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Certifi cação abre portas do 
mercado externo a produtores de 
frutas do Vale do São Francisco
Desde 2004, mais de 140 propriedades da região realizaram, com 
apoio do Sebrae, trabalho de adequação às exigências de países europeus 
e norte-americanos em relação à qualidade e rastreabiliade de produtos

O Vale do São Francisco, com 
destaque para os municípios 
de Petrolina, em Pernambu-
co, e Juazeiro, na Bahia, é 

responsável por 98% da exportação 
brasileira de uvas, que tem como des-
tinos principais os Estados Unidos e a 
Europa ocidental. O sucesso em mer-
cados conhecidos pela enorme exi-
gência em relação à qualidade e ras-
treabilidade dos produtos adquiridos 
é refl exo de um efi ciente trabalho de 
certifi cação, que vem sendo realizado 
desde 2004 com apoio do Sebrae.

Na região, há 2,3 mil produtores 
da fruta, alguns de grande porte, com 
área superior a 20 mil hectares. Contudo, 
foi uma pequena fazenda, com apenas 
6,63 hectares, quem deu o pontapé 
inicial para o trabalho de certifi cação, 
que já inclui mais de 140 propriedades. 
A Salva Terra, localizada em Petrolina, 
foi a primeira fazenda produtoras de 
uvas no Brasil a ser certifi cada pelo 
PIF-UVA, segundo critérios do Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização 
e Qualidade Industrial (Inmetro), e a 
primeira pequena propriedade do Vale 
do São Francisco a receber certifi cação 
do Eurepgap (atual Globalgap), exigi-
da pela maior parte dos importado res 
europeus.

Na região, há 2,3 mil produtores de uvas. Destes, 140 são certifi cados

Empregos: 15 fi xos e 50 durante 
a colheita
Volume de produção: 105,6 
toneladas em 2007
Exportação: 100% da produção
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“Nosso foco principal sempre foi a 
exportação e os mercados comprado-
res, nos últimos anos, passaram a exi-
gir dos fornecedores a rastreabilidade 
de seus produtos, de maneira a ates-
tar a conformidade, o cumprimento de 
determinadas técnicas e a preservação 
do meio ambiente no processo produ-
tivo”, afi rma o engenheiro agrônomo 
Marcelo Giesta, proprietário da Salva 
Terra. “E a melhor maneira de provar 
que cumprimos todos os pré-requisitos 
é por meio da certifi cação, do aval de 
uma empresa reconhecida internacio-

é chegar a 165 toneladas. Inglaterra, 
Estados Unidos e Canadá respondem 
por 90% das vendas da empresa, que 
também exporta para outros países eu-
ropeus, como Alemanha, Áustria, Bélgi-
ca, Espanha, Holanda, Itália, Irlanda, 
Portugal, Noruega e Suécia. Ainda em 
2008, a empresa pretende iniciar vendas 
para China, Japão e leste europeu.

Para Giesta, o trabalho de certi-
fi cação foi iniciado para cumprir as 
exigências do mercado internacional, 
mas as vantagens para a propriedade 
foram muito além. Ele destaca como 

exemplos a melhoria do 
processo produtivo e da 
qualidade do produto, a 
redução do uso de agro-
químicos, maior qualifi -
cação dos funcionários 
envolvidos na produção e 
melhor controle do inves-
timento realizado.

“Com a adoção de 
técnicas que obedecem 
a critérios de sustenta-
bilidade, competitividade 
e segurança do alimento, 
conseguimos frutas de 
alta qualidade e produti-
vidade”, conta Giesta. “E 
a exigência de registro 
documental de todo o 
processo produtivo e dos 
resultados auxilia bastan-
te nas tomadas de decisão 
e, como conseqüência, na 
gestão do negócio. Com 
mais organização, há 
muito mais chance de um 
resultado econômico me-
lhor”, destaca.

Para se adequar às 
exigências dos protoco los 
de certifi cação, informa 
Giesta, a Salva Terra preci-
sou adaptar a infra-estru-
tura física, implantar um 

sistema de sinalização na propriedade, 
realizar diversos cursos e capacitações 
para adequar a mão-de-obra, elaborar 
um sistema de controle de cada uma 
das atividades e fazer análises químicas 
e microbiológicas da água usada na 

irrigação e no consumo e nos resíduos 
de agrotóxicos nas frutas, entre outros. 

Segundo Giesta, o auxílio do Se-
brae foi muito importante no processo 
de certifi cação, tanto para a Salva Terra 
quanto para outros produtores de uva 
do Vale do São Francisco. “Foi um apoio 
essencial, tanto na adequação das pro-
priedades quanto na capacitação pro-
fi ssional”, ressalta o empresário. Além 
disso, várias propriedades contaram 
com o Bônus Certifi cação, por meio do 
qual o Sebrae subsidia 50% dos custos 
da empresa certifi cadora, tanto no pro-
cesso inicial como na manutenção nos 
três primeiros anos.

O número de fazendas produto-
ras de uva certifi cadas no Vale do São 
Francisco tem aumentado ano a ano 
(32 em 2004, 59 em 2005, 94 em 2006 
e 141 em 2007), mas, segundo Giesta, 
ainda há muito espaço para crescer. 
“As fazendas com certifi cação repre-
sentam um universo ainda pequeno se 
comparado ao número de propriedades 
existentes no local”, avalia. “Estamos 
trabalhando para levar a certifi cação 
aos demais produtores da região. Des-
se modo, nós ganhamos em qualidade 
e escala e aumentamos bastante nossa 
competitividade no mercado interna-
cional”, ressalta.

Contato
giestamercelo@gmail.com
(87) 3861-6164

“Com a adoção 
de técnicas que 

obedecem a critérios 
de sustentabilidade, 
competitividade e 

segurança do alimento, 
conseguimos frutas 
de alta qualidade e 

produtividade”

Marcelo Giesta

nalmente, como é o caso da Global-
gap”, destaca.

Em 2004, antes da certifi cação, 
a Salva Terra produziu 65 toneladas 
de uvas. Em 2007, a produção foi de 
105,6 toneladas. Para este ano, a meta 

Para este ano, o objetivo da Salva Terra é 
produzir 165 toneladas da fruta
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Segundo Giesta, é preciso incentivar mais 
produtores da região a buscarem a certifi cação
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Text Box
Fonte: Revista Sebrae Agronegócios, n. 8, p. 54-55, abr. 2008.




