
Por João Humberto de Azevedo 

m trabalho de final de curso de graduação 
— "Cultivo da Uva sem Semente no Vale 
do São Francisco" — acabaria provocando 

uma reviravolta na vida de Iolanda Weis Naressi, 
curitibana de 53 anos de idade. Depois que visitou a 
região, em 2003, acompanhando o filho Enio Weis 
Naressi, recém-formado em Administração, que iria 
realizar pesquisa de campo, ela encantou-se de tal 
forma com o que viu, que em setembro do mesmo 
ano retornou e, desta vez, para investir suas eco-

nomias num imóvel localizado na Estrada das Pe
drinhas, município de Petrolina (PE). Tratava-se de 
uma área virgem, ribeirinha, sem nenhuma benfeito
ria e sem luz, água e telefone. Antes disso, tratou de 
abandonar sua profissão, de professora e partiu com 
a cara e a coragem para o meio rural. "Naquela oca
sião participei da Feira Nacional de Agricultura Irri
gada (Fenagri) e visitei algumas propriedades. Fiquei 
deslumbrada com os parreirais cheios de cachos de 
uva e este cenário me fez lembrar da lavoura onde fui 



criada. Entendi que o meu futuro estava ali. Assim, 
não tive dúvidas, deixei meu emprego em Curitiba 
para adquirir esta área em que estamos atualmente", 
relembra Iolanda, que é filha de agricultor. 

Em janeiro de 2004, assumiu a direção da fa
zenda começando por implantar toda a infra-es
trutura, tendo o apoio dos três filhos. Em agosto o 
empreendimento tomou corpo e recebeu o nome 
de Fazenda Frutti H a l l . A produção teve início 
em setembro daquele ano, com quatro hectares 
de área plantada com uvas sem sementes das va
riedades 'Festival' e 'Thompson'. Aos poucos o 
empreendimento conquistava mais espaço e hoje 
ocupa doze hectares, onde foi introduzida também 
a variedade 'Crimson'. 

Obstáculos superados 
O começo, como sempre, foi difícil. Afinal, esta 

era a primeira experiência de uma professora que 
encarava o agronegócio. Ela passou por momen
tos de desafios, como se adaptar ao semi-árido do 
Nordeste, aprender uma atividade nova - o cultivo 
da uva - e ainda enfrentar dificuldades inerentes à 
mudança para um Estado com características bem 
diferentes daquele em que havia vivido até aque
le momento. "Inexperiente com as demandas dos 
negócios rurais, tivemos sérios problemas na nossa 
primeira safra". Para começar, o técnico agrícola que 
havia contratado foi embora poucos dias antes da 
colheita. Mas, aos poucos os obstáculos foram supe
rados, a custa de muito suor e vários treinamentos. 
A família passou a frequentar cursos, o primeiro o de 
Qualidade Total Rural, que trabalha a organização 
da propriedade. Na sequência vieram muitos outros 
treinamentos e seminários. De 2005 até hoje ela fez 
nada menos do que 47 cursos oferecidos por institui
ções de apoio ao agronegócio. 

Atualmente, o empreendimento se consolida 
a cada ano como uma das grandes produtoras de 
uva de mesa do Vale do São Francisco. Em média, 
a Frutti H a l l produz de 20 a 30 toneladas de uva 
por hectare e vende para o exterior e também para 
o mercado interno. A empresa tem certificados 
que asseguram a qualidade do processo de produ
ção, como as certificações de Produção Integrada 
de Frutas (PIF) e Globalgap. 

"A principal missão da Frutti Hal l é produzir uva 
de altíssima qualidade, com responsabilidade social 
e respeito ao meio ambiente, e com isso atingir a 

plena satisfação de nossos 
clientes. Para tanto, exijo que 
todos os nossos colaboradores 
levem muito a sério o controle 
de qualidade", conta com or
gulho a empresária. E isso ela 
tem conseguido. Ao provar 
uvas produzidas pela Frutti 
Hal l na região de Petrolina, o 
presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva não poupou elogios ao 
produto. "Nunca provei uma 
uva sem semente, principal
mente brasileira", disse o pre
sidente ao receber uma cesta 
das frutas. 

Situado entre Pernambuco e Bahia, o Vale ca
minha para ser um dos importantes produtores v i 
tivinícolas do país. Responsável por 99% da uva de 
mesa exportada pelo Brasil e pela produção de cin
co milhões de litros de vinho por ano, a região vem 
se destacando como modelo de desenvolvimento 
para o Nordeste. A vinicultura pernambucana/ 
baiana já detém 15% do mercado nacional e em
prega diretamente 30 mil pessoas no Vale do São 
Francisco, única região do mundo que produz duas 
safras e meia por ano. Hoje é um dos destaques do 
Pólo Vitivinícola de Pernambuco. O município de 
Lagoa Grande, por exemplo, tem produção anual 
de 20,5 milhões de kg de uvas e de sete milhões 
de litros de vinho, exportando parte deste volume 



para outros países e diversos 
estados brasileiros. Já conhe
cido em todo o Brasil como a 
capital da uva e do vinho do 
Nordeste, no município ope
ram cerca de dez vinícolas, 
responsáveis pela geração de 
10,5 mil empregos. 

Premiação 
Desde sua fundação, a 

Frutti Hal l mantém o com
promisso de investir em pes
quisa e incorporar as mais 
modernas tecnologias na área 

que atua, principalmente investindo em melhora
mento das variedades de uvas sem caroço. Segundo 
a empresária, a filosofia de crescimento sustentável, 
baseada no objetivo de oferecer produtos de quali
dade incontestável, por meio de contínua valoriza
ção dos seus funcionários, tem proporcionado à em
presa destaque no mercado, ancorada na confiança 
de seus clientes e colaboradores. "Hoje, produzimos 
uvas de mesa sem caroço para o mercado interno e 
para exportação, gerando mais de 50 empregos dire
tos e 30 indiretos para região", comemora Iolanda. 

O reconhecimento à organização, planeja
mento, espírito empreendedor e à excelência dos 
serviços prestados veio por meio de diversos prê-

mios conquistados, permitindo que a Frutti H a l l 
se tornasse conhecida além das fronteiras brasilei
ras. Entre os mais importantes, está o 'Prêmio de 
Competitividade para M i c r o e Pequenas Empre
sas ( M P E Brasil)', uma parceria do Sebrae com o 
Movimento Brasil Competitivo ( M B C ) , Gerdau e 
Fundação Nacional da Qualidade ( F N Q ) , última 
edição - na categoria Agronegócios. 

O premio é o reconhecimento estadual e na
cional às micro e pequenas empresas que promo
vem o aumento a qualidade, da produtividade e 
da competitividade, pela disseminação de concei
tos e práticas de gestão. 

Para concorrer, a empresária teve que preen
cher um longo formulário de inscrição. O que 
deu trabalho mas compensou."0 preenchimento 
do formulário foi outro verdadeiro aprendizado. 
Conforme ia respondendo, ia me conscientizan
do de que tinha acertado na escolha do modelo 
de gestão empresarial. Mas também notei que al
gumas estratégias utilizadas na empresa não eram 
totalmente corretas. Tratei de adequá-las às novas 
situações e comecei a reorganizar as informações 
e apresentar conforme o formulário exigia. Além 
disso, as dicas recebidas dos auditores que avalia
ram nosso empreendimento, nas etapas estadual 
e nacional do concurso, foram muito importantes 
para melhorar ainda mais a administração do em
preendimento". 



E ela não tem dúvidas de que o prêmio trouxe 
mais visibilidade à empresa. "Graças ao esforço e co
esão de nossa equipe de trabalho - compreendendo 
que as cobranças para buscar a qualidade total de 
nossos produtos não eram meros caprichos da dona 
da empresa - conseguimos conquistar novas fron
teiras. Agora, nossa gestão virou modelo", enfatiza 
Iolanda. A empresa se tornou vencedora porque 
valorizou seu profissional, garantiu treinamentos de 
qualidade e criou um padrão alto de exigência. "Isso 
reduz as margens de erro", alerta Iolanda. 

Valores organizacionais 
A Frutti H a l l busca equilibrar os interesses da 

empresa e dos colaboradores. Para alcançar esta 
meta a empresária promove, dentre outras prá
ticas: contínua melhora do modelo de gestão 
de pessoas, aperfeiçoamento de boas práticas no 
ambiente de trabalho e na qualidade de vida dos 
funcionários e seu desenvolvimento profissional. 
"Essas são estratégias de organização que estão 
alcançando resultados empresariais e, ao mesmo 
tempo, conquistam e realizam os sonhos indivi
duais de nossos colaboradores. Eu tenho orgulho 
em afirmar que nosso empreendimento valoriza os 
princípios éticos, estimula os funcionários como 
parceiros no negócio e o cliente como motivo de 
existência", ressalta a empresária. 

Nestes seis anos à frente da Frutti Hal l ela de
parou-se com a necessidade de fazer escolhas, pois 
sua estrutura produtiva, a partir do segundo ano de 
existência da empresa, já estava adequada para ini
ciar um crescimento gradativo, usando uma política 
voltada para a conquista do mercado externo. "Isto 
demandou tempo, dinheiro e muita persistência, 
pois exportar no Brasil não é tarefa fácil", explica. 
Uma vez conquistado o mercado internacional, a 
empresa precisa manter sua marca forte neste mer
cado tão concorrido, o que fez com que Iolanda 
adotasse um programa efetivo de gestão de custos. 
"A nossa gestão financeira prevê o monitoramento 
rigoroso dos custos em todo o processo de produção. 
A q u i exigimos rigor absoluto no desenvolvimento e 
implementação de projetos e processos de trabalho, 
economia de insumos - sem prejudicar a qualidade 
do produto - combustível e energia elétrica. Além 
disso realizamos um trabalho de sensibilização em 
todas as esferas para assimilação das práticas de con
sumo consciente e de redução de custos". 

Continuar expandindo o empreendimento, 
sem perder de vista o desenvolvimento susten
tável; investir em pesquisa e na qualificação do 
capital humano; assumir o compromisso com a 
sociedade em desenvolver ações que causem im
pacto positivo no ambiente: estas são as principais 
metas da empresa para o futuro próximo. "O que 
atualmente é chamado de responsabilidade social 
faz parte do dia a dia da nossa empresa. Ética, ho
nestidade e respeito aos clientes, funcionários e 
fornecedores, são premissas básicas em todas as 
nossas ações", conclui Iolanda. 

O Pólo Vitivinícola reúne os municípios 
de Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista 
e Petrolina. Como parte dos planos de criação 
do Pólo, o governo está implantando e pavi
mentando a Estrada da Uva e do Vinho. A via, 
de 72 km de extensão, parte da BR-428, em 
Lagoa Grande até Santa Maria da Boa Vista, 
margeando o Rio São Francisco. A rodovia 
viabilizará o escoamento da produção vitivi
nícola, facilitando o acesso aos novos empre
endimentos fixados na região. Ao longo da 
rodovia já estão sendo instaladas 28 fazendas 
especializadas no plantio de uva, bem como 
duas adegas. Na extensão em que a estrada 
margeará o rio São Francisco será erguido um 
píer de atracação. 

Aproveitando o fato de que no Vale são 
produzidas duas safras e meia por ano, o go
verno, em parceria com os empresários, pre
tende implantar uma rota da uva e do vinho 
que abrigue fazendas voltadas também ao 
segmento turístico. Serão desenvolvidas pro
gramações especiais para a época da colheita. 
Além de passear entre videiras, o turista pode
rá amassar uvas com os pés e degustar vinhos 
de diversas marcas. 
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