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Os produtores de uvas e manga do Vale do São Francisco, região nordestina do semi-árido 
situada ente Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco, já conquistaram a União 
Européia, os Estados Unidos, o Canadá e até o Japão. Querem, agora, conquistar o Brasil.   
 
Com o dólar baixo e o aumento dos custos de produção, devido à alta dos preços dos insumos, 
as vendas externas se tornam menos competitivas, especialmente para os pequenos 
produtores, que não têm capital de giro para bancar prazos mais longos dos lientes 
internacionais.   
 
Conhecidos no mercado internacional pela qualidade das frutas que produzem, os agricultores 
se preparam para apresentar suas credenciais ao varejo brasileiro, onde eles ainda não gozam 
da mesma credibilidade e prestígio que lá fora.   
 
As principais frutas de exportação do Vale do São Francisco são as uvas e as mangas, cuja 
procedência de origem não é atestado de qualidade para o consumidor brasileiro. "Existe uma 
cultura de exportação para essas frutas, e as vendas para o mercado interno sempre ficaram 
em segundo plano", diz Jeziel da Cruz, coordenador técnico da Associação dos Produtores e 
Exportadores de Hortigranjeiros e Derivados do Vale do São Francisco (Valexport).   
 
O Vale do São Francisco iniciou sua história na fruticultura há quase 30 anos como resultado 
dos investimentos públicos e privados na irrigação da região. Reunindo condições favoráveis ao 
cultivo, a irrigação conseguiu transformar a região em paraíso da boa fruta.   
 
Jeziel da Cruz afirma que as 3 mil horas de sol por ano da região e a média de umidade 
relativa do ar entre 400 e 500 mm água por ano propiciam qualidade e sabor inigualáveis das 
frutas produzidas no Vale. Com a irrigação, elas tornam-se imbatíveis. "Podemos falar que o 
país de origem para a manga e para a uva exportadas é o Vale do São Francisco", diz.   
 
É dos cerca de 50 mil hectares de terras cultivadas com frutas no Vale do São Francisco que 
saem 99% das uvas de mesa exportadas pelo Brasil. Em 2007, dos 79,08 mil toneladas 
embarcadas, 78,82 mil toneladas foram do Vale. Das 116,04 mil toneladas de manga 
brasileiras vendidas ao exterior, 87%, ou 101, 87 mil toneladas, foram do Vale.   
 
A produtividade semi-árido irrigado é superior em relação a outras áreas produtoras. Segundo 
a Valexport, enquanto em São Paulo são colhidas entre 9 e 10 toneladas por hectare de 
mangas, no Nordeste chega-se a colher 20 toneladas por hectare, havendo alguns tipos, como 
a Tommy Atkins, que pode chegar a 40 toneladas por hectare.   
 
Com todas essas qualificações, no entanto, a conquista do mercado interno não é simples, 
principalmente para os pequenos produtores. Sem tradição de comercialização com os pontos 
de vendas do Sul e Sudeste, as frutas do Vale enfrentam os tradicionais atravessadores, o que 
encarece os preços. "Uma caixa de uva sem semente chega a custar R$ 45 em Petrolina, e o 
mesmo produto pode ser encontrado a US$ 10 nos Estados Unidos", compara Jeziel. O 
produtor recebe entre R$ 3 e R$ 4 do valor, tanto no caso das vendas internas como externas.   
 
Para superar esse obstáculo, uma intenção é reunir os produtores com o varejo comprador 
para se chegar um preço final menor, que viabilize a venda interna e, ao mesmo tempo, 
aumentar o ganho do produtor.   
 
O alto custo de produção é outra preocupação para competir com a fruta interna. A tecnologia 
de produção e o manejo do Vale do São Francisco resultam em custos superiores àqueles 
encontrados em outras regiões produtoras.   
 
No caso da manga, no Vale gastam-se R$ 0,70 para produzir 1 quilo da fruta. Em São Paulo, o 
valor cai para R$ 0,10. "A manga do Vale tem uma durabilidade e sabor bem superiores à 



concorrente paulista, mas isso ainda não é percebido como valor pelo mercado comprador", 
diz Jeziel.   
 
Algumas entidades, como Sebrae, Embrapa e Codevasf estão empenhadas em um projeto que 
pretende, até o ano de 2010, reduzir os custos de produção local em 10% e o volume de 
produção para o mercado interno em 40%. O mercado externo não será abandonado. Ao 
contrário, o projeto prevê a ampliação da produção também para os consumidores de fora do 
Brasil, mas em percentual menor, de 20%.   
 
"Há necessidade de intervenção e apoio para que os pequenos agricultores possam se 
fortalecer diante dos problemas no mercado e se tornarem mais autônomos em relação aos 
grandes produtores", diz Cecília Wanderlei, diretora do Sebrae-PE.   
 
Os beneficiados pelo projeto do Arranjo Produtivo Local (APL) do Vale do São Francisco são 16 
associações e cooperativas de pequenos produtores, totalizando 330 fruticultores associados e 
outros 100 de grupos informais dos municípios de Petrolina, Lagoa Grande e Santa Maria da 
Boa Vista.   
 
Entre outras ações, o projeto contempla a divulgação da marca da indicação geográfica de 
procedência do Vale do Sub-médio São Francisco, que foi registrada no Instituto Nacional de 
Produção Industrial (INPI), no ano passado, depois de um trabalho de três anos para 
levantamento de documentos e adequação necessária para o registro.   
 
Reunidos na Conselho da União das Associações e Cooperativas dos Produtores de Uvas de 
Mesa e Mangas do Vale do Sub-médio São Francisco (Univale), os fruticultores estão na etapa 
de disseminação do selo e reforço das estratégias de ampliação da presença nos mercados.   
 
Outra ação que faz parte do projeto é a aquisição do bônus de certificação, que vai facilitar aos 
pequenos fruticultores o acesso aos serviços de certificação das propriedades e produtos 
através do subsídio de 50% do valor das auditorias iniciais e de manutenção.   
 
Na opinião Jesial da Cruz, coordenador técnico da Valexport, com as ações empreendidas, os 
pequenos produtores terão possibilidades maiores de competir nos mercado nacional e 
internacional. "Eles estarão melhor capacitados com participação em feiras, seminários e 
certificação", afirma.   
 
Segundo ele, a economia do Vale do São Francisco cresceu muito, e hoje os pequenos 
convivem com grandes grupos econômicos. Jeziel calcula que os pequenos produtores, que 
cultivam propriedades de até 6 hectares, sejam responsáveis por até 45% da produção das 
uvas e 30% da de mangas. Entre os grandes grupos destacam-se Construtora Queiroz Galvão, 
com 800 hectares de produção de manga e cerca 600 de uvas. Outra grande empresa que 
produz no Vale do São Francisco é o varejista francês Carrefour, que tem aumentado sua 
produção de uvas entre 5% e 8% ao ano, segundo ele. "As grandes propriedades tem, em 
média, 300 hectares", afirma.   
 

 
Leia mais: 
 
Mulheres destacam-se na produção de uvas e vinho  
 
A região irrigada do Vale do São Francisco tem se mostrado como um pólo empregador de 
destaque, apresentando alto grau de formalidade.   
 
Segundo dados da Secretaria de Articulação e Desenvolvimento de Negócios do Estado, na 
fruticultura, a média de empregados registrada é duas vagas por cada hectare de terra 
irrigada. No caso do cultivo de uva, por ser atividade típica de processos artesanais, a 
demanda chega a ser cinco trabalhadores por hectare.   
 



Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco, já figuram entre os municípios que mais 
empregam trabalhadores com carteira assinada no Brasil, segundo o Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged), ligado ao Ministério do Trabalho.   
 
Na relação das 200 maiores empregadoras de 2007, divulgados no início do ano, Petrolina 
figurou na 115ª posição, apresentando um saldo de 2.390 vagas, sendo 1.599 para 
trabalhadores agropecuários em geral. A cidade baiana de Juazeiro ficou em 153ª posição, 
com 1.747 vagas formais.   
 
Para a Valexport, as atividades do pólo têm crescido e ainda persiste a tradição de trabalho 
formal. "A Sudene foi a grande estimuladora de empregos formais, e a cultura permanece, 
devido a exigências do mercado internacional e também à força dos sindicatos de 
trabalhadores", diz o presidente da entidade, José Gualberto.   
 
Na cultura das uvas e do vinho, é grande a presença de mulheres entre os trabalhadores. De 
acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a participação das 
mulheres entre os trabalhadores na produção das uvas, no Nordeste, é de 70%. Na região do 
Vale do São Francisco, esse número é de 50%.   
 
A afinidade entre uvas e mulheres se deve às etapas finais do processo produtivo, desde a 
colheita, lavagem, separação, embalagem e até a refrigeração, que exigem delicadeza e 
sensibilidade no manuseio. 
 

 
Leia mais: 
 
Falta de informatização provoca prejuízos no Vale do São Francisco  
 
A falta de informatização da produção de frutas nas atividades do pequeno agricultor do Vale 
do São Francisco pode ser o motivo da perda de quase 60% da produção em todas as safras.   
 
Essa hipótese é levantada pela diretora do Sebrae-PE, Cecília Wanderley, com base na 
pesquisa realizada pela Mega Consultores Associados Ltda a pedido da entidade para saber 
quais são os problemas que afetam a rentabilidade da atividade para os pequenos agricultores. 
"No ano passado, começamos a perceber que havia gargalos na cadeia produtiva de alguns 
setores, e contratamos uma consultoria externa para fazer o diagnóstico dos problemas", 
conta.   
 
Segundo ela, os pontos críticos de maior importância já analisados até agora concentram-se 
na gestão do negócio, mais especificamente na logística interna da produção até a embalagem 
das frutas. "Pelos números que já temos, acreditamos que a baixa informatização das 
atividades e a falta de uso de tecnologia de informação seja uma das maiores fragilidades", 
explica.   
 
Segundo os estudos, apenas 10% dos fruticultores do Vale do São Francisco podem ser 
considerados informatizados, na média. Os dados obtidos para se chegar a essa conclusão são 
a existência de equipamentos de informática na empresa, uso da internet nos negócios e, 
também, utilização de aplicativos de gestão na gestão dos negócios .   
 
"Nos surpreendemos com o resultado entre os fruticultores, especialmente porque em dois 
outros setores mapeados nessa pesquisa, confecção e gesso, os resultados ficaram muito 
acima desses percentuais", explica a diretora do Sebrae-PE. Os produtores de gesso 
mostraram uma média de 54% no grau de informatização, e pequenos fabricantes da área de 
confecção registraram 63%.   
 
O estudo selecionou 189 fruticultores como a mostra representativa para análise de 
aprofundamento dos problemas. Desse total, apenas 36, ou seja, 18%, contam com 
equipamentos de informática e apenas 13 empresas acessam a internet por banda larga. 
Somente duas empresas possuem mais do que um computador.   



 
Para se ter uma idéia, na área de produção de gesso, das 68 empresas pesquisadas, 53 delas, 
ou 78%, contam com equipamentos de informática, sendo que 44 delas, representando 83%, 
têm duas ou mais máquinas.   
 
Entre os fabricantes de roupas, 85% (116 empresas, entre 136 ouvidas pela pesquisa) 
possuem computadores e, entre elas, 68 fabricantes, ou 59% do total, têm mais do que duas 
máquinas.   
 
O uso da internet também ainda é precário entre os produtores de frutas. Quase metade dos 
36 produtores que possuem computador acessam a rede por via discada. No gesso, mais da 
metade dos produtores já usam banda larga, e na confecção o índice de uso é ainda maior, 
76%, ou 88 empresas. "Além de não dispor de recursos financeiros para investir, os 
fruticultores não têm conhecimento dos processos informatizados, apesar de saberem que a 
implementação de algum tipo de tecnologia de informação poderia ajudar muito seus 
negócios", explica Cecília.   
 
De posse do diagnóstico, a diretora do Sebrae-PE diz que a modelagem para o 
desenvolvimento de soluções para inserção digital dos fruticultores já está em andamento, e 
envolve parceiros diversos, que atuarão na gestão e monitoramento das ações, no 
desenvolvimento dos sistemas e soluções, no suporte operacional e, também, no 
financiamento das tecnologias para os pequenos produtores.   
 
"Estamos desenhando soluções que possam contemplar as necessidades das empresas 
produtoras de acordo com seu porte, interesse e capacidade de absorção das tecnologias", 
resume Cecília. A idéia é oferecer múltiplas possibilidades de custo, e financiamento, para que 
as empresas possam adequar a implementação das soluções tecnológicas à sua capacidade de 
pagamento. "Estamos confiantes no êxito do programa", afirma a diretora do Sebrae-PE, 
ressaltando que a capacidade organização das empresas nessas regiões será decisiva para sua 
participação no processo.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 jul. 2008, Pequenas e Médias Empresas, p. F5. 


