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RESUMO 

 

O Vale do Submédio São Francisco, no nordeste do Brasil, desvela-se como um 
novo mundo para a produção de sucos integrais de uva, levando ao mercado um 
produto único que imprime em sua essência as características distintas e exóticas 
dessa região. Essa teve por objetivo investigar a existência nessa região 
semiárida do Brasil (Vale do Submédio São Francisco) elementos que 
possibilitam a implementação de Indicação Geográfica dos sucos de uva 
integrais. Essa pesquisa qualitativa descritiva utilizou como ferramentas a análise 
prospectiva das patentes de tecnologias de produção de suco de uva depositadas 
no Brasil (com ênfase no VSF), levantamento histórico/cultural, estatísticas da 
produção e publicações científicas, sensibilização de produtores com a finalidade 
de se fornecer diretrizes para ações estratégicas para obtenção de indicação 
geográfica e novas ações de empreendimentos neste setor. Os resultados obtidos 
no presente estudo evidenciam que houve crescimento das tecnologias de 
produção de suco de uva nos últimos anos, demonstrando uma tendência de 
procura mundial de proteção dessas tecnologias através do depósito de patentes. 
Os resultados demonstram ainda um aumento substancial de publicações 
científicas em torno do tema o que indica que o mercado de produção de 
tecnologias de suco de uvas é um campo promissor e em ascendência. Houve 
elementos que indicaram relevância do setor vitícola brasileiro no mercado 
mundial, onde o suco de uva integral é um produto com potencial mercadológico 
estratégico. Ficou evidenciada a necessidade de maiores subsídios para novos 
investimentos no setor, que devem considerar o estudo do segmento para um 
maior entendimento do mercado e do perfil dos consumidores, e desta forma 
conseguir posicionar melhor o suco de uva na economia brasileira. Também ficou 
evidenciado que esse produto possui características distintas, destacando-se não 
apenas do Sul e Sudeste do Brasil, mas também mostrando ter propriedades 
peculiares em relação aos sucos integrais a nível mundial. Além desses aspectos 
os resultados ratificaram as excelentes e distintas propriedades dos sucos 
integrais do Vale do São Francisco e impulsionaram outras empresas a investiram 
nesse segmento. O resultado apontou ainda que os produtores locais tem 
interesse em conhecer mais sobre as pesquisas técnico/cientificas do setor e 
adquirir selo de identificação geográfica para seus produtos.  

Palavras-chave: Estratégia Empresarial, Vitivinicultura, Indicação Geográfica, 
Suco Integral de Uva, VSF. 
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ABSTRACT 

 

Vale do Submédio São Francisco, in northeastern Brazil, unfolds as a new world 
for the production of whole grape juices, bringing to the market a unique product 
that prints in its essence as distinct and exotic characteristics of this region. This 
aimed to investigate the existence in this semi-arid region of Brazil (Vale do 
Submédio São Francisco) elements that enable the implementation of 
Geographical Indication of whole grape juices. This qualitative descriptive 
research used as tools the prospective analysis of the patents of technologies for 
the production of grape juice deposited in Brazil (with emphasis on VSF), historical 
/ cultural survey, production statistics and scientific publications, awareness of 
producers with the purpose of provide guidelines for strategic actions for obtaining 
geographical indication and new actions for projects in this sector. The results 
obtained in the present study show that there has been a growth in technologies 
for the production of grape juice in recent years, demonstrating a trend of 
worldwide demand for protection of these technologies through the filing of 
patents. The results also demonstrate a substantial increase in scientific 
publications on the subject, which indicates that the market for the production of 
grape juice technologies is a promising and growing field. There were elements 
that indicated the relevance of the Brazilian wine sector in the world market, where 
whole grape juice is a product with strategic marketing potential. The need for 
greater subsidies for new investments in the sector was evidenced, which should 
consider the study of the segment for a better understanding of the market and the 
profile of consumers, and in this way to be able to better position grape juice in the 
Brazilian economy. It was also evident that this product has distinct characteristics, 
standing out not only in the South and Southeast of Brazil, but also showing 
peculiar properties in relation to whole juices worldwide. In addition to these 
aspects, the results ratified the excellent and distinct properties of whole juices in 
the São Francisco Valley and prompted other companies to invest in this segment. 
The result also pointed out that local producers are interested in knowing more 
about the technical / scientific research in the sector and acquiring a geographical 
identification seal for their products. 

Keywords: Business Strategy, Vitiviniculture, Geographical Indication, Integral 
Grape Juice, VSF. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Nas últimas décadas, a busca por saúde e longevidade impulsionou o 

mercado de suco integral de uva devido aos benefícios relacionados aos seus 

compostos bioativos e principalmente sua ação antioxidante.  No Brasil, a 

produção e o consumo de suco de uva vêm crescendo pela inovação dos 

sistemas alimentares que estão cada vez mais sofisticados, pelas mudanças na 

concepção de alimentação saudável e pela busca de alimentos com alto valor 

nutricional que agreguem tempo e praticidade ao estilo de vida moderno 

(IBRAVIN 2019).  

Mesmo que os padrões de consumo alimentar estejam passando por 

modificações, as decisões de consumo de alimentos mais saudáveis no dia a dia 

estão pautadas em critérios racionais, tais como preço, características 

nutricionais, rapidez de preparo, palatabilidade e segurança alimentar do 

consumidor. O mercado de suco integral de uva brasileiro produzido no Vale do 

São Francisco tem surpreendido por suas características distintas, que 

contribuem para uma boa nutrição atrelada a prevenção de doençãs e mantenção 

da jovialidade, vem despontando como um investimento cada vez mais promissor 

(FERREIRA e ALCÂNTARA, 2013; RITSCHEL et al., 2018; IBRAVIN 2019). 

O suco integral de uva é uma bebida não alcoólica, refrescante e de alto 

valor nutricional, o que contribui para sua grande aceitação diante das novas 

tendências tecnológicas, comportamentais e culturais, movimentando o mercado 

e exercendo influência positiva sobre a dinâmica global de consumo. Seja através 

da mídia ou das próprias redes sociais, o incentivo à alimentação saudável é um 

crescente no país. O consumidor está cada vez mais atento à qualidade e à 

origem dos produtos, incentivando os produtores a centrar suas ações, não só na 

qualidade do seu produto, mas também na diferenciação do mesmo em relação 

aos seus concorrentes. O mercado de suco integral de uva brasileiro tem se 

destacado nesse cenário por seu duçor, sabor, aroma e concentração de 

compostos bioativos, mantendo grande parcela de seu faturamento no comércio 

exterior e, na última década, passou a investir bastante no mercado interno 

(GRANATO et al 2016; RITSCHEL et al., 2018; IBRAVIN 2019). 

A expansão do mercado brasileiro de sucos prontos para beber tem 

acompanhando a tendência mundial de consumo de bebidas saudáveis, 
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convenientes e saborosas. Sucos de uva brasileiros são classificados como 

natural/integral, reprocessado, adoçado, concentrado, mosto de uva e polpa de 

uva. (FERREIRA e ALCÂNTARA, 2013). 

Esse segmento começou a se destacar a partir da crescente 

internacionalização das economias nacionais. A expansão do fluxo de 

mercadorias e investimentos entre nações, na década de 90, causou grandes 

mudanças em praticamente todos os países do mundo, acirrando a concorrência 

internacional (RITSCHEL et al. 2018). 

No Brasil não foi diferente, e praticamente todos os setores da economia 

foram fortemente afetados pela globalização e tiveram a necessidade de se 

adequar a essa nova realidade. Esses fatos, concomitantemente com uma série 

de descobertas técnico/científicas, colaboraram de maneira marcante para as 

transformações no consumo e produção do suco integral de uva brasileiro, sendo 

realizada com o uso de uma matriz diversificada de cultivares de uvas do tipo 

americanas, que incluem variedades tradicionais e suas mutações precoces, além 

de novas cultivares brasileiras, híbridos. Estas variedades foram criadas para 

contribuir com as demandas do segmento de sucos, impulsionando assim a 

produção no semiárido brasileiro, cujas condições de clima e solo resultam em 

sucos integrais de características únicas (GRANATO et al 2016; RITSCHEL et al 

2018; IBRAVIN 2019). 

Segundo Kotler e Armstrong (2015), em meio às novas dinâmicas de 

consumo num cenário mercadológico de competitividade acirrada, as empresas 

que procuram ganhar visibilidade e fidelização, devem ter foco na satisfação de 

seus clientes, buscando estratégias de valorização e agregação de valor aos seus 

produtos para sobressair dos seus concorrentes. 

Diversos produtos agroalimentares se destacam pela sua singularidade em 

relação à qualidade ou sua fama adquirida, principalmente quanto à sua 

regionalidade/origem (o seu lugar de produção). Essas características distintivas 

“podem estar ligadas a um gosto particular, uma história, um caráter distintivo 

provocado por fatores naturais (como clima, temperatura, umidade, solo, etc.) ou 

humanos (um modo de produção, um saber fazer).” Para proteger e fomentar o 

mercado desses produtos, em alguns casos, os produtores e/ou os agentes de 

uma região se organizam para valorizar essas características, mobilizando um 
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direito de propriedade intelectual: a Indicação Geográfica (BRASIL, 2014) 

Uma Indicação Geográfica (IG) é um nome geográfico que distingue um 

produto ou serviço de seus semelhantes ou afins, por que este apresenta 

características diferenciadas que podem ser atribuídos à sua origem geográfica, 

configurando nestes o reflexo de fatores naturais e humanos. No Brasil, em 

âmbito nacional, a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, conhecida como Lei de 

Propriedade Industrial (LPI), regulamentou a matéria, definindo dois tipos de IG, a 

Indicação de Procedência (IP) e a Denominação de Origem (DO). O registro de 

uma IG reconhece uma condição pré-existente. Por IP, entende-se o nome 

geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tornou 

conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado 

produto ou de prestação de determinado serviço. E, por DO, o nome geográfico 

de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou 

serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou 

essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos 

(LOCATELLI, 2008). 

Essa nova realidade fez com que os produtores desse segmento, diante da 

ameaça de repercussão direta em toda a cadeia produtiva vitivinícola gaúcha, 

tomassem iniciativas inovadoras que, diante da sinalização/identificação de novas 

oportunidades oferecidas pelo mercado, buscaram alternativas através da 

valorização local, diversificação e aprimoramento da produção. Então se deu 

início a um ciclo inovador, tanto na dimensão da organização da produção, quanto 

da gestão do negócio destes dois segmentos da cadeia produtiva vitivinícola. 

Aproveitando a boa imagem do suco de uva, oportunizada pela divulgação 

de trabalhos científicos relacionando o seu consumo à saúde, beleza, longevidade 

e outros benefícios, as empresas produtoras começaram a estruturar seus 

projetos no sentido da obtenção de matérias-primas de melhor qualidade. Uma 

das maneiras de se melhorar a qualidade do suco de uva brasileiro foi pelo 

desenvolvimento de novas variedades, criadas pela Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA UVA E VINHO), alavancando assim a 

produção na região semiárida no vale do São Francisco. Em paralelo, e de forma 

mais intensa, foram realizados novos investimentos nas estruturas físicas e 

tecnológicas das empresas produtoras de suco de uva, tornando a produção no 
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Vale do São Francisco tão peculiar que se mostra digna de uma certificação 

distintiva das demais regiões. (LIMA 2014; PEREIRA et al., 2020; PADILHA et al., 

2016) 

Indicações Geográficas são percebidas pelos consumidores como 

referências quanto à origem e à qualidade dos produtos. Muitas delas adquiriram 

valiosa reputação que, se não for adequadamente protegida, pode ser falsamente 

utilizada por empresários desonestos. O falso uso de Indicações Geográficas por 

terceiros não autorizados é prejudicial aos consumidores e aos legítimos 

produtores. Consumidores são iludidos no sentido de que estariam adquirindo um 

produto genuíno, com específicas qualidades e características, quando, na 

realidade, adquirem uma imitação sem valor (CALDAS et al., 2007; NIEDERLE, 

2009). 

A Indicação Geográfica pode servir de ferramenta para o desenvolvimento 

rural, convergindo para a revalorização das atividades rurais/locais a partir de um 

produto agroalimentar que oferece garantias sobre o sistema de produção e sua 

origem. Este produto, de qualidade vinculada a origem, atende as novas 

demandas de consumo e de produção sustentável. (LOCATELLI, 2008) 

O conhecimento acerca da Indicação Geográfica foi se disseminando, 

progressivamente, quando produtores e consumidores identificaram que alguns 

produtos que provinham de determinadas regiões apresentavam qualidades e 

caraterísticas específicas, e que isso poderia ser utilizado como diferencial 

competitivo (VIEIRA et al., 2014). 

Dessa forma, a Indicação Geográfica surge como uma estratégia 

competitiva de diferenciação capaz de reconhecer a singularidade dos 

produtos/serviços e garantir o uso exclusivo pela organização detentora da sua 

tutela que além de proteger a identidade territorial, pode ser considerada um 

importante instrumento de desenvolvimento territorial (PIMENTEL, 2013). 

A vitivinicultura praticada no Vale do São Francisco, mais precisamente no 

Vale do Submédio São Francisco, tem pouco mais de trinta anos de história. É 

uma região de clima tropical semiárido, localizada entre 350 a 400 m de altitude 

em relação ao nível do mar. Nestas condições, ocorrem duas podas e duas 

colheitas por ano (TONIETTO; PEREIRA et al., 2011; PEREIRA et al., 2016). 

O Vale do Submédio São Francisco (VSMSF), localizado no Nordeste do 
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Brasil, é uma região que se destaca por sua promissora vocação para produzir 

suco integral de uva com variedades brasileiras (V. labrusca e híbridos) que 

possuem alta atividade antioxidante, associada a compostos fenólicos (LIMA et al. 

2014; PADILHA et al. 2017a; DUTRA et al. 2018a). Essa seleção peculiar 

praticada pelos produtores regionais proporciona as propriedades distintas além 

dos compostos fenólicos, os produtos desta região foram caracterizados 

recentemente pela presença de açúcares simples, ácidos orgânicos, minerais e 

aromáticos (PADILHA et al. 2017b; COELHO et al. 2018; DUTRA et al. 2018b). 

O suco integral de uva, por ser uma mistura undífera de vários hidratos de 

carbono, ácidos orgânicos, antocianinas e outros compostos responsáveis pelas 

características olfato-gustativas, sua palatabilidade e qualidade podem ser 

descritas por sua composição química: a cor, que atrai ao primeiro contato os 

consumidores, se deve às antocianinas, a seus glicosídeos e produtos de 

condensação; o sabor, que é um fator chave para fidelização dos clientes, se 

deve aos ácidos, açúcares e substâncias fenólicas; e seu aroma, que evoca a 

memória afetiva gustativa aguçando o paladar, é uma mescla de distintos 

metabolitos secundários voláteis em pequeníssimas quantidades (LIMA et al. 

2014; PADILHA et al. 2017a; DUTRA et al. 2018). 

Além da água contida na fruta, que é o constituinte maior, o suco de uva 

apresenta um elevado teor de açúcar, o que lhe garante o sabor doce e lhe atribui 

característica de bebida energética. Esta composição difere muito pouco da 

composição do fruto. Assim, a qualidade do suco está visceralmente ligada às 

características e propriedades da uva. Aliado às características organolépticas e 

valor nutricional, o suco de uva pode contribuir na dieta alimentar, pois em sua 

composição estão todos os constituintes principais do próprio fruto: açúcares, 

ácidos, substâncias minerais, vitaminas e compostos fenólicos. Pode-se dizer 

também, que é uma bebida diferenciada tanto no aspecto energético quanto 

terapêutico e de fácil digeribilidade, sendo seus componentes facilmente 

assimiláveis pelo organismo humano. Essas características se mostraram mais 

acentuadas nos estudos realizados com os sucos integrais da região do VSMSF, 

conferindo características únicas quanto à composição química, que contribui 

para melhorias na saúde, acentuando o sabor e aroma. 

Assim, o Vale do Submédio São Francisco, no nordeste do Brasil, desvela-
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se como um novo mundo para a produção de sucos integrais de uva, levando ao 

mercado um produto único que imprime em sua essência as características 

distintas e exóticas dessa região. Portanto, o produto suco integral de uva 

produzida nessa região demostra ter reconhecimento e importância 

socioeconômica para a região, apresenta qualidades específicas, contando com o 

interesse pelo setor produtivo regional, fazendo com que o produto tenha plenas 

condições de receber futuramente o selo de IG, seja de Indicação de Procedência 

(IP) ou de Denominação de Origem (DO). 

 

1.1 OBJETIVOS 

 
 

1.1.1 Geral: 

 
Mapear as condições potenciais da produção de suco de uva integral da região do 
vale do São Francisco, analisando os aspectos favoráveis à uma futura 
certificação por Indicação Geográfica. 

 
1.1.2 Específico(s): 
 

- Realizar um estudo prospectivo do mercado de suco de uva integral; 

- Realizar censo do setor produtivo de suco integral de uva do Vale do São 

Francisco. 

- Analisar os arranjos necessários para a implantação da IG do Vale do São 

Francisco para o produto suco integral de uva. 

- Realizar processo de sensibilização dos produtores sobre os benefícios de uma 

Indicação Geográfica para o suco de uva integral do Vale do São Francisco. 

 
 

 
1.2 JUSTIFICATIVA 

 

 
Diversos produtos agroalimentares se distinguem pela sua qualidade ou 

fama adquirida, principalmente as características oriundas de seu território de 

origem  ou local de produção. A Indicação Geográfica (IG) permite preservar 

essas características ou essa reputação e valorizá-las ao nível dos consumidores.  
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Diante da tendência crescente de valorizar o patrimônio imaterial vinculado 

aos territórios, a IG pode ser considerada como um instrumento de apoio ao 

desenvolvimento territorial e de diferenciação de produtos/serviços, nesse caso o 

mercado de suco integral de uva do Vale do São Francisco. Segundo Nierdele 

(2013), o registro da IG é um importante instrumento de estratégia para a indução 

do desenvolvimento territorial rural, por estimular os atores locais e promover 

processos de qualificação. 

Diante disso, fica evidente que a Indicação Geográfica do suco integral de 

uva do vale do São Francisco, ao nível de IP ou DO, é um mecanismo apto a 

desenvolver de forma sustentável, não apenas crescimento econômico, mas 

também fomentando outros aspectos, dentre os quais merecem destaque: o 

social, o cultural etc. Além disso, esse instrumento de propriedade intelectual 

propiciará uma vantagem concorrencial do produto, uma vez que se certifica a 

qualidade e a procedência do mesmo, o que se revela atrativo para o consumidor, 

que também estará favorecido, tendo em vista que terá certificada a qualidade do 

produto que adquire. Dessa forma, fica assim evidenciado o potencial tecnológico 

proposto nesse projeto. 

 

A hipótese deste trabalho é que existe na região semiárida do Brasil (Vale 

do Submédio São Francisco) a possibilidade de implementar a Indicação 

Geográfica dos sucos de uva integral e que o consumidor está cada vez mais 

preocupado com aspectos de qualidade, funcionalidade e origem desse produto. 

Em consequência, existe a possibilidade de proteger e valorizar esse produto 

local, que possui características distintas, destacando-se não apenas do Sul e 

Sudeste do Brasil, mas também mostrando ter propriedades peculiares em 

relação aos sucos integrais a nível mundial. 

Esta pesquisa está organizada em seis capítulos. O primeiro, além desta 

introdução traz a descrição dos procedimentos metodológicos utilizados no 

percurso do trabalho e, na sequência, o artigo: Prospecção das Tecnologias de 

Produção de Sucos de Uva no Brasil. No capítulo três, o artigo Estudo de 

Estatísticas de Produção e Levantamento Preliminar do Potencial de IG do Suco 

Integral de Uva do Vale do Submédio São Francisco. No quarto capitulo traz a 

nota técnica do Histórico da Produção de Suco de Uva Integral no Vale do 
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Submédio São Francisco. No quinto capítulo apresenta-se uma análise 

complementar e discussão de Resultados de Prospecção do potencial da IG do 

Suco Integral de Uva do Vale do Submédio São Francisco e no sexto, por fim, 

expõem-se as conclusões da pesquisa. 

 

 
1.3  MATERIAIS E MÉTODOS 

 
 

Essa pesquisa se caracteriza quanto aos fins de investigação, como 

descritiva e aplicada. E quanto aos meios, como bibliográfica, documental e de 

campo com o apoio da observação participante (VERGARA, 2005). Este estudo 

adotará as etapas recomendadas pelo Ministério da Agricultura para obtenção de 

IG, em nível de IP (caso aceito pelos produtores), ou seja: análise documental, 

levantamento e validação de informações in loco e tratamento dos dados 

geográficos, elaboração de mapas e construção de relatórios para compor 

documento base para futura solicitação da IP. 

Essa metodologia mostrou-se apropriada, principalmente por possuir uma 

relação vital com os princípios do desenvolvimento regional no que se refere ao 

menos sete aspectos emblemáticos, segundo Referências: 

 

 (i) a região procura se desenvolver a partir de suas 

potencialidades e produtores são protagonistas do processo de 

desenvolvimento; (ii) há estímulo ao desenvolvimento do capital 

social da região enquanto produtores e atores (em seus mais 

diversos níveis) discutem coletivamente ações de 

desenvolvimento para o território; (iii) Produtores passam a 

cooperar entre si, e não apenas a competir (superando a visão 

economicista geralmente predominante); 

(iv) atores que se beneficiam indiretamente do reconhecimento da IG também são 

envolvidos no projeto, ampliando a relação de beneficiados; (v) atividades 

complementares, que podem se beneficiar com o reconhecimento da IG, são estimuladas 

favorecendo o desenvolvimento territorial da região, e não apenas dos produtores e seus 

empreendimentos; (vi) a metodologia não se limita a estimular a dimensão econômica. 

Dimensões culturais, ambientais e sociais também estão presentes nas discussões; e 

(vii) a metodologia estimula um sentimento de “pertencimento” do produtor com o 
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território. O produtor passa a ter orgulho em produzir determinado produto e/ou serviço, 

de determinada maneira e em determinada região. 

 

 
1.3.1 Estudo de prospecção 

 
No presente trabalho foram levantados dados por meio de busca e análise 

de patentes utilizando o programa Questel Orbit@ (AXONAL, 2019), com espaço 

temporal de 10 anos, bem como artigos científicos disponíveis no portal de 

periódicos da CAPES e Google Scholar. Utilizou-se, para a realização da 

prospecção, o sistema de base de dados de patentes Questel Orbit, fazendo uso 

das palavras-chaves “Juice and grape” nos campos de busca “título”, “resumo” e 

“reivindicações”. Os dados obtidos foram tabulados e apresentados na forma de 

tabelas e gráficos do programa Excel 2016. Também foi construída para este 

estudo a matriz Swoot e roadmap. 

 

 
 
 
 

1.3.2  Estudo das variedades de uva e características técnicas do suco de uva 

produzido no Vale do São Francisco 

 

Para esta fase da pesquisa, foram consultados artigos científicos pesquisados na 

plataforma CAPES, nos anos 2010 a 2019. Foram pesquisados 39 artigos 

relacionados com o suco integral de uva produzido no Vale São Francisco. Após a 

leitura dos documentos, foi elencada uma lista de caracteres distintivos, que 

tornam o produto único no país e no mundo. Foram também identificadas as 

variedades locais de uva utilizadas na elaboração dos sucos. 

 
 
1.3.3 Levantamento documental e histórico da produção de suco de uva no Vale 

 
Foi feito levantamento em sites de documentos oficiais do Ministério da 

Agricultura (MAPA), Instituto Nacional da Propriedade Industrial(INPI), Instituto 

Brasileiro do Vinho (IBRAVIN), Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), 

reportagens e relatos orais de especialistas na área vitivinícola, artigos e papers 
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de bases de dados científicas e tecnológicas e pesquisas no site da Euromonitor, 

que é o principal fornecedor independente de pesquisa estratégica de mercado do 

mundo. Também foi elaborado formulário eletrônico, que será aplicado entre os 

produtores, além de terem sido realizadas entrevistas informais. 

 
1.3.4 Mapeamento das empresas produtoras 

 
A investigação para identificação das empresas produtoras de suco de uva 

existentes no Vale do Submédio São Francisco foi feita através de pesquisa no 

site das empresas, seguido de contato telefônico com os responsáveis técnicos e 

da observação da existência das marcas nas prateleiras dos supermercados das 

cidades de Petrolina/PE e Juazeiro/BA. 

 

1.3.5 Sensibilização dos produtores de suco 

 
Foram iniciadas reuniões com os produtores de suco de uva, com objetivo 

de mostrar a importância da IG para a região. Inicialmente foram abordados os 

responsáveis pelas empresas, individualmente, para que posteriormente seja 

realizado um encontro com todos, em um Workshop que será organizado para 

discussão do tema. 

 
1.3.6 Proposta de identidade visual de Indicação geográfica 

 
Para fins de sensibilização sobre as vantagens da IG e construção de 

identidade visual que remetesse a singularidade e aspectos únicos do suco 

integral de uva, foi construída uma proposta inicial de marca da IG do suco 

integral de uva do Vale do São Francisco. 
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2.ARTIGO PROSPECÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO DE SUCO DE 
UVA NO BRASIL E NO MUNDO, SUBMETIDO À REVISTA CADERNOS DE 
PROSPECÇÃO 

 

 

RESUMO 

O mercado de sucos de uva está em franca expansão, acompanhando a tendência mundial 

do consumo de produtos naturais, práticos e benéficos à saúde. O presente estudo realizou 

uma análise prospectiva das patentes das tecnologias de produção de suco de uva 

depositadas no Brasil nos anos de 2008 a 2020, assim como de estatísticas da produção e 

publicações científicas. Para a realização da prospecção se utilizou a base de dados de 

patentes Questel Orbit@. Os resultados evidenciaram uma consolidação das tecnologias de 

produção de suco de uva nos últimos anos, demonstrando uma tendência mundial de 

proteção dessas tecnologias por meio de patentes. Houve aumento substancial das 

publicações científicas relacionadas ao tema, indicando que o mercado de tecnologias de 

suco de uva é promissor e crescente. Houve elementos que indicaram destaque do setor de 

sucos de uva brasileiros no mercado mundial, sendo um produto com potencial 

mercadológico estratégico.  

 

Palavras-chave: Suco de uva. Patentes. Mercado brasileiro.  

Área tecnológica: Agronegócio da uva. Propriedade Intelectual. 

 

Numero de palavras do artigo: 4.292 e 24.850 Caracteres. 

  

 

Autores: Jeane Souza da Silva1, Luciana Cavalcanti Azevedo2, e Vivianni Marques Leite dos Santos3, 

Giuliano Elias Pereira4 & Marcos dos Santos Lima5. 
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 PROSPECÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO DE SUCOS DE UVA NO 

BRASIL 

 

RESUMO 

O mercado de sucos de uva está em franca expansão, acompanhando a tendência mundial 

do consumo de produtos naturais, práticos e benéficos à saúde. O presente estudo realizou 

uma análise prospectiva das patentes das tecnologias de produção de suco de uva 

depositadas no Brasil nos anos de 2008 a 2020, assim como de estatísticas da produção e 

publicações científicas. Para a realização da prospecção se utilizou a base de dados de 

patentes Questel Orbit@. Os resultados evidenciaram uma consolidação das tecnologias de 

produção de suco de uva nos últimos anos, demonstrando uma tendência mundial de 

proteção dessas tecnologias por meio de patentes. Houve aumento substancial das 

publicações científicas relacionadas ao tema, indicando que o mercado de tecnologias de 

suco de uva é promissor e crescente. Houve elementos que indicaram destaque do setor de 

sucos de uva brasileiros no mercado mundial, sendo um produto com potencial 

mercadológico estratégico.  

 

Palavras-chave: Suco de uva. Patentes. Mercado brasileiro.  

 

PROSPECTING TECHNOLOGIES FOR GRAPE JUICE PRODUCTION IN BRAZIL  

 

ABSTRACT 

The grape juice market is booming, following the world trend in the consumption of 

natural, practical and beneficial to health products. The present study conducted a 

prospective analysis of patents of grape juice production technologies deposited in Brazil 

from 2008 to 2020, as well as production statistics and scientific publications. To carry out 

the prospecting, the Questel Orbit@ patent database was used. The results showed a 

consolidation of grape juice production technologies in recent years, demonstrating a 

worldwide trend to protect these technologies through patents. There was a substantial 

increase in scientific publications related to the topic, indicating that the market for grape 

juice technologies is promising and growing. There were elements that indicated the 

prominence of the Brazilian grape juice sector in the world market, being a product with 

strategic marketing potential. 

 

Keywords: Grape juice. Patents. Brazilian market. 

 

Área tecnológica: Agronegócio da uva. Propriedade Intelectual. 
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INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas a busca por saúde e longevidade introduziu uma nova dinâmica ao 

mercado de suco de uva integral Brasileiro. A produção e o consumo desta bebida vêm 

crescendo nos últimos anos, impulsionado pelas mudanças na concepção de “alimentação 

saudável” como promotora de melhor qualidade de vida. Considerando ainda que os 

padrões de consumo alimentar estejam passando por modificações, as decisões de consumo 

de alimentos mais saudáveis no dia-a-dia ainda estão pautadas em critérios racionais, tais 

como preço, características nutricionais, rapidez de preparo, aceitação sensorial e 

segurança alimentar do consumidor. Nesse contexto, o mercado de suco de uva integral 

brasileiro tem se consolidado como um setor onde o investimento é cada vez mais 

promissor. (FERREIRA e ALCÂNTARA, 2013; RITSCHEL et al., 2018; IBRAVIN, 

2019). 

A expansão do mercado brasileiro de sucos prontos para beber tem acompanhando a 

tendência mundial do consumo de bebidas saudáveis, convenientes e saborosas. O suco de 

uva integral é uma bebida não alcoólica, refrescante e de alto valor nutricional, o que tem 

contribuído para sua grande aceitação no mercado. Seja através da mídia, ou das próprias 

redes sociais, o incentivo à alimentação saudável é crescente no país. O consumidor 

brasileiro está cada vez mais atento à qualidade e à origem dos produtos, obrigando os 

produtores a centrar suas ações não só na qualidade do produto, mas também na 

diferenciação em relação aos seus concorrentes.  O mercado de suco de uva brasileiro tem 

se destacado nesse cenário, mantendo grande parcela de seu faturamento no comércio 

exterior, mas na última década passou a investir fortemente no mercado interno 

(GRANATO et al., 2016; RITSCHEL et al., 2018; IBRAVIN, 2019). 

De acordo com a legislação brasileira, os sucos de uva são classificados comointegral ou 

natural, reprocessado, adoçado, concentrado, mosto de uva e polpa de uva (BRASIL, 

2018). A principal região brasileira produtora e exportadora de sucos de uva é o estado do 

Rio Grande do Sul, onde no ano de 2018 foram elaborados 140 milhões de litros de suco 

integral e 117 milhões de litros de suco destinados a concentração (MELLO, 2019). Outros 

estados brasileiros como Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais também têm produzido 

sucos de uva, mas sem estatísticas publicadas. O Vale do Submédio São Francisco (VSF), 

nos estados de Pernambuco e Bahia, desde o ano 2012 tem investido fortemente na 

produção desta bebida, e de acordo com dados coletados junto às empresas produtoras, 

foram produzidos 12 milhões de litros de suco integral e 10 milhões de litros destinado à 

concentração em 2019.   

A intrepidez do fluxo de mercadorias e investimentos entre nações, na década de 90, 

causou grandes mudanças em praticamente todos os países do mundo, acirrando a 

concorrência internacional. No Brasil não foi diferente, e praticamente todos os setores da 

economia foram fortemente afetados pela globalização e passaram por um processo de 

adequação de estratégias de produção e comercialização frente às novas exigências 

demandadas. Essa crescente internacionalização das economias nacionais, trouxeram 

consigo arraigada novas características de consumo, tais como: a busca por alimentos que 

agreguem benefícios a saúde com vistas em melhor qualidade de vida, e a valorização da 

identidade sociocultural e geográfica dos produtos. Esses fatos, concomitantemente com 

uma série de descobertas técnico/científicas, colaboraram de maneira marcante para as 

transformações no consumo e produção do suco integral de uva brasileiro, sendo realizada 

com o uso de uma matriz diversificada de cultivares de uvas do tipo americanas (Vitis 

labrusca), que incluem variedades tradicionais e suas mutações precoces, além de novas 
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cultivares brasileiras híbridas, criadas para melhorar a qualidade dos sucos brasileiros 

(LIMA et al., 2014; RITSCHEL et al 2018; IBRAVIN 2019). 

As consequências dessas mudanças econômicas na cadeia produtiva dos derivados de uvas 

foram mais significativas a partir dos anos 2000. De acordo com Ritschel et al. (2018), “o 

mercado destes produtos sofreu mudanças significativas, que induziram o surgimento de 

iniciativas inovadoras importantes, principalmente no que se refere às estratégias de 

mercado e gestão do negócio.” Aproveitando a boa imagem do suco de uva, oportunizada 

pela divulgação de trabalhos científicos relacionando o seu consumo à saúde, beleza, 

longevidade e outros benefícios, as empresas produtoras, começaram a estruturar seus 

projetos no sentido da obtenção de matérias-primas de melhor qualidade. Uma das 

maneiras de se melhorar a qualidade do suco de uva brasileiro foi pelo desenvolvimento de 

novas variedades, criadas pelo programa de melhoramento genético da Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA UVA E VINHO), onde cultivares como Isabel 

Precoce, BRS Cora, BRS Violeta e BRS Magna foram a base da produção na região 

semiárida do Vale do Submédio São Francisco (LIMA et al., 2014). Em paralelo, foram 

realizados novos investimentos nas estruturas físicas e tecnológicas das empresas 

produtoras de suco de uva. Todos esses mecanismos resultaram em um produto com 

características de composição e sabor singulares que alavancou a demanda interna desse 

produto (RITSCHEL et al., 2018). 

Esse cenário corrobora com o que afirma Cassaroto (1999), que “a competitividade 

empresarial, aliada às necessidades de adaptação ao mercado, tem-se caracterizado como 

uma das maiores exigências para o sucesso das organizações, principalmente aquelas 

voltadas ao agronegócio”.  

Diversos produtos agroalimentares se destacam pela sua singularidade em relação à 

qualidade ou sua fama adquirida, principalmente, a quanto a sua regionalidade/origem (o 

seu lugar de produção). Para proteger e fomentar o mercado desses produtos, em alguns 

casos, os produtores e/ou os agentes de uma região se organizam para valorizar essas 

características, mobilizando um direito de propriedade intelectual: a Indicação Geográfica 

(BRASIL, 2014). Um dos produtos do agronegócio brasileiro que mais investiu em 

Indicações Geográficas (IG) foi o vinho, com diversas regiões com Indicação de 

Procedência e uma região com Denominação de Origem (PEREIRA et al., 2020). 

Entretanto, no caso dos sucos de uva, não houve investimento em IG até a presente data. 

Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo realizar uma análise prospectiva das 

patentes de tecnologias de produção de suco de uva depositadas no Brasil, levando em 

consideração os principais depositantes e a distribuição setorial numa evolução temporal 

de 12 anos (2008-2020), assim como de estatísticas da produção e publicações científicas, 

com a finalidade de se fornecer diretrizes para novas ações de empreendimentos neste 

setor. 

 

 METODOLOGIA 

 

No presente trabalho foram obtidos dados por meio de busca e análise de patentes 

utilizando o programa Questel Orbit@ (Questel, 2019; Questel 2020), bem como artigos 

científicos disponíveis no portal de periódicos da CAPES e Google Scholar. O sistema de 

base de dados de patentes Questel Orbit foi utilizado para obtenção dos dados de patentes 

utilizados na prospecção, se fazendo buscas com o uso das palavras-chave “Juice and 
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grape” nos campos “título”, “resumo” e “reivindicações”, combinado ao corte temporal 

compreendido entre os anos de 2008 a 2020. Os dados obtidos foram tabulados e 

apresentados na forma de tabelas e gráficos utilizando o programa Microsoft Excel 2016 

para Windows@. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na busca de publicações científicas e patentes foram encontradas 3732 publicações, sendo 

que a maioria estava classificada na seção A (Necessidades Humanas), nas seguintes áreas: 

análise de materiais biológicos (16), química de materiais básicos (116), biotecnologia 

(179), engenharia química (76), engenharia civil (1), controle (7), maquinaria elétrica e 

aparelhos de energia (1), motores, bombas, turbinas (3), tecnologia ambiental (11), 

química dos alimentos (2939), Mobiliário de jogos (36), manuseamento (33), métodos de 

gestão (2), máquinas-ferramentas (73), química macromolecular, polímeros (6), materiais 

de metalurgia (5), medição (15), elementos mecânicos (6), tecnologia médica (10), 

Química fina orgânica (172), Outros bens de consumo (167), Outras máquinas especiais 

(212), produtos farmacêuticos (267), tecnologia de superfície, revestimento (6), máquinas 

têxteis e de papel (11), processos e aparelhos térmicos (3), transporte (2).  A China foi o 

país com o maior número de publicações e depósitos de patentes (2114 patentes). Os 

resultados apontam que a área de química de alimentos tem se destacado com o maior 

número de pedidos de patentes, indicando uma tendência de aquecimento de investimentos 

nesse setor. 

No Brasil, foram encontradas 20 publicações de patentes, ou pedidos de patente, 

relacionadas a sucos de uva. O principal depositante se chama: ANDRAEJ JOSEF 

MALIK, que possui três pedidos de patentes, em segundo lugar apareceu o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), com dois depósitos de pedidos de patente. 

Os demais, com um pedido cada, foram: AMACOCO ÁGUA DE COCO AMAZON 

(Parent company PEPSICO), Universidade de Caxias do Sul, CONOPCO*UNILEVER, 

CHR HANSEN, ARECCO, DAGON BODEGAS, SCOPEL RODRIGUES, Universidade 

Estadual da Ponta Grossa, YAKULT HONSHA, RAISIO BENECOL, E & J GALLO, 

Universidade Federal da Bahia e Fundação Vale do Taquari de Educação e 

Desenvolvimento Social. 

A maior parte dos pedidos estiveram relacionados à área de química de alimentos, o que 

evidencia que esta área é de pleno interesse para o setor das indústrias de alimentos e 

bebidas, atraindo a atenção de companhias multinacionais como a PEPSICO. 

No Gráfico 1 estão apresentados dados da evolução no número de patentes das tecnologias 

de produção de suco de uva no mundo, e mostram um período de estabilidade entre os anos 

de 2008 a 2013. A partir de 2013 houve um crescimento expressivo até o ano de 2016 e 

2017. 2019 e 2020 devidos prazos de sigilo ainda podem apresentar número superior ao 

apurado.  Quando um setor apresenta um crescimento linear significa que há interesse 

contínuo dos atores do campo, não havendo a necessidade de construir portfólios massivos. 

Por outro lado, um setor com crescimento exponencial é indicativo de uma corrida por 

patentes, é o que podemos notar no gráfico 1, entre os anos 2010 até 2016.  
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Gráfico 1. Evolução no número de patentes das tecnologias de produção de suco de uva no 

mundo. 

 

 

Fonte: Questel 2020. 

 

O crescimento no número de patentes registradas é geralmente um sintoma de um eventual 

aumento substancial nos orçamentos de P&D ou propriedade intelectual, fenômeno que 

aconteceu no Brasil e refletiu no setor de suco de uva nos anos 2008 a 2016.  

Quando o número de pedidos de patente de uma área diminui é indicativo do desligamento 

dos atores do campo, enquanto um perfil estável é um sinal de maturidade do setor. Apesar 

de parecer que houve um pequeno declínio nos anos de 2017 e 2018 devemos considerar 

que haverá sempre uma lacuna nas informações atuais sobre patentes devido ao atraso de 

18 meses entre o preenchimento de um requerimento e sua publicação (Questel, 2019). 

Os números dos pedidos de patente relacionados a tecnologias de produção de sucos de 

uva, por país, estão apresentados no Gráfico 2. Este gráfico representa a localização de 

publicações de patentes e suas alterações ao longo do tempo. Podemos observar um 

aumento constante no interesse de proteção de patentes por diversos países nos anos de 

2008 a 2016.  

Destaca-se o alto número de depósitos de patentes de tecnologias de produção da China, 

com 2114 pedidos de patentes no período analisado, seguida pela Federação Russa, 

República da Coréia, Japão, e Estados Unidos. O Brasil encontra-se na décima sexta 

posição mantendo uma estabilidade quanto ao número de pedidos de patentes a cada ano, 

entretanto, com um número baixo de pedidos se comparado ao potencial do setor vitícola 

do país.   

 

Gráfico 2. Pedido de patentes de tecnologias na produção de suco de uvas por países /ano 
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Fonte: Questel 2020. Legenda: CH-China, KR-República da Coréia, JP-Japão, US - Estados Unidos, FR-

França, WO- Organização Mundial de Propriedade Intelectual – OMPI (WIPO), EP-, Organização Europeia 

de Patentes (OPE/EPO) DE-Alemanha, RU-Reino Unido, AU-Austrália, ES-Espanha, CA-Canadá, IT-Itália, 

BR-Brasil, GB-Grã Bretanha, AT-, Z-Áustria, A-África do Sul, IN - Índia, MX-México.   

 

Se paralelamente analisarmos os dados da produção mundial de uvas, que foi de 73.3 

milhões de toneladas em 2017, 37% do total produzido são provenientes do continente 

europeu, 34 % da Ásia, 19% do continente americano e 9% da Oceania e África, segundo o 

último relatório anual publicado pela International Organisation of Vine and Wine (OIV), 

referente ao ano de 2017 (OIV, 2017). Isso evidencia que os pedidos de proteção de 

patentes estão mais relacionados com as estratégias de manutenção e detenção de mercado 

de tecnologias, do que diretamente relacionados à produção de uvas e derivados.  

A vitivinicultura no Brasil contou, em 2019, com, aproximadamente, 76 mil hectares de 

vinhedos destinados à produção de uvas, para o consumo in natura (uvas de mesa) e para 

processamento, especialmente para vinhos, espumantes e sucos de uva. Somente o estado 

do Rio Grande do Sul contribuiu com 47,4 mil hectares, mais de 62% da área total, 

enquanto que no Vale do Submédio São Francisco, nos estados de Pernambuco e Bahia, os 

vinhedos alcançaram 11,1 mil hectares, e nos estados de São Paulo e Minas Gerais (Região 

Sudeste), a área com vinhedos foi de 8,4 mil hectares (MELLO, 2019). 

Conforme apresentado no Gráfico 3, a evolução de uvas americanas tradicionalmente 

utilizadas em vinhos de mesa vem diminuindo, e a destinação destas variedades para sucos 

de uva vem numa crescente. Demostrando que viticultor tem preferido apostar no mercado 

de sucos de uva, que tem têm apresentado um grande potencial de mercado por atingir 

todos os consumidores, de crianças a idosos, por ser uma bebida não alcoólica. Em 2018 a 

produção brasileira de uvas americanas e híbridas, destinadas ao processamento, 

apresentou percentuais de 54% destinados para a elaboração de sucos e 46% para a 

produção de vinhos de mesa ou comuns (RITSCHEL et al. 2018, CONAB, 2018).  
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Gráfico 3. Evolução dos percentuais de uvas americanas e híbridas destinadas ao 

processamento no Rio Grande do Sul. 

 

FONTE: Adaptado de (VitisBrasil, 2018; EMBRAPA, 2018). 

 

No Brasil, as transformações sofridas pela sociedade têm se refletido no consumo, como a 

busca por produtos mais naturais que agreguem benefícios à saúde (SOFFNER et al., 

2016), como exemplo os sucos de uva. Segundo a revista FORBS, o Brasil é o quarto 

maior mercado de beleza, saúde e cuidados pessoais do mundo ficando atrás apenas dos 

Estados Unidos, China e Japão (FORBS, 2020). 

Quando se fala em bebidas derivadas da uva, como vinhos e sucos, o estado do Rio Grande 

do Sul se destaca por representar a maior fatia da produção brasileira (PEREIRA et al., 

2020). Entretanto o Vale do Submédio São Francisco, no Nordeste do Brasil, que é a 

região responsável por mais de 90% das exportações de uvas de mesa brasileiras, nos 

últimos anos têm investido fortemente na produção de sucos de uva. Esta região apostou 

nas novas variedades brasileiras de uva (híbridas) para elaborar seus sucos, e produz sucos 

todos os meses do ano, sendo um diferencial estratégico de mercado, pois pequenas plantas 

de processo são capazes de elaborar grandes volumes de suco (PADILHA et al., 2019).  

De acordo com dados coletados junto às empresas produtoras de suco de uva no Vale do 

Submédio São Francisco (Gráfico 4), regiões de Petrolina-PE, Lagoa Grande-PE, Santa 

Maria da Boa Vista-PE e Santana do Sobrado-BA, a produção comercial de sucos integrais 

iniciou em 2012, onde em 2013 foram produzidos 500.000 litros. Em 2019, a produção 

nestes municípios já foi de 29, 39 milhões de litros de sucos integrais e mais 10 milhões 

destinados a suco concentrado, representando aproximadamente 10% de toda a produção 

nacional. Entretanto, cabe destacar a rápida evolução da produção nesta região, o que 

indica o aquecimento do mercado brasileiro para esta bebida, e o crescimento da área de 

uvas americanas e híbridas no Nordeste do Brasil. (Lima et al., 2014; Dutra et al., 2018b; 

Coelho et al., 2018; Padilha et al., 2019; Lima et al. 2019). 

. 
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Gráfico 4. Evolução da produção de sucos de uva no Vale do Submédio São 

Francisco  

Fonte: Autoria própria. 

 

Segundo Granato et al. (2016), os benefícios para a saúde de consumidores, atribuídos ao 

consumo de suco de uva, são devido à sua atividade biológica relacionada aos compostos 

fenólicos em sua composição. Dentre as atividades benéficas associadas ao consumo de 

suco de uva estão às atividades antioxidantes, cardioprotetoras, anticancerígenas, anti-

inflamatórias e antimicrobianas. Sendo que estes estudos científicos têm sido um dos 

fatores que impulsionaram o consumo de sucos de uva no Brasil.  

Em relação a publicações científicas, foram encontradas um número de 13569 nos últimos 

cinco anos. O Gráfico 5 apresenta a evolução do número de pesquisas relacionadas com as 

tecnologias de produção de suco de uva. Embora o interesse pela pesquisa das 

propriedades funcionais das uvas tenha sido impulsionado pelos benefícios decorrentes do 

consumo de vinho, são crescentes os estudos que demonstram que o suco de uva possui 

composição fenólica capaz de promover semelhantes efeitos (CASTILLA et al., 2006; 

DANI et al., 2007; LIMA et al., 2014; DUTRA et al., 2018). Isso demostra que ainda há 

um vasto campo de possibilidades de investimentos em pesquisas científicas sobre este 

tema a serem explorados. 

 

Gráfico 5. Evolução de publicações científicas sobre tecnologias de produção de suco de 

uva. 
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Fonte: Autoria própria a partir do banco de dados do periódicos CAPES. 

 

O suco de uva tem grande apreciação, sendo considerado um dos mais apreciados dentre os 

sucos prontos para beber (GRANATO et al., 2016). Devido as suas características 

organolépticas, é também usado para tornar mais agradável o sabor de outros sucos. Além 

do uso alimentício as tecnologias do suco de uva têm uma vasta gama de utilização 

apresentado no Gráfico 6.  

 

Gráfico 6. Tecnologias de produção de sucos de uva e aplicações em outras 

bebidas. 

 

Autoria: Traduzido e Adaptado de QUESTEL 2020. 

 

As tecnologias de produção de sucos de uva têm associação com tecnologias para outros 

sucos integrais como maçã, limão, laranja, abacaxi e néctares, bem como associação com a 

elaboração de bebidas fermentadas. 
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O gráfico 6 reforça o potencial de crescimento da área de produção de suco de uva, mais 

uma vez mostrando tendência inventiva promissora a investimentos. Além do consumo in 

natura, o portfólio de uso das tecnologias e aplicações do suco de uva mostra versatilidade 

e demonstra poder de penetração em outras áreas como indústria de alimentos, indústria 

farmacêutica, higiene e beleza, entre outras aplicações.  

 

CONCLUSÃO  

Os resultados obtidos no presente estudo evidenciam que houve crescimento das 

tecnologias de produção de suco de uva nos últimos anos, demonstrando uma tendência de 

procura mundial de proteção dessas tecnologias através do depósito de patentes. Os 

resultados demonstram ainda um aumento substancial de publicações científicas em torno 

do tema, o que indica que o mercado de produção de tecnologias de suco de uvas é um 

campo promissor e em ascendência. Houve elementos que indicaram relevância do setor 

vitícola brasileiro no mercado mundial, onde o suco de uva integral é um produto com 

potencial mercadológico estratégico. Ficou evidenciada a necessidade de maiores subsídios 

para novos investimentos no setor, que devem considerar o estudo do segmento para um 

maior entendimento do mercado e do perfil dos consumidores, e desta forma conseguir 

posicionar melhor o suco de uva na economia brasileira. 
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3. ARTIGO ESTUDO DE ESTATÍSTICAS DE PRODUÇÃO E LEVANTAMENTO 
PRELIMINAR DO POTENCIAL DE IG DO SUCO UVA INTEGRAL DO VALE DO 
SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO 
 
 

3.1 INTRODUÇÃO 

O suco de uva integral tem se destacado nos últimos anos, superando as crises 

atuais de mercado, da alta competitividade, da revolução tecnológica e da 

facilidade de acesso à informação. Nesse contexto, desponta um novo perfil de 

consumidor que busca conexão com empresas (da produção ao consumidor final) 

para garantir que seus valores culturais, nutricionais e de segurança alimentar 

estão sendo respeitados (KOTLER 2016, GRANATO et al., 2016; RITSCHEL et 

al., 2018; IBRAVIN, 2019). 

O principal estado produtor de sucos de uva no Brasil é o Rio Grande do Sul. Em 

uma década, as vinícolas do Rio Grande do Sul mais do que dobraram as vendas 

de suco de uva. Entre 2008 e 2018, o volume comercializado da bebida passou 

de 123 milhões para 282 milhões de litros anuais, de acordo com levantamento do 

Instituto Brasileiro do Vinho (IBRAVIN). O resultado representa expansão de 

128% no período. Em um mercado que cresce dois dígitos, em média, a cada 

temporada, os negócios envolvendo a bebida alcançaram o maior patamar da 

história. A tendência é de que o segmento siga batendo recordes. Desde 2004, a 

demanda por sucos de uva aumenta em escala exponencial. O único momento de 

retração foi observado em 2016, quando a quebra na safra da uva reduziu 

drasticamente a capacidade produtiva das vinícolas. Excetuando o suco 

concentrado, que é negociado principalmente para a indústria e representa mais 

da metade da produção, a versão integral é a campeã de vendas. No ano de 

2018, as empresas gaúchas negociaram mais de 120 milhões de litros deste tipo. 

(RITSCHEL et al., 2018; IBRAVIN 2019) 

Esse mercado cresce, principalmente, porque o consumidor está buscando 

produtos saudáveis. As pessoas estão olhando mais os rótulos e a composição 

dos produtos e acabam ingerindo sucos de melhor qualidade, mesmo pagando 

um pouco a mais. Alguns critérios de qualidades adotados pelos consumidores 

em relação aos produtos agroindústrias, em sua maioria, estão baseados nas 

expectativas constituídas pelas impressões individuais dos elementos intrínsecos 

e extrínsecos que indicam seu potencial em atender suas exigências (GRUNERT 

et al., 1997). Assim, o suco integral de uva se mantém em destaque no 

seguimento de bebidas prontas para beber, se tornando a preferencia de 

consumidores ávidos por alternativas saudáveis práticas, agradáveis ao paladar e 

que agreguem elementos que mantenham a jovialidade e disposição (KOTLER 

2016, GRANATO et al., 2016; RITSCHEL et al., 2018; IBRAVIN, 2019) 

Um dos estigmas na produção do suco integral de uva, do momento de sua 

elaboração até os dias de hoje, é busca do equilíbrio entre o teor de açúcar e 

acidez, que é premissa básica par obtenção de suco de uva de boa qualidade, 

além de uma coloração atrativa. Na sua elaboração, a nível mundial, a uva 

Concord é a variedade mais utilizada para sua produção por se aproximar de tal 

equilíbrio. No Brasil, as variedades mais utilizadas são espécies resultantes de 
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pesquisas de adaptação e melhoramento genético, e os exemplares mais 

utilizados são as Vitis labrusca (Concord, Isabel e Bordô). (RITSCHEL et al 2018; 

IBRAVIN 2019) 

O Vale do Submédio São Francisco (VSF), localizado no Nordeste do Brasil, é 

uma região que se destaca por sua promissora vocação para produzir suco 

integral de uva com variedades brasileiras (V. labrusca e híbridos), que possuem 

alta atividade antioxidante, associada a compostos fenólicos (Lima et al. 2014; 

PADILHA et al. 2017a; DUTRA et al. 2018a). Essas variedades vem 

proporcionando a obtenção de sucos de elevada qualidade e tipicidade, 

apresentando propriedades sensoriais distintas, principalmente em relação aos 

compostos fenólicos. Diversos estudos foram realizados descrevendo a 

composição físico-química dos sucos, com a determinação dos açúcares, ácidos 

orgânicos, minerais e aromas (PADILHA et al. 2017b ; COELHO et al. 2018; 

DUTRA et al. 2018b). 

O suco integral de uva é uma mistura de vários hidratos de carbono, ácidos 

orgânicos, antocianinas e outros compostos, responsáveis pelas características 

olfato-gustativas. Sua palatabilidade e qualidade podem ser descritas por sua 

composição química: a cor, que atrai ao primeiro contato os consumidores, devido 

à presença das antocianinas, a seus glicosídeos e produtos de condensação. O 

sabor, que é um fator chave para a fidelização dos clientes, se deve aos 

compostos ácidos orgânicos, açúcares e substâncias fenólicas; e seu aroma, que 

evoca a memória afetiva olfato-gustativa aguçando o paladar, é uma mescla de 

distintos metabolitos secundários voláteis em pequeníssimas quantidades (LIMA 

et al. 2014; PADILHA et al. 2017a; DUTRA et al. 2018b; LIMA et al. 2014; 

PADILHA et al. 2017a ; DUTRA et al. 2018a) 

Esta composição do suco difere muito pouco da composição da uva. Assim, a 

qualidade do suco está visceralmente ligada às características e propriedades da 

fruta na colheita, sendo que na região do VSF, devido às características 

climáticas da região, que possibilita a colheita de duas safras por ano, mostrando 

que as condições de produção dessa região imprimem ao produto uma 

característica única e específica. Além da água contida na uva, que é o 

constituinte principal, o suco apresenta um elevado teor de açúcar, o que lhe 

garante o sabor doce e lhe atribui característica de bebida energética. 

Aliado às características organolépticas e valor nutricional, o suco de uva pode 

contribuir na dieta alimentar, pois em sua composição estão todos os constituintes 

principais do próprio fruto: açúcares, ácidos orgânicos, substâncias minerais, 

vitaminas e compostos fenólicos. Pode-se dizer também, que é uma bebida 

diferenciada tanto no aspecto energético quanto terapêutico e de fácil 

digeribilidade, sendo seus componentes facilmente assimiláveis pelo organismo 

humano. Assim, constatam-se as atividades benéficas de uma dieta rica em suco 

de uva, que pode até diminuir o risco de doenças cardiovasculares, de Alzheimer 

e outras doenças . Essas características se mostraram mais acentuadas nos 

estudos realizados com os sucos integrais da região do VSF, conferindo 

características únicas quanto à composição química, que auxiliam na manutenção 

da saúde, acentuando o sabor e aroma.(DUTRA e et al. , 2020) 
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 Nesse contexto, segundo Falcão e Révillion (2010), existem também alguns 

atributos intrínsecos e extrínsecos que representam uma “qualidade credencial”, 

particularidades ou características que não podem ser comprovados pelo 

consumidor nem antes nem após a compra. Nesse caso o consumidor passa a ter 

suas decisões baseadas nas informações transmitidas em veículos de 

comunicação, em informações na embalagem ou em relatos de influenciadores 

digitais e especialistas no assunto. (FALCÃO e RÉVILLION 2010) 

Para Kotler e Armstrong (2015), um componente que auxilia os consumidores na 

decisão de compra é a gestão da marca, que envolve muito mais do que nome, 

sinal, termo, símbolo ou designe. Os compradores desenvolvem relacionamentos 

emocionais com a marca, atribuindo valores intangíveis que vão muito além dos 

atributos físicos do produto, desenvolvem relacionamentos com elas, identificando 

nos produtos elementos que lhe trazem benefícios mais amplos do que a 

satisfação de uma necessidade (KOTLER E ARMSTRONG, 2015) 

Para garantir ao consumidor sobre a credibilidade desses atributos “de 

credencial”, são desenvolvidos certificados (FALCÃO e RÉVILLION 2010). 

“Porém, a percepção de qualidade de produtos “de credencial” depende de um 

processo de comunicação que envolve tanto a credibilidade da fonte, quanto a 

habilidade de percepção do consumidor” (GRUNERT et al., 1997). 

No caso dos produtos agroindústrias, como no suco integral de uva, essa relação 

torna-se mais confiável quando estabelecida através de uma Indicação 

Geográfica (IG), seu reconhecimento, por meio de um selo de certificação, que 

lhe confere o status “de credencial”. No caso dos sucos, assim como acontece 

com os vinhos, o terroir – termo que exprime a interação entre os fatores de 

produção naturais (clima e solo) e humanos – representa um fator fundamental na 

percepção de qualidade pelos consumidores que o reconhecem, principalmente, 

quando expresso em uma IG (FALCÃO e RÉVILLION 2010) 

Uma Indicação Geográfica (IG) é um nome geográfico que distingue um produto 

ou serviço de seus semelhantes ou afins, por que este apresenta características 

diferenciadas que podem ser atribuídos à sua origem geográfica, configurando 

nestes o reflexo de fatores naturais e humanos. No Brasil, Em âmbito nacional, a 

Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, conhecida como Lei de Propriedade 

Industrial (LPI), regulamentou a matéria, definindo IG como sendo uma Indicação 

de Procedência (IP) e/ou uma Denominação de Origem (DO). O registro de uma 

IG reconhece uma condição pré-existente. Por IP, entende-se o nome geográfico 

de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tornou conhecido 

como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de 

prestação de determinado serviço. E, por DO, o nome geográfico de país, cidade, 

região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas 

qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio 

geográfico, incluídos fatores naturais e humanos. (LOCATELLI, 2008) 

Aproveitando a boa imagem do suco de uva, oportunizada pela divulgação de 

trabalhos científicos relacionando o seu consumo à saúde, beleza, longevidade e 

outros benefícios, as empresas produtoras começaram a estruturar seus projetos 

no sentido da obtenção de matérias-primas de melhor qualidade. Uma das 

maneiras de se melhorar a qualidade do suco de uva brasileiro foi pelo 
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desenvolvimento de novas variedades, criadas pela Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA UVA E VINHO), alavancando assim a 

produção na região semiárida no vale do São Francisco. Em paralelo, e de forma 

mais intensa, foram realizados novos investimentos nas estruturas físicas e 

tecnológicas das empresas produtoras de suco de uva tornando a produção no 

Vale do São Francisco tão peculiar que se mostra digna de uma certificação 

distintiva das demais regiões (LIMA 2014; PEREIRA et al., 2016; PADILHA et al., 

2016) 

Segundo Porter (1992) O fator determinante que expressa a decolagem ou 

declínio de qualquer empreendimento “depende da vantagem competitiva que 

essa empresa possa ter em relação aos competidores”. Os fatores geradores 

dessa vantagem poderão se dar do potencial que cada empreendimento possui 

em atender as necessidades e expectativas de seus clientes, podendo essa 

agregação ser expressa através da oferta de um produto/serviço, a um custo mais 

baixo que o da concorrência, ou pelo fornecimento de benefícios únicos ao 

comprador, que compensem o preço cobrado (PORTER, 1992). 

A fim de identificar o potencial de Indicação Geográfica do suco integral de uva do 

Vale do São Francisco, e, averiguar a percepção dos produtores sobre as 

vantagens e os fatores agregados e de qualidade que sinalizem que a IG dos 

sucos de uva como um fator de valorização do produto, este estudo buscou 

identificar e conhecer o perfil da produção de suco integral de uva no Vale do São 

Francisco frente ao desafio de promover o desenvolvimento da atividade e 

atender à demanda interna e externa dessa bebida. Em especial, os objetivos da 

pesquisa contemplam: (I) identificar o conhecimento dos produtores sobre as 

vantagens das Indicações Geográficas; (II) identificar o conhecimento dos 

produtores quanto aos resultados das pesquisas e as propriedades do suco 

integral de uva do Vale do São Francisco; e (III) realizar um levantamento de 

perfil/censo da produção de suco integral de uva no VSF. 

Segundo Soares (2014), os censos são operações de levantamento de dados 

fundamentais para a formulação de políticas públicas e para tomada de decisões 

acerca de investimentos privados e governamentais. Assim, esse estudo poderá 

ser uma ferramenta importante para nortear a implantação de uma IG do suco 

integral de uva no VSF. 

 

3.2 Metodologia 

O trabalho seguiu o tipo de pesquisa descritiva, onde procurou descrever o perfil 

da produção de suco integral de uva do VSF, apresentando informações, dados, 

inventários de elementos constitutivos ou contíguos a esse arranjo produtivo, 

detalhando-o e apresentando seu lugar no tempo e espaço, permitindo classificar, 

segundo suas diferenças e/ou similaridades, com as demais regiões produtivas 

desse setor (RODRIGUES, 1999). Dados de aspectos relacionados à produção e 

comercialização dos sucos foram coletados diretamente das empresas do VSF, 

sendo tabulados e apresentados na forma de gráficos de distribuição de 

frequências. 
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No intuito de compreender o problema delimitado e alcançar os objetivos 

propostos nessa pesquisa, foi realizada inicialmente uma pesquisa bibliográfica 

para avaliar o estado da arte em termos de temática e metodologia sobre “Sucos 

Integrais de uva do Vale do São Francisco e seu potencial para certificação por 

Indicação Geográfica", aspectos ligados às políticas públicas para proteção da 

propriedade industrial e para o desenvolvimento regional através de certificação 

de Indicação Geográfica. Para isso, foram analisadas revistas, periódicos, artigos 

nacionais e internacionais, relatórios institucionais que contemplem o tema e 

pesquisa documental, tendo como base o banco de dados dos sites do IBRAVIN, 

EMBRAPA, OIV, IBGE, COMEXSTAT, OMPI, MAPA. Além dos sites desses 

órgãos, foram consultados sites, blogs, redes sociais e entrevistas de mídia das 

principais empresas desse setor instaladas no Brasil, com o intuito de obter dados 

específicos sobre o cenário atual da produção de suco integral de uva, em 

especial, da região do Vale do São Francisco. Além de fontes secundárias, 

também, foram coletados dados através de fonte primária. O instrumento 

utilizado, na fonte primária, foi formulário eletrônico, junto aos gestores de cada 

empresa produtora da região do Vale do Submédio São Francisco.  

Para a avaliação da efetividade dos resultados, o estudo combinou métodos 

qualitativos e quantitativos. Na análise qualitativa foi utilizado o método de análise 

de conteúdo (BARDIN, 2011). No que se refere à análise quantitativa, os 

resultados dos questionários foram tabulados, de modo a atender os objetivos da 

pesquisa. Os dados que serviram de base para a análise do perfil da produção de 

suco integral de uva no VSF e seu potencial de Indicação Geográfica foi realizado 

através da utilização do software Excel, para o cálculo de médias e realizar 

correlações entre variáveis pertinentes ao estudo. 

Dentre as questões investigadas, por meio dos métodos supracitados, foram 

observadas as percepções dos atores pesquisados através do método survey 

sobre o conhecimento da Indicação Geográfica, divulgação das pesquisas 

cientificas do produto, processo de aquisição e seleção de matéria prima para a 

composição do produto, área de produção e relação das técnicas adotadas e as 

características edafoclimáticas com os métodos de produção adotados. 

 

3.3 Resultados e Discussão 

 

Os resultados apontam, de acordo com o GRÁFICO I, que na última década no 

Brasil o mercado de sucos de uva vem se consolidando e mantêm sua franca 

expansão, acompanhando a tendência mundial de consumo, com a busca por 

produtos mais naturais, práticos, que agreguem benefícios à saúde, 

personalizados e saborosos. 

 

GRÁFICO I. Exportação de suco de Frutas e Vegetais no Brasil 
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Fonte: COMEXSTAT, 2020 

 

Os resultados também apontaram o mercado de suco integral de uva como um 

investimento promissor, em ascenção, com potencial de valor agregado que cada 

vez mais se consolida, principalmente pela divulgação dos estudos de suas 

propriedades. Esse senário corrobora com os resultados apontados de Lima et al 

(2014), que afirma que o crescente interesse e boa aceitação de sucos de uva 

pelos consumidores brasileiros está relacionada principalmente aos benefícios 

para a saúde, que é devido à atividade biológica dos compostos fenólicos 

presentes no suco de uva. 

No Brasil a região sul é a que detém a maior produção de suco de uva, seguida 

pela região nordeste, mais especificamente o Vale do Submédio São Francisco. 

Em uma década, as vinícolas do Rio Grande do Sul tiveram um crescimento 

exponencial nas vendas de suco de uva. Os resultados apontam que houve uma 

expansão de 128% no período 2008 e 2018, passando o volume comercializado 

dessa bebida de 123 milhões para 282 milhões de litros anuais. O resultado, 

como apontado no GRÁFICO II, representa um crescimento de dois dígitos, em 

média, a cada temporada, sendo que os negócios envolvendo esse produto 

alcançaram o maior patamar da história (IBRAVIN 2019). 

  

GRÁFICO II. Comercialização Brasileira de Suco de Uva 

 
Fonte: Adaptado de IBRAVIN, 2019. 
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No ano de 2018, segundo IBRAVIN (2019), as empresas gaúchas negociaram 

mais de 120 milhões de litros deste tipo dentre os 272,94 milhões de litros de 

suco produzidos conforme GRÁFICO III. 
 

GRÁFICO III. Produção brasileira de suco de uva

 
Fonte: Adaptado de IBRAVIN, 2019. 

 

Assim, O Vale do Submédio São Francisco tem colaborado de forma inerente 

para o aumento da produção Brasileira de suco integral de uva como 

demonstrado no GRÁFICO IV. 

 

Gráfico VI. Evolução da produção de sucos de uva no Vale do Submédio São 
Francisco  

 
Fonte: Autor. 
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Nos últimos anos, com a entrada de novos produtores no mercado, os preços 

diminuíram. O suco integral de uva se tornou mais acessível à população e assim 

estimulando o consumo. Essa boa fama dos sucos do Vale do São Francisco 

atraiu vários investidores para essa região. Atualmente o Vale do São Francisco 

conta com um grande complexo agroindustrial, com grandes empresas de 

vitivinicultura renomadas atuando na produção de suco integral de uva nessa 

região, conforme a tabela I. 

 

Tabele 1. Empresas produtoras de suco integral de uva instaladas no Vale do São 

Francisco. 

** Inicialmente produzia suco artesanal pelo método com vapor. A partir de 2018 

iniciou a produção de suco integral 

 

A vitivinicultura nordestina, voltada para a produção de suco integral de uva, está 

concentrada no Vale do Submédio São Francisco (VSF), no Polo Petrolina-

Juazeiro, considerado pelo BNB (1998) como um Polo de Desenvolvimento 

 
Município – estado 

 
Fazenda 

 
Empresa (s) 

Volume de 
produção em 
litros anual 

Ano de inicio 
Produção de 
suco integral 

 
Marca(s) do Produto 

Santa Maria da Boa Vista 
– PE 

 

Milano 

Vinícola Vale do São 
Francisco Ltda. 

 

_ 

 

2013* 

 

Botticelli 

 

 

 

 

 
Lagoa Grande – PE 

Sitio Gado Bravo Terrior Garziera 1.000.000L 

Engarrafado+ 

4.000.000 

Granel 

2008**  Sol do Sertão 

Carnaubeira Adega Bianchetti Tedesco 
Ltda. 

6.500.000L 2012 Bianchetti 

 
Planaltino 1.600ha 

VITIVINÍCOLA SANTA 
MARIA S/A – RIO SOL – 
VINIBRASIL 
 

 

- 

 

2019 

 

Rio Sol 

 
 Fazenda Formiga 

 
VINÍCOLA MANDACARU 
 

 
200.000L 

 
2003 

 
Terra sol 

 

Santana do Sobrado, 

Casa Nova - BA. 

Ouro Verde -  Vinícola Terranova do grupo 

Miolo 

400.000L 2015 Sunny Days 

Fazenda Fortaleza,  
 

 

GrandValle 

500.000L 2014 GrandValle 

 

 
Petrolina - PE 

Timbaúba 
Agrícola 

Timbaúba Agrícola- 
Grupo Queiroz Galvão 
S/A. 

9.000.000 L 2016 OQ Bebidas Saudáveis e 
Vinhedos do Vale 

Timbaúba 
Agrícola 

Coca-Cola Brasil - THE 
COCA-COLA 
COMPANY S/A. 

7.000.000 L 2018 Del Valle 100% Origens 

Lote agrícola 
Projeto Senador 
Nilo Coelho 
núcleo 10 

Paluma indústria e 
comércio Ltda. 

10.000L 2018 Paluma 

 
?? 

ASA Indústria e Comércio 
Ltda  

780.000L 

 
2012 

Casa de Vinhas 
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Integrado. Abrange uma área de 24.385 km², com eixo econômico focado na 

irrigação com fruticultura, olericultura e vitivinicultura. Desse território, fazem parte 

municípios de Pernambuco (Lagoa Grande, Orocó, Petrolina e Santa Maria da 

Boa Vista) e da Bahia, Casa Nova, Curaçá, Juazeiro e Sobradinho (IBRAVIN 

2019). Estas cidades compõem a Rede Integrada de Desenvolvimento (RIDE) do 

polo Petrolina-Juazeiro, que será a área delimitada da Indicação Geográfica Vale 

do São Francisco, em fase final de conclusão pelo VINHOVASF (Instituto do 

Vinho do Vale do São Francisco), e que será encaminhada para o Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial (PEREIRA et al., 2018). 

Esse arranjo produtivo agrega credibilidade e expertise, possui um aparato de 

instituições cientifico-tecnológico. Segundo Falcão e Révillion (2010), dentre os 

fatores relacionados à confiança associada à IG, destacaram-se a credibilidade 

das vitivinícolas e credibilidade da região, evidenciando a necessidade de um 

trabalho sinérgico entre os agentes produtivos e as instituições regionais para 

consolidar uma imagem de qualidade coletiva de seus produtos e de suas 

marcas. Esse autor ainda afirma que dentre as fontes importantes para o 

desenvolvimento do conhecimento sobre IG, destacaram-se o consumo e a 

literatura especializada, indicando que o consumidor pesquisado conhece e 

aprende sobre esse tipo de produto, tal como acontece com vinhos de IG, 

considerando, principalmente, suas características intrínsecas e auxiliadas por 

fontes menos publicitárias, como a literatura especializada.  

Quanto a esse respeito, a pesquisa junto os gestores das empresas aponta que 

50% deles conhecem as pesquisas sobre o suco integral de uva e afirmam que 

gostariam de mais esclarecimentos; 37,5% declararam não conhecer as 

pesquisas, mas gostariam de conhecer; e 12,5% afirmaram conhecer totalmente 

as pesquisas, conforme demonstrado no gráfico V. 

 

  
GRÁFICO V. Nível de Conhecimento dos Produtores Região do Vale do São Francisco 

Sobre Suco Integral de Uva. 

 
O sucesso desse produto local foi desencadeado pelos esforços técnico-

científicos para desenvolver um produto que unisse tecnologia e tradição com 

vistas no aperfeiçoamento de alguns aspectos encontrados na produção local 

vigente, tais como coloração e formação de cristais. Os trabalhos de estudo em 
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relação ao cultivo e produção do suco de uva integral foram realizados pelo 

professor Dr. Marcos dos Santos Lima em 2011, em cooperação técnica junto ao 

IF Sertão-PE, em parceria com a Embrapa Uva e Vinho, Embrapa Semiárido e a 

Universidade Federal de Santa Catarina. Os resultados dessas pesquisas 

apontaram soluções otimizadas no desenvolvimento, formulação e processo de 

extração. Além desses aspectos os resultados ratificaram as excelentes e 

distintas propriedades dos sucos integrais do Vale do São Francisco e 

impulsionaram outras empresas a investiram nesse segmento. 

Quando perguntados sobre o conhecimento sobre regiões que possuem 

Indicação Geográfica, 75% revelaram não conhecer nenhuma região com IG 

nesse setor, 25% declararam ter conhecimento de alguma região com indicação 

geográfica, conforme gráfico VI. 

 
 

Em relação ao potencial de agregação de valor através da IG do suco integral de 

uva, 100% acreditam que a IG pode agregar valor ao seu produto. Também 

afirmaram que 75% de sua produção destinam-se ao mercado interno, 25% 

destina-se ao mercado interno e externo. Esses dados apontam uma tendência 

de expansão no consumo tanto interno quanto externo. A qualidade do suco de 

uva brasileiro e a inexistência de produtos semelhantes no mercado internacional 

têm se tornado um diferencial competitivo. Somente no primeiro semestre de 

2018, o produto foi exportado para 13 países: Angola, Argentina, Austrália, 

Bélgica, Bolívia, Chile, China, Estados Unidos, Japão, Holanda, Paraguai, 

Portugal e Reino Unido e, em 2017, chegou a 22 países (IBRAVIN). Em relação 

ao destino total das uvas processadas pelas unidades produtoras de suco integral 

de uva, 50% das empresas declarou destinar 100% de suas uvas para produção 

apenas de suco integral, 50% delas destina 50% somente para produção de suco 

integral e os outros 50% destina-se para produção de vinho de mesa 

prioritariamente. Porém, 25% destas empresas destinam suas uvas também para 

produção de suco congelado (12,5%), polpa congelada (12,5%) e uma das 

empresas destinam 25% comercializando-as como uva de mesa. Sendo essa 

produção realizada 87,5% com uvas convencionais e 12,5% com uvas de cultivo 

orgânico. Quanto ao sistema de produção quase a totalidade usam o sistema de 

latada, conforme o gráfico VII.  
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GRÁFICO VII: Distribuição do sistema de cultivo da uva para suco no VSF. 

 
 

Essa produção de suco integral de uva rapidamente se expandiu, com o 

investimento em pesquisas que resultaram no desenvolvimento de novas 

variedades híbridas adaptadas ao clima dessa região, tais como: “Isabel Precoce', 

uma mutação somática de 'Isabel’, ‘BRS Cora’, ‘BRS Violeta’, ‘BRS Magna' e 

'BRS Carmem', desenvolvidos pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa Uva e Vinho).” (RITSCHEL et al 2018).  

No VSF, as principais variedades adotadas para produção de suco integral de uva 

são Isabel precoce, BRS Violeta, BRS Magna e BRS Cora. Sendo a variedade 

Isabel precoce a principal variedade na composição dos sucos da região como 

demostrado no Gráfico VIII. 

 

 

GRÁFICO VIII. Variedade de Uvas Utilizadas na Produção de Sucos no 

VSF. 

 
 

Um fato peculiar da produção no Vale do São Francisco, que a difere da produção 

do Sul do Brasil, é a produção própria de uvas para processamento pelas 

empresas. Dentre as empresas da região 62,5 utilizam uvas de cultivo próprio, 
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25,5 parte cultivo próprio e parte terceiros e somente 12% utilizam uvas de 

terceiros, conforme GRÁFICO IX. 
GRÁFICO IX. Origem da produção das uvas para produção de suco integral no 

VSF 

 
Fonte: Autoria própria através da ferramenta Google forms. 

 

Para melhor desempenho das novas variedades nessa região, também foram 

realizadas pesquisas para desenvolvimento de porta-enxertos adaptados à 

viticultura tropical, “combinando vigor com resistência a altas temperaturas e as 

principais pragas e doenças associadas à videira”. Essa capacidade antioxidante 

em sucos de uva produzidos a partir de novas variedades híbridas cultivado em 

diferentes porta-enxertos demonstrou que “os sucos de uva produzidos a partir de 

novas variedades híbridas diferentes perfis de compostos fenólicos bioativos e 

antioxidantes capacidade, que se deveu principalmente às características 

genéticas de cada uva variedade” e que vários compostos foram influenciados 

pelo porta-enxerto, mas com variações entre as variedades de uva como aponta 

Da Silva (2019). 

Na região do VSF, os principais porta enxertos utilizados nas variedades 

destinadas a produção de suco integral de uva são: IAC 766, IAC 572, IAC 313, 

PAULSEN 1103, como demonstrado no Gráfico X. 

 
GRÁFICO X. Principais porta-enxertos utilizados nas variedades destinadas à produção 

de suco integral de uva no VSF. 

 
Fonte: Autoria própria através da ferramenta Google forms. 
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 O VSF é uma região de clima tropical semiárido, única no Brasil, apresenta 

temperaturas ao longo do ano que possibilitam que os vinhedos irrigados com a 

água do rio São Francisco produzam uvas em todos os meses do ano (PADILHA 

et al., 2019). Essa afirmação condiz com os resultados do levantamento realizado 

junto aos produtores do suco integral de uva, onde 100% atestaram que sua 

produção acontece de janeiro a dezembro. Assim, com produção continua de 

janeiro a dezembro, na região do Vale do Submédio São Francisco, são colhidas 

uvas de qualidade distinta que resultam na produção de 10.490.000 litros de 

sucos que são comercializados para os mercados da Bahia e de Pernambuco, em 

todo o território nacional. Comparado aos vinhos, o comércio do suco tem uma 

margem relativa de lucro um pouco maior, afirmam os produtores.  

Quanto aos compostos voláteis, responsáveis pelos aromas dos sucos, s 

presença do furaneol difere os sucos de uva da região do VSF de outras regiões. 

Isso se deve em termos as suas condições climáticas, com uma temperatura 

média de 26 ° C, alta intensidade da luz solar (3000 h / ano) e baixa precipitação 

anual 500 mm por ano). Esses fatores, associados à gestão da irrigação 

influenciam a composição química das uvas dessa região e possibilita sua 

produção durante todo o ano (PADILHA et al., 2017). Esses entre outros atributos 

revelam preliminarmente o potencial de IG para esse produto. 

Quando perguntados sobre o interesse na aquisição da IG para o suco de uva 

integral do VSF, 87,5% dos produtores se mostraram favoráveis, conforme 

mostrado no gráfico XI. 

 

 
GRÁFICO X. Interesse dos produtores do VSF em solicitar uma IP para sucos de uva 

integrais. 

 
3.4 CONLUSÃO 

Embora a pesquisa tenha levantado muito dados positivos em relação a esse 

arranjo produtivo do Vale do Submédio São Francisco, no que diz respeito à 

colaboração associativa nesse setor ainda não está consolidada. A inexistência 

de associação ou cooperativas revela a necessidade de articulação 

interempresarial. Dentre os fatores relacionados à confiança associada à IG, 

destacam-se a credibilidade das vinícolas e da região, evidenciando a 

necessidade de um trabalho sinérgico entre os agentes produtivos e as 

instituições regionais para consolidar uma imagem de qualidade coletiva de seus 

produtos e de suas marcas. Esse fato sinaliza a necessidade de continuação 
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dessa pesquisa e dessas ações de extensão para concretização das ações para 

aquisição dessa IG. 

Assim, fica evidenciado que o VSF, no nordeste do Brasil, desvela-se como um 

novo mundo para a produção de sucos integrais de uva, levando ao mercado um 

produto único que imprime em sua essência as características distintas e exóticas 

dessa região. 
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4. NOTA TÉCNICA DO HISTORICO DA PRODUÇÃO DE SUCO DE UVA 
INTEGRAL NO VALE DO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO 
 
 
Embora não se tenha dados precisos de onde o suco de uva, que atualmente é 
produzido com alto nível de tecnologia, tenha surgido, estudiosos da área 
apontam a origem para a Grécia e Roma antiga. O suco de uva, porém, só 
passou a ser conservado sob a forma integral após alguns estudos realizados 
pelo químico francês Louis Pasteur, que desenvolveu a técnica de pasteurização. 
Nos Estados Unidos, o primeiro suco de uva a ser processado foi preparado por 
um dentista de Nova Jersey, conhecido como Dr. Thomas Welch, no ano de 1869. 
Junto a sua esposa e filhos, Thomas colheu algumas uvas de um parreiral que 
havia em seu quintal, extraiu o suco com bolsas de pano e o conservou em 
garrafas de vidro. Welch aplicou com sucesso a técnica de Pasteur e assim abriu 
mercado para a atividade de fabricação de suco industrial. (MARZAROTTO, 
2010) 
Já no Brasil, assim como ocorreu com o vinho, a produção do suco de uva iniciou 
com maior intensidade na região Sul sendo os primeiros a enxergaram as 
perspectivas do mercado nacional e internacional, que impulsionaram o 
desenvolvimento de maquinário moderno para a produção do vinho e suco de uva 
que depois foram disseminadas para outras regiões do país, principalmente para 
região nordeste. (RITSCHEL et al. 2018) 
A vitivinicultura nordestina, voltada para a produção de suco integral de uva, está 
concentrada no Vale do Submédio São Francisco (VSF), no Polo Petrolina-
Juazeiro, considerado pelo BNB (1998) como um Polo de Desenvolvimento 
Integrado. Abrange uma área de 24.385km², com eixo econômico focado na 
irrigação com fruticultura, olericultura e vitivinicultura. Desse território, fazem parte 
municípios de Pernambuco (Lagoa Grande, Orocó, Petrolina e Santa Maria da 
Boa Vista) e da Bahia,Casa Nova, Curaçá, Juazeiro e Sobradinho (IBRAVIN 
2019) 
 
De acordo com um senso realizado junto aos produtores de suco de uva do Vale 
do Submédio São Francisco, a área de vitícola destinadas à elaboração de sucos 
nesta região totalizou mais de 699,5 ha. A produção de suco integral dos estados 
da Bahia e Pernambuco está concentrada no eixo Petrolina-Juazeiro, em 
particular nos municípios de Casa Nova, Lagoa Grande e Santa Maria da Boa 
Vista, no chamado submédio São Francisco. 
O VSF é uma região de clima tropical semiárido, única no Brasil, apresenta 
temperaturas ao longo do ano que possibilitam que os vinhedos irrigados com a 
água do rio São Francisco produzam uvas em todos os meses do ano (Padilha et 
al., 2019) 
 
Com produção continua de janeiro a dezembro, na região do vale do Submédio 
São Francisco são colhidas as uvas de qualidade distinta que resultam na 
produção de 10.490.000 litros de sucos que são comercializados para os 
mercados da Bahia e de Pernambuco, em todo o território nacional. Comparado 
aos vinhos, o comércio do suco tem uma margem relativa de lucro um pouco 
maior, afirmam os produtores. 
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As primeiras mudas para fins de experimento foram trazidas em 2004, em um 
projeto financiado pela Finep (2003-2008), sendo a variedade Isabel precoce 
trazida do Rio Grande do sul pela EMBRAPA UVA E VINHO, e as variedades 
BRS Rúbia e BRS Cora, que na época estavam em fase de teste  na fazenda 
Melina no Mato Grosso foram autorizadas e trazidas de lá em parceria com o 
pesquisador da Embrapa Umberto Camargo. Essas mudas foram introduzidas 
inicialmente na fazenda Milano, pelo enólogo Francisco Amorim, em 4 hectares 
cedidos pelo diretor da fazenda e então presidente da VINHOVASF e 
VALEXPORT José Gualberto de Freitas Almeida, posteriormente essas pesquisas 
foram afunilados e fomentados pelo Programa de Auxílio a Projetos Institucionais 
(PAPI), desenvolvido em parceria com Instituto de Tecnologia de Pernambuco - 
ITEP/PE, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária-EMBRAPA UVA E 
VINHO, EMBRAPA SEMIÁRIDO, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas-SEBRAE e Centro Federal de Educação Tecnológica de 
Pernambuco-CEFET-PE atual O Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Sertão Pernambucano-IFFERTÃO-PE. Neste período, as primeiras 
sugestões de composição dos sucos de uvas foram criadas, com 
cortes/misturas/blends entre variedades, utilizando-se as uvas Isabel Precoce 
(entre 60-80%), em cortes com BRS Cora (5-10%) e BRS Violeta (15-30%). Em 
seguida iniciou-se a adoção dos cortes entre as uvas por empresas de suco 
comerciais, com enorme sucesso. 

  
Reunião no campo para uma avaliação visual do comportamento das 3 
variedades plantadas na Fazenda Milano. Registradas em 14 de agosto de 2007. 
Da esquerda pra direita: o técnico da fazenda Nélson Queiroz, Francisco amorim, 
Dr. Umberto Almeida Camargo (melhorista vegetal da Embrapa CNPUV) e Dr. 
Gualberto Almeida (Diretor da Fazenda Milano, Presidente do Vinhovasf e da 
Valexport) Fonte: acervo pessoal Francisco Amorim. 
 
A vinícola Garziera foi pioneira na elaboração de sucos na região. Apoiada por 
pesquisas realizadas na Embrapa Semiárido, no Instituto Tecnológico de 
Pernambuco (ITEP) e no IF Sertão Pernambuco, a empresa entrou no negócio de 
sucos em 2008 ao implantar áreas com as cultivares Cora e Isabel Precoce. 
Atualmente, sob a denominação de Terroir São Francisco, ela continua a investir 
neste segmento da vitivinicultura. 
A segunda empresa a investir na produção de sucos foi a ASA Indústria e 
Comércio Ltda, que propôs desenvolver um produto que unisse tecnologia e 
tradição com vistas no aperfeiçoamento de alguns aspectos encontrados na 
produção local vigente, tais como coloração e formação de cristais. Os trabalhos 
de estudo em relação ao cultivo e produção do suco de uva integral foram 
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realizados pelo professor doutor Marcos dos Santos Lima em 2011, em 
cooperação técnica junto ao IF Sertão PE, em parceria com a Embrapa Semiárido 
e a Universidade Federal de Santa Catarina, foram produzidos sucos com todas 
as variedades de uva plantadas na região, analisando diversos aspectos, 
principalmente, 25 compostos fenólicos (substâncias bioativas que desempenham 
diversos efeitos benéficos à saúde) e a atividade antioxidante (capacidade que o 
suco tem de evitar danos oxidativos ao ser humano). Sendo lançado o suco 
integral ‘Casa de Vinhas’ no ano de 2012. Os resultados dessas pesquisas 
apontaram soluções otimizadas no desenvolvendo formulação e processo de 
extração. Além desses aspectos os resultados ratificaram as excelentes e 
distintas propriedades dos sucos integrais do Vale do São Francisco e 
impulsionaram outras empresas a investiram nesse segmento.  
Nesse cenário, a Adega Bianchetti Tedesco lança no final de 2012, certificado 
pelo Ministério da Agricultura e Instituto Biodinâmico-IBD. O suco de uva tinto 
Orgânico Bianchetti é 100% integral, sem adoçantes ou conservantes, elaborado 
artesanalmente com mescla de tradicionais uvas vitis labrusca- Isabel,Cora e 
Violeta, colhidas em vinhedos próprios. 
Do mesmo modo, em 2014 a Grand Valle inaugurou a primeira fabrica de suco 
integral de uva do estado da Bahia, dando continuidade a busca por a excelência 
na produção conquistou em 2018 o selo Rainforest Alliance, que identifica que os 
produtos são cultivados em propriedades que seguem rigorosos padrões sociais e 
ambientais. A empresa ainda possui os selos: HACCP, A norma GLOBAL G.A.P, 
GRASP e SMETA. 
Em 2015, a Vinícola Terranova do grupo Miolo lançou seu primeiro suco integral 
de uva com o slogan “Sunny Days: O Suco de Uva Tropical do Brasil” e “Saúde e 
sabor na dose certa”, imprimindo em seu produto as características próprias dos 
sucos desenvolvidos na região do vale do Submédio São Francisco. 
Atenta ao seguimento, a Timbaúba S.A lançou, em 2016, o suco integral de uva 
OQ, que hoje já conta com outros sabores. A boa aceitação pelo gosto 
diferenciado fez empresas como Coca-Cola e Ambev se tornarem clientes. 
Atualmente, os sucos integrais de uva Del Valle e Do Bem (de garrafas de vidro), 
são envasados com mesmo suco OQ da empresa pernambucana, sendo a 
Timbaúba S.A a maior produtora em volume de suco integral de uva da região. 
Assim, em 2018 a Coca-Cola Brasil lança o suco Del Valle 100% Origens para o 
Nordeste, motivada pelos aspectos intrínsecos dos sucos integrais de uva do Vale 
do submédio São Francisco.  
Em 2017, também atraída pela boa fama dos sucos da região a vinícola 
Mandacaru adquiriu a fábrica da Cooperativa Agrícola Nova Aliança (COANA), 
que produzia o suco de uva integral Terra Sol desde dezembro de 2012. 
Assim, em 2018 com vista em diversificar sua produção, a Paluma indústria e 
comércio Ltda também lança seu primeiro rótulo de suco integral de uva 
“Paluma”. 
Em 2019 a vinícola Rio Sol, que produz vinhos e espumantes, cujos rótulos vêm, 
cada vez mais, conquistando prêmios nacionais e internacionais, fez o 
lançamento do seu suco integral de uvas. Esse investimento traz o slogan uma 
ótima opção para toda família. 
Atualmente, com a terceirização da produção por empresas na região, existem 
diversas marcas no mercado regional produzidos pelas primeiras empresas 
processadoras no VSF sob nome fantasia pertecente a um terceiro. Mas na 
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grande maioria dos rótulos a origem: Vale do Submédio São Francisco é 
mencionada, o que demostra o reconhecimento da qualidade do suco desta 
região. 
 
 
5. ANÁLISE COMPLEMENTAR E DISCUSSÃO DE RESULTADOS DA 
PROSPECÇÃO DO POTENCIAL DA IG DO SUCO INTEGRAL DE UVA DO 
VALE DO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO 
 
 

5.1 Elaboração de matriz swot 
 
Inicialmente, com intuito de nortear o planejamento de ações de estruturação de 
ideias, foi desenvolvida a matriz swot da IG do suco integral de uva (Figura 1). O 
uso dessa ferramenta possibilitou uma visão dos aspectos pontuais e globais que 
deveriam ser ponderados no estudo de viabilidade dessa IG. Também possibilitou 
identificar os elementos-chave para a organização da mesma. Ainda foi possível 
estabelecer prioridades de atuação e de decisões a serem tomadas e também um 
“diagnóstico” do cenário da IG destacando os pontos positivos, os potenciais 
competitivos nos quais se pode investir mais esforços para aumentar as chances 
de êxito dessa proposta de estratégia de diferenciação do produto além de 
elucidar os principais pontos críticos e de falha possibilitando a delineamento de 
posturas com a finalidade de resolver ou minimizar os riscos e problemas 
levantados. 
    Figura 1. Matriz Swot da IG de suco integral de uva 
 

 
 

5.2  Roodmap Tecnológico 
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Com o intuito de orientar as ações da IG do suco integral do VSF, foi elaborado 
um Roodmap que alinha diferentes visões para responder de forma coordenada a 
evolução da organização harmonizando a sequência de ações entre os 
interessados, ou seja, melhora o fluxo de comunicação dos passos que levam aos 
benefícios da IG facilitando o processo de organização das ideias e prioridades 
para dar início ao processo de desenvolvimento do projeto (Figura 2). 
 
Figura 2. Roadmap da IG de suco integral de uva 

 
 
5.3  Prospecção das Tecnologias do suco Integral de Uva 
 
Foi realizado um levantamento de dados do mercado interno, tomando também 
dados globais dos principais países produtores Estados Unidos, Canadá, 
Alemanha e India, para que fosse feita uma correlação, em uma tentativa de 
previsão do potencial de mercado para o Brasil. 
O Brasil, como grande produtor e exportador de sucos, tem em seu mercado 
interno inúmeras marcas de suco. No entanto, no nicho dos integrais, poucas 
indústrias apostam, devido ao seu menor prazo de validade. Apesar disso, o suco 
integral de uva carrega um alto valor agregado, o que o torna um investimento 
atrativo e lucrativo. O Gráfico 1 demonstra um cenário promissor, apresentando 
crescimento de faturamento do setor, apontando a estabilidade do consumo de 
suco de uva no período mesmo com aumento do preço. 
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Gráfico 1. EVOLUÇÃO ECONÔMICA DO SUCO 
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Autoria própria. 
 
 
O papel das empresas é satisfazer as necessidades de seu consumidor, porém, 
antes de fazê-lo é preciso conhecer o consumidor, para saber quais são essas 
necessidades. Outro ponto-chave relacionado ao comportamento do consumidor 
é que a empresa, enquanto emissora da mensagem, deve se atentar ao fato de 
que o consumidor, na hora da decisão da compra, baseia-se em diversos fatores 
para julgar se deve ou não comprar aquele produto, ou se aquele é um bom preço 
a se pagar para satisfazer sua necessidade ou desejo do momento, cultura ou 
crença e necessidade de aceitação. Esse comportamento pode ser evidenciado 
na Tabela 1, que apresenta quatro tipos de comportamento de compra, levando-
se em consideração a classificação de Kotler (2007). Conhecendo os diferentes 
tipos de comportamento de compra apresentados por Kotler (2007), é relevante 
notar que o tipo de relação de compra de suco integral de uva, em sua maioria, 
enquadra-se em busca de variedade, ou de compra habitual, dessa forma as 
empresas devem buscar elementos para se destacar no setor. (KOTLER, 2007). 
A competitividade empresarial, aliada às necessidades de adaptação ao mercado, 
tem-se caracterizado como uma das maiores exigências para o sucesso das 
organizações, principalmente aquelas voltadas ao agronegócio. Assim, esses 
movimentos de governança retomaram a necessidade de exploração e 
valorização das características locais como mecanismo de resiliência 
mercadológica. (CASSAROTO, 1999) 
 
 
Tabela 1. Comportamento Geral de compra de vinho  
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Gráfico2. TENDÊNCIA DE CRESCIMENTO DAS TECNOLOGIAS 

DE PRODUÇÃO DE SUCO DE UVA NO BRASIL 
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O primeiro tipo representa compras 
de alta complexidade. 

Altamente criteriosa e de alto risco, o 
consumidor diferencia e considera 
marcas – seria, por exemplo, a 
compra de um carro. 

O segundo tipo representa as 
compras de dissonância cognitiva 
reduzida. 

a compra de um tapete, por exemplo. 
Nesse caso, o consumidor não 
consegue diferenciar as marcas, mas 
o envolvimento é alto, pois é uma 
compra de investimento alto e 
incomum. 

O terceiro tipo são as compras 
habituais que ocorrem “em condições 
de baixo envolvimento do  
consumidor e poucas diferenças 
significativas entre as marcas” 

São compras corriqueiras, de baixo 
envolvimento. 

O quarto tipo são as compras em 
busca de variedade. 

O consumidor tem algumas crenças, 
hábitos culturais, porém busca variar 
entre as marcas. 

(Tabela de autoria própria com adaptação dos conceitos de Kotler 2007) 
 
 
No gráfico 2, observou-se a evolução das aplicações ao longo do tempo no Brasil, 
indicando a dinâmica de inventividade do portfólio estudado. O crescimento no 
número de patentes registradas é geralmente sintomático de um aumento 
substancial nos orçamentos de P&D ou propriedade intelectual. Esse fato pode 
ser claramente explicado pela necessidade de se ressignificar a partir da 
crescente internacionalização das economias nacionais. 
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O número elevado de patentes de não residentes demonstra o potencial dessas 
tecnologias para o mercado nacional, demonstrando a maturidade do setor, 
apontando a produção de suco de uva integral como um investimento promissor. 
Essa tendência também pode ser observada no gráfico 3, onde podemos notar a 
consonância dos resultados nacionais obtidos em relação aos resultados em nível 
mundial 
 
Gráfico 3 – TENDÊNCIA DE CRESCIMENTO DAS TECNOLOGIAS DE 
PRODUÇÃO DE SUCO DE UVA NO MUNDO. 
 

A expansão do fluxo de mercadorias e investimentos entre os países na década 
de 90 causou grandes mudanças em praticamente todos os países do mundo, 
acirrando a concorrência internacional, obrigando os países a buscarem 
vantagens através da proteção de suas tecnologias (RITSCHEL et al. 2018). 
Também encontramos no Gráfico 3. um período de estabilidade entre os anos de 
2005 a 2009, assim, um setor com tendência de crescimento mostra o interesse 
contínuo dos atores no campo sem a necessidade de construir portfólios 
massivos. Por outro lado, um setor com tendência de crescimento exponencial é 
indicativo de uma corrida por patentes, é o que podemos notar na ao 
observarmos o 3 a partir do ano 2010 até 2016. 
Quando o número de pedidos apresentados diminui, isso é indicativo do 
desligamento dos atores do campo, enquanto um perfil estável é um sinal de 
maturidade do setor, apesar de parecer que houve um pequeno declínio nos anos 
de 2017 e 2018 devemos considerar que haverá sempre uma lacuna nas 
informações atuais sobre patentes devido ao atraso de 18 meses entre o 
preenchimento de um requerimento e sua publicação (AXONAL ORBIT 
QUESTEL, 2018). 
O suco de uva tem grande apreciação, sendo considerado um dos mais 
apreciados dentre os sucos prontos para beber. Devido as suas características 
organolépticas é também usado para tornar mais agradável o sabor de outros 
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sucos. Além do uso alimentício as tecnologias do suco de uva têm uma vasta 
gama de utilização como demostrado no gráfico 4, mais uma vez evidenciando 
seu potencial e diversidade de aplicações das tecnologias de produção de suco 
de uva. Esse gráfico ratifica a predominância e o potencial de crescimento da 
área de produção de suco de uva, mais uma vez mostrando tendência inventiva 
promissora a investimentos. 
 
Os resultados da pesquisa evidenciam o potencial crescimento das tecnologias de 
produção de suco de uva nos últimos 20 anos, apontando uma numerosa procura 
mundial de proteção dessas tecnologias através do depósito de patentes. Os 
resultados demonstram ainda um aumento substancial de publicações científicas 
em torno do tema o que indica que o mercado de produção de suco de uva e suas 
tecnologias é um campo promissor e em ascendência. 
 
 
 
 
5.4  Empresas produtoras de suco integral de uva na região do VSF 
 
 
Foram Identificadas 10 empresas produtoras: 
 
A Coca-Cola do Brasil, detentora da marca 100% Origens Nordeste, linha 
premium da Del Valle;  A Miolo Wine Group, detentora da marca Sunny Days;  
Asa Alimentos, detentora da marca Casa de Vinhas; Empresa Paluma, detentora 
da marca Paluma. 
Grupo GrandValle, detentora da marca GrandValle; Timbaúba S.A detentora da 
marca OQ Bebidas Saudáveis e Vinhedos do Vale; Adega Bianchetti Tedesco, 
detentora da marca Bianchetti Orgânico; Vinícola Mandacaru, detentora da marca 
Terra Sol;  Vinícola Terroir do São Francisco – Garziera, detentora da marca Sol 
do Sertão; Vinícola Rio Sol, detentora da marca Rio Sol. 
  
Figura 3. Amostras de marcas de sucos produzidos no Vale do São Francisco 

 
Fonte: Autora 
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5.5 Sensibilização dos produtores de suco 
 
Aos doze dias do mês de novembro de 2019, foram iniciados os convites aos 
produtores para as reuniões individuais com objetivo de apresentar o projeto e 
mostrar a importância da IG para a região. No dia 13/11/2019, foi realizada a 
primeira reunião com a representante da vinícola Mandacaru, onde foram 
apresentadas as propostas desse projeto, e convite para posterior encontro com 
todos os demais produtores, em um Workshop que seria realizado em março para 
discussão do tema. Nos meses subsequentes, até o mês de julho, foram 
realizadas conversas telefonicas e levantados questionamentos via email e 
google forms. Devido a pandemia pela COVID19 não foi possível a realização do 
workshop. 
 
 
 
5.6  Identidade visual de Indicação geográfica 
Com a finalidade de despertar a sensibilização através do apelo visual decorrente 
do processo de criação da IG do Suco Integral de Uva do Vale do São Francisco, 
foi criada uma proposta inicial de marca dessa IG (Figura 4). 
 
 
Figura 4. Proposta inicial de identidade visual para o selo de IG de suco integral 
de uva 

 
 
Fonte: autora 
 
A imagem da Figura 4 um protótipo que tem como característica uma 
circunferência envolta em um suco violeta que remete diretamente a 
características intrínsecas da região do Vale do São Francisco (apresentam 
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coloração violeta, são bastante frutados, típicos, com elevados teores de açúcar e 
acidez refrescante.) retomando aos produtores uma sensação de auto 
reconhecimento e envolvimento associativo em torno da proteção por indicação 
Geográfica. 
 
 
 
 
 
 
6. CONCLUSÃO 
 
Os resultados obtidos no presente estudo evidenciam que houve crescimento das 
tecnologias de produção de suco de uva nos últimos anos, demonstrando uma 
tendência de procura mundial de proteção dessas tecnologias através do depósito 
de patentes. Os resultados demonstram ainda um aumento substancial de 
publicações científicas em torno do tema o que indica que o mercado de produção 
de tecnologias de suco de uvas é um campo promissor e em ascendência. Houve 
elementos que indicaram relevância do setor vitícola brasileiro no mercado 
mundial, onde o suco de uva integral é um produto com potencial mercadológico 
estratégico. Ficou evidenciada a necessidade de maiores subsídios para novos 
investimentos no setor, que devem considerar o estudo do segmento para um 
maior entendimento do mercado e do perfil dos consumidores, e desta forma 
conseguir posicionar melhor o suco de uva na economia brasileira. 
Existe na região semiárida do Brasil (Vale do São Francisco) elementos que 
possibilitam a implementação de Indicação Geográfica dos sucos de uva integral 
e que o consumidor está cada vez mais preocupado com aspectos de qualidade, 
funcionalidade e origem desse produto. Em consequência, existe a possibilidade 
de valorizar esse produto local, que possui características distintas, destacando-
se não apenas do Sul e Sudeste do Brasil, mas também mostrando ter 
propriedades peculiares em relação aos sucos integrais a nível mundial. 
Essa pesquisa ainda aponta que o sucesso desse produto local, foi 
desencadeado pelos esforços técnico-científicos para desenvolver um produto 
que unisse tecnologia e tradição com vistas no aperfeiçoamento de alguns 
aspectos encontrados na produção local vigente, tais como coloração e formação 
de cristais. Os resultados dessas pesquisas apontaram soluções otimizadas no 
desenvolvendo formulação e processo de extração. Sobre esse fato os produtores 
em sua maioria responderam que tem interesse em conhecer mais sobre as 
pesquisas desse setor. 
Os resultados do levantamento realizado junto aos produtores do suco integral de 
uva, onde 100% atestaram que sua produção acontecem de janeiro a dezembro. 
Assim, com produção continua de janeiro a dezembro, na região do vale do 
Submédio São Francisco, são colhidas as uvas de qualidade distinta que resultam 
na produção de 29.390 milhões de litros de sucos que são comercializados para 
os mercados da Bahia e de Pernambuco, em todo o território nacional. 
Comparado aos vinhos, o comércio do suco tem uma margem relativa de lucro 
um pouco maior. 
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Além desses aspectos os resultados ratificaram as excelentes e distintas 
propriedades dos sucos integrais do Vale do São Francisco e impulsionaram 
outras empresas a investiram nesse segmento. A pesquisa apontou que os 
produtores locais tem interesse em adquirir o selo de identificação geográfica para 
seus produtos. Em relação sobre o potencial de agregação de valor através da IG 
do suco integral de uva, 100% acreditam que a IG pode agregar valor ao seu 
produto. Também afirmaram que 75% de sua produção destinam-se ao mercado 
interno, 25% destina-se ao mercado interno e externo. Esses dados apontam uma 
tendência de expansão no consumo tanto interno quanto externo. A qualidade do 
suco integral de uva brasileiro e a inexistência de produtos semelhantes no 
mercado internacional têm se tornado um diferencial competitivo. 
 
Embora a pesquisa tenha levantado muito dados positivos em relação a esse 
arranjo produtivo do Vale do São Francisco, no que diz respeito à colaboração 
associativa nesse setor ainda não está consolidada. A inexistência de associação 
ou cooperativas específicas sobre suco de uva revela a necessidade de 
articulação interempresarial. Segundo Falcão e Révillion (2010), dentre os fatores 
relacionados à confiança associada à IG, destacaram-se a credibilidade das 
vinícolas e da região, evidenciando a necessidade de um trabalho sinérgico entre 
os agentes produtivos e as instituições regionais para consolidar uma imagem de 
qualidade coletiva de seus produtos e de suas marcas. Esse fato sinaliza a 
necessidade de continuação dessa pesquisa e dessas ações de extensão para 
elaboração de planejamento estratégico direcionado pra concretização das ações 
para aquisição dessa IG. 
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