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Muitas pessoas têm dúvidas na hora de escolher alimen-
tos no mercado. Saber mais sobre as hortaliças e frutas, 
além de seus processos de plantio, permite que o con-
sumidor coma melhor e tenha uma vida mais saudável. 
Foi esse argumento que impulsionou a ISLA Sementes 
a elaborar uma maneira acessível e didática para apro-
ximar ainda mais o público do universo agrícola. Assim, 
surgiu a animação “Formas de Cultivo”.

O filme tem uma linguagem leve que permite a abran-
gência de diversos públicos – das crianças aos adultos, 
dos campos às metrópoles –  explicando as principais 
diferenças entre os cultivos Convencional, Orgânico 
e Hidropônico. O personagem Sementito, mascote da 
ISLA, também está presente na produção e dá dicas so-
bre os processos.

“Percebemos que, muitas vezes, o consumidor não sabe 
a diferença entre as formas de cultivo. Acreditamos que 
o acesso à informação dá ferramentas para a escolha de 
cada um. A partir do momento que a pessoa sabe de onde 
vem seu alimento, estará preparada para escolher a me-
lhor opção para a sua mesa”, diz Andrei Santos, diretor 
de planejamento estratégico da Isla Sementes. 

Além de levar conhecimento, a empresa também quer 
valorizar a figura do produtor junto ao público. “Para um 
artigo chegar na prateleira do mercado ou na feira, mui-
tos passos são necessários no processo. Não importa se o 
alimento é convencional, orgânico ou hidropônico. Sem 
o produtor, simplesmente nada seria possível. Queremos 
reforçar a importância desses agricultores para o consu-
midor final. Eles enfrentam adversidades da natureza e do 
mercado, tudo para o alimento chegar às mãos de quem 
vai consumir e muitas vezes não há reconhecimento”, 
completa Andrei.

A ação faz parte de um movimento interno que tem 
como objetivo abordar a cadeia de produção de horta-
liças como um todo, desde o processo de produção da 
própria semente até sua chegada às mãos do produtor e 
depois às gôndolas, cozinhas e mesas brasileiras.

A animação “Formas de Cultivo” foi 
produzida pelos estúdios AnimUp, de 
Porto Alegre, e lançada no canal da 
ISLA Sementes no YouTube. Você pode 
assistir pelo QR CODE ao lado. 

AnimAcAo sobre cultivo orgAnico, hidroponico 
e convencionAl e lAncAdA nAs redes sociAis



islA sementes estreiA nA FeirA ApAs

islA sementes lAncA serie de tv sobre tendenciAs dA horticulturA

A ISLA Sementes teve sua primei-
ra participação na feira APAS, que 
realizou sua 32ª edição em 2016. 
A mostra aconteceu no Expo Cen-
ter Norte, em São Paulo, de 2 a 5 de 
maio e é reconhecida mundialmente 
como a maior feira supermercadista 
da atualidade. O evento reúne toda 
a cadeia supermercadista do Brasil 
e do exterior em um encontro total-
mente segmentado, com exposito-
res de diversos países. Além de ser 
um momento para relacionamento 
e negócios, a APAS é uma grande 
oportunidade para ver lançamentos 
de produtos, as últimas novidades e 
as tendências do mercado. “Estamos 
muito felizes com o nosso primeiro 
estande na APAS. Apesar do canal de 
vendas supermercado ser o segundo 
maior na comercialização de semen-
tes, atrás das revendas agropecuárias, 
ainda existe muito espaço para cres-
cer no Brasil. Queremos destacar para 

os supermercadistas que a venda de 
sementes e materiais para hortas em 
casa no ponto-de-venda(PDV), além 
de atender a expectativa do consumi-
dor que valoriza cada vez mais produ-
tos saudáveis e ligados a natureza, traz 
excelente margem de contribuição, 
tem ótima apresentação no PDV, po-
tencializando a compra por impulso, 
e promovendo a venda de produtos 
complementares como vasos, terra, 
adubos, sementeiras, material para ir-
rigação, etc..” comenta Andrei Santos, 
diretor de planejamento estratégico 
da Isla Sementes. No encontro, a ISLA 
apresentou a linha de envelopes PAK 
MULTI e SUPER e produtos para horta 
em casa. A linha MULTI é a mais com-
pleta, contém ampla variedade de 
sementes sem defensivos. E a linha 
SUPER é a mais moderna da cate-
goria, com as últimas novidades de 
hortaliças, flores, ervas, temperos e 
árvores nativas. 

A ISLA Sementes, em parceria com o Canal Rural, lançou no fim de março a série de TV “Comunidade Hortifrúti”, que ainda está 
sendo exibida. A atração vai ao ar de segunda a sexta, às 12h05 e traz em primeira mão o que há de novo no mercado de produção 
e consumo de hortaliças. “Queremos ver nas propriedades o que funciona ”, afirma Diana Werner, presidente da ISLA. 

Para Diana, outro fator importante a ser destacado é o fato das gravações acontecerem em diversas propriedades, sempre 
acompanhadas de uma conversa informativa com os produtores.  “Em cada episódio, visitamos campos de cultivo e conversamos 
com os proprietários, queremos ver nas próprias propriedades o que funciona, o que está dando certo, as novidades. Tudo para trazer a 
informação cada vez mais próxima e acessível ao nosso público”, completa Diana. 

Para assistir aos episódios online, acesse www.youtube.com/user/islasementes

Os seis episódios abordam os seguintes temas:
1 Por dentro do ISLA Super Campo
2 Hidroponia e Orgânicos
3 Hortaliças de Alto Valor Agregado e Hortaliças Super Sabor
4 Resíduo Zero, Rastreabilidade e Certificação
5 Colheita Jovem e Cultivo Protegido
6 Hortaliças prontas para o consumo e Hortaliças Embaladas
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Conte pra gente um pouco da sua história 
como nosso cliente: 
 Eu trabalhava há muitos anos com a concorrência, 
e no ano de 2016 passei a ser cliente ISLA. Acredito que as 
condições comerciais são melhores para meus clientes.

Quais as principais cultivares 
comercializadas na região? 
 Principalmente coentros, quiabos, e algumas 
cultivares híbridas, como tomates, pimentões e pepinos, 
além da Abóbora Tetsukabuto Kobayashi, que também é 
sucesso de vendas.

Como é a sua relação com os clientes agora 
como distribuidor ISLA?
 Há mais de 20 anos trabalho nesse setor aqui na 
Bahia. Essa experiência de anos de mercado nos ajudou a 
entender quais produtos nossos Clientes mais procuram 
em determinadas épocas do ano, facilitando ainda mais as 
nossas vendas.

Renato Ney Caldas Carvalho – Proprietário 
DISBASE-BA

de olho no mundo

pAlAvrA do cliente

A rede de supermercados Metro, em Berlim, pretende implementar um serviço inovador 
em suas lojas. Uma espécie de “miniestufa” ficaria disponível aos clientes com ervas e 

temperos variados que podem ser colhidos na hora e levados para casa.

A Infharm, empresa que desenvolveu a tecnologia, garante que no futuro será 
possível tornar uma fazenda orgânica inteira disponível aos consumidores finais.  
Entre os principais benefícios da ideia, estão o cultivo local, o aproveitamento de 
espaço (todos nos centímetros disponíveis são utilizados para o cultivo), o uso 
reduzido de água, fertilizantes e a não-necessidade de transporte.

O projeto piloto com temperos será implementado em uma das lojas da rede. Caso 
tenha bom resultado, pode se tornar popular em todas as outras unidades. Já há 

planos para oferecer também tomates e pimentões no mesmo esquema produtivo.

Quem procurar pelos produtos 
ISLA nos pontos de venda a partir 
de agora pode encontrar algumas 

mudanças na apresentação das 
nossas embalagens. Recentemente, 

a nossa linha PRO recebeu 
uma renovação visual e está 

de cara nova. Agora nossas 
embalagens estão mais 

modernas para acompanhar 
a inovação tecnológica das 

nossas sementes.

A linha Fertigarden de 
fertilizantes líquidos com 
base orgânica também 
ganharam novas 
embalagens. A linha 
contempla Fertigarden 
MULTIUSO, usado para 
todos os tipos de plantas, 
Fertigarden Flores que 
incentiva a floração e Fertigarden 
Orquídeas para manter as plantas bem nutridas antes da fase 
de floração.

NOvAS EmBALAgENS ISLA

novidAdes



proximos eventos do Agronegocio brAsileiro
• Hortitec
A ISLA estará presente na 23ª Exposição Técnica de Horticultura, Cultivo 

Protegido e Culturas Intensivas, a Hortitec. O evento ocorre do dia 22 a 24 de 

junho em Holambra, São Paulo. São esperados mais de 25 mil visitantes de 

todas as regiões do Brasil e uma presença massiva de empresas do setor da 

horticultura. Venha nos visitar!

Saiba mais em www.hortitec.com.br

Saiba mais em www.isla.com.br
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AcompAnhe A islA onde voce estiver

Muito além de material 
de cultivo e plantação, 
a Semente é parte de 
cada pessoa, cada 
indivíduo: Somos 
todos Sementes. 
Assim começa 
o livro lançado 
em abril que 
comemora os 60 
anos da ISLA. A 

publicação foge do “lugar 
comum” da documentação da trajetória 

da empresa e propõe ao leitor uma viagem lúdica 
pelo universo do campo e, sobretudo, pelo amor à terra. 
“O projeto é fruto de muito carinho por tudo o que cultivamos 

em todos esses anos. São histórias de centenas de pessoas 
que construíram e entrelaçaram caminhos que passaram 
diretamente pelas portas da ISLA” conta a presidente Diana 
Werner.  A páginas relembram a saga dos fundadores, 
Plínio e Dulce - avós de Diana – e também trazem contos 
sobre a terra, conversas com parceiros, ações sociais, dicas 
de alimentação saudável e muitas histórias que encantam 
até mesmo quem não tem contato com a agricultura.
“Este livro conta histórias. Algumas delas são reais; outras 
são ficções do início ao fim. E há também histórias que 
misturam as duas dimensões. Mas tudo é verdade. Estamos 
muito orgulhosos com o resultado desse projeto”, completa 
Diana. Entre as 135 páginas, contos e imagens incríveis 
emocionam e envolvem. Após a experiência, o leitor fica 
com a certeza de que a imortalidade é presente nos grãos 
e a terra molda a vida.

“somos todos sementes”: 60 Anos em prosA e verso


