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1 RESUMO  

Esta pesquisa se apresenta como estudo de caso sobre empreendedorismo rural 

em uma propriedade rural localizada em Jales - SP, identificando suas ações 

empreendedoras no sentido de criar oportunidades de diversificação de produtos, 

sendo a produção de uvas e o processamento de vinhos e sucos. Este trabalho 

tem cunho qualitativo e fenomenológico, pois realizou-se entrevista com questões 

semiestruturadas com um produtor em agosto de 2014. A empresa rural estudada 

tem investido tanto na qualidade de suas uvas quanto de vinhos e suco, pois o 

empreendedor participa de feiras, simpósios e outros eventos relacionados ao 

setor. Foi possível verificar que a produção artesanal de suco e vinhos (suave e 

seco) trouxe benefícios para o produtor e sua família pela disponibilidade maior 

de produtos comercializados e incremento de renda. 

 

2 INTRODUÇÃO 

Desde o princípio da humanidade, o homem já trabalhava com o 

pensamento voltado para administrar a sua sobrevivência. Segundo Chiavenato 

(1985), Administração é entender objetivos e metas de um empreendimento, 

transformando-os em ação por meio de planejamento, organização, direção e 

controle, com objetivo de atingir um desenvolvimento econômico da empresa. 

O presente trabalho apresenta um estudo de caso, de uma unidade de 

produção de uva e o beneficiamento de suco e vinho, com a finalidade de 

enriquecer a bibliografia do meio acadêmico, e também influenciar de alguma 

forma outros produtores a despertarem o empreendedorismo em suas unidades 

de produção agrícola. 

Esta pesquisa também apresenta as vantagens encontradas pelo 

produtor escolhido e suas dificuldades. Ainda mostra como o cultivo da videira e a 

agroindustrialização na propriedade rural vem transformando a sua vida e como 

pode ajudar muitas outras famílias a buscar renda sustentável no campo. 

Apresentando assim, o empreendedorismo rural como saída em meio a 

tantas dificuldades enfrentadas por produtores rurais. Este trabalho se justifica 

pela importância econômica e social que a produção de uva representa para o 

município de Jales-SP e também pelo intuito de influenciar os viticultores da 

localidade investirem na produção de vinhos e sucos. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

 Analisar a importância do empreendedorismo rural na vitivinicultura 

para manutenção da família no campo. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 Identificar o impacto do empreendedorismo na produção do 

empreendimento rural; 

 Verificar a importância do empreendedorismo na manutenção da 

família no campo; 

 Descrever o processo de produção de suco e vinhos artesanais. 

 

4 METODOLOGIA 

Este trabalho se refere a um estudo de caso de acordo com Yin (2001) 

em uma propriedade rural produtora de uvas, suco e vinhos. O método de 

pesquisa se apresenta como qualitativo pois se refere a um procedimento 

fenomenológico segundo Vergara (2007). Ainda conforme aquela autora, este 

trabalho quanto aos meios se caracteriza como pesquisa de campo (dados 

primários) e pesquisa bibliográfica (dados secundários) pela busca de 

informações em artigos, revistas e livros sobre o tema e descritiva quanto aos 

fins, na medida em que é descrito o processo de fabricação de suco e vinhos 

artesanais. 

Foi realizado um levantamento dos produtores que realizam produção 

artesanal de vinhos e sucos que expõem e comercializam seus produtos no 

Comboio (feira municipal da cidade de Jales - SP) no Barracão de Economia 

Solidária que ocorre de quarta-feira no período da noite. Verificou-se que são dois 

os produtores, porém um deles produz somente suco de uva. Por esse motivo, o 

produtor rural escolhido foi o que além de produzir suco de uva também produz 

vinhos, posteriormente agendou-se entrevista com o mesmo. 

As informações foram obtidas por meio de entrevista conforme formulário 

com questões abertas/semiestruturadas em agosto de 2014. A entrevista foi 

gravada e posteriormente transcrita para análise das informações obtidas. A 

tomada de nota também foi utilizada. 
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5 REVISÃO DE LITERATURA 

5.1 Empreendedorismo Rural 

O Empreendedorismo Rural, no final da década de 70, foi visto como uma 

parte da economia rural. Porém, evoluiu para uma das especialidades da 

Administração de Empresas. É uma das ferramentas indispensáveis para 

alcançar um desenvolvimento sustentável da propriedade, independentemente do 

tamanho desta. No final dos anos 80, os princípios gerais da Teoria Funcionalista 

de Fayol foram ajustados ao Empreendedorismo Rural (HOFFMANN et al., 1992).  

O empreendedor rural, que trabalha prevendo possíveis ocorrências 

baseando-se em informações confiáveis (exemplos: previsão do preço, condições 

climáticas fornecidas pela meteorologia, entre outros sistemas), terá mais tempo 

disponível para procurar as melhores soluções, pois evitara danos que implicaram 

em estratégias para recuperar-se de um evento inesperado, já que este se 

planejou mediante informações por ele coletadas (CHIAVENATO, 1985). 

Para Hoffmann et al. (1992), o empreendedorismo rural está voltado para 

as unidades de produção de agricultura familiar e para as explorações 

capitalistas, empresas agrícolas ou rurais de grande porte. Ainda de acordo com o 

mesmo autor, existem muitas empresas familiares, onde o proprietário-

empreendedor exerce uma influência sobre o controle das operações produtivas, 

semelhante aos padrões do modelo burocrático, controladas sem regras, mas 

com autoridade legítima. Não ocorre o planejamento formal do empreendimento, 

e o mesmo fica sujeito a maiores dificuldades se persistirem este tipo de 

empreendedorismo amador (administração sem planejamento). 

Dessa maneira, os empreendedores são responsáveis pelo 

desenvolvimento econômico, consequentemente proporcionando a quebra da 

economia em seu ciclo para uma economia mais dinâmica, competitiva e que 

gera novas oportunidades. Isto é, competitivo, é aquele que inova, gerando novos 

produtos que podem incrementar a renda familiar (MIYAZAKI et al., 2004). 

 

5.2 Panorama da vitivinicultura no Brasil 

A videira foi introduzida no Brasil pelos colonizadores portugueses em 

1532, por meio de Martin Afonso de Souza, na então Capitania de São Vicente, 

hoje o Estado de São Paulo. A partir de então e através deste ponto, a viticultura 
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expandiu-se para outras regiões do país, sempre com cultivares de vitis vinífera 

procedentes de Portugal e da Espanha (PROTAS, CAMARGO e MELLO, 2002). 

Mais tarde, a partir do início do século XX, o panorama da viticultura 

paulista mudou significativamente com a substituição da Isabel pela Niagara, que 

é cultivada até os dias atuais (PROTAS, CAMARGO e MELLO, 2002). 

No Estado de São Paulo, destacam-se dois polos vitícolas: um na Região 

Noroeste (Regional Agrícola de Jales), e outro na Região Leste (Regionais 

Agrícolas de Campinas, Itapetininga e Sorocaba) (IEA, 2000). 

A uva tem sua participação significativa na industrialização, que pode ser 

dada em duas vertentes: a primeira para produção de vinhos e a segunda para a 

produção de sucos naturais, como forma de diversificação, segurança mediante 

ao armazenamento e empreendedorismo por parte do produtor rural (PEREIRA e 

GAMEIRO, 2008).  

A produção brasileira de vinhos teve início por volta do século XIX, 

quando imigrantes italianos e portugueses trouxeram técnicas de cultivo visando 

exclusivamente à fabricação de vinhos (PEREIRA e GAMEIRO, 2008).  

Entretanto, apesar do motivo da implantação da cultura, o consumo do 

vinho no Brasil ainda não é muito expressivo, eram de aproximados 1,8 litros per 

capta ao ano, em 2008, no entanto a projeção do Instituto Brasileiro do Vinho é de 

que esse consumo alcance aproximados 9 litros per capta ao ano até 2022 

(IBRAVIN, 2008). 

Ainda segundo o IBRAVIN (2008), quanto ao suco de uva, existe uma 

demanda crescente por produtos naturais e saudáveis, fomentando seu 

investimento. Cuja produção apresentou um crescimento de 22% nos últimos 

anos, com forte expressividade nos anos de 2003 e 2004, quando alcançou 58% 

de crescimento. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e estatística – IBGE, 

em 2012 a produção brasileira de uva foi de 1.514.764 toneladas em 82.063 

hectares com um valor de produção de R$ 2.042.870.000,00. Sendo a produção 

do Estado de São Paulo de 21.684 toneladas em 10.716 hectares e um valor de 

produção de R$ 474.923.000,00 (IBGE, 2012).  

A região de Jales, produziu 26.273 toneladas de uvas em 928 hectares de 

produção em 2012, atingindo um valor de produção de R$ 71.055.000,00. Já no 



5 
 

município de Jales, a produção foi de 7.000 toneladas colhidas em 280 hectares, 

alcançando um valor de produção de R$ 18.675.000,00 (IBGE, 2012). Apesar da 

produção de uva na região de Jales – SP ser significativa, a agroindustrialização, 

isto é, a produção de vinhos e sucos ainda é pequena.  

 

6 RESULTADOS  

6.1 O empreendedorismo rural na Vinícola Santim 

A realização da entrevista nos mostrou informações importantes, de 

relevância na análise dos impactos do processo do empreendedorismo rural na 

região de Jales-SP. O produtor rural entrevistado foi o Sr. Sebastião Santim que 

autorizou o uso do seu nome e dos produtos por ele fabricados.  

A vinícola Santim, empresa familiar brasileira, situada no Córrego do 

Quebra Cabaça II, vem conduzindo sua atuação no mercado através do 

empreendedorismo, utilizando estratégias de diversificação e agroindustrialização 

adequadas a este mercado. Existe um potencial competitivo neste mercado, visto 

que, a comercialização de vinhos continua crescendo. 

A criação da marca Santim ocorreu por meio de investimentos na 

diversificação do produto, através do processamento deste, uma vez que a venda 

do café não cobria os custos, devido à crise. A consolidação deu-se a partir de 

2005, mediante o reconhecimento do proprietário que o processamento da uva 

era mais simples que o cultivo do café, pois para produção de suco e vinho não 

era necessário mão-de-obra contratada, a própria família poderia executar as 

funções dentro da unidade de produção. 

Sebastião Santim trabalha no meio rural há 45 anos, começou a produzir 

uva há 18 anos, e escolheu trabalhar com o cultivo da videira por conta da crise 

do café acompanhada da seca que castigou a região de Jales – SP na época. 

Santim comentou também que no café, dependia-se muito de funcionários, tinha 

muita sujeira, trabalhava-se muito e não tinha tempo para resolver problemas 

pessoais. Já com a produção de uva tem uma vida mais tranquila, possibilitando 

resolver assuntos pessoais. 

O produtor iniciou a produção de vinhos e sucos em 2005 devido à crise 

na viticultura ocorrida em 2000 e como uma forma de melhorar a renda familiar e 

diminuir o impacto da sazonalidade na captação de recursos financeiros, pois a 
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comercialização dos produtos artesanais ocorre o ano todo, e a 

colheita/comercialização da uva in natura acontece uma vez ao ano.  

O empreendimento rural produziu na última safra 50 mil quilos de uva, 

sendo 6 mil quilos destinados a produção de suco e vinhos, dos quais rendem 

3.000 garrafas de suco com 500 ml e 1.800 garrafas de vinho com 750 ml cada. 

Cada garrafa de suco é comercializada a R$ 5,00 (cinco reais) e a de 

vinho, tanto o vinho seco, quanto o suave são comercializados por R$ 8,00 (oito 

reais) a unidade. Cerca de 90% são vendidos na propriedade rural e os outros 

10% na feira municipal da cidade de Jales conhecida como “Comboio” e em feiras 

do setor. 

A comercialização do suco e dos vinhos representa 12% da renda da 

família do produtor pesquisado. Segundo o produtor entrevistado no 

processamento da uva o custo de produção chega a 50%, tendo um lucro de 

50%, tanto para o vinho quanto para o suco. Um número bastante significativo, 

mediante o volume produzido, 88% vem da comercialização da uva in natura, e 

de arrendamento de pasto (segundo o produtor, este arrendamento é pouco 

expressivo na composição da renda). 

Foi perguntado que se o produtor pudesse, escolheria trabalhar com outra 

cultura ou até mesmo fora da área rural, Santim afirmou que “não”, pois o prazer 

de transformar a uva em suco e vinho para comercialização é o que lhe traz maior 

satisfação”. 

Sebastião Santim se considera um empreendedor, pois pondera que 

apesar do meio rural sofrer com o clima, depender da natureza e a mão de obra 

estar escassa, consegue se manter. Isso pode ser observado quando afirma que 

“quem produz alimento tem a sua sobrevivência, não penso em ficar rico, mas 

obtenho a manutenção. Me considero um empreendedor”. 

O conhecimento quanto ao processamento da uva foi adquirido no Rio 

Grande do Sul, onde o produtor já esteve a fim de aprender sobre a produção de 

vinhos e suco. Ainda é participante ativo da diretoria do Sindicato do Conselho 

Agrícola Municipal de Jales-SP. 

Quando questionado sobre a permanência na atividade, o empreendedor 

respondeu que gosta do que faz, e pretende continuar na produção de suco e 

vinho, pois também é uma forma de aproveitar melhor todos os recursos da 
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produção agrícola, uma vez que, não consegue comercializar toda a uva 

produzida na unidade de produção agrícola. 

 

6.2 Descrição do processo de fabricação de suco e vinhos na Vinícola 

Santim 

Para a produção de suco e do vinho tipo suave são utilizadas as uvas 

Isabel e Bordô, nas quantidades de 20% de Bordô e 80% de Isabel, que 

proporciona uma otimização nos processos que interferem diretamente no sabor e 

na fermentação. Já para o vinho tipo seco utiliza-se 100% a variedade Máximo do 

Instituto Agronômico de Campinas (IAC). 

Na fabricação do vinho, quando a uva estiver no ponto certo, dez por 

cento de tudo que for processar é utilizado para fazer o “pé de cuba” (fermento 

natural), separa-se o engaço (estrutura lenhosa ou ramificação do cacho de uva), 

colocando-se junto com o restante e mexendo constantemente durante cinco dias 

para ficar homogêneo.  

Em seguida, a tintura da casca irá soltar, a semente desce, o bagaço 

sobe e a parte líquida fica no meio. Por sua vez, essa parte líquida sai do 

recipiente onde estava sendo processada por declividade através de um registro 

adaptado, seguindo para os tanques nas cantinas por quatro meses. 

A cada vinte ou trinta dias, o liquido é passado para outro tambor, a 

sujeira vai descendo durante o processo até o término dos quatro meses. Já 

pronto, o vinho é engarrafado e armazenado na deca, que fica situada em um 

ponto mais baixo para que a temperatura seja menor. 

Em relação ao teor de álcool no vinho, este dependerá do grau brix da 

uva (teor de açúcar existente) que é medido quando da colheita da mesma. Cada 

um grau brix possui 0,6% de teor, portanto, quanto mais doce for a uva, ou seja, 

mais açúcar possuir, maior será o teor de álcool final. Um fator interessante é que 

quanto mais álcool o vinho possuir, mais tempo ele poderá ser conservado.  

Na fabricação do suco de uva, a uva é colhida no tempo em que estiver 

pronta para o consumo, bem doce. Depois separa-se a baga de uva do engaço, 

sem quebrar a uva. Ao contrário do vinho, pois quanto menos se quebra a uva 

melhor se torna para a fabricação do suco. A uva é posta na panela extratora que 
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possui furos, esta é dividida em três partes: na parte inferior fica a água, no meio 

fica a uva e na parte superior fica o “fervor”. 

A uva é desidratada por duas horas. Estando pronto o suco, este é 

engarrafado a oitenta e cinco graus e já pode ser comercializado. Sua validade é 

de dois anos. Na figura 1, é possível visualizar o cultivo da videira na propriedade 

rural estudada e os produtos fabricados pela família na Vinícola Santim. 

Figura 1. Cultivo da videira na propriedade pesquisada em (a) e os produtos 
artesanais fabricados (suco e vinhos) em (b). 

Fonte: Fotos da pesquisa no sítio Santo Antônio do Sr. Sebastião Santim. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mesmo com a força produtiva, econômica e social da produção de uva na 

região de Jales, o empreendedorismo, exerceu importante papel na diversificação 

a) Cultivo da videira 

b) Produtos artesanais: suco e vinhos (suave e seco). 
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da renda do agricultor familiar, que neste caso específico, demonstrou iniciativa e 

beneficiou a uva, passando a produzir suco e vinhos. 

Com as diversas crises que nossa região vem enfrentando, 

principalmente no setor agrícola, tem levado as famílias para fora do meio rural. 

Caracteriza-se um êxodo rural mais amenizado que aquele da época da 

industrialização, mas mesmo assim, é algo preocupante, e o empreendedorismo 

surge como alternativa para manter essas famílias que possivelmente sairiam do 

campo por falta de opções. Permanecendo no campo, agregam valor à matéria-

prima produzida no sítio (agroindustrialização), e construindo um novo cenário de 

atuação socioeconômica. 

A família Santim é um exemplo de superação, inovação, 

empreendedorismo, visão e sucesso, um verdadeiro exemplo a ser seguido, pois 

foi mediante a um momento difícil (crise do café na região de Jales - SP), que o 

Sr. Sebastião Santim resolveu arriscar, inovando, e com isso conseguindo 

resultados satisfatórios. 

Contudo, este trabalho contribuiu para demonstrar a importância do 

empreendedorismo rural, sobretudo para a manutenção da família no campo. 

Sugere-se que sejam realizadas pesquisas em outras localidades com a 

finalidade de incentivar a produção artesanal ou a agroindustrialização dentro da 

propriedade rural. Visto que é necessário agregar valor à produção para que o 

produtor rural tenha mais opções de comercialização e renda maior. 
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