“BOAS PRÁTICAS”1 DE CCA, NA MODALIDADE
VENDA NA EXPLORAÇÃO, NA União Europeia

Floriddia, Itália

Tipo de promotor: Agricultor Individual
Público-alvo: A Quinta Biológica Floriddia serve uma vasta gama de clientes, desde particulares a empresas
que operam principalmente no sector gastronómico, tais como restaurantes, pizzarias e pastelarias ou similares.
Os Grupos de Compras Solidárias (Gruppi di Acquisto Solidale – GAS), principalmente da região Toscana, são
também importantes clientes da quinta.

Tipo de produtos: Cereais e leguminosas de variedades regionais, produzidos em Modo de Produção
Biológico, vendidos na forma de grão, farinha, massas, pão e outros produtos de padaria, doces e salgados.

Tipos de pontos de venda 1) loja na exploração; 2) loja online.
Nº de Clientes: O maior volume de vendas é feito através de 50 GAS, 44 restaurantes e 38 pastelarias, que
adquirem frequentemente produtos na Floriddia. O número de clientes individuais é de difícil contabilização.

Horário:
De Segunda a Sábado das 9:00 h às 19:00 h e das 15:00 h às 19:00h
Domingo das 10:00 h às 12:30 h e das 15:00 h às 18:30 h

Onde
Localização: A Quinta Biológica Floriddia está localizada na Toscana, em Itália, entre as Colinas de Pisan de
Valdera, a 16 km de Peccioli e a 5 km de Villamagna di Volterra, a uma altitude de 150 metros acima do nível do
mar.
Sítio na Internet: www.aziendabiofloriddia.com

Quem
Os promotores de todas as atividades da Floriddia, desde a produção até à venda, são os irmãos Rosario e
Giovanni Floriddia, comprometidos em promover a sustentabilidade da agricultura e a proteção da
biodiversidade agrícola.

“Boa Prática” – Para efeitos do Projeto foi adotada a definição de “boa prática”, proposta pela FAO. De acordo com a FAO
(2016), “uma boa prática não é unicamente uma prática que é boa, mas uma prática que tendo sido aplicada permitiu alcançar
bons resultados e que é, por isso, recomendada como modelo. É uma experiência bem-sucedida, testada e validada, no sentido
amplo, que foi replicada e merece ser partilhada a fim de o maior número de pessoas a possa adotar.”.
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Contexto
A Floriddia foi fundada na década de 1960 pelo casal Giuseppe, oriundo
da Sicília, e Sabia, originária de Abruzzo, desenvolvendo-se
gradualmente com o trabalho e dedicação dos seus dois filhos Rosario e
Giovanni Floriddia. Em 1987, a quinta foi convertida para a Agricultura
Biológica e, a partir de 2006, deu-se início ao cultivo de variedades
tradicionais de cereais, as quais, em 2009, representavam a totalidade da
produção de cereais da quinta. Rosario Floriddia é o principal
responsável pela seleção e produção das sementes.
Com o objetivo de reter na exploração o valor acrescentado dos produtos,
os dois irmãos puseram em funcionamento, em 2006, um pequeno
moinho de pedra artesanal que viria a ser substituído, em 2010-2011,
Fonte: www.aziendabiofloriddia.com
por uma estrutura de moagem em pedra, equipada com um sistema de
seleção e limpeza de grãos de
última geração. Este sistema e a dedicação do moleiro - Giovanni
Floriddia, permitem obter uma farinha perfumada de elevada
qualidade. Ao mesmo tempo, foi construída uma cozinha, com um
forno a lenha, para produção de massas artesanais, pão e outros
produtos de padaria.
A criação do ponto de venda na exploração fez parte do processo de
integração de toda a fileira produtiva, tendo como objetivo
proporcionar aos consumidores produtos de alta qualidade a preços
acessíveis e receber a compensação justa por essa qualidade, o que
seria impossível usando os canais habituais de distribuição. A criação
de uma loja online surgiu como uma evolução natural para permitir
Fonte: www.aziendabiofloriddia.com
um maior alcance na captação de clientes.

Objetivos
Os principais objetivos da Floriddia, com a sua opção por circuitos curtos de distribuição, foram encontrar uma
alternativa ao escoamento através da grande distribuição, a prática de uma agricultura sustentável que respeite
a biodiversidade agrícola e promova as variedades tradicionais e a qualidade dos produtos alimentares que
essas variedades permitem obter.

Descrição da experiência
A Floriddia dispõe de 300 hectares de terra, onde se produzem diversas culturas, maioritariamente cereais e
leguminosas de variedades regionais, em Modo de Produção Biológico.
Após a colheita é feita a seleção e limpeza do material colhido. Os grãos
de cereais e de leguminosas podem ser vendidos diretamente ou
integrar um processo de moagem, originando farinhas com diferentes
composições. A farinha pode ser vendida diretamente aos clientes ou
transformada em diversos tipos de massas, em vários tipos e tamanhos
de pão(cozido duas vezes por semana em forno a lenha), ou em
bolachas e outros produtos de panificação. Estes produtos são vendidos
na loja da exploração ou na loja online onde também se encontra
disponível queijo produzido por um queijeiro parceiro.
Além da produção, transformação e venda, a Floriddia também
organiza cursos de padaria, visitas guiadas ao moinho e fábrica de
Fonte: www.aziendabiofloriddia.com
massas e diversas atividades para crianças: jogos ao ar livre, contacto
com animais domésticos, passeios de trator, jogos de futebol e voleibol,
entre outros. Tem também associada uma unidade de agroturismo.
Sob a gestão dos irmãos Floriddia, que gerem e trabalham na quinta, embora com funções distintas, outras dez
pessoas ajudam a manter tudo a funcionar, assegurando duas delas o funcionamento da loja e a expedição dos
produtos encomendados on-line. Um dos dois padeiros que trabalham na quinta é também o responsável pelas
entregas ao domicílio.
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Dificuldades
Quando começou a produzir variedades tradicionais de trigo não sabia como comercializá-las. A maior parte do
mercado assentava (e ainda assenta) na indústria agroalimentar e nas variedades convencionais. Foi preciso
criar redes e construir uma comunidade com outros agricultores que partilhavam os mesmos valores.

Resultados
Nas redes sociais os comentários são unânimes quanto à excelência das farinhas e dos outros produtos vendidos
na quinta. São recorrentemente referidas a paixão, a competência, o profissionalismo e a cordialidade como
características da Floriddia.

Perspetivas futuras
Investir em instalações dedicadas à degustação e, sobretudo, à educação e divulgação de métodos agrícolas
naturais, novos modelos nutricionais e novas formas de gestão agrícola, que podem ser úteis a outros e
contribuir para o crescimento e expansão de modelos de agricultura sustentável.

Informação adicional
Para conseguir manter vivas as sementes de variedades regionais, a quinta está associada à CTPB (Coordenação
de Produtores Orgânicos da Toscana), é certificada pelo organismo de controlo SOIL AND HEALTH e,
juntamente com várias explorações biológicas e biodinâmicas, coopera com a Rede de Sementes Rurais e com a
Faculdade de Agricultura de Pisa e Florença. Em conjunto, conseguem manter e melhorar um certo número de
variedades tradicionais de cereais.
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