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Produção de morangos
em Alfredo Vasconcelos
movimenta R$ 3,5 milhões
por ano e a principal fonte
de renda de produtores

Doce e
lucrativo
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cor é de encher os olhos. O sabor,
único. O negócio, promissor. O
morango traz benefícios que vão
além da mesa do consumidor. Ele
é rico em vitamina C e em antioxidantes e possui propriedades medicinais e nutricionais. Por esses e
outros motivos, o seu cultivo atrai cada vez mais o interesse dos agricultores. No Brasil, a produção de
morango é direcionada ao mercado in natura e, segundo dados da Embrapa Informação Tecnológica, a
rentabilidade da cultura pode chegar a 224%. Mas,
apesar de os números serem atrativos, o país ainda
compra a fruta produzida em países vizinhos, como
Argentina, Chile e Uruguai – o que demonstra que o
mercado tem potencial para aumentar a produção.
Os produtores de Alfredo Vasconcelos, no interior de Minas Gerais, estão aproveitando a oportunidade. A fruta se adaptou bem ao clima fresco da
região – tão bem que cerca de 80% da população
de sete mil habitantes sobrevive da atividade agrícola, o que torna a cidade referência na produção
de morangos. Com tanta expertise, a Cooperativa
Agropecuária de Alfredo Vasconcelos (Cooprav),
que reúne agricultores locais, faturou, em 2012,
cerca de R$ 207 mil por mês.
Antes de se integrarem à Cooperativa, os produtores criaram uma associação. Cerca de 80 deles levavam o morango à Ceasa, de forma independente.
Porém, o processo nem sempre era vantajoso, pois
os agricultores saíam da cidade às 5 horas e esperavam até às 11 horas para a comercialização. Com isso, eles deixavam de se dedicar à lavoura e não tinham como expandir ou melhorar a produção. Neste processo, o morango, uma fruta muito delicada,
também sofria danos. “Era hora de deixarmos de ser
simples agricultores para nos profissionalizarmos e
nos tornarmos empresários”, conta Leandro Rodrigues, agricultor e presidente da Cooprav.
Para isso, buscaram auxílio do Sebrae Minas. Eles
participaram de palestras motivacionais, capacitações gerenciais e fizeram uma visita técnica ao polo
produtor do Sul de Minas e Atibaia, no interior de
São Paulo, visando ao desenvolvimento tecnológico.
Para solucionar o problema da logística de comercialização, eles também criaram, em 2010, a
Central de Negócios, em parceria com o Sebrae Minas. O objetivo foi organizar o processo de vendas

coletivas por meio da implantação da Central – que,
mais tarde, se tornaria a cooperativa. Por meio dessa iniciativa, os produtores receberam informações
acerca de finanças, marketing, formalização, associativismo e relações jurídicas. Atualmente, cerca
de 90% do que eles colhem é comercializado pela
Cooprav. “Sem a preocupação de como vender a
produção, os agricultores se concentram no campo
e na busca pela inovação”, ressalta Eduardo Dilly,
analista do Sebrae Minas em Barbacena.

CONQUISTANDO O MERCADO | “Produzir morango, muitos já o faziam. Tínhamos que ter nosso diferencial”, recorda Leandro Rodrigues. Seguindo esse caminho, o Sebrae Minas, em parceria com os agricultores, investiu em marketing do
produto. Assim, nasceu a Frutano Morango, que
passou a ser vendida a grandes distribuidores e
comercializada em supermercados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.
Para dar identidade à marca e difundir seu crescimento no mercado, o Sebrae Minas realizou estudos envolvendo desde o produtor até o consumidor final. “Descobrimos, por exemplo, que os
clientes não gostavam da caixa em que a fruta era
vendida, pois não conseguiam avaliar a qualidade
de todas elas”, conta o presidente da Cooprav.
A partir daí, foram desenvolvidas novas embalagens, em parceria com os estudantes do curso de
design da Universidade Estadual de Minas Gerais.
Hoje, a Frutano vende morangos em cartelas de
plástico transparente, com 12 unidades cada.
Quantidades maiores são entregues em recipientes
de papelão identificados com a marca. “Quem
compra o nosso produto tem a garantia da qualidade”, ressalta Leandro Rodrigues
Com o crescimento do negócio, estuda-se a possibilidade de expansão e comercialização da marca
– que deve se chamar Frutano Hotifruti. Outra meta dos cooperados é a compra do próprio terreno
em Alfredo Vasconcelos, em proporções condizentes com a Cooperativa.
O próprio presidente da Cooprav é um exemplo
de mudança. Antes da cooperativa, não plantava
em terras próprias e dividia todo o lucro com o dono do terreno. Hoje, ele cuida da sua própria lavoura e ainda aluga parte dela para outros produtores.
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go. Agora, já estou com 27 mil e planejo chegar a 32
mil mudas ainda este ano”, diz Leandro Rodrigues,
que produz mil caixas de morango por semana. A
colheita soma R$ 24 mil brutos por mês.

CUSTOS | Nascido e criado no campo, o agricultor
Antônio Carlos Violeti, conhecido como Tinena, se
diz satisfeito com os resultados conquistados com a
Cooprav. Antes, ele vendia o morango por meio de
atravessadores que não estabeleciam previamente
a margem de lucro. A prática é comum nas atividades agrícolas, porém não favorece o produtor - como não há contrato formal, os atravessadores pagam quanto querem. Hoje, porém, assim que a produção é entregue na Cooperativa, há uma previsão
do que cada agricultor irá receber.
“Não tem nem como comparar o que ganho agora com o pouco que recebia antes de me associar à
Cooperativa”, diz Tinena. No ano passado, o pequeno produtor contabilizou quatro mil caixas de morango, totalizando cerca de R$ 20 mil. Apesar de o
negócio estar indo bem, ele precisou ajustar as contas, visto que o custo desse tipo uma plantação ainda
é alto. “O lucro vem do segundo ano em diante.”
Outro benefício gerado aos cooperados se refere à compra de insumos agrícolas. Como ela é realizada em grande quantidade para atender a todos,
é possível negociar prazo de pagamento e conseguir um bom desconto. Fertilizantes, adubos e demais materiais utilizados na lavoura, como os plásticos de proteção dos morangos, são repassados aos
agricultores com 20% de desconto.
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“O mercado aceita bem qualquer
tipo de produção. Nenhum
médico diz para o paciente
consumir gordura; ele o orienta
a comer fruta” André Araújo,
vice-presidente da Cooprav

Uarlen Valério

André Araújo conta com o trabalho de
oito produtores no plantio e na
colheita de 80 mil pés de morangos

Além disso, com o ingresso na Cooprav, os associados tiveram condições de planejar suas finanças:
3% de tudo que recebem ficam na Cooperativa, como taxa administrativa, e 2% do lucro correspondem à integralização de cota, uma reserva de capital
que o cooperado tem durante o período de um ano.
“A fatia que era deixada para terceiros comercializarem o produto agora é injetada na própria empresa e ainda gera um fundo pessoal”, explica o agricultor. Caso o produtor queira se aposentar ou se desligar da Cooperativa, ele recebe o valor da integralização corrigido. “É a valorização do nosso trabalho. Conseguimos uma melhor qualidade de vida
para o produtor e sua família”, completa Tinena.

SUPORTE TÉCNICO | André Araújo é vice-presidente da Cooprav e agricultor conhecido da região.
Atualmente, conta com o auxílio de oito pessoas que
o ajudam no plantio e na colheita dos 80 mil pés de
morangos e 400 de goiaba – número que espera aumentar para três mil nos próximos meses. Nascido
em família de agricultores, o empresário afirma que
quem investe no cultivo de fruta tem grande chance
de obter lucro. “O mercado aceita bem qualquer tipo
de produção. Nenhum médico diz para o paciente
consumir gordura; ele o orienta a comer fruta”, pontua. As terras de André Araújo, que trabalha em parceria com o cunhado Laessiter Cássio, produzem
uma média de 700 caixas de morango por semana,
possibilitando o faturamento bruto de, aproximadamente, R$ 5 mil por mês. A expectativa é de que a
goiaba comece a gerar receita ainda este ano.

“Durante a entressafra, fazemos
tratamento para florear a
produção. Indicamos o plantio
de mais de uma variedade de
morango, o que permite a
colheita o ano inteiro” Lázaro
Elias das Chagas, técnico
agropecuário da Cooperativa
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Ele e todos os cooperados recebem a orientação
do técnico agropecuário da Cooperativa, Lázaro
Elias das Chagas, que visita, por dia, de quatro a
cinco plantações, escutando as dúvidas, identificando dificuldades e orientando quanto ao uso de
defensores agrícolas e nutrientes para a plantação.
“Sou o médico da lavoura”, costuma brincar. “A
orientação técnica que passo aos agricultores os
ajuda na padronização dos morangos da marca
Frutano. Assim, todos mantêm a qualidade final.”
O técnico conta que a fase mais complicada
para produzir morangos é durante o verão, uma
vez que o cultivo é favorecido com o tempo seco e
frio. “Durante a entressafra, fazemos tratamento
para florear a produção. Indicamos o plantio de
mais de uma variedade de morango, o que permite a colheita o ano inteiro”, explica.
Todo o processo de cultivo das frutas, da plantação à colheita, passa pela sua orientação. Depois
que os morangos são selecionados e armazenados,
as caixas seguem para a câmara fria. Os produtos
que sofrem algum dano mecânico e não são selecionados para venda são armazenados em um
contêiner. “Eles são vendidos às indústrias de polpa para virar suco e outros alimentos. Aqui nada é
desperdiçado”, pontua o profissional.
Segundo André Araújo, a contratação de um
técnico para atender à Cooprav é uma forma de
tornar o cultivo de morangos mais eficaz. “Há alguns anos, plantávamos apenas uma variedade
da fruta, e a irrigação era feita por meio de um
canhão de água. Hoje, cultivadas mudas importadas do Chile e da Patagônia, a irrigação ocorre
por gotejamento e são usados túneis e plásticos
de proteção. A marca Frutano tem um padrão de
qualidade que temos de seguir.”

Cooprav em números
COOPERADOS EM 2009

COOPERADOS EM 2013
VALOR MÉDIO DA CAIXA DE
MORANGO COMERCIALIZADA
COM ATRAVESSADOR
VALOR MÉDIO DA CAIXA DE
MORANGO COMERCIALIZADA
PELA COOPERATIVA

32
52
R$ 4,50
R$ 6

Faturamento em 2012
Total:

R$5milhões

sendo que R$ 3,5 se referem à venda de morangos, e
R$ 1,5, às vendas de outros produtos e revenda de insumos.

A produtividade média por estado
(em toneladas por hectare)

Rio Grande do Sul
Espírito Santo
São Paulo
Minas Gerais
Paraná

32,7
34
34
25,2
21,3

Fonte: Pesquisa do Embrapa Informação Tecnológica

Certificação
A fim de aumentar o potencial competitivo,
os produtores de Alfredo Vasconcelos trabalham para a certificação da marca. A Produção Integrada de Frutas (PIF) faz parte do
programa Profruta do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que concede o selo de qualidade aos agricultores.
Para o presidente da Cooprav, Leandro Rodrigues, a certificação PIF será um diferen20 PASSO A PASSO ABRIL / MAIO 2013

cial. “Será possível ao consumidor o rastreamento das informações da produção
do morango, com garantia da procedência
da fruta, da data de validade e de quais defensivos agrícolas foram usados, o que
também facilita a exportação e maior aceitação dos frutos”, acredita.
São pré-requisitos para a certificação características como: qualidade, proteção ao

meio ambiente, condições de trabalho e
viabilidade econômica. Assim, os cooperados terão de fazer registro das etapas dos
processos de produção, desde o preparo
do solo até o tipo de defensivo usado. A
adequação às normas de produção estabelecidas pelo Ministério da Agricultura e,
consequentemente, a certificação devem
ocorrer em 2015.
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