as dificuldades que os produtores enfrentaram nos últimos anos com 
ameaças inclusive à sua sobrevivência na atividade e a importância do lançamento regional do 
SAI.  
 
"No momento em que a produção de alimentos ocupa o centro das atenções da economia 
global, renovamos nossa atuação no apoio aos empreendedores rurais propondo uma nova 
metodologia que visa, acima de tudo, a sustentabilidade deste setor, que forma a base do 
crescimento econômico do País. Este programa permite a integração dos elos das cadeias 
produtivas para que possamos potencializar a rentabilidade do homem do campo".  
 
Depois de São José do Rio Preto as próximas cidades que sediarão os eventos de lançamentos 
regionais do SAI são: Sorocaba (06 de junho), Bauru (20), Guaratinguetá (27) e São Paulo (7 
de julho).  
 
Minhocultores de Franca  
O grupo pioneiro de minhocultores de Franca atendido pelo programa SAI já pensa na adesão 
de novos produtores após passar por capacitações técnicas e gerenciais. Quinze criadores 
participam do projeto e são responsáveis por cerca de 800 quilos de minhocas produzidos por 
mês.  
 
O anelídeo é vendido desidratado para uma empresa do Rio Grande do Sul e uma pequena 
parcela é destinada ao mercado de pesca no Estado de São Paulo. Eles ainda comercializam o 
húmus, que é utilizado em adubação orgânica.  
 
Agora, os produtores esperam que, com a adesão de novos integrantes, será possível 
incrementar o trabalho, com a promoção de palestras, cursos e reuniões com especialistas.  
 
De acordo com o agente do SAI Maycon Freitas, com a consolidação do trabalho em grupo e 
com ações focadas, os produtores poderão ter melhores resultados. "Assim podemos obter a 
abertura de novos canais de comercialização, além do aprimoramento da produção", diz.  
 
O minhocultor Antônio Célio Pimenta afirma que consegue produzir em média 300 quilos de 
minhocas por mês na chácara arrendada. Toda a produção é direcionada à pesca, totalizando 
54 canteiros, em 540 metros quadrados. Ele afirma que o incentivo do Sebrae-SP em Franca 



permitiu um aumento da produção de 20%. Sua meta é chegar a 500 quilos de minhoca por 
mês. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 29 maio 2008. São Paulo, p. C6. 


