
partir da parceria entre o Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e o
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico (CNPq). Posteriormente a
Produ -10 Integrada se estendeu para as ca-
deias de hortaliças, grandes culturas e também
para a pecuária e se passou a adotar a sigla
SAPIou Sistemas Agropecuários de Pro-
dução Integrada .. O SAPI é um sistema ofi-
cial de certificação coordenado pelo Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento -
MAPA através da Coordenação Geral de Sis-
temas de Produção Integrada (CGSPI) locali-
zada dentro dos Departamentos de Sistemas
de Produção Sustentável (DEPROS).

Os excelentes trabalhos dos projetos de
produção integrada organizaram o que há de
melhor na atual tecnología para a produção agrí-
cola e animal. A adesão do produtor aos SAPIs
o leva à organização da propriedade e a obten-
ção de produtos de alta qualidade intrínseca,
seguros e com responsabilidade social, ou seja,
capaz de conquistar a preferência de todos os
consumidores. O atual grande desafio é propor
e colocar em prática ações de marketing que
sejam eficientes para tornar os produtos dos
SAPIs conhecidos e os preferidos dos consu-
midores.

De acordo como dicionário Houaiss a pa-
lavra marketing, emprestada da língua inglesa,
pode ser definida como o conjunto de ações,
estrategicamente formuladas, que visam influ-
enciar o público quanto à determinada idéia,
instituição, marca, pessoa, produto ou servi-
ço. Ou ainda a estratégia de se obter maiores
lucros através da adequação da produção e oferta
de produtos ou serviços às necessidades e pre-
ferências dos consumidores.

A questão da qualidade, sob todos os sen-
tidos, tem sido uma preocupação constante de
todos os agentes das cadeias produtivas, desde
o produtor, passando pelo varejista e até o
consumidor final. Todos sabem que para a ma-
nutenção da competitividade e para a diferen-
ciação em relação à concorrência é imprescin-
dível trabalhar com produtos que atendam as

~~!J~~~~~!!======líi!renças de preços de diversas qualidades de pro-
duto e de base para negociações mais justos e
que a melhor qualidade possa ser recompensa-
da financeiramente.

5. Ter um agente confiável no mercado
de destino.

Resumindo, os produtos do SAPI deve-
rão ser, aos olhos do consumidor final, si-
nônimo de alta qualidade, saborosos, segu-
ros e produzidos de maneira ambiental-
mente e socialmente correta.

Como estes fatores significam lucros mai-
ores, melhores colocações no mercado e dife-
renciação da concorrência não seria difícil con-
seguir ótimas parcerias no atacado e no varejoro que se destina. O consumidor deve associar

o selo ou marca SAPI como um produto de
ótimas características.

Já a parcela mais informada da população
tem uma grande preocupação com a segurança
dos alimentos, tanto quanto aos resíduos de
agrotóxicos como as contaminações por mi-
cróbios causadores de doenças. E por último,
alguns consumidores, ainda mais exigentes,
querem saber e exigem condições sociais e am-
bientais dentro das conformidades. Produto se-
guro, com rastreabilidade e corretos dos pon-
tos de vista ambiental e social os SAPIs tam-
bém garantem.

Resumindo, a adesão aos Sistemas Agro-
pecuários de Produção Integrada (SAPl) pode
ser um bom caminho para os produtores cum-
prirem as etapas que levam ao sucesso. Os
produtores bem sucedidos no mercado in-
terno costumam passar pelas seguintes eta-
pas: 1. Conhecimento das características
qualitativas responsáveis por uma melhor acei-
tação do consumidor final e no mercado ataca-
dista.

2. Plantio em região com característi-
cas climáticas adequadas e a adoção de um sis-
tema de produção que possibilite chegar o mais
próximo possível das características desejadas.

Espera-se que a adoção dos sistemas pro-
dutivos preconizados pelo SAPI resulte em
produtos de alta qualidade, seguros e que aten-
dam os desejos dos consumidores. O grande

para a divulgação do SAPI,já que o produto
final interessa para todo mundo.

Artigo baseado em palestra apresentado
pelo autor no XI SEMINÁRIO BRASILEI-
RO DE PRODUÇÃO INTEGRADA DE
FRUTAS E III SEMINÁRIO SOBRE SIS-
TEMAAGROPECUÁRIODEPRODUÇÃO
INTEGRADA (SAPI), realizado em Petrolina
(PE) entre 08 e 11 de setembro de 2009.

I Engenheiro agrônomo M. Se. do Cen-
tro de Qualidade em Horticultura (CQH)
da Companhia de Entrepostos e Armazéns
Gerais de São Paulo (CEAGESP); galmei-
da @ceagesp.gov.br- 11.3643-3827.

Acesso ao Bane Advo e Ger nop.as« a
de Uva mantido pela Embrapa Uva e Vinho

através da we
A Embrapa Uva e Vinho possui uma gran-

de coleção de videiras (germoplasma), com
1.249 acessos introduzidos de diferentes par-
tes do mundo e avaliados. A coleção inclui mais
de 40 espécies de Vitis, com grande número
de variedades das espécies cultivadas ( V. vi-
niters, V.Iabrusca, V.bourquins, V.rotundi-
folia), variedades híbridas interespecíficas e
espécies silvestres dos três centros de disper-
são da videira: Americano, Euroasiático e
Asiático.

Todo esse germoplasma foi caracterizado
e avaliado nas condições de Bento Gonçalves,
obtendo-se informações importantes para o
adequado uso de cada acesso (espécie, varieda-
de, clone) pelas diferentes linhas de pesquisa e
pelos diferentes elos da cadeia vitivinícola (vi-
ticultores, técnicos, empresários e outros).

A coleção de videiras foi avaliada sob con-
dições de campo, em vinhedos implantados na
Embrapa Uva e Vinho a partir de 1982. Para
comparabilidade de dados, foram utilizados
vinhedos padronizados, enxertados sobre o
porta-enxerto 101-14 Mgt, plantados em es-
paçamento de 2,5 m x 1,5 m, conduzidos em

sos humanos, materiais e financeiros. Outro
fator importante, enormemente favorecido com
a implantação de um sistema de informação
digital em bancos de germoplasma, é a possibi-
lidade de disponibilização das informações dos
acessos conservados aos setores interessados,
o que permite o complemento do sucesso da
missão dos bancos ativos de germoplasma.

O sistema foi desenvolvido em PHP,
HTML e Javascript, sendo implementado
usando apenas software livre (servidor web
Apache, banco de dados Mysql 5 e interpreta-
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dível trabalhar com produtos que atendam as
perspectivas e anseios dos consumidores.

A observação do dia a adia do mercado
mostra que os produtores de frutas e hortali-
ças de maior sucesso são os que criam uma e a
associam com qualidade. E. sem dúvida. um
ótimo sabor e a adequação ao uso são as prin-
cipais características qualitativas e as mais im-
portantes para todos os tipos de consumido-
res. Nada irrita mais as pessoas que um pro-
duto colhido antes ou depois do ponto ide-
al, ninguém quer comer uma fruta ou hortaliça
azeda, passada, seca ou fibrosa. Quanto o
consumidor associa uma marca, selo ou em-
balagem a um produto de ótimo sabor, au-
tomaticamente este se torna o seu predile-
to. Então, qualquer identificação do produto
como oriundo de um SAPI tem que garantir,
acima de tudo, que este produto é saboroso e
ou possui ótimas características para o prepa-

dam os desejos dos consumidores. O grande
mérito dos SAPls é ter consolidado e sistema-
tizado um conhecimento autora disperso de
modo que o produtor que o adote, certificando
ou não, estará conduzindo sua plantação, po-
mar ou criação da melhor maneira possível e
por conseqüência produzindo aquilo que é o
mais desejado pelo mercado.

3. Associação do nome do produtor ou
de sua marca a um produto de alta qualidade.

Quando o consumidor associar o selo do
SAPI a um produto superior a certificação va-
lerá bem mais a pena. O objetivo não deve ser
substituir a marca do produtor mas reforçá-Ia.
E a associação pelo consumidor do selo SAPI
como um produto de alta qualidade fará que
um produto superior do sistemajá fortaleça e
ajude os que forem entrando na sequência.

4. Dispor de um sistema de informação
que permita visualizar constantemente as dife-

paçamento de 2,5 m x 1,5 m, conduzidos em
espaldeira simples, sistema de poda em guyot
duplo arqueado, sendo a poda realizada sem-
pre na segunda quinzena de agosto. Os siste-
mas de manejo do solo e manejo fitossanitários
também foram os mesmos. As avaliações fo-
ram feitas de 1984 a 1998, sendo que cada
acesso foi avaliado por no mínimo seis e no
máximo dez anos.

A metodologia de avaliação foi definida em
consonância com os conceitos do Instituto In-
ternacional para os Recursos Genéticos de Plan-
tas (IPGRI), da Organização Internacional da
Uva e do Vinho (OIV) e da União para a Prote-
ção de Obtenções Vegetais (UPOV).

O sistema, Banco Ativo de Germoplasma
de Uva, permite a organização, armazenarnen-
to e análise de dados, além do acesso rápido e
adequado às informações geradas, as quais ori-
entam a tomada de decisão, otimizando recur-

Apache, banco de dados Mysql5 e interpreta-
dor PHP 5). O software pode ser executado
independentemente do sistema operacional uti-
lizado pelo usuário. Foi estruturado para ofe-
recer, de forma facilitada, as principais infor-
mações disponíveis dos acessos conservados.

O banco de dados é composto por infor-
mações de caracterização do germoplasma,
como tipo de flor e características do cacho
e da baga, e de avaliação, incluindo fenolo-
gia, produção, composição química do mos-
to e incidência de doenças.

O sistema Banco Ativo de Germoplasma
de Uva pode ser acessado livremente pelos
usuários na Home Page da Embrapa Uva e Vi-
nho www.cnpuv.embrapa.br/prodserv/ger-
moplasma!.
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Desenvolvimento de variedades, porta-enxertos e produção de
mudas frutíferas de clima temperado para as condições brasileiras.
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