
Página 7Página 6

SunPatiens: desenvolvida
em parceria com o

Governo da Indonésia

Página 6

Novos produtos
lançados na

Hortitec

Acontece

Tomate Ravena: a melhor
colheita o produtor

nunca esquece

INFORMATIVO DA SAKATA | ED. 15 | ABRIL • MAIO • JUNHO DE 2016

Sakata traz linha inovadora de tomates
para o mercado brasileiro

Página 2



Acontece

Novo ano, novas
perspectivas

EDITORIAL

Boa leitura a todos!
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Paulo Koch, Diretor de Marketing 
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A Sakata chegou ao final de mais um ano fiscal em 
31 de março e, agora, está pronta para enfrentar 
os desafios do novo ano. Marcado por muitos 
entraves polí�cos e instabilidade econômica, os 
acontecimentos de 2015 afetaram significa�va-
mente o poder aquisi�vo dos brasileiros e, 
consequentemente, seu potencial de consumo. 
Sabemos que o futuro se apresenta bastante 
preocupante e incerto, ainda pelos reflexos do 
ano que passou, porém, já é possível vislumbrar-
mos um cenário que inspira mudanças. Este é o 
momento de focarmos todos os nossos esforços 
para uma transformação posi�va e revigoradora. 
É hora de arrancar a úl�ma folha do calendário 
an�go e pendurar na parede o calendário do Ano 
Novo da Sakata, que começou em 1º de abril.

Impulsionados pelo trabalho árduo e pelo 
espírito inovador, seguiremos firmes com nossa 
estratégia e planos de ação, que buscam um 
único obje�vo: crescimento de forma con�nua e 
sustentável, independentemente de fatores 
econômicos e polí�cos. Nos mais de 100 anos de 
sua existência vitoriosa, a Sakata já atravessou 
crises, guerras, catástrofes e outras adversida-
des, graças à sua força e resiliência, ancoradas em 
uma estratégia de longo prazo e em pessoas que 
compar�lham os mesmos princípios e valores. E 
como resultado disto, a família Sakata completou 
o ano de 2015 com índices bastante posi�vos, 
confirmando a asser�vidade na execução dos 
planos de ação programados. Por isso, a empresa 
celebra e agradece a todos os clientes, fornece-
dores, colaboradores e acionistas que acredita-
ram nos projetos da companhia e não mediram 
esforços para torná-los realidade.

Desejamos um Feliz Ano Novo na Sakata para 
todos, com muito trabalho, determinação e 
o�mismo!

CAPA

Sakata traz linha inovadora de
tomates para o mercado brasileiro

A Sakata segue cada vez mais inves�ndo em novas variedades de 

hortaliças, visando atender as necessidades do produtor e, 

também, antecipar as principais tendências de consumo aponta-

das pelo mercado. Como resultado deste engajamento, a empresa 

apresenta sua linha inovadora de tomates que, segundo o Gestor 

de Produtos da Sakata, Gustavo Veiga, especialista em tomates, 

visa consolidar sua forte atuação neste segmento no Brasil. “A 

estratégia da companhia é dar mais um passo à frente em termos 

de por�ólio e de serviços diferenciados que agreguem mais valor 

em toda a cadeia”, salienta. Referência em pesquisa e inovação, a 

Sakata é uma marca reconhecida pela sua credibilidade e pioneiris-

mo, que busca sempre a sa�sfação plena de seus clientes. 

Dentre as novas variedades da empresa, um produto com grande 

destaque, que está conquistando o mercado nacional de tomates é 

o Ravena. Pertencente ao segmento Italiano, cada vez mais 

demandado pelo consumidor, devido à qualidade e ao sabor que 

apresenta tanto para consumo in natura, quanto no preparo de 

molhos, o tomate Ravena foi desenvolvido para sa�sfazer os 

consumidores mais exigentes. Ele é considerado um tomate 

diferenciado, com alto valor agregado na produção e comercializa-

ção (saiba mais nas seções “Produto em Destaque”, na página 07, e 

“Palavra do Produtor”, na página 08).

Confira, nesta matéria, todos os produtos que integram a nova 

linha de tomates da empresa.

Empresa investe no desenvolvimento

de novas variedades para atender as

principais demandas de produtores

e consumidores 

Os tomates Santy e Valerin, do segmento Salada 

Indeterminado, se destacam por apresentar alta resistência 

às duas principais viroses brasileiras, o Geminivírus e Vira-

Cabeça. As variedades agregam ainda alto vigor de planta, 

potencial produ�vo, frutos com ó�ma classificação e 

qualidade, sendo muito atra�vos para a comercialização.

Valerin é recomendado para plan�o durante o ano todo, 

Já para integrar o por�ólio de tomates �po Italiano 

Determinado, a empresa planeja lançar no mês de outubro o 

tomate Mariaty, uma variedade que possui inúmeras 

vantagens produ�vas e comerciais. O novo híbrido apresenta 

alta resistência ao Geminivírus e o maior potencial de 

rendimento do segmento. Mariaty potencializa a rentabilida-

de do produtor não somente pelo seu rendimento, mas pela 

sua marca registrada de ó�mo sabor, coloração e qualidade, 

q u e  o  c o l o c a m  e m 

posição diferenciada no 

momento da comerciali-

zação. Estas caracterís�-

cas são muito demanda-

das em regiões como no 

Nordeste brasi leiro, 

onde se  a lmeja  um 

produto que se adapte 

a o  c u l � v o  l o c a l , 

entregando qualidade e 

excelente paladar.

AF 23439

principalmente devido à alta resistência de seus frutos na 

estação chuvosa, além da grande qualidade, que gera a 

preferência dos consumidores. Já o Santy concentra a janela 

de plan�o na estação mais seca do ano, quando se destaca 

pelo potencial produ�vo imba�vel, com frutos AA, e 

moderada resistência a manchas e rachaduras em caso de 

chuvas fora de época.
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Dois grandes lançamentos, os tomates Carina Star e Carina 

Golden representam uma evolução muito importante na 

gené�ca de tomates do �po Santa Cruz Indeterminado. Isto 

porque os novos híbridos mantêm o que há de melhor na 

gené�ca do consagrado tomate Carina TY, como alto 

desempenho agronômico e qualidade diferenciada para o 

segmento, agregando importantes resistências que aumentam 

ainda mais sua atra�vidade para o produtor.

Ambos possuem alto potencial produ�vo, mantendo uma 

qualidade de frutos diferenciada, mesmo em períodos 

chuvosos. Além disso, o Carina Golden agrega ainda resistência 

ao Geminivírus, e o Carina Star, ao Vira-Cabeça e ao Fusarium 3. 

Tais caracterís�cas proporcionam maior segurança ao 

produtor, mantendo a Sakata como a melhor opção e referên-

cia de qualidade em termos de gené�ca no segmento Santa 

Cruz Indeterminado. 

Mais um grande lançamento da Sakata, o tomate Pietra é um 

híbrido do segmento Salada Indeterminado que acaba de 

chegar ao mercado brasileiro. Desenvolvido com uma gené�ca 

única, que confere adaptação às condições chuvosas brasileiras 

dentro do segmento, este tomate agrega ainda alta resistência 

ao Vira-Cabeça, o que o torna a melhor opção de cul�vo em 

diversas regiões, se destacando principalmente na região Sul 

do país.

O novo híbrido possui também planta com capacidade 

produ�va excelente, pegamento de frutos muito elevado e 

estável, bem como entrenódios curtos, garan�ndo alto 

rendimento na colheita e frutos padronizados da base ao 

ponteiro. O teto produ�vo e o desempenho de ponteiro é 

outro grande diferencial deste híbrido, maximizando os 

Vale destacar ainda que o tomate Carina teve sua qualidade 

ímpar reconhecida durante o I Concurso de Melhor Tomate de 

Mesa do Brasil, realizado em 2015, durante o 6° Seminário 

Nacional de Tomate de Mesa, quando foi eleito o tomate mais 

saboroso do país na categoria Redondo. 

resultados do produtor. O Pietra apresenta ainda alta firmeza 

de frutos, sendo desenvolvido para permi�r o transporte por 

longas distâncias.



Acontece

5

CAPA

Ainda no segmento Salada Indeterminado, a Sakata 

acaba de lançar o Gislani, um tomate que chega para 

entregar soluções inéditas ao mercado, principalmen-

te no cul�vo em áreas com alta pressão de Fusarium 

(raça 3) e de Geminivírus, sendo sinônimo de 

segurança nas regiões onde há grande incidência 

destas doenças.

Como marca da gené�ca Sakata, dentro do segmento, 

Gislani possui o maior nível de resistência a bacterio-

ses, manchas e rachaduras do mercado, proporcio-

nando segurança também ao produtor durante o 

cul�vo nas estações chuvosas. Além de apresentar as 

resistências mais almejadas em regiões como Rio de 

Janeiro e Espírito Santo, a Sakata entrega neste híbrido 

alto desempenho produ�vo e frutos com ó�ma 

aceitação e atra�vidade para o mercado.

O Grazianni é o mais novo destaque do por�ólio de tomate �po 

Italiano Indeterminado da Sakata. Versá�l, o novo híbrido foi 

desenvolvido para atender dois posicionamentos importantes de 

mercado: cul�vo em campo aberto, em regiões com alta pressão 

de viroses; e cul�vo protegido, com ó�ma adaptação neste �po 

de ambiente. 

A variedade apresenta um pegamento de frutos muito elevado e 

estável em diferentes condições ambientais, sendo a alta 

produ�vidade o grande destaque em relação aos concorrentes. 

O tomate Grazianni possui ainda um pacote de resistências muito 

forte, que combina Geminivírus (IL), Vira-Cabeça e Fusarium 3, 

proporcionando maior segurança no cul�vo e regularidade na 

produção, maximizando os lucros do produtor. 

Saiba mais em: www.sakata.com.br

Conheça também outros importantes produtos que compõem nosso por�ólio de tomates:

Segmento: Santa Cruz
Indeterminado

Segmento: Salade�e/Italiano
Indeterminado

Segmento: Especialidades Segmento: Porta-Enxerto
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EVENTOS

Novos produtos lançados
na Hortitec 2016 

A SunPa�ens, considerada uma revolução no segmento de flores 

e plantas ornamentais, pela sua tolerância ao calor, cores 

vibrantes e fácil adaptação, é resultado de uma parceria 

internacional pioneira no ramo de flores e plantas ornamentais, 

realizada entre a Sakata Seed Corpora�on e o governo da 

Indonésia. O acordo, que permi�u a u�lização de espécies 

na�vas do gênero Impa�ens, foi baseado na Convenção da 

Diversidade Biológica (CDB), que prevê este �po de tratado entre 

um país abundante em recursos gené�cos e uma companhia 

comercial de sementes e plantas ornamentais. O desenvolvi-

mento da SunPa�ens pela Sakata contou com a colaboração da 

Agency for Agricultural Research and Development (IAARD) da 

Indonésia.

De acordo com Roberto Takashi Oki, Gerente do Departamento 

de Flores e Plantas Ornamentais da Sakata, parte dos lucros 

ob�dos com as vendas do produto são alocados de acordo com 

os princípios estabelecidos pela legislação de Acesso e 

Repar�ção de Bene�cios (ARB) para a u�lização de recursos 

gené�cos. “A Sakata paga uma parte dos royal�es recebidos 

sobre a venda e u�lização da SunPa�ens para o governo da 

Indonésia e, em adição, transfere tecnologia como bene�cio 

compar�lhado de caracterís�cas não monetárias, oferecendo 

SunPatiens foi desenvolvida em parceria com o
Governo da Indonésia, baseada na Convenção
da Diversidade Biológica (CDB)

PIONEIRISMO

A Sakata apresentou 14 novas variedades, com destaque para os por�ólios de 

tomate e alface que chegam com força total em 2016 para atender demandas 

específicas de mercado, durante a 23ª edição da Hor�tec – Exposição Técnica 

de Hor�cultura, Cul�vo Protegido e Culturas Intensivas. O evento que 

aconteceu na cidade de Holambra (SP), reuniu cerca de 30 mil produtores, 

distribuidores, viveiristas e comercializadores de todo o Brasil e também de 

países da América do Sul.

Além dos lançamentos, os visitantes ob�veram também mais informações 

sobre os diversos produtos já consagrados e de grande referência em seus 

respec�vos segmentos, que integram o por�ólio da Sakata. O tema do estande 

da empresa seguiu a temá�ca da campanha ins�tucional: “O que as pessoas 

chamam de futuro, nós chamamos de semente”, que reproduz a visão, a 

missão e os valores da companhia.

suporte e cursos referentes a técnicas de melhoramento para o 

Indonesian Ornamental Crops Research Ins�tute (IOCRI)”, 

explica.

Todas as variedades de SunPa�ens são protegidas pela Lei 

Nacional de Proteção a Cul�vares nº 9.456/97, Decreto 

2.366/97, portanto, a mul�plicação somente é permi�da com a 

autorização da empresa. Atualmente a propagação e comerciali-

zação das mudas é feita pela Bio Plugs (A�baia/SP), que possui a 

licença do detentor da gené�ca.
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PRODUTOS EM DESTAQUE

Tomate Ravena: a melhor colheita
o produtor nunca esquece

Desenvolvido pela Sakata para solucionar dois dos principais 

problemas do cul�vo de tomate no país – o ataque por Vira-Cabeça e 

a produção em condições chuvosas – o Ravena está conquistando o 

mercado de tomate �po Italiano em diversas regiões do Brasil. Isto 

porque a variedade possui o maior potencial produ�vo do segmento 

para cul�vo em campo aberto, com alto pegamento e uniformidade 

de frutos, além de calibre grande, da base ao ponteiro. 

O Ravena apresenta excelente desempenho em períodos chuvosos, 

minimizando, assim, a incidência de deformidades nos frutos, bem 

como o aparecimento de manchas e rachaduras, fator que reduz 

consideravelmente as perdas na produção. 

A variedade reúne ainda outras caracterís�cas importantes, 

muito desejadas pelo consumidor, tais como: 

• Excelente textura e sabor; 

• Coloração vermelha intensa na parte interna e externa; 

• Grande preenchimento de polpa; 

• Alta durabilidade pós-colheita; 

• Firmeza de fruto; 

• Tamanho e formato ideais para o consumo. 

Desde seu lançamento, o Ravena já apresentou excelentes 

resultados para os produtores que o cul�varam, e a 

expecta�va é que estes resultados aumentem ainda mais 

nas próximas safras.
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Sérgio Victor Borges Barbosa, do Sítio Catas Altas
Especializado no cul�vo de tomate, o produtor Sérgio Victor 

Borges Barbosa é proprietário do Sí�o Catas Altas, situado no 

bairro do Limoeiro, na cidade de Apiaí (SP). Por estar localizado 

no Alto Vale do Ribeira, Sul do Estado de São Paulo, região com 

temperatura amena e muito úmida, Sérgio buscava uma 

variedade de tomate �po Italiano que fosse ideal para as 

condições de clima e solo locais. Foi quando conheceu o 

Ravena, desenvolvido pela Sakata. “Este foi o primeiro ano que 

plantei a variedade e estou muito sa�sfeito com os resultados. 

Em dois hectares e meio de plan�o na propriedade ob�ve mais 

de 350 caixas por mil pés de tomate”, revelou. 

Para o produtor, este sucesso se deve ao fato do Ravena possuir 

maior resistência a fungos e bactérias, quando comparado a 

outros tomates italianos, sendo excelente para regiões mais 

úmidas, como a de Apiaí. Outro fator que chamou a atenção do 

produtor foi o grande vigor vegeta�vo da planta, que ajuda a 

proteger os frutos das intempéries climá�cas, mantendo ó�ma 

coloração e ausência de manchas e rachaduras.

Sérgio destacou ainda a alta produ�vidade e o excelente 

padrão dos frutos desta variedade, em termos de tamanho e 

qualidade, desde o início até o final da colheita. “Estas 

caracterís�cas permi�ram uma maior rentabilidade na hora da 

comercialização”, explicou. Segundo ele, pra�camente toda a 

produção foi des�nada para a Companhia de Entrepostos e 

Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp). Devido a esta ó�ma 

aceitação de mercado, o produtor pretende reinves�r no 

Ravena na próxima safra. 

Ele também afirmou estar plenamente sa�sfeito com o suporte 

pós-venda da Sakata. “O atendimento da empresa foi ó�mo, 

com técnicos muito presta�vos, que es�veram diversas vezes 

na propriedade para acompanhamento e auxílio durante todo 

o período. Também �rei muitas dúvidas por telefone, o que foi 

muito eficiente”, ressaltou. 


