


As frutas embelezam e

geram renda no campo.

Mas o Brasil pode

explorar muito mais esse

filão do agronegócio

Adair Sobczack

Terceiro maior produtor mundial de frutas, o Brasil possui todos os fa-

tores de produção que podem elevá-lo ao primeiro posto no ranking

mundial, pois além do clima e da biodiversidade - que possibilitam

uma produção diversificada e em várias épocas do ano -, o País é também

sinônimo em pesquisa e tecnologia produtiva, fatores que têm propiciado a

ampliação do Brasil no mercado externo e alavancado a economia das regiões

produtoras, como no semiárido brasileiro. Por outro lado, a volatilidade do

mercado e a falta de políticas públicas, principalmente de assistência técnica,

têm afastado o pequeno produtor da atividade.

Embora o Brasil seja o terceiro maior produtor mundial de frutas, tem

participação inferior a 2% no mercado mundial de frutas frescas. A maior

parte da produção é consumida internamente e apenas pequena parte tem sido

processada em sucos, polpas, doces, frutas secas e outros produtos. Mesmo

sem uma política direcionada, o setor está em ascensão, o volume da produção

de frutas no Brasil passou de 35,4 milhões de toneladas, em 2001, para 45

milhões de toneladas, em 2008. Isso significa que a disponibilidade de frutas

por habitante aumentou 27% nesse período, representando, em 2008, 185

quilos por pessoa ou 506 gramas por dia para cada brasileiro. A produção

nacional é suficiente para atender a demanda diária, recomendada pelo Mi-

nistério da Saúde, de 400 gramas/dia de legumes, frutas e verduras.

O governo federal admite que há deficiências ao longo dos canais de

comercialização que causam perdas de alimentos. "Por isso, o Mapa se empe-

nha em fomentar a comercialização do setor", ressalta Gustavo Araújo, chefe

da Divisão de Culturas Permanentes e Florestas Cultivadas do Ministério da

Agricultura Pecuária e abastecimento (Mapa). Segundo Araújo, o Mapa pre-

tende promover a agroindustrialização para fortalecer as cadeias produtivas

de frutas e, com isso, agregar valor e melhorar a qualidade do produto final.



Araújo explica que essa ação

contribui para diminuir as perdas ao

longo do processo de comercialização

e permite o estoque da produção em

épocas de preços baixos. Para apoiar

o desenvolvimento sustentável da fru-

ticultura brasileira, o Mapa oferece

crédito para investimento, custeio e

comercialização, de forma a agregar

valor ao sistema agroalimentar da

fruticultura. Em 2008, dos R$ 361,7

milhões aplicados em comercializa-

ção de frutas, 50% foram por Em-

préstimo do Governo Federal (EGF)

destinados à vitivinicultura e 40%

para a Linha Especial de Crédito

(LEC), sendo R$ 132 milhões para a

cadeia produtiva da maçã e R$ 11,5

milhões para a do pêssego.

As principais frutíferas do Bra-

sil, em termos de valor da produção,

são laranja, banana, uva, abacaxi,

mamão, coco, maçã e manga. Uvas,

melões, mangas, maçãs, bananas e

mamões papaia são as principais fru-

tas in natura exportadas.

Qualidade - de acordo com o

doutor em fitotecnia e pesquisador

da Embrapa Uva e Vinho, Alexan-

dre Hoffmann, o País se destaca não

apenas nos fatores quantitativos da

produção, mas principalmente nos

qualitativos, onde a imagem de qua-

lidade e respeito ao meio ambiente e

ao consumidor e do controle fitossa-

nitário da produção, tem ganhado a

confiança do mercado importador.

"Este resultado é o reflexo do avan-

ço nas políticas públicas e nas estra-

tégias da iniciativa privada, voltadas

ao controle dos processos produtivos,

especialmente nos aspectos fitossani-

tários", revela Hoffmann.

Segundo a Embrapa, diversos

problemas enfrentados no passado

quanto à qualidade das frutas, estão

praticamente solucionados graças

à melhora significativa que houve

no know how da cadeia produtiva.

"Hoje, a maior fatia das exportações

pertence às empresas e cooperativas

com alto grau tecnológico nos pro-

cessos produtivos, garantindo um

diferencial no mercado externo", ex-

plica Hoffmann, apontando que, as

exigências dos países importadores

refletem positivamente no setor na-

cional, já que estimulam a constante

readequação dos processos produti-

vos.



Um dos marcos mais impor-

tante para a fruticultura nacional,

segundo Hoffmann, foi a adoção da

Produção Integrada de Frutas, PIF,

criada como resultado de uma par-

ceria entre instituições públicas e o

setor privado. Seu objetivo é utilizar

o que há de mais moderno em tecno-

logia, respeito ao fruticultor, ao meio

ambiente e ao trabalhador do campo

por meio da definição, controle e re-

gistros de práticas culturais e da apli-

cação de insumos químicos, criando

as bases para a rastreabilidade e cer-

tificação, garantindo a sustentabili-

dade das cadeias produtivas. "Ou o

Brasil organizava a sua produção ou

estava fora do mercado", revela. No

entanto, o pesquisador aponta que

a PIF não tem como objetivo a re-

muneração adicional, mas sim, uma

maior garantia de acesso ao merca-

do. Enquanto a União Européia paga

subsídios aos produtores que adotam

o sistema, no Brasil suas vantagens

são outras, voltadas especialmente

para o atendimento de requisitos am-

bientais e da exigência por produtos

mais seguros pelo consumidor.

"O mercado, de um modo geral,

não paga adicional pela fruta certifi-

cada e mesmo assim, os fruticultores

adotam os princípios da produção in-

tegrada que repercutem positivamen-

te em qualidade, economia e respeito

ao ambiente", comenta Hoffmann.

"Hoje, a PIF só não é adotada inte-

gralmente e em larga escala por cau-

sa dos custos com a certificação",

diz.

Segundo o pesquisador, experi-

ências-piloto com maçã e pêssego re-

velaram que o consumidor até paga a

mais pela fruta certificada, o proble-

ma é que pouca gente sabe o que é a

PIF. "O que precisa é que o consumi-

dor saiba o que é certificação, quais

seus benefícios para a cadeia pro-

dutiva e, principalmentes para sua

própria saúde", enfatiza. "Temos um

grande benefício em potencial para

setor produtivo, falta apenas que ele

seja adotado por quem vende e con-

some a fruta", finaliza.

Maior demanda - pesquisa-

dora socioeconômica da Embrapa

Uva e Vinho, Loiva Maria Ribeiro de

Mello revela que o consumidor bra-

sileiro vem mudando seus hábitos,

partindo em busca de uma melhor

qualidade de vida e, um dos fatores

decisivos é a adoção de uma alimen-

tação balanceada, com produtos sau-

dáveis. "A população passou a valo-

rizar o consumo de produtos frescos,

sem o uso de agroquímicos e a incluir

Loiva Maria Ribeiro de Mello: sem subsídio e juros altos



mais frutas e sucos de frutas em sua

dieta, o que ocasionou um aumento no

consumo e na demanda por frutas",

explica Loiva Maria. Mas, segundo

ela, ainda há uma camada da popula-

ção de menor renda com dificuldades

no acesso a este tipo de alimentação.

"Portanto, um aumento na renda des-

ta população acarretaria também um

aumento no consumo de frutas", diz.

No mercado da maçã, segundo

a pesquisadora, após o Brasil iniciar

a produção em grande escala, houve

um grande aumento no consumo, já

que o sabor da fruta nacional é mais

atrativo. "No caso da uva, a produ-

ção da variedade Niágara na entres-

safra, por exemplo - fruto de tec-

nologia desenvolvida pela Embrapa

Uva e Vinho -, apresenta excelentes

perspectivas de mercado, pois além

de ser apreciada pelos consumidores,

necessita de menos tratamentos fi-

tossanitários", revela.

A disponibilidade de terras,

diversidade ambiental e tecnologia

disponível são fatores perfeitamente

viáveis para elevar o Brasil ao posto

de maior produtor mundial de frutas.

No entanto, Loiva Maria alerta que

há outros pontos fundamentais que

precisam ser solucionados, como por

exemplo, a infraestrutura de estra-

das, a logística e os preços dos fa-

tores de produção, o custo da mão

de obra, entre outros. "Vale men-

cionar o desempenho da China nesta

área, que em poucos anos tornou-se

o maior produtor mundial de maçãs

(mais de 40% do total) e o segundo

maior produtor de uvas (10% do to-

tal). No Brasil, há possibilidade de

produzir frutas em qualquer época

do ano, podendo abastecer o mercado

externo na época da entressafra dos

países de destino. Foi o que ocorreu

com a produção de uvas sem semen-

tes no Vale do São Francisco, torna-

do-se a principal fruta de exportação

em valor, mas que atualmente, com a

crise internacional, estes produtores

estão passando por sérias dificulda-

des", revela.

compra pelo governo, quando o pro-

duto está inserido na política de pre-

ços mínimos, como no caso da uva,

os preços mínimos estabelecidos pelo

governo, normalmente acabam sen-

do os preços pagos pelo mercado. Os

produtores desenvolvem atividades

de alto risco e não dispõem de políti-

cas adequadas nas mais diversas áre-

as, como assistência técnica oficial,

seguro agrícola, preços, escoamento

da produção, infraestrutura e logís-

tica, em especial para exportação",

ressalta.

Exportações - em 2008, o

Brasil exportou US$ 658,27 milhões

em frutas e importou US$ 218,93

milhões, um superávit de US$

439,34 milhões. Na maçã, o Brasil

colheu, na temporada 2008/09, a

melhor safra da história, atingindo

1,023 milhão de toneladas. No en-

tanto, o excesso de chuvas de granizo

reduziu o fator qualitativo da fruta,

o que interferiu no mercado interno,

"A mão de obra, por exemplo, representa aproximadamente
50% do custo da fruta no campo", diz Pérès

Para a pesquisadora, é preci-

so mudanças nas políticas de apoio

à produção agrícola, pois o País não

trata o setor da mesma forma que os

outros países. "Não há subsídios, os

juros são elevados e a garantia de

gerando inclusive, desconfiança por

parte dos compradores, que acusam

as agroindústrias de estarem expor-

tando a fruta de melhor qualidade.

"Isto não é verdade, pois tivemos

uma queda nas exportações de 17%,



A laranja: terceiro produto mais importante no agronegócio paulista

em comparação ao ano anterior, mo-

tivada pela recessão mundial e pelo

câmbio baixo", explica o diretor da

Pomagri Frutas, de Fraiburgo, SC e

presidente da Associação Brasileira

dos Produtores de Maçã, ABPM,

Pierre Nicolas Pérès. Francês que

adotou o Brasil desde 1985, Pérès

é mestre em Administração Interna-

cional pela University of Dallas do

Texas, EUA, licenciado em Comér-

cio Internacional pela EDC de Paris

e, ex-presidente e atual membro da

World Apple and Pear Association,

WAPA, com sede em Bruxelas.

A volati l idade de mercado e

a queda na qualidade deixaram as

indústrias em uma situação delica-

da, pois enquanto a receita caia, os

custos de produção apresentavam

tendência de alta. "A mão de obra,

por exemplo, representa aproxima-

damente 50% do custo da fruta no

campo e ao contrário da produção

de cereais, na fruticultura não há

como mecanizar a maioria das tare-

fas", justifica Pérès, revelando que

na França, até existe a automação

da colheita, processo que utiliza a

mesma tecnologia adotada na fabri-

cação de mísseis inteligentes, mas

que, dificilmente chegará ao Brasil

em função do custo.

Para safra 2009/10, embora

as expectativas sejam animadoras, a

ABPM revela preocupação com o dó-

lar, pois se as empresas tiverem que

exportar ao câmbio de US$ 1,77 te-

rão prejuízo. "Além do dólar, perce-

be-se que há uma deflação no preço

das frutas no mercado mundial. Hoje,

recebemos na exportação, menos (em

reais) que nos últimos anos. Porém,

não podemos abandonar as vendas

externas, porque os importadores

irão buscar a fruta em outros países

e assim, perderemos os clientes que

conquistamos e que compram desde

1985", justifica o presidente.

Especialista no setor, Pérès en-

fatiza que é necessário que o Brasil

desenvolva campanhas educativas de

estímulo ao consumo de frutas, pois

trata-se de uma questão de seguran-

ça alimentar e qualidade de vida e,

que implante seguros eficazes que

cubram toda a atividade agrícola,

além de políticas de garantia de renda

familiar. "Temos juros favorecidos,

mas ainda são altos se comparados

a outros países. O produtor precisa

de garantias para sua atividade, pois

se ele não puder pagar suas contas,
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deixará de produzir e abandonará o

campo", comenta.

A laranja - terceiro produ-

to mais importante no agronegócio

paulista, a laranja é sinônimo de em-

prego e renda no campo. No entanto,

embora o Brasil controle o mercado

mundial de suco de laranja, a citri-

cultura brasileira enfrenta a sua pior

crise, onde o preço - abaixo de R$

6,00 a caixa - não cobre sequer os

custos de produção - superiores a R$

15,00. De acordo com o produtor e

presidente da Associação Brasileira

de Citricultores, Associtrus, Flávio

Viegas, a queda nos preços é reflexo

da excessiva concentração e da verti-

calização das esmagadoras de citros.

"O mercado de suco de laranja é di-

vidido entre São Paulo e Flórida. As

quatro empresas que controlam mais

de 90% da produção de suco em São

Paulo controlam também cerca de

50% da produção da Flórida, o que

lhes dá um enorme poder sobre o

mercado mundial", revela.

De acordo com a Associtrus,

este mercado vem apresentando um

comportamento muito estranho já há

alguns anos, pois os preços do suco

vêm aumentando para o consumidor

apesar da baixa do preço da laranja

e essa é uma das principais causas

da queda da demanda. "Esta queda,

está concentrada nos Estados Uni-

dos, onde estão 85% dos estoques

mundiais, porém os citricultores da

Flórida estão obtendo preços remu-

neradores. Na safra passada, recebe-

ram acima de US$9,00 e para a pró-

xima safra há previsão de aumento

de preços", aponta Viegas, acrescen-

tando que, o preço do suco na Bolsa

de Nova York tem se mantido abaixo

do custo de produção da laranja.

Segundo Viegas, parte desse

comportamento pode ser explicada

pela parceria das indústrias brasilei-

ras com as grandes engarrafadoras,

que asseguram a elas uma remunera-

ção alta, ligada ao preço do suco ao

consumidor final, muito superior ao

preço da bolsa.

Os reflexos das manobras mer-

cadológicas estão atingindo o setor

produtivo, pois com a inexistência de

concorrência, os produtores acabam

submetidos às condições impostas

pelas indústrias. "Desde meados da

década de 90, mais de 20 mil citri-

cultores foram 'expulsos' do setor,

exclusão que continua, com produ-

tores endividados perdendo suas pro-

priedades", denuncia Viegas.

Cartel e sanidade - segundo a

Associação, algumas medidas estão

sendo gestadas, porém a efetivação

está sendo muito lenta e dificilmen-

te resolverão o problema da maioria

dos citricultores. "Estamos reivindi-

cando uma maior celeridade na in-

vestigação da cartelização do setor,

sob responsabilidade da Secretaria

de Direito Econômico e do Ministé-

rio da Justiça desde 1999, e também

a limitação do plantio dos pomares

próprios das indústrias, estimados

em mais de 45% do parque citrícola

de São Paulo. Defendemos também,

a criação do Consecitrus, para asse-

gurar ao produtor uma participação

nos rendimentos da cadeia produti-

va proporcional aos investimentos e

riscos assumidos", ressalta Viegas,

acrescentando que, é preciso reorga-

nizar e fortalecer o mercado interno

Ao contrário da produção de
cereais, na fruticultura não há como
mecanizar a maioria das tarefas



de laranja e suco, investindo em ma-

rketing dos produtos. Os problemas

fitossanitários também precisam ser

enfrentados com urgência e determi-

nação para buscar soluções de cur-

to, médio e longo prazo para o setor.

"Emergencialmente, é preciso tam-

bém buscar uma renegociação das

dívidas dos pequenos e médios produ-

tores", reivindica.

De acordo com o gerente de hor-

tifruti e citrus da Bayer CropScience,

Fábio Maia, é preciso que haja mais

integração na cadeia produtiva e po-

líticas de incentivo ao consumo de

frutas e hortaliças, favorecendo as-

sim, a disponibilidade constante de

produtos com qualidade, contribuin-

do para elevar os índices de consu-

mo no Brasil. "A Bayer CropScience

promove diversas ações que buscam

contribuir com uma maior integra-

ção da cadeia, oferecendo ao merca-

do frutas produzidas com sustentabi-

lidade e aplicação correta e segura

de produtos, valorizando o produtor

e o consumidor, já que ambos se pre-

ocupam com o fator qualitativo da

produção", explica, revelando que,

a empresa desenvolve diversas ações

junto ao fruticultor com objetivo de

agregar valor à produção, contribuin-

do para a obtenção de características

valorizadas no mercado, como quali-

dade e que contribuem para uma me-

lhor remuneração ao agricultor.

De acordo com Maia, através

de altos investimentos em pesquisa

e desenvolvimento, a empresa busca

trazer novas soluções de alto desem-

penho para o controle de pragas e

doenças, contribuindo para a susten-

tabilidade da fruticultura brasilei-

ra. "A Bayer CropScience trabalha

intensamente para a divulgação de

informações técnicas e treinamento
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sobre as culturas frutícolas, capaci-

tando técnicos, tanto para controle

dos problemas fitossanitários, quan-

to para o manejo da cultura em si",

revela. Segundo ele, através de ações

lizados no mercado interno têm seu

valor depreciado devido às pintas",

comenta Maia. Estas doenças, se-

gundo ele, ocorrem quando há muita

umidade, pois favorece o desenvolvi-

preventivas, o produtor obtém me-

lhores resultados no controle de pra-

gas e doenças, práticas que evitam

o aparecimento de doenças e melho-

ram o aspecto das frutas, aumento

da produtividade e geram mais valor

agregado.

Na cultura da laranja, as prin-

cipais doenças são: a estrelinha e a

pinta-preta. "A estrelinha afeta dire-

tamente a florada, pois as flores são

abortadas, resultando em um baixo

índice de "pagamento" da florada,

acarretando baixa produtividade. Já

a pinta-preta danifica o fruto na ár-

vore, pois causa sua queda precoce,

resultando em diminuição significa-

tiva de produtividade. Além disso, os

frutos que não caem e são comercia-

mento dos fungos.

Para o controle da estrelinha, a

recomendação da Bayer CropScience

é utilizar o "Nativo", solução inova-

dora com dois modos de ação, que

contribuem para melhor eficiência

no controle, pois possui maior resis-

tência à chuvas, o que é muito impor-

tante, já que a estrelinha ocorre em

períodos chuvosos e úmidos. Já para

a pinta-preta, a indicação é o Flint,

um fungicida diferenciado para o

manejo, contribuindo na melhora da

qualidade da fruta e no aumento da

produtividade, permitindo que as fru-

tas permaneçam no pé pelo período

adequado para o desenvolvimento.

Mais tecnologia - em Santa

Catarina, a fruticultura vem passan-

do por um processo de readequação,

com os produtores adotando mais

tecnologia e ampliando as áreas. Por

outro lado, isto tem afastado os mini

produtores da atividade, pois muitos

não possuem recursos para investir

em tecnologia. "Ou eles se tecnifi-

cam ou estão fora do mercado, pois

geralmente não possuem estrutura

adequada, a produção é de baixa

qualidade e com pequena escala, o

que os deixa nas mãos dos grandes

fruticultores", explica o pesquisa-

dor da Epagri de Videira, SC, Mar-

co Antônio Balbó. Segundo ele, isto

se deve em grande parte à falta de

assistência técnica. "A fruticultura

exige uma assistência especializada,

porém o Estado dispõem de pouco

pessoal, então a maioria dos mini e

pequenos produtores acaba desassis-

tida", revela.

"Nosso maior problema é a fal-

ta de assistência técnica pública. A

única saída é recorrer aos amigos e

conhecidos que nos ajudam, porque

se dependêssemos do governo, já

teríamos abandonado a atividade",

desabafa o pequeno fruticultor de

Fraiburgo, SC, Leodir Francescatto.

"Quem dá algum auxílio são as em-

presas multinacionais, que realizam

dias de campo. Porém, o interesse

delas é apenas vender seus produ-

tos", complementa a filha Poliana,

engenheira agrônoma e mestre em

fruticultura de clima temperado. Se-

gundo ela, um dos fatores que agra-

va esta situação é a resistência dos

produtores à formação de associa-

ções. "Falta espírito associativista

entre os próprios produtores. Em

sociedade haveria mais empolgação

e, principalmente, a possibilidade de

contratarem uma assistência técni-

ca particular, já que o governo não

subsidia", revela Poliana. Concepção

esta, também compartilhada pelo



pesquisador da Epagri, pois segun-

do Dalbó, através de associações, os

produtores teriam maior competitivi-

dade na hora de negociar a produção.

Na propriedade de seu Frances-

catto são cultivados 2,5 hectares de

maçã, 1,4 hectares de ameixa e 0,7

hectares de nectarina. As chuvas na

época da floração causaram perdas

de 20% na maçã e 50% na amei-

xa. Mesmo assim, o produtor espe-

ra colher 80 toneladas de maçã, 20

de ameixa e 25 de nectarina. "Tudo

depende do ano. Se o clima prejudi-

car, não dá lucra, mas, se der uma

supersafra, também não sobra nada.

Dependemos do clima e de uma pro-

dução equilibrada e com qualidade,

caso contrário, não ganhamos di-

nheiro, porque dependemos dos atra-

vessadores", explica o produtor.

O produtor também denuncia a

burocracia enfrentada na tomada do

crédito. "O governo disponibiliza o

o financiamento", critica Frances-

catto.

Em muitos casos, o valor anun-

ciado pelo governo não cobre os

custos propostos. "Para cobrir um

hectare de pomar de ameixas com o

telado - sistema utilizado para prote-

ger a fruta - o custo é de R$ 28 mil.

Porém, o governo só disponibiliza R$

20 mil, o restante temos que tirar do

bolso", contabiliza o fruticultor. "O

governo deveria ter um seguro que

cobrisse todas as intempéries climá-

ticas e não apenas para alguns casos,

como o granizo, pois há anos que

ocorrem perdas de até 100%, e não

temos garantia alguma", acrescenta

o filho, Guilherme.

"A fruticultura brasileira, mes-

mo a passos lentos, está crescendo, mas

se não houver um incentivo econômico

e técnico para o agricultor familiar, a

tendência é que a pequena proprieda-

de se extingua", ressalta Poliana, que

dinheiro, mas há muitas exigências e

encargos adicionais. O banco exige,

inclusive, que o produtor faça uma

aplicação para que seja liberado o

empréstimo, caso contrário, não sai

também já trabalhou em empresas do

setor de frutas na Nova Zelândia.

Frente a questão da certifica-

ção, Poliana revela que para o pe-

queno produtor, que atua no mercado

interno, esta não é viável em função

do alto custo de implantação, mas

que mesmo assim, os produtores re-

alizam o próprio controle através do

caderno de campo.

Para o engenheiro agrônomo

do Departamento de Economia Ru-

ral da Secretaria Estadual de Agri-

cultura e Abastecimento do Paraná,

Paulo Andrade, a grande parte dos

fruticultores do Estado possui em

média dois hectares de pomares. "A

fruticultura possui papel fundamen-

tal na diversificação das pequenas

propriedades e na agregação de va-

lor à produção", explica Andrade.

No entanto, ele aponta que embora a

importância da fruticultura familiar,

o que ainda impera o avanço do se-

tor é a cultura de individualismo dos

produtores. "Muitos ainda impõem

resistência ao trabalho em grupo, o

que acaba dificultando a assistência

técnica e, principalmente, a obtenção

de vantagens competitivas na hora da

comercialização. A produção de fru-

tas carece de uma visão coletiva de

trabalho", ressalta.



Frutas no semiárido - região

aonde mais de 70% da população

está abaixo da linha de pobreza, o se-

miárido brasileiro vem mudando esta

realidade graças à agricultura irriga-

da. Dados do Banco Mundial apon-

tam para um crescimento de 6,43%

no PIB nas áreas que utilizam pro-

jetos irrigação, frente a 2,53% nas

áreas desassistidas.

De acordo com o pesquisador

da Embrapa Semiárido, Pedro Carlos

Gama da Silva, o desenvolvimento da

fruticultura no semiárido iniciou na

década de 70, com a implantação dos

plantios irrigados, principalmente no

Vale do São Francisco. "Foram im-

plementados vários empreendimentos,

com plantios comerciais de frutas de-

mandadas pelos mercados externo e

interno. Mas, é no Vale do Submédio

do São Francisco, SMSF, que a fru-

ticultura encontra o seu campo mais

fértil para prosperar", explica.

Segundo o pesquisador, estima-

se que nos 120 mil hectares irrigados

do SMSF são gerados 240 mil em-

pregos diretos e produzidas, anual-

mente, mais de um milhão de tonela-

das de frutas. São 12 mil hectares de

uva e 23 mil hectares de manga e o

restante, dividida goiaba, coco verde,

melão, melancia, acerola, maracujá,

banana, cebola, entre outras.

"Estas culturas geram um fa-

turamento de mais de R$ 2 bilhões

anuais, sendo R$ 500 milhões rela-

tivos às exportações de uva e manga.

Há quem diga que seriam necessários

48 milhões de hectares de soja para

gerar os mesmos 240 mil empregos,

mais que o dobro da atual área cul-

tivada - 21 milhões/ha", contabiliza

Silva, revelando que, em 2007, o

SMSF representou 39,1% do valor

total das exportações brasileiras de

frutas. "Atualmente, o setor reclama

de políticas públicas de apoio, como

a renegociação de dívidas, agilidade

de acesso ao crédito, desoneração

das exportações, recuperação do ca-

pital de giro e por conseqüência a re-

tomada do crescimento, adequando o

setor à nova realidade cambial e cli-

mática", ressalta Silva.

O consumo de frutas e sucos ten-

de a crescer no mundo, alavancado

pela mudança de hábitos e à saúde,

e, no Brasil, pelo incremento na ren-

da per capita da população. Motivos

mais que suficientes para que o País

invista e para assumir o posto de

maior produtor mundial de frutas.

Text Box
Fonte: Panorama Rural, São Paulo, ano XI, n. 130, p. 46-56, dez. 2009.




