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Mallmann investe em controle 
biológico de pragas e conquista 
mercado

Há mais de 20 anos, Nelson Mallmann está entre 
os três maiores produtores de tomate do Brasil. A 
história desse empreendedor, que verticalizou sua 
operação e investiu em técnicas inovadoras, é um 
exemplo para o agronegócio. Tudo começou com 
uma geada. O então atacadista Mallmann trocou 

o milho pelo tomate para suprir a demanda dos 
clientes no sul do país. As oportunidades aparece-
ram e o empreendedor investiu na importação de 
maquinário para a classificação dos tomates, no iní-
cio da padronização do produto no Brasil.
Alicerçado no conceito de respeito ao meio am-
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biente e à segurança do alimento, a Mallmann tem 
hoje sete milhões de pés de tomate, 1.500 colabo-
radores, produz dois milhões e meio de caixas/ano 
em 730 hectares, introduziu a cultura da variedade 
‘grape’ no país, fornece tomates para redes varejis-
tas de todo o país, exporta para Uruguai e Argenti-
na. Também tem produção de cereais.
Foi na fria tarde do dia 22 de julho, depois de uma 
forte geada que causou uma expressiva perda de 
produtos, que Nelson Mallmann nos concedeu 
essa entrevista.

Como a Mallmann virou referência para o mer-
cado?
É com muito trabalho e graças às práticas diferen-
ciadas e rastreabilidade, os processos produtivos e 
de classifi cação que atendem às normas de Boas 
Práticas Agrícolas e Boas Práticas de Fabricação-
para toda a linha de produtos Mallmann, uma ex-
celente logística para atender as maiores redes de 
varejo do país, uma equipe alinhada, investimentos 
constantes na melhoria de produtos e certifi cações 
nacionais e internacionais para garantir a seguran-
ça e a qualidade do nosso produto.

O Sr. é protagonista na formação do Grupo Vege-
tais Saudáveis. Pode explicar o que é esse grupo 
e seu propósito?
Queria reunir um grupo de produtores que, como 
eu, produzia FLV seguro e de qualidade. O Grupo 
Vegetais Saudáveis é a união de empresas respon-
sáveis e conscientes na produção de Frutas, Legu-
mes e Verduras, que utilizam processos produtivos 
baseados nas boas práticas agrícolas que praticam 
a entrega de alimentos seguros, com qualidade e 
garantia de origem. Esses produtores, das marcas: 
Agrivale, Fazenda Alvorada, L.A Ferreti, Fisher, Luca-
to, Luso Pêra, MNS, Mallmann e Tany, têm a mesma 
preocupação e nos unimos para desenvolver nos-
sos negócios com foco no investimento em pes-
quisa e tecnologia, sustentabilidade na produção, 
protocolos de segurança para homologar as em-
presas e os insumos agrícolas, e o uso de sistema de 
rastreabilidade dos alimentos, que permite acom-
panhar todo o processo de produção e distribuição 

para a segurança do alimento. Nosso grande ob-
jetivo é comunicar ao nosso consumidor sobre as 
boas práticas agrícolas e toda a nossa preocupação 
em levar o melhor alimento para a sua mesa.

Quais as certifi cações da Mallmann para o culti-
vo do alimento seguro?

A Mallmann tem certifi cações e reconhecimen-
tos por sua extrema preocupação com a rastrea-
bilidade de seus produtos, tanto que os produtos 
têm um código de rastreabilidade na embalagem. 
Isso torna mais transparente a relação em todos os 
elos da cadeia e faz do consumidor fi nal um dos 
maiores benefi ciários, já que também pode fazer 
avaliações e deixar comentários para o produtor 
do lote consultado. A Mallman tem as certifi cações 
de Qualidade de Origem do GPA; o HACCP para o 
controle de perigos físicos, químicos e biológicos; 
e a Global G. A. P. Certifi cação da Organização In-
ternacional Agropecuária (IOB) que rege a norma 
mundial de Boas Práticas Agrícolas, que confere a 
rastreabilidade, técnicas de produção, o uso contro-
lado de defensivos químicos, preservação do meio 
ambiente e recursos naturais, aspectos higiênicos 
de não-contaminação química, física e biológica e 
preservação social com ambiente de trabalho ade-
quado. Em 2018, recebemos o reconhecimento da 
Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) 
pelo desempenho no Programa de Rastreabilidade 
e Monitoramento de Alimentos (RAMA).
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Como manter o alimento seguro, livre de resí-
duos, com rastreabilidade e manter a sustenta-
bilidade na produção?
A produção da Mallmann está alinhada com os 
princípios de segurança alimentar, com profissio-
nais - agrônomos, técnicos agrícolas e consultores 
- responsáveis pelas análises em cada unidade de 
produção, aplicando técnicas modernas e menos 
impactantes ao meio ambiente.
Os tomates Mallmann são produzidos com total 
adequação à legislação brasileira para segurança 
do alimento, utilizando produtos biológicos e com-
postagem orgânica no plantio, com diminuição do 
uso de insumos agrícolas convencionais.
O FLV está passando uma grande transformação 
pela qualidade. Ainda há muita informalidade, mas 
há empresas preocupadas com toda a cadeia de 
produção. Em três ou quatro anos, teremos gran-
des marcas de alta qualidade.

A Mallmann é pioneira no investimento em biode-
fensivos, integra o Projeto MIP EXPERIENCE. Qual 
a relevância de estar engajado neste projeto?
Há nove anos, fazemos o controle biológico e bio-
defensivos. Começamos com uma técnica japone-
sa de agricultura orgânica e artesanal. Foi dando 
certo e, aos poucos, replicamos a aplicação de pro-
dutos biológicos para toda a produção.
A Mallmann é parceira do projeto MIP Experience, 
um Programa de Manejo Integrado de Pragas que 
permite usar biodefensivos macrobióticos e micro-
bióticos que não deixam resíduos, não afetam a 
polinização, a biodiversidade, agem somente nos 
alvos específicos necessários, e tem eficiência com-
provada na segurança do alimento.
O consumidor quer qualidade! Fidelizar o cliente 
não pode ser só com preço. A preocupação do con-
sumidor com a sua segurança alimentar, a origem 
do alimento, a rastreabilidade e as pessoas envolvi-
das na elaboração do alimento perecível, como FLV, 
fazem a diferença.

Como é feito esse manejo integrado de pragas?
De forma muito simples: a tecnologia aplicada é 
usar ativos biológicos e ácaros, para neutralizar 

problemas de pragas na planta, diminuindo o uso 
de químicos, como se faz com o calendário tradi-
cional. Sofremos muita pressão para não usar bio-
lógicos, mas acreditamos que o alimento é aquele 
que atende a legislação brasileira, com uso racional 
de produtos químicos permitidos para a respectiva 
cultura. Os resultados aparecem e temos que insis-
tir nessa técnica de manejo integrado de pragas. 
Nas estufas Mallmann, que possuem certificação 
GlobalGap, estamos há 18 semanas sem uso de 
químicos. Logo, poderemos usar o argumento em 
nossas embalagens de “livre de agrotóxico”.

Por que o produtor ainda não utiliza o manejo in-
tegrado de pragas?
Ainda é por causa do investimento, a comodida-
de de manter o manejo tradicional, muitas vezes 
com aplicação de químicos sem necessidade. Hoje, 
há tecnologias que fazem o monitoramento das 
pragas nas plantas. Também há como combater 
aquele problema com o manejo de biodefensivos. 
A economia ocorrerá com a diminuição do uso de 
produtos químicos e, consequentemente, com a 
obtenção de um produto mais saudável, com pos-
sível valorização por parte do consumidor final.

Por que o produtor ainda não consegue ser re-
munerado como deveria pelos seus esforços e 
boas práticas no campo?
Não nos comunicamos bem. Veja o que aconte-
ceu na pandemia. Não faltou comida na mesa do 
brasileiro. Tivemos que nos adaptar para acolher e 
proteger o colaborador que não deixou de plantar 
e colher. Abastecemos os varejistas e a população, 
temos FLV para comprar em todos meios de ven-
das – feiras, supermercados, empórios, e-commer-
ce. As pessoas precisam de arroz, feijão, vegetais, 
legumes, frutas e proteína para se nutrir.
A mídia não mostra o que fazemos e como é deli-
cado o plantio de FLV. O consumidor não fica sa-
bendo do intenso esforço do produtor, dos investi-
mentos em inovação e novas tecnologias. A mídia 
informa o que subiu de preço – o tomate até já foi 
vilão. Com as geadas de julho, teremos redução de 
quantidade e aumento de preço, mas ninguém vai 
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mostrar que perdemos plantações inteiras e prejuí-
zos físicos e financeiros.
Uma pesquisa da Esalq mostra que o produtor fica 
com 28%, o atacadista com 8% e o varejo com 66% 
do valor da colheita. Deveria ser o inverso! O contex-
to é esse. O produtor planeja um ano antes da safra, 
procura linhas de crédito, pois é uma engrenagem 
que não pode parar.

Quais os desafios de aumentar a produtividade e 
sustentabilidade na produção?
Produtividade e sustentabilidade andam jun-
tas para o equilíbrio do produtor. A produtividade 
deve estar alinhada à rentabilidade. O produtor 
deve usar as tecnologias de plantio, economia de 
água e energia, investir em logística com eficiência 
para diminuir perdas, escolha correta de sementes, 
plantio em regiões e épocas corretas. No caso da 
sustentabilidade, é preciso se adequar para o uso 
racional dos recursos naturais, como: gotejamento, 
energia solar, estufas ou técnicas no campo que di-
minuam o uso de recursos.

Como as mudanças climáticas impactam o 
produtor?
Esse é um tema que precisa ser discutido, entrar na 
pauta do planejamento de produção. Me lembro 
que no sul, há 20 anos, a seca durava três ou quatro 
anos. Hoje não é tão severa. A erosão, o refloresta-
mento, a preservação das nascentes, reserva flores-
tal, a manutenção da fauna devem fazer parte das 
preocupações do planejamento dos produtores.
Esses índices de sustentabilidade são relevantes 
para conseguir financiamentos, ESG, negociação de 
seqüestro de carbono, mas – acima de tudo – para a 
manutenção equilibrada do empreendimento.

A Mallmann tem projetos de aumentar seus pro-
jetos de sustentabilidade?
Sim. Estamos sempre procurando melhorias. Te-
remos uma usina solar para suprir as estufas e a 
classificadora. Aumentaremos o uso de compostos 
orgânicos e diminuiremos ao mínimo o uso de quí-
micos. Temos depósito com capacidade de 4 mil 
m³ de água, captadas pelas chuvas, que nos per-
mite ser auto-suficientes no nosso Packing House. 

Investimos em uso de resíduos orgânicos para a fa-
bricação de compostagem orgânica com ativação 
biológica (Bokashi), contribuindo para a recicla-
gem, para a melhoria do solo e para a obtenção de 
um fruto mais saudável e sustentável.
A empresa se preocupa com o impacto social da 
horta comunitária para nossos colaboradores, que 
hoje abastece hospitais e creches da nossa região. 
Também desenvolvemos um trabalho de licencia-
mento, com a marca Senninha, que chega às crian-
ças, incentivando a alimentação saudável com to-
mate saboroso.

Qual seu recado para o agricultor usar tecnolo-
gias de baixo impacto ambiental e adoção ao 
Manejo Integrado de Pragas?
Inovação com parcerias é um dos segredos da Mall-
mann. O mercado demanda novidades e é preciso 
ouvir o consumidor. O produtor de FLV deve se pre-
parar para o futuro, que está cada vez mais próximo.
Nossa visão empresarial é focada no respeito aos 
fornecedores, produtores, distribuidores, varejo e 
principalmente ao consumidor, com a missão de 
entregar um produto de qualidade e seguro. Valo-
res que fazem o Grupo Mallmann um dos maiores 
da indústria de FLV. Por isso, usar o manejo integra-
do de pragas deve entrar no radar de todo agricul-
tor porque em cinco anos, no máximo, a agricultura 
sem agrotóxico será de grande escala e é um cami-
nho sem volta. O consumidor vai exigir FLV sem re-
síduos químicos, com qualidade e mais saborosos.
Hoje sete milhões de pés de tomate, 1.500 colabo-
radores, produz dois milhões e meio de caixas/ano 
em 730 hectares, introduziu a cultura da variedade 
‘grape’ no país, fornece tomates para redes varejis-
tas de todo o país, exporta para Uruguai e Argenti-
na. Também tem produção de cereais.
Foi na fria tarde do dia 22 de julho, depois de uma 
forte geada que causou uma expressiva perda de 
produtos, que Nelson Mallmann nos concedeu 
essa entrevista.

José Nelson Mallmann
CEO
Grupo Mallmann


