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FRUTICULTURA
DESTAQUE REGIONAL NO PROGRAMA BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS
David Guntowski, produtor de uva niágara rosada
em Campo Largo e Cerro Azul/PR
Após 40 anos de experiência no ramo farmacêutico, em 2004 o produtor David Guntowski largou o negócio para investir no cultivo
de frutas em Campo Largo e Cerro Azul, região metropolitana de Curitiba/PR. Com 12 anos de fruticultura, hoje o produtor cultiva
pêssego, caqui, ameixa e, principalmente, uva niágara rosada. Ele iniciou a produção cultivando citrus, mas erradicou os pomares
devido ao baixíssimo preço de venda. Com participação ativa na região, David se destaca nas ações promovidas pelo Sebrae/PR
e participa de duas cooperativas: Frutipar e Cooperativa da Agricultura Familiar de Campo Largo (Cooperlargo).
PRODUÇÃO DE FRUTAS COM DESTAQUE PARA UVAS

ESTRUTURA
área plantada em Cerro Azul e
Campo Largo, além de PAC (barracão de classificação e distribuição) em Campo Largo

FRUTAS CULTIVADAS
• Pêssego – 20%
• Caqui – 10%
• Ameixa – 20%
• Uva niágara rosada – 50%

ÁREA DE PRODUÇÃO
25 hectares

NÚMERO
DE COLABORADORES
Sete (cinco em Cerro Azul e dois
em Campo Largo)

PERÍODO DE SAFRA
Novembro - Janeiro

PRODUÇÃO ENTRE SAFRAS
tomate e, eventualmente, outros
legumes.

DISTRIBUIÇÃO DA
PRODUÇÃO
cerca de 90% é vendido para o
Ceasa/PR e o restante atende o
mercado regional (supermercados)

PRODUÇÃO
possui pomar para produzir 400
toneladas/ano, mas devido aos
problemas gerados pelo clima
(geadas fora de época, granizo
e excesso de chuvas) a produção anual gira em torno de 200
toneladas

PRODUÇÃO DE UVA NO PARANÁ
Com uma produtividade média de 17,5 toneladas de uva por hectare, o Paraná é o
quarto colocado na produção nacional de uva. Mesmo não tendo a mesma expressividade das regiões Norte e Nordeste do Estado, a região metropolitana de Curitiba
também possui boa produção, com destaque para Colombo, Campo Largo e São José
dos Pinhais. A uva niágara rosada está entre as mais produzidas no estado.
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UVA NIÁGARA ROSADA
A uva niágara rosada, também conhecida como uva rústica de mesa, possui cor rosada, sabor
doce característico e aroma foxado*. Apesar de também ser utilizada na produção de vinho e
suco de uva, seu maior consumo é “in natura”. É produzida principalmente nos Estados de São
Paulo, Minas Gerais e Paraná.
*do inglês “foxed”- odor e gosto de pelo de raposa. No Brasil, aroma de suco de uva, típico de uvas americanas, como
as da espécie Vitis labrusca.

DIFERENCIAIS
Mesmo enfrentando muitas dificuldades e prejuízos no início do negócio, devido à falta de
apoio especializado, hoje David possui um ótimo pomar e um sistema completo de boas práticas, passando pela implantação do pomar até o transporte, classificação, ajuste e revisão
dos equipamentos.

PARCERIA COM O SEBRAE
Além de participar individualmente do Boas Práticas Agrícolas,
David é membro de um grupo de fruticultores que criou a marca
coletiva “Frutas Paraná”, que está em desenvolvimento. O produtor participou de rodadas de negócios e de ações de acesso
a mercados, como foi o evento de divulgação e degustação no
Mercado Municipal de Curitiba, além de vender para o Armazém da Família, em Curitiba, por meio da articulação do Sebrae
junto à Secretaria Municipal de Abastecimento (SMAB).

Tivemos uma importante parceria com o Sebrae.
Com isso, estamos aplicando várias técnicas de
controle de produção e classificação, sendo que
a certificação está quase concluída. Além disso,
tivemos consultoria para assistência técnica
(agrônomo) particular muito eficiente.
David Guntowski

RECOMENDAÇÃO AOS EMPRESÁRIOS
O empresário acredita em cooperação mútua entre os produtores regionais para fomentar a produção. Também participa de
seminários, feiras, encontros relacionados à fruticultura e implementos para o setor. Sua recomendação para os empresários
do setor é:
Procure capacitar-se em todos os segmentos de sua atividade e faça parcerias.
Um ótimo lugar para encontrar isso é o Sebrae. Confie no seu trabalho e seja
persistente. Certamente o resultado chegará.
Foto: Everton Leite. Clima adverso resulta em perda de produção e qualidade da uva. RBJ Notícias. 2016. David Guntowski, em entrevista ao Sistema de Inteligência de Mercado. 2016.
Selma Santos, consultora do Sebrae/PR, em entrevista ao Sistema de Inteligência de Mercado. 2016.

Unidade de Acesso a Mercados e Serviços Financeiros
Gerentes: Alexandre Comin e Patrícia Mayana (adjunta)
Analista técnico: Lúcio Pires, Valéria Vidal e José Weverton
Consultor Conteudista: Fernanda Bichels
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Unidade de Atendimento Setorial Agronegócios
Gerente: Augusto Togni de Almeida Abreu
Gerente adjunto: Gustavo Reis Melo
Coordenadora Nacional/Fruticultura: Andrea Ramírez
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