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Introdução 

 

O caminho percorrido por um alimento na cadeia de suprimentos até alcançar a mesa do 

consumidor é longo. Nesse trajeto, o alimento é submetido ao processo de colheita, 

manuseio, armazenamento, deslocamento logístico bem como aos sistemas de 

padronização, legislação e inspeções. As estimativas da Food and Agricultural 

Organization of the United Nations (FAO) sugerem que, ao longo dessa jornada, 1/3 de 

todo o alimento produzido é desperdiçado. Entretanto, ainda é preciso avançar no 

entendimento de onde e como esse alimento é desperdiçado. Sendo assim, faz-se 

necessário o desenvolvimento de ações específicas para a redução do desperdício de 

alimentos em cada agente da cadeia. Estas ações podem vir de diferentes stakeholders 

da cadeia. Nota-se, durante as últimas duas décadas, o surgimento e crescimento da 

governança privada envolvendo também stakeholders nas decisões e estratégias das 

empresas. A governança privada substitui o papel da regulação pública e pode assumir 

diferentes formas, como as práticas que regem as relações da cadeia com o meio 

ambiente; códigos de conduta definidos por organizações não governamentais (ONGs); 

ou selos e certificações que apoiam as demandas dos consumidores por determinadas 

categorias de produtos, como os alimentos orgânicos, ou mesmo a redução do 

desperdício de alimentos ao longo da cadeia. Dessa forma, buscando minimizar o 

desperdício de alimentos e, indo além da segurança do alimento em si, maximizar os 

benefícios para a sociedade, faz-se necessário o aprofundamento do sistema de 

governança e gestão da cadeia de valor agroalimentar, especialmente no que tange ao 

estabelecimento relações mais equilibradas entre produtores e atacadista/distribuidores/ 

redes de varejo. O desperdício de alimentos deve ser abordado numa visão sistêmica, 

com participação ativa dos agentes e stakeholders. A redução do desperdício na cadeia 

alimentar traz uma série de benefícios sociais, pode-se destacar o aumento da renda de 



pequenos produtores (agricultores), diminuição da fome e consequente avanço da 

segurança alimentar da sociedade; visto que padrões privados influenciam produtores de 

forma a privilegiarem a qualidade e a segurança dos alimentos produzidos. Nesse 

sentido, o problema de pesquisa é norteado pelas seguintes questões: de que forma 

minimizar a perda de alimentos na produção agrícola e maximizar benefícios 

sociais?  

Este trabalho preliminar foca no elo considerado mais frágil da cadeia agro-alimentar, 

os produtores rurais. Especificamente, a pesquisa foi realizada com produtores de 

hortifrutigranjeiros da região metropolitana de São Paulo. Os produtores são um grupo 

heterogêneo e frágil comparado aos outros agentes da cadeia, como o grande varejo. A 

redução da perda da produção de hortifrutigranjeiros pode elevar a renda do produtor e 

mantê-lo na atividade em área rural. Para isto, é necessário conhecer os diferentes perfis 

destes produtores e propor ações a serem desenvolvidas pelos stakeholders da cadeia 

para capacitá-lo em relação às perdas de alimentos. Ao estudar as causas do desperdício, 

é importante entender o contexto, já que há diferenças substanciais nesta questão entre 

países desenvolvidos e em desenvolvimento (Gustavsson et al,. 2011). 

Este artigo, além desta seção introdutória, segue com uma discussão da literatura sobre 

padrões alimentares e gestão do desperdício de alimentos em cadeias de suprimentos. A 

seção 3 descreve o método do estudo e na seção 4 são apresentados os resultados da 

pesquisa. Finalmente, as considerações finais e sugestões para novos estudos são 

discutidas na seção 5. 

 

Discussão da literatura 

 

As iniciativas do setor privado para definição e monitoramento de padrões buscam uma 

governança nacional ou transnacional que complemente/substitua ou responda a 

regulamentação pública.  Estes padrões podem ser desenvolvidos por uma organização 

especializada na definição de padrões, por uma associação setorial, por um grupo de 

empresas ou pelos diferentes agentes e stakeholders envolvidos numa cadeia de 

suprimentos. As iniciativas do setor privado são de adoção voluntária, mesmo que em 

alguns casos o poder econômico de um agente signifique que ela seja adotada de forma 

ampla como critério de entrada em determinado mercado. Estas iniciativas podem 

assumir diferentes formas, como linhas gerais, códigos de conduta, padrões e sistemas 



de certificações. No escopo deste artigo, a denominação a ser utilizada será padrões 

(standards). 

 

Henson e Humphrey (2010) apontam três principais variações de padrões aplicados 

globalmente em cadeias agroalimentares. O primeiro identificado é o padrão individual, 

este é desenvolvido por organizações individuais, geralmente representadas por grandes 

varejistas, que aplicam as normatizações ao longo de suas cadeias. Esses padrões são na 

maioria das vezes comunicados aos consumidores por meio da criação de marcas e selos 

nos próprios produtos. Os padrões coletivos nacionais, por sua vez, são desenvolvidos 

por organizações coletivas, como associações industriais e ONGs. As organizações 

podem representar os interesses de entidades comerciais, como varejistas, processadores 

ou produtores, ou ainda organizações não governamentais. Tais entidades podem adotar 

ou não as normatizações. No caso dos padrões coletivos internacionais, o cenário é o 

mesmo, a diferença é que esses padrões serão adotados e implementados 

internacionalmente. 

 

O interesse pelo ganho de competitividade e a busca dos agentes e stakeholders de 

cadeias agroalimentares pelo desenvolvimento de novas especificações traz um novo 

panorama às cadeias, como a da carne bovina, que possui uma dinâmica inovadora 

consideravelmente baixa. O surgimento de normas e padrões inovadores pode garantir a 

sustentabilidade de organizações individualmente ou de cadeias como um todo.  Henson 

e Humphrey (2010) classificam em duas categorias distintas os padrões em cadeias 

agroalimentares: padrões de gestão de risco e padrões de diferenciação do produto. Os 

agentes de cadeias agroalimentares podem priorizar diferentemente os objetivos de 

gestão de risco ou diferenciação de produto e utilizar formas de padrões distintas para 

alcançar esses objetivos. Segundo os autores, é possível categorizar a grande maioria 

dos padrões privados dentro dessas duas seções. Os padrões de gestão de risco visam 

assegurar que o produto está de acordo com critérios mínimos requeridos para um 

produto e/ou processo. Por outro lado, padrões que diferenciam o produto ou a empresa 

são aqueles percebidos pelos consumidores finais. 

O primeiro caso é geralmente identificado em atributos de segurança alimentar, no qual 

as necessidades mínimas devem ser especificadas por regulamentações e são pouco 

perceptíveis ao consumidor final. A diferenciação aí é representada em nível mínimo. 



No caso da qualidade organoléptica 1  do produto, o quadro se reverte, tendo a 

diferenciação como fator-chave, pois é diretamente perceptível ao consumidor final. 

Logo, baseando-se em influência de atributos, os padrões de gestão de risco e de 

diferenciação de produto em uma cadeia agroalimentar divergem entre si (figura 1). 

 

Figura 1: Representação dos padrões privados na gestão de risco e diferenciação 

através de atributos 

 

Fonte: Henson e Humphrey (2010, p. 11) 

 

Os autores caracterizam os padrões de gestão de risco como coletivos, propostos 

por setores varejistas e caracterizam-se por serem business to business. Exemplos 

são o Ethical Trade Initiative (ETI), GlobalGAP, o SQF 1000/2000, entre outros. Já 

os padrões de diferenciação podem ser coletivos ou individuais (empresa), 

propostos por produtores ou ONGs e são visíveis aos consumidores finais. 

Exemplos são as certificações de produtos orgânicos e fair trade  e as certificações 

privadas como produção sustentável da Nespresso, entre outras (quadro 1). 

 

 

 

 

                                                             
1  Propriedades organolépticas são as características dos objetos que podem ser 

percebidas pelos sentidos humanos, como a cor, o brilho, o sabor, o odor e a 
textura (FOODPROCESSING, 2011). 



 

 

 

Quadro 1: Características dos padrões de gestão de risco e diferenciação de 

produtos 

CARACTERÍSTICAS 
PADRÕES DE 

GESTÃO DE RISCO 

PADRÕES DE 

DIFERENCIAÇÃO DE 

PRODUTO 

Instituições 

preponderantes 
Coletivos Coletivos/Individuais 

Setores preponderantes Varejo Produtores/ONGs 

Cobertura Geográfica Supranacional 
Predominantemente nacional ou 

sub-nacional 

Visibilidade p/ 

Consumidores 

Invisíveis: Business to 

business 

Visíveis: Apresentados através de 

selos/marcas 

Fonte: Henson e Humphrey (2010, p. 13). 

 

A privatização de padrões vem sendo estruturada pela mudança natural das 

regulamentações públicas e pelo interesse em estratégias competitivas de organizações 

formadas por varejistas, produtores e ONGs. O governo e associações de países em 

desenvolvimento também devem ser adicionados a essa lista de agentes interessados no 

futuro e nas tendências reservadas às normatizações. No que tange ao padrão de 

diferenciação de produto, a tendência é que o uso de alguma forma de selo/certificação 

sustentável seja empregado gradativamente como base da competitividade de mercado. 

Entretanto, os padrões de diferenciação também estão ligados aos padrões estéticos dos 

alimentos, que fazem que compradores demandem por padrões de formato, cor e 

aparência que não tem relação com aspectos nutricionais. Desta forma, parte da perda 

do alimento se dá por padrões ditados pelo varejo que resultam em produtos que não 

chegam aos canais de distribuição por não atenderem aos padrões estéticos (são 

considerados “feios” ou imperfeitos). 

 A proposta de um framework ligando a estrutura das cadeias agroalimentares globais e 

o desenvolvimento e instituição dos padrões privados permite o melhor entendimento 

sobre as relações entre produtores e compradores, como citado anteriormente, varejistas 

e fabricantes de alimentos, destacando quatro formas de estruturas. Esse framework 



também permite analisar a relação entre os atores que compõem as cadeias globais pela 

forma como se relacionam e a estrutura dessas cadeias. A Figura 2, desenvolvida por 

Lee, Gereffi e Beauvais (2012) apresenta esses elementos e suas principais 

características. O framework na figura 2 sintetiza as formas de relação e as 

características dos padrões privados instituídos pelas grandes organizações (empresas) 

que controlam as cadeias e foca em duas dimensões do sistema:  

Figura 2: Estrutura das Cadeias Globais e Padrões Alimentares 

 

 

 

Fonte: Lee, Gereffi e Beauvais (2012) 

 

A governança em si é mais do que coordenação da atividade produtiva ao longo da 

cadeia, pois há um envolvimento proativo entre os participantes de uma cadeia de valor. 

Quanto maior for a participação dos stakeholders cujos interesses são afetados, mas que 

não tem voz no processo de definição das regras, maior tende a ser o déficit democrático 



na regulação privada (BÜTHE, 2010). Em iniciativas multi-stakeholder, a forma ou 

sistema de governança é uma das características que as diferenciam dos demais tipos de 

relações, que incluem outras formas de cooperação interorganizacionais, movidas por 

questões específicas, que podem ser demandadas pelo ambiente externo ou por uma 

ação estratégica desenvolvida a partir de um dos atores envolvidos na iniciativa. Alguns 

destes atores (como produtores agrícolas) tem menos poder e representatividade na 

cadeia e acabam sendo excluídos de suas atividades pelos altos custos em atender aos 

padrões privados ditados pelo varejo de alimentos. 

 

Formas de estudar desperdício de alimentos 

 

Ao longo da última década, as tendências mais destacadas na cadeia agroalimentar 

global têm sido o aumento da qualidade dos produtos e a preocupação em expandir a 

segurança alimentar privada, mudando as regras do jogo tanto para as organizações 

processadoras como para os produtores (OUMA, 2010). Tsolakis et al. (2014) 

complementam, por meio de sua pesquisa, que recentemente a preocupação da indústria 

agroalimentar voltou-se para o gerenciamento da cadeia de suprimentos como um 

conceito chave de sua competitividade. Essa ideia adveio de um conjunto de 

procedimentos, tais como a rápida evolução da produção agrícola, a preocupação dos 

consumidores com produtos saudáveis, a regulamentações governamentais de segurança 

alimentar e a qualidade dos alimentos. 

Apesar da redução da perda e desperdício de alimentos ser considerado essencial para 

melhorar a segurança alimentar e nutricional e reduzir pressões sobre os recursos 

naturais, ainda há muita inconsistência na forma de mensurações (Timmermans et al. 

2014; Chaboud & Daviron, 2017). Chaboud (2017) afirma que, historicamente, frutas e 

vegetais não tiveram registros de suas perdas por serem frágeis e terem alto teor de 

umidade, o que representa um desafio, ainda mais em países com clima tropical. Sem 

poder entender quais são os principais fatores de perda, consequentemente é difícil de 

apontar prioridades e propor ações aos diferentes agentes e stakeholders para sua 

redução. 

Mena et al (2011) avaliam que existem três causas distintas para desperdício entre 

produtor-varejo: a) tendências de mercado b) causa naturais c) gestão. Causas naturais 

podem ter seus efeitos reduzidos com técnicas de gestão de prevenção e mitigação de 

riscos. As tendências de mercado dependem de uma conscientização do consumidor 



para consumo de frutas/vegetais imperfeitos, fora do padrão. Este tipo de flexibilidade 

certamente levaria a menor perda por parte do produtor. Já competências de gestão 

podem ser transferidas por meio de capacitação e treinamento dos produtores sobre 

colheita, manuseio, armazenamento e transporte até o canal de distribuição. 

Algumas metodologias de gestão da qualidade, como value stream mapping (VSM) tem 

sido utilizada na redução de desperdícios e perdas. VSM é uma ferramenta que permite 

o entendimento do fluxo de informações e materiais e envolve identificar sete 

desperdícios enxutos (defeitos, superprodução, processamento inapropriado, estoque 

desnecessário, transporte e espera) com aplicação de melhorias (De Steur et al., 2016). 

É uma metodologia interessante para alimentos processados e intra-organizacional, sem 

focar nos relacionamentos inter-organizacionais da cadeia. 

Neste estudo, abordam-se questões ligadas a governança de cadeia e estabelecimento 

dos padrões e como eles podem influenciar no tipo de desperdício de alimentos no elo 

da produção agrícola. 

 

Método 

 

O método é qualitativo, com realização de observação local e entrevista 

semiestruturadas com 5 cooperativas e 6 produtores dos seguintes produtos hortícolas 

na região conhecida como cinturão verde (Mogi das Cruzes e Ibiúna) em São Paulo: 

alface, couve-flor, repolho, (INPC, Brasil). Estes três produtos estão dentro da mesma 

categoria, ou seja, baixo prazo de validade no armazenamento e na prateleira (short 

storage and shelf-life). Nesta etapa preliminar da pesquisa, as entrevistas foram 

analisadas e os produtores divididos em dois grupos com características específicas de 

porte e mercado que resultam em diferentes fontes de perdas e desperdícios dos 

produtos.  

A definição e a descrição do método de pesquisa ajudam o pesquisador a compreender o 

seu delineamento, direcionando ações de investigação dentro de suas características de 

compreensão, coleta, análise e interpretação dos dados. A pesquisa pode ser 

caracterizada quanto à sua abordagem, método de pesquisa, à finalidade e à dimensão 

do tempo. 

As abordagens de pesquisa podem ser qualitativas, quantitativas ou a combinação das 

duas, tornando-se quali-quantitativas (Eisenhardt, 1989). A primeira tem o objetivo de 

alcançar uma compreensão profunda de uma situação (CRESWELL, 2003). Richardson 



(2009) acrescenta que pode ser definida como uma tentativa de compreensão detalhada 

dos conceitos e das características situacionais expostos por atores envolvidos na 

pesquisa. A segunda procura quantificar e generalizar os resultados de uma amostra 

para a população, trabalhando com amostras representativas (Malhotra, 2001). E a 

terceira envolve os dois procedimentos, sendo considerado um modelo novo e ainda em 

desenvolvimento quanto à forma e ao conteúdo (Creswell, 2003). 

Para atender aos objetivos propostos neste estudo, foi utilizada a abordagem qualitativa, 

proporcionando um estudo mais detalhado do problema em evidência. Richardson 

(2009) menciona que os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem 

descrever a complexidade de um determinado problema, analisar a interação de certas 

variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais. 

Também se considera que a pesquisa qualitativa é a mais adequada, uma vez que 

procura delinear a complexidade de determinada ocorrência, entender os processos 

dinâmicos e estudar a interação das variáveis (Richardson, 2009), que é o caso da 

compreensão sobre os motivos da perda de produção agrícola no elo do produtor e 

propor formas de redução. Outro fator para que este estudo seja considerado uma 

pesquisa qualitativa, dá-se pelo fato de estar sendo realizado sem o emprego de 

amostras representativas da população e por não objetivar generalização estatística. Os 

dados qualitativos serão oriundos basicamente das entrevistas de campo, sítio eletrônico 

das empresas, manuais internos e documentos textuais. 

Para definir os entrevistados, primeiramente foi feita uma pesquisa exploratória a fim de 

identificar o objeto de estudo. Isso ocorreu por meio de entrevista semiestruturada junto 

aos membros de organizações ligadas à produção de hortifrutigranjeiros do estado de 

SP. Os dados levantados possibilitaram identificar que um grupo de produtores 

localizados na região do Cinturão Verde, que inclui os municípios de Mogi das Cruzes e 

Ibiúna, produtores de hortifrutigranjeiros, suas percepções sobre desperdício e suas 

causas.   

A partir da definição do grupo de produtores, procurou-se identificar outros  agentes e 

stakeholders envolvidos na cadeia agroalimentar. A forma de coleta deu-se por meio do 

sistema chamado bola de neve, por intermédio do qual o pesquisador pede ao 

entrevistado uma indicação de outros membros que possam fazer parte da pesquisa, de 

modo a se aumentar o número de agentes entrevistados (Malhotra, 2001).  Este artigo 

apresenta somente os resultados dos produtores, já que a pesquisa ainda está em 

andamento. 



Quanto à finalidade da pesquisa, pode ser considerada descritiva ou exploratória. 

Classifica-se como descritiva quando os estudos procuram investigar e descobrir 

atributos de um determinado fenômeno. Esse tipo de pesquisa pode ser empregado para 

identificar e obter informações sobre as características de uma determinada questão ou 

problema, e também para adotar como objeto de estudo um determinado caso, um grupo 

ou apenas um indivíduo (Richardson, 2009; Collins; Hussey, 2005). Quando 

denominada de exploratória, segundo Malhotra (2001), proporciona o entendimento do 

problema enfrentado pelo pesquisador, tem pouca preocupação com a 

representatividade dos dados, aparece com amostras reduzidas e geralmente utilizadas 

em abordagens qualitativas. Collins e Hussey (2005) complementam, por meio de seus 

estudos, que o objetivo da pesquisa exploratória é desenvolver, esclarecer, compreender 

e modificar ideias e conceitos que possam servir de apoio para a elaboração de um 

problema. 

Para a análise dos dados, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, que compreende 

um conjunto de técnicas de investigação, adotando procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição de conteúdo das mensagens sobre um determinado tema, cuja 

finalidade é interpretar as ideias e, após, categorizá-las tematicamente (Bardin, 2009). 

Flick (2009) destaca que esse método se constitui como um procedimento clássico para 

analisar o material coletado, evidência de que não importa a origem do material. Cooper 

e Schindler (2014) complementam essa assertiva, destacando que é uma maneira 

flexível para mensurar o conteúdo semântico do discurso, relato e informação das 

entrevistas. 

A técnica da análise de conteúdo compõe-se de três etapas: a pré-análise, quando é 

efetuada a organização do material coletado; o segundo momento, que se ocupa da 

exploração do material, é quando as informações serão categorizadas por semelhança, 

em função de características comuns; e a terceira etapa, que trata dos resultados e da 

interpretação dos elementos colhidos (BARDIN, 2009).  

Para o desenvolvimento do presente estudo, realizou-se uma análise preliminar dos 

dados coletados a partir das entrevistas, para estabelecer as categorias-chave. Esta etapa 

é apresentada neste artigo. Destaca-se que esta pesquisa ainda está em andamento . 

 

Resultados 

A coleta iniciou identificando os principais stakeholders e agentes que atuam na 

produção hortifrutigranjeira, aproximadamente 33 associações e cooperativas estão 



sediadas na região. A região tem vocação produtiva para plantação de hortícolas, com 

predominância do alface, rúcula e agrião, mas também há plantações de couve-flor, 

repolho. O plantio de cogumelos, flores ornamentais, frutas (caqui e nêspera) também é 

grande na região. A venda da produção (em torno de 60%) é principalmente para cidade 

de São Paulo. Uma breve descrição de stakeholders que atuam na região é apresentada a 

seguir: 

CATI é uma coordenadoria que desempenha um papel de assistência técnica e 

burocrática para os agricultores, fornecendo orientações como acesso a programas do 

governo e políticas públicas, bem como agindo na conscientização de regulações e leis. 

O CATI é responsável pela denominada região de Mogi das Cruzes, que compõe 12 

municípios, alguns com maior aptidão agrícola como (Mogi das Cruzes, Guararema, 

Suzano, Salesópolis, Biritiba mirim, Santa Isabel e Aruja) e outros com menor aptidão 

agrícola (Poa, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaqecetuba, Rio Grande da Serra e Ribeirão 

Pires), essa menor aptidão agrícola é justificada pelos entrevistados pela pressão da 

expansão urbana, já que são municípios mais próximos do município de São Paulo.  

Sindicato rural - atua na parte burocrática e defesa de interesses como cadastramento 

ambiental rural p/ produtores, em Mogi das Cruzes tem ações de extensão no campo 

para combater desperdício. 

CAISP - Cooperativa agropecuária de Ibiúna, destaca-se que essa tem porte grande, sua 

distribuição é feita para o grande varejo, sendo alguns deles: o Carrefour, 

Supermercado Sonda, e etc. A cooperativa foi fundada em 1995 e a partir de 1998 

começou-se a acessar o mercado varejista, tudo era feito pela produtores unidos, e 

depois foi-se contratando profissionais até chegar no modelo que é hoje, dividida por 

departamentos como área comercial, marketing, recursos humanos, e a área técnica à 

qual ele é responsável. Eles já contrataram uma consultoria para analisar os desperdícios 

na sede e constataram que há algumas causas, destacou-se que a área de gestão em toda 

a cadeia influencia no desperdício, gestão relacionada ao controle da gôndola, a gestão 

de armazenamento, eles veem o desperdício no campo como o de menor fator. A 

cooperativa é quem faz a seleção dos produtos, os critérios de qualidade, o 

beneficiamento e a distribuição. Eles são preocupados com o padrão e como o cliente 

final enxerga o seu produto na gôndola, isso relacionado à aparência, tamanho, e 

percepção de custo-benefício para o consumidor. Há uma forte mecanização e 

tecnologia envolvida na cooperativa, inclusive de vendas, que permite que os produtores 

colham seus produtos duas vezes por dia, esse é um sistema desenvolvido por eles 



mesmos. Eles entregam o produto higienizado e embalado, ou seja, beneficiado, que 

tem alta representatividade na empresa, percebeu-se que tanto os produtores cooperados 

quanto a própria cooperativa são grandes e bem mecanizados, na visita ao 

processamento percebeu-se que há pontuais casos de perdas, produtos visivelmente 

bons para o uso, entretanto, para o grande varejo não é utilizado, voltando para 

compostagem no campo. 

COPHIR - Cooperativa dos produtores hortifrutigranjeiros de Ibiúna e região. Essa 

cooperativa é pequena e há uma concentração de funções em poucas pessoas. Os 

cooperados são pequenos produtores que fornecem basicamente para com organizações 

ligadas a igreja, na região de Osasco e na zona leste da grande São Paulo, então as 

ONGs ligadas às igrejas que administram creches e escolas, são, portanto, os 

consumidores para quem a cooperativa presta serviços. Eles se tornaram cooperativas 

para emitir notas para cumprir as exigências das prefeituras e de vendas direta. 

 

Com base nas entrevistas e visitas aos stakeholders e produtores, uma análise preliminar 

apontam dois problemas distintos que ocasionam em perda relacionados ao porte dos 

produtores de hortifrutigranjeiros da região. A seguir, são caracterizados os dois tipos 

de produtores. 

 

Pequenos produtores -  produtores com no máximo, 16 hectares, produção manual, 

com pouco maquinário. Os canais de comercialização variam (Ceasa, atravessadores, 

PNAE, chefes de cozinha, feiras locais, entre outros). Isto traz uma incerteza sobre a 

venda, e os produtos não vendidos são descartados, deixados na própria terra, triturados 

e utilizados como adubo. O clima e a falta de escoamento da produção foram destaques 

como sendo os principais problemas na região que favorece a perda. Quando 

questionados sobre as perdas, produtores consideram um risco inerente a produção. A 

perda no plantio, com mudas de baixa qualidade ou baixo rendimento, não é vista como 

perda.  Quanto a perda na colheita, essa eles têm consciência do prejuízo, segundo eles é 

nesse processo que ocorre a maior perda, a falta de mercado consumidor é a principal 

causa da perda. “Às vezes não vale nem a pena colher, pois não tem quem compre, ai 

deixamos na terra mesmo, vira adubo”. Eles não têm nenhum curso ou orientação, por 

parte da prefeitura ou cooperativa, em combate a perda e desperdício.  

Em resumo, ficou claro que a perda no campo é considerada normal e inerente a 

atividade. Sendo justificada pela falta de planejamento, onde se planta mais do que é 



possível vender, e também por falta de organização dos pequenos agricultores da região, 

que concentram sua produção nos mesmo produtos, não diversificando a produção o 

mercado não consegue absorver. E por fim a falta de acesso a novos mercados. 

Ressaltaram que Ibiúna representa 70% de produção de folhosas do estado, além 

disso, em média 47% das folhosas e legumes comercializadas pela CEAGESP/CEASA 

são oriundas de Ibiúna.   

Produtores membros da cooperativa de pequenos produtores da região de Ibiúna 

têm forte relação com o governo local, ou seja, sua principal atividade é entregar 

produtos para a merenda escolar pelo convênio com a PNAE - Programa Nacional de 

Alimentação Escolar. Eles são fornecedores para 2 prefeituras, sendo essas entregas 

feitas semanalmente para as escolas. Foi relatado que há um processo de seleção dos 

produtos ainda dentro da fazenda, após chegar à cooperativa, eles fazem uma segunda 

seleção, bem como montam as entregas para as escolas que é feita por transporte 

terceirizado, ao chegar na escola a nutricionista avalia os produtos e libera ou não para o 

consumo. Os entrevistados afirmaram que se o produto não for aprovado pela 

nutricionista eles voltam para a cooperativa e consequentemente são devolvidos aos 

produtores, em que não se tem certeza acerca do que é feito com os produtos, mas 

sugerem que seja feita compostagem com os mesmos. 

Os produtos são in natura Estes produtores são mais vulneráveis as mudanças 

climáticas, falta de competências gerenciais (planejamento, mercado), dificuldades 

logísticas ou de embalagens. A perda se dá pela dificuldade em levar o produto ao 

mercado ou pelos padrões estabelecidos pelo PNAE.  

 

Grandes produtores – estes produtores têm foco em produtos de maior valor agregado 

(como higienizados e pronto para consumo) na venda em grande varejo. Eles podem ter 

packing house (planta, lavagem, higienização e manda p/ mercados) e não precisam de 

apoio dos sindicatos. Grande parte da perda se dá em função dos padrões privados 

exigidos pelo varejo ou pelo próprio processo de higienização. Clima, transporte e 

embalagem foram apontados como principais problemas de perdas. O desperdício de 

alimentos é um fator de risco (não percebido pelo consumidor) mas que causa impacto 

em questões sociais (como segurança alimentar e nutricional) e diretamente na renda 

dos produtores. Segundo o sindicato, a maior perda ocorre no produtor que possui as 

packing house pois a seleção dos alimentos é muito maior, fazendo com que alimentos 

com uma aparência menor agradável sejam descartados com maior frequência.  



Desta forma, o sindicato desenvolve ações por meio de cursos no SENAR, como 

combate ao desperdício, um dos cursos destacados é sobre culinária, de receitas de 

aproveitamento integral do alimento. Também são realizados cursos para a educação 

alimentar, com crianças.   

Os produtores de maior porte atingem um mercado de maior valor agregado, mas 

bastante rigoroso em termos de padrões estéticos. Além disso, manuseio, embalagem e 

transporte tem que ser adequadamente escolhidos para não resultar em ainda mais perda 

até a chegada do produto no canal de distribuição. 

 

A partir destas primeiras entrevistas, foi possível perceber necessidades distintas para os 

dois tipos de produtores. Apesar da pesquisa ter sido realizada com produtos da mesma 

categoria (folhosas) e produtores da mesma região (cinturão verde de São Paulo), 

percebe~se que o porte do produtor é determinante do tipo de causa do desperdício. Os 

produtores de menor porte têm dificuldades no acesso aos canais e deficiências na 

gestão da propriedade e na comercialização de seus produtos. A fragmentação dos elos 

caracteriza as relações dos produtores com seus compradores, seguindo a lógica de 

mercados tradicionais como na matriz proposta por Lee, Gereffi e Beauvais (2012). Já 

produtores de grande porte, mais capacitados do ponto de vista de gestão e uso de 

tecnologias, não tem poder na relação com os varejistas e o desperdício se dá por 

questões inerentes a assimetria de poder no estabelecimento de padrões dos produtos, 

numa perspectiva buyer-driven na perspectiva de cadeias globais de valor. O impacto 

dos padrões ditados pelo grande varejo resulta na perda de alimentos que deve ser 

absorvida pelo produtor. Desta forma, as ações dos stakeholders para redução da perda 

devem mudar conforme o porte do produtor, de forma a apoiar um crescimento 

sustentável. Com base nestas necessidades, algumas ações são sugeridas: 

 

Pequeno produtor – carece de competências organizacionais, já o associativismo ou 

cooperativismo facilita acesso aos canais de distribuição (feiras, vendas diretas, etc). 

Este tipo de produtor ainda não está sensibilizado em relação às perdas com 

sazonalidade, manuseio, transporte, percebendo que estas são inerentes a suas 

atividades. Capacitação como cursos de extensão sobre gestão da propriedade e 

comercialização pode ajuda-los a prevenir as perdas e colocar seus produtos junto com 

parceiros em canais que não demande seu afastamento da unidade produtiva. Produtos 



descartados podem ser direcionados para Banco de Alimentos ou Restaurantes 

Populares. 

 

Grande produtor – pode fazer alianças para venda das perdas por meio de aplicativos 

(como fruta imperfeita) ou se inserir nas iniciativas que o varejo vem colocando em 

prática de vender hortifrutigranjeiros com aparência imperfeita/única em gondolas com 

valor mais baixo.  Para tanto, a educação e conscientização do consumidor final é 

importante para o sucesso destas iniciativas. 

 

A redução da perda e desperdício de alimentos ao longo de uma cadeia produtiva mais 

consciente e integrada, especialmente onde o produtor de alimentos repensa seu 

processo / produto na perspectiva da economia circular. Identificou-se algumas 

iniciativas entre múltiplos interessados, como ONGs, setor privado e público, e 

iniciativas como ações educativas, bancos de alimentos, coleta e distribuição. A 

pesquisa ainda está em andamento buscando informações de outros agentes da cadeia 

produtiva e outras categorias de produto, para ter uma visão mais sistêmica sobre o 

tema. 
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