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Grupo JD ganha prêmio sustentabilidade 
da Rainforest Alliance

O Grupo JD recebeu, no dia 
7 de maio, na premiação 
Rainforest Alliance Annual 

Gala, realizada no Museu de História 
Natural de Nova York, nos Estados 
Unidos, o prêmio sustentabilidade da 
ONG Rainforest Alliance. A cerimô-
nia reconhece as empresas líderes 
mundiais que têm a sustentabilidade 
entre as prioridades de sua atuação. 
Entre as agraciadas também estão a 
Unilever e a Mattel. O Grupo JD foi 
representado por seu diretor geral, 
Arnaldo Eijsink, e, além dele, parti-
ciparam do evento como convidados 
da empresa, Mathias Almeida, da 
área de sustentabilidade do Grupo 
Marfrig, e Helen Crowley, especia-
lista em Serviços de Conservação & 
Ecossistema da Kering, proprietária 
da grife Gucci. 

Feliz com a premiação, Arnaldo 
lembra que “a Fazenda São Marcelo 
foi a primeira fazenda de pecuária 
do mundo a conquistar a certifica-
ção Rainforest Alliance, em 2012. 

Nossa atuação respeita, recupera 
e preserva os recursos naturais do 
bioma amazônico, onde estamos, e 
também o bem estar dos animais e 
dos nossos colaboradores”. 

Para Mauricio de Almeida Voivodic, 
secretário executivo da certificadora 
Imaflora, de Piracicaba (SP), o prêmio 
atesta o perfil inovador do Grupo JD 
no que diz respeito à sustentabilidade 
da produção de carne. “O reconheci-
mento internacional mostra o quanto 
a iniciativa é importante para o Brasil 
e o mundo uma vez que todos estão 
preocupados com os impactos socio-
ambientais na produção pecuária.”

O evento teve dois momentos. 
Durante o dia, um workshop sobre 
sustentabilidade reuniu as empresas 
vencedoras para um painel sobre 
desafios e oportunidades de cada 
setor. À noite, houve a cerimônia 
de premiação, com a participação 
da modelo brasileira e membro 
do conselho da Rainforest, Gisele 

Bündchen, reconhecida por seus 
trabalhos socioambientais. Fundada 
em 1987, a ONG luta pela conserva-
ção do ecossistema e da sua biodi-
versidade através da apresentação 
de projetos ambientais para empre-
sas, cooperativas, proprietários de 
terra e comunidades locais.
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Conquistas para mais resultados
e aumento dos negócios

editorial

O Grupo JD recebeu uma pre-
miação muito importante no 
começo de maio, chamada 

Rainforest Alliance Sustainable 
Standard Setter Award em função 
da atuação das Fazendas São 
Marcelo e do respeito que têm com 
os recursos naturais, com o bem 
estar animal, com a comunidade e 
com vocês, nossos colaboradores. 
É para vocês, que dedicamos esse 
prêmio, pelos esforços realizados 
no dia a dia na SM. O prêmio 
também nos motiva a continuar 
lutando por dias melhores e maio-
res conquistas. Como as que vêm 
acontecendo com a Bravis, cujo 
foco é atender melhor aos clientes, 
aumentando a variedade de frutas 
importadas para colocar no mer-
cado, como frutas de caroço, além 
de uva na entressafra, garantindo 
assim a oferta durante os 365 dias 
do ano. 

Na Labrunier, nosso maior inves-
timento neste momento é voltado 
para os treinamentos internos dos 
colaboradores, com uma série de 
dinâmicas. Contratamos especia-
listas em pós-colheita para cuidar 
e dar suporte desde a colheita até 
a entrega ao cliente final para me-
lhorar ainda mais a qualidade da 
entrega. Mas houve também uma 
mudança importante implantada: a 
definição de talhões dos pomares 
para cada cliente. Assim, o cliente 
poderá acompanhar todo o ciclo 
de produção desde a floração, a 
frutificação e o desenvolvimento da 
fruta, de qualquer lugar do mundo. 
O acompanhamento da uva que 
ele comprou poderá ser feito remo-
tamente ou pessoalmente, o que 
vai trazer um maior relacionamento 
com o cliente. 

Na Matriz, os colaboradores 
terão um grande desafio nos con-

troles e suporte para melhorar as 
previsões dos orçamentos do ano 
para o controle do fluxo de caixa 
em função do aumento de juros e a 
dificuldade da obtenção do crédito 
agrícola nos bancos. É um papel 
muito importante, que exige aten-
ção redobrada, para que os juros 
e o custo financeiro não elevem 
o custo total. É uma missão da 
Matriz. Com a complexidade dos 
impostos (que não são poucos) 
no Brasil, precisamos garantir que 
uma parte dos lucros não vá em-
bora. Como somos exportadores, 
há a possibilidade de recuperação 
de impostos. Mas estou certo que 
venceremos este e outros desafios 
que o ano ainda vai nos apresentar. 
Juntos, somos mais fortes. 
Um abraço,

Arnaldo Eijsink
Diretor geral

Já está valendo o Bônus 2014, programa de remuneração variável do Grupo JD, que vai recompensar 
os colaboradores das unidades que superarem o resultado previsto, após apuração oficial. O objetivo do 
programa, segundo o gerente de Recursos Humanos, Luciano Arcanjo, é envolver a todos nos objetivos 
estratégicos e recompensar, de modo diferenciado, os melhores resultados. 

Bônus de 2014, reconhecendo esforços 
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Vencendo 
barreiras

Paixão pelas embalagens

Única mulher a atuar no cam-
po na Fazenda Mathovy, a 
coordenadora técnica Raquel 
de Sousa Fonseca precisou 
enfrentar, além dos desafios 
do dia a dia, o machismo que 
existe na profissão. “Hoje isso 
já foi superado e sou reconhe-
cida pelo meu trabalho”, conta 
Raquel, que há nove meses 
retornou para a fazenda, onde 
estagiou durante a faculdade. 
“A volta foi muito boa, pois já 
estava adaptada. Foi o Grupo 
JD que me preparou para o 
mercado e hoje posso colocar 
em prática o que aprendi aqui.” 

Natural de Campo Grande 
(MS), Raquel se formou zoo-
tecnista pela Universidade 
Federal do Mato Grosso do 
Sul, em 2013. Dentre suas 
responsabilidades, estão o 
confinamento, a nutrição e a 
suplementação a pasto, sendo 
que os cuidados com a nutrição 
são o que mais gosta em sua 
rotina. “É muito gratificante ver 
o desenvolvimento do animal, 
até estar pronto para o corte”, 
conta. Longe da família – que fi-
cou em Campo Grande, Raquel 
está focada em seu trabalho, 
almejando alcançar melhores 
posições, novos desafios e 
realização profissional.

 

nossa gente

Erinalva Maria da Silva é a prova de 
que gostar do que se faz e dedicar-se 
são fundamentais para o crescimento 
profissional. Há quase seis anos na 
Labrunier, a coordenadora de Em-
balagens da fazenda Brasiluvas, em 
Juazeiro (BA), chegou como trabalha-
dora rural, passou para coordenadora – 
função exercida por cinco 
anos – e desde março 
está gerenciando o pa-
cking house da fazenda. 
Entre suas atividades, 
estão a escolha da uva a 
ser embalada, o material 
usado, a fiscalização e 
a comunicação com a 
gerência da fazenda. 
“Gosto de embalar e sa-
ber que o cliente gostou 
do produto recebido”, 
conta Erinalva.

Mãe de dois meninos e uma 
menina, ela lembra que antes de tra-
balhar na Brasiluvas fez uma visita 
à fazenda, ouvia boas referências 
sobre a empresa e foi surpreendida 
quando passou a integrar a equipe. 
“Gosto muito porque a empresa 
realmente investe no trabalhador, é 

correta, organizada e 
trabalha com regras, 
do jeito que eu gosto. 
E me vejo como um 
membro para aju-
dar. São muitas as 
responsabilidades 
para que tenhamos 
um bom resultado e 
espero cumprir as 
metas e fazer tudo 
certo para alcançar 
os objetivos do Gru-
po JD”.

Raquel de Sousa Fonseca, 
coordenadora técnica
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Erinalva Maria da Silva, gerente 
de Packing House 

A experiência que faz a diferença
Engenheiro agrônomo, Leonardo 
Taparo Caetano de Mello, de 26 anos, 
é o gerente da unidade de Tangará da 
Serra, das Fazendas São Marcelo. 
Formado pela Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ 
– USP), fez estágio na California State 
University, nos Estados Unidos, onde 
teve contato com a produção de gado 
de corte na fazenda da universidade. 
“Essa experiência ajuda muito no 
meu trabalho hoje, pois aprendi como 
funciona lá fora e também conheci as 
tecnologias que eles têm”, lembra.

Há pouco mais de um 
ano, Leonardo ingres-
sou como coordenador 
técnico em pastagem e 
suplementação a pasto 
– função exercida até de-
zembro passado. Sobre 
o novo cargo, ele está 
entusiasmado. A cada dia 
há um novo aprendizado 
e barreiras a serem supe-
radas. Como sua espe-

 

cialização é bem técnica, como por 
exemplo, em manejo de animal e 
pastagem, encara o desafio como 
uma oportunidade. “Agora preciso 
conhecer a gestão de pessoas 
e equipe. É um pouco diferente, 
pois além da parte técnica, preci-
so ter um conhecimento para me 
certificar de que tudo está sendo 
conduzido da forma correta. Vai 
ser uma experiência excepcional 
com pouco tempo de formado ter 
um cargo com responsabilidade 
tão grande”.

Leonardo Taparo Caetano de 
Mello, engenheiro agrônomo
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nossas empresas
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Bezerros são o grande destaque do 
5º Dia de Campo da SM

O 5º Dia de Campo das Fazendas 
São Marcelo, que aconteceu em 
12 de abril, foi novamente marcado 
pelo sucesso, a exemplo dos an-
teriores. “A cada edição buscamos 
trazer novidades para o evento. 
Como os bezerros estão em alta e 
há pouca oferta, optamos por rea-
lizar uma exposição de bezerros e 
mostrar a capacidade que eles têm 
de serem bons reprodutores”, conta 
Antonio Furlanetto, gerente da SM.

SM colhe frutos da boa semente

O Dia de Campo reuniu 150 
pecuaristas da região de Juruena 
(MT) e apresentou aos participantes 
os resultados da melhoria genética 
desenvolvida na SM em parceria 
com a CRV Lagoa, responsável 
pela condução do Programa de 
Melhoramento Genético das Raças 
de Corte (PAINT). 

Para a exposição de bezerros, 
foram convidados parceiros que 
compraram touros nos Dias de 

Pecuaristas assistem palestra durante o 5º 
Dia de Campo das Fazendas São Marcelo

                

As Fazendas São Marcelo passam 
por um momento bastante favorá-
vel em resultados gerais, tanto na 
produtividade como no sucesso 
da implementação dos projetos, 
o que tem motivado a todos os 
colaboradores. Porém, é preciso 
ressaltar que os frutos colhidos 
agora brotaram de uma semente 
que está sendo plantada desde que 
a SM se estabeleceu, há mais de 
duas décadas, avalia o diretor geral, 
Arnaldo Eijsink.

Alguns fatores contribuíram para 
esse sucesso, entre eles, a iniciativa 
de se implantar a Genética Paint, da 
CRV Lagoa, há mais de dez anos. 
Arnaldo detalha algumas conquis-
tas: “Podemos observar a evolução 
do índice de prenhês de novilhas 
Nelore – 47% com apenas 14 me-
ses de idade e o restante com 18 
meses, que também é cedo. Essa 
precocidade também ocorre com 
os machos, que se transformam 
em touros com 24 meses, quando o 

normal é 30 meses. Esses resulta-
dos representam avanço econômico 
devido ao giro maior no estoque. 
Outra consequência da genética é 
a qualidade da carcaça que tem tido 
rendimento melhorado ano a ano. 
Os índices atestam para 56% de 
rendimento nos machos e 52% nas 
fêmeas. O peso total tem aumenta-
do de 13 para 14 a 16 arrobas na 
fêmea e para 18/18.5 arrobas no 
macho com 24 meses. A conversão 
alimentar, ou seja, a relação entre 
o consumo de alimento e o ganho 
de peso dos animais, também é 
melhor, já que é necessária uma 
menor quantidade de alimento para 
se conseguir um quilo de carne”. 

Equipe técnica e pastos melhores 
contribuem com resultados
O segundo fator importante é a 
qualidade dos pastos. A SM tem 
investido em melhoria de pasta-
gem, mantendo-o isento de ervas 
daninhas. Também tem investido 

na rotação de pastagens, o que faz 
aumentar a capacidade de animais 
por hectare de 1,5 para 3,5 UA (uni-
dade animal) por hectare. Arnaldo 
ressalta que “o terceiro e essencial 
fator é complementação da equipe 
técnica com zootecnistas e veteriná-
rios para introdução das tecnologias 
disponíveis no mercado, como a 
transferência de embrião”. 

Para ele, “os resultados dos es-
forços para uma melhor qualidade e 
para a garantia de uma carne mais 
natural teve a feliz coincidência 
da falta de animais no mundo e o 
consequente aumento do preço”, 
resultado dos impactos do clima na 
criação do gado nos Estados Unidos, 
Austrália e Argentina, grandes forne-
cedores mundiais . A situação levou 
à redução do plantel de fêmeas no 
mundo de tal maneira que hoje falta 
bezerro macho. “A feliz coincidência 
de pacote tecnológico pronto, equipe 
afiada e a falta de animais levou a 
SM a colher frutos positivos!”.
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Conhecer e avaliar novas varieda-
des para inserção no mercado foi o 
objetivo do 2º Dia de Campo de Uva, 
promovido pela Labrunier, entre os 
dias 12 a 15 de maio. Participaram 
do evento clientes de várias partes 
do Brasil, da Europa e do Oriente 
Médio, que conheceram em dias 
alternados o campo experimental 
das novas variedades, com 110 
tipos diferentes na fazenda Brasi-
luvas. Das variedades em campo, 
foram selecionadas 26 para que os 
participantes pudessem degustar e 
avaliar o sabor, a crocância e o as-
pecto visual das uvas, considerando 
o mercado que atendem. Segundo 
Daniel Watanabe, diretor comercial 
do Grupo JD, essa avaliação é im-

2º Dia de Campo de Uva avalia novas variedades

portante, pois o gosto do consumi-
dor varia conforme a região. “Desta 
forma nossos clientes contribuíram 
para direcionar quais variedades 
serão encaminhadas para plantio 
em área comercial”.

Na avaliação dos clientes, a va-
riedade Sugar Crispy (uva branca 
sem semente) foi o destaque, afirma 
Laise Sousa, do departamento de 
Pesquisa da empresa. Na mesma 
oportunidade, os participantes visi-
taram uma área comercial da varie-
dade Sweet Globe em seu segundo 
ano de produção. 

As primeiras selecionadas
No primeiro dia de campo, realiza-
do em 2011, os compradores de 

uvas da Labrunier destacaram 20 
variedades. Dentre elas estavam 
uma negra com semente (Sweet 
Jubilee), uma vermelha (Sweet 
Celebration) e uma verde (Sweet 
Globe), ambas sem sementes, que 
foram selecionadas em função do 
sabor, aspecto visual, crocância, 
resistência a pragas e rusticidade 
(relacionada à adversidades climá-
ticas), além de fatores aliados à fer-
tilidade de gemas e produtividade. 
“Hoje temos 14 novas variedades 
já em produção comercial aprova-
das pelos clientes, analisa Laise. 
Sabe-se que, comercialmente, não 
existem mais de 10 variedades no 
mundo. “Com isto, dobramos a ofer-
ta de variedades de uvas de mesa 
e podemos atender aos clientes o 
ano todo”, comemora.

Campo realizados nos anos an-
teriores, que tivessem bezerros e 
fossem filhos desses animais. “O 
objetivo era mostrar a sua qualida-
de, pois já são frutos dos primeiros 
touros melhorados geneticamente”, 
relata Furlanetto. 

Ao todo, a exposição teve 250 
bezerros dos parceiros– dos quais 
200 foram comprados pela fazen-
da – além de 250 da própria SM. 
Além dos bezerros, foram expostos 
36 touros Nelore, que participaram 
do programa PAINT, dos quais 27 
foram vendidos. 

Participantes avaliam as novas 
variedades quanto ao sabor, 
crocância e aspecto visual

                

Uma das equipes das Fazendas São Marcelo que atuou no dia de campo

Visita à plantação para avaliar desempenho das videiras
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acontece

A fim de melhorar a comunica-
ção e a consolidação de informa-
ções entre as fazendas e o pes-
soal do escritório da Labrunier, 
em Petrolina (PE), decidiu-se 
estabelecer um intercâmbio entre 
as unidades. Assim, uma vez por 
semana, de acordo com progra-
mação prévia, os colaboradores 
do escritório dos departamentos 
de Contabi l idade,  Compras, 
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Financeiro, Pessoal, Segurança 
e Medicina do Trabalho, Fatura-
mento, Almoxarifado e Comércio 
Exterior vão às fazendas para au-
xiliar na geração das informações. 

Luciano Arcanjo, gerente de 
Recursos Humanos, explica que 
“nossa área administrativa fica toda 
no escritório, mas todas as informa-
ções consolidadas nascem nas fa-
zendas. Por isso, têm que ser muito 

bem trabalhadas para chegarem ao 
final com qualidade”. 

Com três meses de ação, “a 
iniciativa tem sido muito boa. Não 
só a qualidade e a pontualidade 
da informação melhoraram, mas 
também o pessoal da fazenda 
está sendo treinado e o conheci-
mento aumentou”, avalia Flávio 
Diniz, gerente administrativo da 
Labrunier.

Encontro de colaboradores, um dia movimentado

Do escritório ao campo

LABRUNIER
Hélio Araújo Ribeiro
Josefa Carvalho de Oliveira
Cícero Benício da Silva
Waldir Aécio Alves da Silva
Francisca Pereira de Barros
Valcanir Batista de Souza
Sebastião Leite de Amorim
Edilson Manoel dos Reis
Deusdete José dos Santos
Napoleão dos Passos Silva
Maria José da Silva Mendes
Paulo dos Santos
José Hamilton Morais da Silva
Regivan Pereira da Silva
Marilene dos Santos da Cruz
Maria José Silva Teixeira
Rejane Machado Santos
Gilberto Tavares Pereira
Marcos Feitosa Nascimento
Marinalva de Souza
Rogério da Silva

FAZENDAS SÃO MARCELO
Antonio Leone Furlanetto
Pedro Borges de Godoy
Vagner Michels
Edinice Meira Lobo

MATRIZ SP
Nelson de Freitas Esgur Junior
Odair Silvério da Silva
Arnaldo Johannes Jozef Eijsink
Paulo Roberto Baptista

cultivo de uva, e por Alfredo Rocha, 
que abordou o tema “Motivando Todos 
Para a Qualidade”. Em seguida, foi 
lançado o programa “Bônus de 2014”, 
assim como as metas para alcançá-lo. 
Aproveitando a ocasião, foram home-
nageados 28 colaboradores com mais 
de 15 anos de empresa, sendo quatro 
da Matriz, quatro da São Marcelo e 21 
da Labrunier. 

Apresentar os bons resultados das 
mudanças técnicas realizada na pri-
meira etapa do processo produtivo e 
também alinhar a estratégia de atua-
ção no campo para 2014 foram os ob-
jetivos do Encontro de Colaboradores 
da Labrunier, realizado em março. O 
evento teve palestras conduzidas por 
Augusto Prado, consultor técnico em 

Ao final do Encontro dos Colabo-
radores, houve a entrega de uma 
premiação surpresa para a unida-
de que teve melhores performance 
e resultado em 2013. Hélio Ribei-
ro, gerente geral das fazendas, 
entregou o troféu a Carlos Silva, 
gerente da Labrunier 1, unidade 
avaliada como a vencedora do ano 

Troféu “Melhor do Ano”: quem será o próximo?
passado. Luciano Arcanjo, gerente 
de Recursos Humanos, explica 
que “o troféu é rotativo. As análises 
são bastante objetivas, pois se 
baseiam em resultados. Portanto 
todas as unidades têm chance de 
conquistá-lo em 2014”. 

Carlos Silva recebe troféu de Hélio 
Ribeiro pelo desempenho da Labrunier

Ao lado, os 
homenageados 
do Encontro de 
Colaboradores. 

Abaixo, 
colaboradores 
reunidos para 

palestras

Os homenageados 
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O Grupo JD dá as boas vindas a seus novos colaboradores, que atuarão na Matriz em 
São Paulo (SP) e na Labrunier (PE). 

gente nova

Denise Carla Barbosa Batista Pereira

Após 12 anos no ramo de construção civil, em um mês de Labrunier III a compradora júnior, Denise, já está 
habituada ao novo universo. “A empresa é muito dinâmica e é tudo novo para mim, mas acredito que a arte 
de negociar seja uma só, independente do ramo.”

Helen Taizy Lira de Mendonça

Formada em Administração de Pequenas Empresas, Helen integra a equipe da Labrunier III como assistente 
de Compras desde o começo de maio. “Estou feliz por ser uma empresa organizada e também consciente 
do trabalho e responsabilidade que estão em minhas mãos.”

Josaildo Gouveia da Silva Júnior

Gerente de Packing House na Labrunier II, o engenheiro agrônomo se sente realizado por estar numa em-
presa que é referência no cultivo de uva já no início da carreira. ”A empresa se preocupa com os resultados, 
com os funcionários, com o meio ambiente.”

Silvania Barrense Viana

Estudante do quarto período de Contabilidade, Silvania se junta à Labrunier II, em Petrolina (PE) como trainee 
de assistente de Custos em março. “Espero contribuir com o meu trabalho com habilidade e competência 
para o desenvolvimento da empresa, usar a teoria que obtive até aqui e colocá-la em prática.”

Denise Fortaleza de Matos

 “Colaborar com o crescimento e crescer junto” são os objetivos da analista fiscal, que integra a equipe da 
Matriz desde março. Embora Denise tenha experiência em assessoria de diversos ramos empresariais, 
para ela “conhecer a rotina do agronegócio é um desafio”.

Manuela Silva Lima

A seriedade da empresa é o grande diferencial para a coordenadora de Higiene da Orgânica do Vale. 
Responsável pela limpeza e organização das fazendas, sua expectativa é “desenvolver um bom trabalho 
e fazer tudo o que está em minhas mãos para obter um bom resultado no final”.

Juciene Gomes de Abreu

Analista fiscal na Labrunier III, Juciene já tem experiência na atividade e por isso os desafios são em relação 
ao conhecimento específico do setor. “Estou satisfeita por fazer parte de um grupo que está crescendo e 
no ramo que me identifico.”

Vanessa Christianini José

Secretária júnior na Matriz, em São Paulo (SP), desde abril, a estudante de Gestão em Recursos Huma-
nos está em busca de crescimento. “O Grupo JD é uma empresa séria e que dá muitas oportunidades.”

Brhuna Luiza Barros de Souza

Assistente de Custos na Brasiluvas, em Petrolina (PE), a estudante de Contabilidade ingressou na fazenda 
em janeiro de 2014. “Era uma área em que eu queria muito trabalhar, pois quero fazer meu Trabalho de 
Conclusão de Curso da faculdade na área de custos de fazenda.”
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saúde

O mundo da “globesidade”
acesso a alimentos mais refinados, 
ricos em proteínas, mas também em 
gorduras, carboidratos e açúcares. 
Nos últimos 30 anos, o número de 
obesos cresceu em todos os países. 
Tanto que foi criado o termo “globe-

sidade” para refletir o aumento de 
pessoas obesas em todo o mundo. 
As doenças relacionadas com o 
excesso de peso aumentaram. 

As mortes causadas por doen-
ças cardiovasculares subiram de 
12 para 16 milhões de casos. E as 
mortes por complicações do dia-
betes saltaram de um milhão para 
dois milhões. Entre as principais 
recomendações para reduzir esses 
riscos estão a perda de peso, a mu-
dança de estilo de vida, combinado 
uma alimentação mais saudável e 
a prática de exercícios físicos regu-
lares, evitando assim situações de 
ansiedade. Para isso, a orientação 
é procurar a ajuda de um médico ou 
de um nutricionista, que orientará a 
melhor maneira de conduzir uma 
dieta considerando as característi-
cas de cada pessoa.

A obesidade e seu precedente ime-
diato, o sobrepeso, são duas das 
grandes epidemias da vida moder-
na. São consequências indesejadas 
da melhora generalizada do nível 
de vida das pessoas e do maior 

Segundo especialistas, o mais tradicional prato da culinária brasileira - arroz, feijão, carne e 
salada - é uma refeição equilibrada para uma dieta saudável

comércio exterior

8

Bravis cresce em importância 
para o Chile

do mercado interno. “Nos próximos 
meses, iniciaremos a importação 
do continente europeu, de frutas de 
caroço, maçã e pera, aumentando 
o sortimento disponível.”

A cada ano a Bravis vem aumen-
tando o volume de uva importada 
do Chile. Em relação à 2013, houve 

um incremento de 15% no volume. 
De acordo com dados do governo 
chileno, a Bravis subiu da 10ª 
para a 6ª posição entre os maio-
res importadores brasileiros de 
uva daquele país. Patricia Miguel, 
executiva de Negócios do Grupo 
JD, relata que “este ano iniciamos 
o trabalho com um novo produtor, 
resultado da Rodada de Negócios, 
na qual participamos em 2013 
em La Serena.” Esse fruticultor 
tem sua produção localizada no 
norte do Chile e já é tradicional 

na exportação de uva de mesa. 
Segundo Patricia, a uva impor-

tada complementa o volume da 
produção da Labrunier no primeiro 
semestre, suprindo nossos clientes 

Uva Red 
Globe

Fonte: Clínica Mayo


