


(RN). Há 30 anos, este carioca se de-
dica à fruta, que é o
carro-chefe de sua
propriedade. Só
para se ter uma
idéia, na última sa-
fra ele colheu 550
hectares de me-
lões. Mas, apesar
de toda a experiên-
cia e do fato de já
exportar para In-
glaterra e Holanda,
Cabral tem dificul-
dades na comercia-
lização. Muitos bra-
sileiros não com-
pram melão por
achar a fruta ruim,
sem gosto. O pró-
prio Cabral reconhece o motivo: "O
mercado interno foi negligenciado
por muito tempo, recebendo apenas
o refugo da exportação." Sua vonta-
de sempre foi transformar esta reali-

dade, mas ele esbarrava na aptidão.
"Meu negócio é lavoura, não é pro-
moção", diz. No entanto, acatou logo
de primeira o convite da Bayer
CropScience para ingressar no Pro-

grama Garantia de
Sabor, uma iniciati-
va que une produ-
tores, agrônomos
da assistência téc-
nica, atacadistas e
varejistas na busca
de um objetivo co-
mum: aumentar a
qualidade, que na
fruta está associa-
da à doçura, e fide-
lizar o consumidor.

Para isso, a mul-
tinacional alemã
uniu-se à ONG
Hortibrasil, que
tem por missão
elevar o consumo

de frutas, por meio da promoção de
produtos de qualidade. "Nós quería-
mos oferecer um serviço diferencia-
do ao cliente e percebíamos que a
maior dificuldade dele era a comer-



cialização", explica Luiz Dinnouti, ge-
rente de Desenvolvimento Sustentá-
vel da Bayer. Neste contexto, em 2007
foi lançado o Garantia de Sabor. Hoje,
o programa engloba mais de 400
agricultores e trabalha com as três
frutas consideradas mais problemá-
ticas: melão, uva e abacaxi. Os cui-
dados começam na lavoura. Lá, os
produtores recebem o apoio da assis-
tência técnica da Bayer, que os orien-
ta quanto ao uso correto dos agroquí-
micos, de modo a potencializar a pro-
dução. Depois de colhidas, as frutas
vão para a seleção. No caso da Fazen-
da Mata Fresca, ao chegar ao pac-
tóng house os melões são separados
por tamanho e os maiores seguem
para a sala de controle de qualidade.
Lá, os funcionários fazem uma análi-
se prévia usando uma tabela da Hor-
tibrasil, que abrange desde aspectos
externos, como formato e coloração,
até características internas, como
manchas. Além disso, é medido o
grau brix, em outras palavras, a
quantidade de açúcar da fruta. Só se-
guem para o programa os melões
amarelos que atingirem um grau brix
acima de 11. Nas variedades nobres
como cantalupe, orange e gália, a
exigência é ainda maior, 12° brix.

Uma vez dentro dos parâmetros, o
produtor passa os dados do lote da
fruta e do caminhão para a Hortibra-
sil, que faz todo o acompanhamento
da carga até ela chegar à Companhia
de Entrepostos e Armazéns Gerais
de São Paulo, o Ceagesp. Lá, funcio-
nários da ONG fazem outra análise
com 1% da carga. O lote só recebe o
selo Garantia de Sabor se as frutas
estiverem dentro dos critérios. "Es-
tamos aqui para encontrar defeitos,
não somos bonzinhos com o a agricul-
tor", diz Teresa Gutierrez, gerente
de projetos da Hortibrasil.

O programa logo de início foi acei-

to pelos atacadistas. "Me interessei
porque é algo que ajuda os produto-
res a ter qualidade e garante a doçu-
ra da fruta ao consumidor, o que é
ótimo porque é um produto que sai
primeiro e me dá capital de giro", diz
Eduardo Benassi, atacadista
do Ceagesp. A doçura tem
ganhado adeptos. "Te-
nho clientes que só
compram os melões

com o selo do Garantia", diz Benassi.
A iniciativa ainda contribui para o

aumento do consumo per capita de
frutas. Segundo o Instituto Brasilei-
ro de Frutas (Ibraf), o brasileiro con-
some em média 61 quilos por ano,

contra 150 quilos do espanhol.
Mas o selo deve contribuir
para elevar esse número.
Afinal, o consumidor ago-
ra poderá comprar fruta
sem medo de o melão es-
tar aguado, a uva estar
azeda e o abacaxi estar

ácido. Nestes primeiros
anos, além de aumentar a

qualidade da fruta, o foco do tra-
balho tem sido promover degusta-
ções nos pontos-de-venda e mostrar
ao consumidor a doçura do produto.

No momento, o agricultor recebe
pouca coisa a mais, mas as perspec-
tivas são ótimas. "O melão com a
mesma aparência e peso, se estiver
doce, pode chegar a custar 70% a
mais", diz Dinnout. Mas você deve
estar se perguntando: por que a Ba-
yer está investindo nisso? A resposta
é certeira e vem de Dinnout. "O pro-
grama ajuda a fídelizar o cliente, em
uma época em que a concorrência
com os agroquímicos genéricos está
no seu auge", finaliza. •
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