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RESUMO 

O Brasil é um grande produtor agrícola, e destaca-se pela sua 

produtividade e qualidade de produção. Contudo, o país enfrenta grandes problemas 

com as perdas, as quais ocorrem durante todas as etapas da cadeia de produção. O 

objetivo do presente estudo é analisar as etapas que a produção agrícola percorre, 

especificamente os hortifrutigranjeiros (também chamados de hortifrútis), visando 

analisar os possíveis problemas enfrentados em cada etapa, e ainda, contabilizando 

o quanto essas perdas representam no custo total dessa mercadoria. Para atingir esse 

objetivo, adotou-se o método de estudo de caso, no qual foi analisada uma 

propriedade rural produtora de hortifrútis. A propriedade fica no município de 

Uberlândia-MG. Foram coletados os dados de registro que a propriedade possui de 

plantio, produção e quantidade de entregas ao mercado de 2016 a 2018, para a 

produção de tomate, morango e folhosas, para analisar as perdas que ocorrem em 

cada etapa do processo. Pode-se constatar que no geral a propriedade enfrenta um 

grande problema na primeira etapa do processo, a produção. Grande parte do 

problema está relacionada ao controle de pragas e doenças, principalmente da traça 

do tomateiro, e com isso nela viu-se que a propriedade está com um elevado déficit 

de produção alcançada em relação ao planejado. Especificamente para o tomate e 

morango, as perdas com a manipulação e vendas são baixas, já com as folhosas, a 

propriedade enfrenta ainda uma grande perda nas vendas, devido ao formato de 

vendas ao mercado, o qual consiste em trocar todos os produtos não vendidos. As 

perdas dentro da cadeia de produção foram calculadas como sendo 25,71% para o 

tomate, 87,55% para o morango e 28,37% para as folhosas, o que representou uma 

perda potencial de receita de 776 mil reais durante o período analisado. Ainda, estima-

se que, se as demais propriedades que abastecem o mercado possuírem perdas de 

nível semelhante à da propriedade estudada, o consumidor estaria pagando R$ 0,37 

a mais pelo produto tomate por conta da menor oferta do produto nos mercados. 

Evidencia-se com isso as diversas fontes de perdas de produto a que os 

estabelecimentos hortifrutigranjeiros estão sujeitos, bem como as potenciais ações 

para a redução das mesmas. Como evidência empírica do estudo de caso, a 

propriedade analisada opera com um nível elevado de perdas, o que leva a 



 

propriedade a ter resultados financeiros negativos, precisando com isso diminuir 

substancialmente as perdas para que o empreendimento seja viável financeiramente. 

Palavras Chaves: Hortifrutigranjeiros, Custos, Perdas, Desperdício, Cadeia de 

Suprimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Brazil is a major agricultural producer and stands out for its productivity and 

quality of production. In the case, the country faces major problems with losses, such 

as those that are in progress during all stages of the production chain. The present 

study is analyzed as being an agricultural measure, especially for horticultural crops, 

being declared as having the capacity to pay in each step, and, accounting along the 

course with no total cost of this commodity. For this result, the case study method was 

adopted, in which a rural property producing fruits and vegetables was analyzed. The 

property is in the municipality of Uberlandia-MG. Data from a planting, production and 

quantity data record to the market from 2016 to 2018 were included for a tomato, 

strawberry and oil production, to analyze the losses that occur at each stage of the 

process. It can be seen that there is no primary property in a major problem in the first 

stage of the process, production. Much of the problem is related to the control of pests 

and diseases, especially of the tomato moth, and with this is installed the view of a 

property is with a production deficit high in relation to the planned one. In the case of 

the tomato and strawberry, the losses with the handling and sales are low, already with 

the hands, the main compliance is the big savings on sales, due to format to the market 

to the market, the compliance in trooper the all unsold products. As purchases in the 

chain were calculated as being 25.71% for tomato, 87.55% for strawberry and 28.37% 

for hardwood, which represents a potential loss of revenue of 776 thousand reais 

during the analyzed period. Still, if the other properties that own the market have losses 

of value similar to those of the property studied, what interested him to pay R $ 0.37 

more for the tomato product of the account of the lower supply of the product in the 

markets. It is evident with the sources of possible losses of product that the produce is 

subject, as well as the actions for the reduction of them. As the case study 

investigation, an asset under review operates with a loss ratio, which leads to a 

property, investments in terms of investments, needing to reduce the losses for the 

ventures to be financially viable. 

Key Words: Produce, Costs, Losses, Waste, Supply Chain 
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1 - INTRODUÇÃO 

O Agronegócio tem demonstrado ano a ano a sua importância para o 

desenvolvimento e manutenção da economia brasileira, sendo que ele representa de 

23% a 24% do PIB total, segundo os dados do Ministério da Agricultura e 

Abastecimento – MAPA - de dezembro de 2017 (MAPA, 2017). Vale ressaltar que o 

PIB do agronegócio abrange não somente as atividades primárias de produção, mas 

também as atividades de produção e fornecimento de insumos, de manufatura e 

transformação dos produtos de origem agropecuária, e também os canais de 

distribuição. 

Um importante segmento a se destacar é a produção hortícola, que 

segundo dados publicados em junho de 2016 pela Associação Brasileira do Comercio 

de Mudas e Sementes  (REVISTA AGROPECUÁRIA, 2016), o Brasil produz cerca de 

20 milhões de toneladas de hortaliças, empregando aproximadamente 2,4 milhões de 

pessoas, e ainda que tal setor movimenta cerca de R$ 100 bilhões para a economia. 

Ainda segundo o SEBRAE-MG, setor de produção de hortaliças tem 

mostrado capacidade de rentabilidade por hectare superior à produção de grãos, o 

qual gera um rendimento de U$ 2 mil a U$ 20 mil por hectare em produção em campo 

aberto, com um custo de produção de U$ 1 mil a U$ 5 mil por hectare  (REVISTA 

AGROPECUÁRIA, 2016), versus um custo de produção de soja em torno de R$ 

3.130,15 por hectare, segundo os dados de outubro de 2016 levantados pelo IMEA 

para a região sudeste com uma rentabilidade média de R$ 4.200,00 por hectare, para 

um produtor que produz 60 sacas por hectare vendendo a soja em um preço médio 

de R$ 70,00 por saca  (IMEA, 2016). 

Além dos empregos diretos, gerados na produção no campo, a produção 

hortícola, gera outros milhões de empregos, que vão desde as cadeias de distribuição, 

transporte e CEASAS, até a ponta final que são os varejos e mercados, no caso de 

produtos vendidos in natura. Já para produtos processados, tem-se ainda no meio do 

caminho a indústria para o processamento, antes de chegar no consumidor final. 
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Vale lembrar ainda, que a Agricultura brasileira, tem um destaque 

internacional pelo seu grau de avanço tecnológico e desenvolvimento. Em um artigo 

publicado pela EMBRAPA em 2018, de 1990 para os dias atuais, as áreas plantadas, 

cresceram 61% no Brasil versus 310 % no crescimento da produção, mostrando assim 

que a adoção de novas técnicas e formas de plantio e uso do solo, têm sido capazes 

de aumentar a produção de alimentos e promover ganhos de produtividade 

(EMBRAPA, 2018). Pode-se citar ainda que modelos integrados de produção, como 

a integração Lavoura pecuária (ILP) e a integração pecuária floresta (IPF) têm ajudado 

substancialmente na elevação da produtividade. 

Importante citar ainda a utilização de boas práticas agrícolas (BPA) a qual 

tem sido utilizada para a superação de todos os desafios dessa agricultura moderna, 

pois esta tem contribuído para a sustentabilidade da produção agropecuária, além de 

ajudar na melhoria da produtividade e em consequência disso, diminuição dos custos 

de produção. São exemplos de BPA: plantio direto, utilização de biológicos no 

combate a pragas, manejo integrado de pragas (MIP), integrações diversas, entre 

outros. 

Tais práticas contribuem para o aumento de produção. Porém, existem 

problemas, que necessitam de atenção dentro do universo da produção agrícola e de 

alimentos, relacionados às perdas nas diversas fases do processo produtivo e de 

distribuição. Esses problemas, vão desde a produção propriamente dita, dentro do 

estabelecimento agropecuário, até a forma de exposição do produto ao consumidor 

final. 

Segundo Organização das Nações Unidas (ONU), a Organização das 

Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) 1,3 bilhões de toneladas são 

perdidas ou desperdiçadas anualmente ao longo das cadeias produtivas, ou seja, 30 

% de tudo o que é produzido no planeta, é perdido ao longo dos processos (ONUBR, 

2017). Desse total perdido, 46% está relacionado ao desperdício do alimento após a 

compra, ou seja, a comida vai para o lixo após ser adquirida e o restante, 54% se 

perde nas fases de produção, transporte e armazenamento. 
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O controle de perdas e desperdícios mostra-se cada vez mais, um assunto 

de suma importância, principalmente pelo fato do Brasil, possuir um elevado nível de 

pobreza e com uma população com um elevado grau de desnutrição. Alguns estudos 

demonstram que o processo envolvendo a produção, transporte e comercialização de 

frutas e verduras gera perdas e desperdícios tal que, se revertidas, poderiam diminuir 

substancialmente a fome no planeta. Com isso, a necessidade e entendimento da 

diminuição das perdas e desperdícios destes produtos, precisam estar arraigadas em 

todos os elos da sua cadeia, passando desde a produção até a entrega para o 

consumidor final (MELO, LOPES, DEODORO, MARUYAMA, & GUIMARÃES, 2013). 

De acordo com Pontes (2013), no Brasil apenas 36% do que é produzido 

efetivamente é consumido, pois, o Brasil perde 44% do que planta, sendo 20% na 

colheita, 8% durante o transporte e armazenamento, outros 15% na indústria de 

processamento e ainda 1% no varejo, portanto chega à mesa do brasileiro 56% do 

que é produzido. Porém as perdas não param por aí, pois 20% dos 56% que chegam 

à mesa, ainda são desperdiçados pelo consumidor, como pode ser observado no 

Gráfico 1. 
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Gráfico 1: Distribuição do consumo e desperdício de alimento em sua cadeia produtiva 

 

FONTE: PONTES (2013) 

Pode-se constatar que as maiores perdas e desperdícios na cadeia de 

produção são observadas ou estimadas em países subdesenvolvidos, visto que lidam 

com baixo aporte tecnológico, dificuldade em estruturadas de armazenamento e ainda 

carência de boas formas de escoamento. Já em países de média e alta renda, o maior 

desperdício se concentra no consumidor final, que compra a mais, compra mal, tem 

gosto pela abundância de alimentos, armazenam mal, ou ainda tem desinteresse 

pelas sobras dos alimentos FAO (2014). 

Ainda de acordo com a FAO (2014), o Brasil possui características de 

ambos os tipos de perdas, tendo um grau elevado de perdas na cadeia produtiva, 

porém possui ainda um elevado grau de desperdício na ponta do consumidor. Dados 

de 2012 da FAO mostram que 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são desperdiçados 

por ano. Neste levantamento o Brasil aparece, como um país cujo aproximadamente 

70% dos alimentos colocados na mesa e consumidos são produzidos via agricultura 

familiar (BICALHO & LIMA, 2013) 
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A grande quantidade de perdas de alimentos do setor de 

hortifrutigranjeiros, popularmente chamados de hortifrútis, é algo que pode ser notado 

ao longo de todo processo de produção, principalmente quando se trata de 

agricultores da agricultura familiar, os quais contam com poucos recursos financeiros 

e tecnológicos disponíveis. As perdas podem ser notadas ao longo de toda a cadeia 

produtiva, desde o plantar da semente, a colheita, passando pelo transporte, 

armazenamento, distribuição e finalizando pelo processo de vendas ao consumidor 

ou mesmo no processo de industrialização. 

A FAO tem como um dos seus objetivos principais reduzir as perdas dos 

alimentos como um todo pela metade até o ano de 2030, tamanho é o prejuízo 

causado por essa perda de alimentos. Tais prejuízos estão ligados não somente à 

segurança alimentar, mas também aos custos da destinação dos alimentos perdidos, 

e também aos custos perdidos com a produção destes alimentos.  

Por hortifrutigranjeiros, entende-se de todo alimento produzido no campo e 

que não passa por nenhuma transformação industrial que irá modificar seu sabor ou 

valor nutricional. Nessa categoria, encontram-se as hortaliças e frutas, objetos deste 

estudo, leguminosas, ovos, alimentos produzidos por apicultores, etc... Tais alimentos 

podem ser consumidos “in natura” ou ainda podem servir de base para produção de 

outros alimentos, dando origem aos produtos industrializados.  

Uma das características marcantes dos hortifrutigranjeiros é a alta 

perecibilidade, ao contrário dos produtos industrializados, fazendo com isso que as 

perdas ou quebras aumentem ao longo da cadeia produtiva destes produtos. 

Por perdas, entende-se de tudo aqui que a empresa perde, de forma direta 

ou indireta e que venha a reduzir o lucro da organização. Ou ainda como um 

vazamento que drena recursos na organização (MARCONDES, 2018). A perda 

existente representa uma oportunidade real de ganho para a organização e com isso 

é preciso mensura-lo. Na cadeia de hortifrutigranjeiros as perdas se dão normalmente 

do processo de colheita, manipulação até a entrega do produto, a partir da entrega e 

recebimento, as perdas são tratadas como quebras. 
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Por quebras, entende-se de todo produto ou bem que são identificados 

como impróprios para o uso, consumo e/ ou comercialização, que apesar de estarem 

no estoque não possuem mais nenhuma utilidade para a organização por estarem 

impróprios para o uso/consumo (MARCONDES, 2018). Tais quebras também afetarão 

o lucro da empresa, pois apesar de estarem no estoque, serão descartadas, por não 

serem comercializáveis. Cabe ressaltar aqui também a necessidade de sua 

mensuração e acompanhamento, para identificar as oportunidades de aumento de 

lucro para a empresa, ao minimizar as quebras. No presente estudo, para que seja 

feita a analise, as quebras estarão dentro das perdas, visto que serão tratados apenas 

os conceitos de perdas e desperdícios dos alimentos. 

Visto que o Brasil é um país com grande competitividade e produção na 

agricultura, com o setor do agronegócio forte, torna-se relevante investigar o impacto 

das perdas ao longo da cadeia produtiva. Quais são os impactos das perdas para o 

produtor, ou seja, quanto ele deixa de ganhar ou ainda quanto tem de prejuízo com 

essas perdas, e ainda qual é o impacto dessa perda na forma de maiores preços ao 

consumidor? Ou seja, qual é o impacto das perdas dos alimentos, das hortaliças em 

particular, no custo final do produto vendido ao consumidor? 

Será utilizado neste estudo o conceito de perda de potencial produtivo 

(PPP), que nada mais é que a diferença entre o que se espera que a planta produza 

por metro quadrado, versus o que ela exatamente produziu, ou seja, a PPP não é uma 

perda física e sim uma perda apenas contábil. 

O objetivo do presente estudo é investigar, através de um estudo de caso, 

qual é o impacto das perdas dentro da cadeia de produção e distribuição dos 

hortifrutis, identificando as principais operações e/ou segmentos do processo 

produtivo em que as perdas ocorrem e mensurando o quanto de valor o produtor rural 

perde com essas perdas. Ainda, busca-se estimar o quanto essas perdas implicam 

em menor oferta e maiores preços para os consumidores. 
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2 - REVISÃO DE LITERATURA 

O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do planeta. Porém o 

ritmo das perdas e desperdícios acompanha os níveis de produção, pois conforme 

dados da FAO, aproximadamente R$ 112 bilhões em alimentos são perdidos ou 

desperdiçados por ano no mundo, dos quais, se aproveitados, poderiam saciar a 

forme de aproximadamente trinta milhões de pessoas isso ainda sem contar a 

quantidade de alimentos que são perdidos em todos os processos de produção. Ao 

se evitar o desperdício, haveria mais alimentos no mercado, e como tendência natural, 

os preços sofreriam reduções, como resultado de uma oferta maior de produtos 

(TORCHETTO, FERRARI, BERGAMO, & VANCIN, 2010). 

Segundo dados do IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, a 

estimativa de desperdícios de alimentos no Brasil em 2013, está entre 30% e 40 % da 

produção. Deste modo, a má utilização dos recursos torna-se um problema de 

abrangência política, social e ambiental, e o gestor de uma Unidade de Alimentação 

e Nutrição deve procurar alternativas que preservem o meio ambiente e maximizem 

suas matérias primas. (LIMA & CAMPOS, 2016) 

É necessário um bom planejamento do empreendimento agrícola, assim 

como conhecimentos técnicos acerca de todo o processo produtivo, desde a colheita 

de frutos de qualidade, até a comercialização do produto final pois em um mercado 

que cada vez é mais competitivo, o lucro está cada vez mais no detalhe, e com isso a 

preocupação tem sido produzir mais, reduzir drasticamente as perdas e sempre obter 

um diferencial  (RICARTE, FÉ, SANTOS, & LOPES, 2008). 

Para Machline (2011), faz-se necessário a integração da gestão dos 

estoques, do armazenamento, das compras, da produção, da comunicação e da 

informação para abastecer corretamente, ao mínimo custo possível pois cada vez 

mais é crescente a exigência do consumidor em adquirir produtos de qualidade de 

forma viável. A partir disso, observa-se uma necessidade de adaptar os distribuidores 

às exigências do mercado, onde suprir à quantidade demandada inclui muito mais do 

que o transporte dos produtos em si. (DE LIMA, JUNIOR, GUIMARÃES, & DE 

ALMEIDA, 2017). 
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Para Stefanelo (2002 apud MELO et al., 2013)1, hoje estamos inseridos em um 

contexto de imprevisibilidade, no qual os consumidores exigem altos níveis de serviço, 

agilidade e velocidade. O produtor precisa estar atento para saber para qual mercado 

irá produzir, ainda precisa conhecer toda a cadeia de abastecimento e de negócios 

em que envolve fornecedores até os clientes, precisa ainda conhecer o processo 

produtivo, ter uma gestão de compras e de matérias, sem bom em marketing, em 

vendas e ainda em distribuição física. Precisa ainda lidar com a exigência dos clientes 

quanto aos produtos hortifrutigranjeiros, que compreende, por exemplo, todas as 

variações que os produtos possam ter de: tamanho, qualidade, higiene, embalagem, 

beleza, frescor e ainda preços baixos. 

No Brasil, segundo Carvalho (2006 apud MELO et al 2013)2 as transações 

comerciais no setor de hortifrúti se dão via Centrais de Abastecimento (CEASA). No 

entanto, boa parte do que é produzido é vendida diretamente pelos produtores aos 

compradores varejistas, atacadistas ou ainda via mercado informal, podendo-se citar 

os feirantes como exemplo. Nos CEASAS, o setor de hortaliças representa cerca de 

75% do total de produtos comercializados diariamente. Nos mercados informais este 

número pode até aumentar, dependendo da época do ano e do local de 

comercialização. Devido à grande perecibilidade dos produtos hortícolas, tais 

produtos possuem características de grande variação de oferta e preços, 

principalmente as hortaliças e frutas, cuja variabilidade é ainda mais significativa. De 

acordo com o Ministério da Agricultura e Reforma Agrária (BRASIL,1992), comparada 

a outros produtos agrícolas, essa grande variabilidade no comportamento de preços 

e quantidades ofertadas de produtos hortifrutigranjeiros ao longo do ano ocorre devido 

à forte influência de fatores climáticos, ciclo de produção, perecibilidade, entre outros. 

A interação entre a oferta e a demanda é a precursora da análise de 

cenários, uma vez que a ideia da interação entre os dois determinam um preço natural 

                                            
1 STEFANELO, E. L. Agronegócio Brasileiro: propostas e tendências. Disponível em: 
<http://www.fae.edu/publicacoes/pdf/revista_fae_business/n3_setembro_2002/ambiente_economico1_Agronego
cio_.pdf>. Accesso em: 02. 03. 2012. 

2 CARVALHO, A. Frutas legumes e verduras: FLV. Revista Supermercado Moderno. São Paulo: Lund. 2006. 
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(VARIAN, 2006). O preço de um determinado produto deveria ser determinado pelo 

“ponto de equilíbrio” onde uma curva de demanda por um determinado produto – 

calculada a partir de seus compradores em ordem decrescente de tendência a 

comprar – cruza com a curva de oferta – calculada a partir de seus fornecedores em 

ordem crescente de seus custos de produção. No caso da produção agrícola, a 

demanda dos produtos agrícolas é relativamente estável e por outro lado, a oferta é 

imprevisível e instável. A oferta de produtos agrícolas está sujeita a sazonalidade o 

que resulta, também, em preços sujeitos as constantes variações nos pontos de 

vendas, aonde estes produtos estão disponíveis ao consumidor final. Os constantes 

desencontros entre demanda e oferta são prejudiciais à cadeia produtiva como um 

todo, pois afetam desde o produtor de insumos até o consumidor final, passando por 

todos os elos da cadeia. 

Visto que ocorrem constantes desencontros entre oferta e demanda, os 

atributos das transações deste sistema agroindustrial (SAG) devem ser estudados, e 

tais atributos enfrentam alguns problemas de coordenação os quais podem exigir 

ações públicas ou privadas. Willianson (1985 apud FARINA 1999)3 identifica nas 

transações três atributos que servem para analisar as transações: a) frequência, b) 

incerteza e c) especificidade dos ativos. 

A frequência é a medida em que ocorre a transação efetiva, ou seja, 

quantas vezes ocorrem em dado espaço de tempo. Quanto maior a frequência, maior 

os custos fixos médios associados a coleta de informação para se elaborar um 

contrato complexo de forma a vetar comportamentos oportunistas. Outro detalhe é 

que quanto maior a frequência, menor o interesse dos agentes de impor perdas aos 

seus parceiros, visto que visam desenvolver boa reputação, o que limita o interesse 

de oportunismo. A incerteza tem como papel principal aumentar as lacunas para 

resolução do que não é coberto, com isso quanto maior a incerteza maior a 

possibilidade de comportamento oportunista entre as partes e com isso maios o grau 

de desentendimento (FARINA, 1999). 

                                            
3 WILLIAMSON, Oliver E. The mechanisms of governance. Oxford University Press, 1996. 
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A especificidade dos ativos assume o papel chave para a análise. Os ativos 

são específicos, se o retorno associado a ele depende de uma transação especifica, 

com isso, quanto maior a especificidade do ativo, maior a perda de uma ação 

oportunista por parte de um dos agentes e com isso maior o custo de transação 

(FARINA, 1999). 

Sobre especificidade Willianson (1996 apud FARINA 1999)4 cita quatro 

tipos de especificidade que os ativos podem assumir: física, humana, geográfica e 

ativos dedicados (investimentos realizados por ou para um cliente particular, cujo 

redirecionamento para o mercado geraria perdas em seu valor. MASTEN (1991 apud 

FARINA 1999)5 adiciona a estas quatro formas a especificidade temporal, isto é, a 

perecibilidade. Para os produtos específicos temporalmente, seu valor está 

relacionado ao tempo, tal como um jornal ou um produto agrícola. 

Do total de perdas no Brasil, durante o processo de produção, 10% ocorrem 

durante a colheita; 50% no manuseio e transporte dos alimentos; 30% nas centrais de 

abastecimento, e os últimos 10% ficam diluídos entre supermercados e consumidores. 

Não existem estudos que possam determinar o desperdício correto nas casas e nos 

restaurantes, porém estima-se que os desperdícios no setor de refeições coletivas 

cheguem a 15% e, nas nossas cozinhas, a 20% (DIAS, 20036; SANTOS, 20087 apud 

MARCHETTO, 2008).  

Ao eliminar ou simplesmente minimizar as perdas de alimentos pode-se 

citar as seguintes vantagens, o suprimento de alimento pode ser significativamente 

aumentado sem o crescimento da área de cultivo e sem utilizar grandes quantidades 

de energia, água e capital, eliminação de energia gasta para produzir e comercializar 

o alimento perdido, redução na poluição em decorrência da redução da matéria 

                                            
4 WILLIAMSON, Oliver E. The mechanisms of governance. Oxford University Press, 1996. 
5 MASTEN, S. E. “Transation cost economics and the organization of agricultural 

transactions”. World Food Systems Project Symposium. Chigado,17- 18/10/91, 1991 
6 DIAS, Alvaro. Álvaro quer combate ao desperdício com parte do programa fome 

zero. 2004. Disponível em: 
<http://www.sendo.gov.br/web/senador/alvarodi/press%20reases/noticia.asp?>. Acesso 
em:10 mar. 2008. 

7 SANTOS, Fabio. A triste situação do desperdício de alimento. Disponível em: 
<http://desperdiciozero.blogspot.com/2008/02/triste-situao-do-desperdicio-de.html>. Acesso em: 
20 abr. 2008. 
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orgânica em decomposição e melhor satisfação das necessidades do consumidor e 

melhor nutrição, com a  mesma quantidade de energia, terra, água e trabalho. 

(MARTINS & DE MELLO FARIAS, 2002) 

As cadeias varejistas e industriais são bem mais homogêneas e 

consolidadas, quando comparadas com os produtores de hortifrútis os quais são um 

grupo mais heterogêneo e frágil. Com isso a redução das perdas e desperdícios na 

produção de hortifrutigranjeiros poderá melhorar a vida do produtor rural elevando a 

sua renda e ajudando na manutenção de sua atividade, além da possibilidade de 

impactar positivamente o aumento do consumo. Apenas 40% dos brasileiros 

consomem hortaliças e frutas diariamente, sendo que os que consomem os 400 g 

diários recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) estão 

concentrados nas classes A e B.  (VIEIRA, ARAÚJO, & CARVALHO, 2018). 

Segundo Vieira (2018) há ainda diferentes motivos para as perdas de 

acordo com o porte do do produtor. A Tabela 1 descreve essa diferença de percepção. 

Tabela 1 - Principais motivos das perdas dos hortifrutis de acordo com o porte do produtor 

Pequeno Porte8 Grande Porte9 
• Clima 
• Competencias Organizacionais 
• Transporte 
• Padrões de estética e 

exigencias do mercado 

• Padrões de estética e exigencias do 
mercado 

• Processos de higienização 
• Processos de embalagens 
• Clima 
• Transporte 

FONTE: (VIEIRA, ARAÚJO, & CARVALHO, 2018) 

Vale ainda citar que há diferentes formas de mensuração das perdas e 

desperdícios. De acordo com o protocolo FLW Standard, protocolo este criado pelo 

pela World Resources Institute (WRI) em parceria com outras entidades do setor, 

existem dez formas de medição de tais perdas, a citar: a) pesagem direta: utiliza-se 

uma balança ou dispositivo próprio para ter o peso dos produtos; b) contagem: 

                                            
8 Pequeno porte: planta até 16 ha e utiliza pouco maquinário. 
9 Grande porte: acima de 16 ha, normalmente plantam hortaliças de maior valor agregado 

e ainda agregam valor ao produto, higienizando e embalando nas packing houses. 
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avaliando o número de itens que compõem as perdas e desperdícios do FLV e usando 

o resultado para determinar o peso, tal analise inclui o uso de dados de scanners e 

escalas; c) avaliação por volume: avaliação do espaço físico ocupado pelas perdas 

para determinar seu peso; d) analise da composição dos resíduos: separando 

fisicamente as perdas de FLV de outros itens para determinar o peso dos resíduos 

gerados; e) registros diversos: usando pedaços individuais de dados que foram 

anotados ou salvos, e que muitas vezes são coletadas rotineiramente por outras 

razões para quantificação das perda, como por exemplo, recibos de transferência de 

livros de registro de armazém; f) diários: mantendo registros diários de perdas e 

demais informações; g) pesquisas: coleta de dados das perdas de FLV, considerando 

crenças, hábitos, comportamentos de consumo entre outros através de um conjunto 

de questões, para um grupo de indivíduos; h) balanço de massa: utilizando os dados 

de insumos e dados de saídas de produtos, avaliando os ganhos ou perdas de massa 

para determinar as perdas dos alimentos; i) modelagem: usando um método 

matemático com abordagem baseada na interação de múltiplos fatores que 

influenciam a geração de perdas e desperdícios dos FLV; e j) dados proxy: usando 

dados de perdas de FLV que estão fora do escopo do inventário das perdas de uma 

propriedade ou empresa (por exemplo, dados mais antigos, dados perdas de outro 

países ou empresas) para inferir quantidades de perdas dentro do escopo do 

inventário da propriedade (WRI, 2019) 

Cabe ainda ressaltar a diferença entre o alimento consumível e partes não 

comestíveis, apesar de não ser feita a distinção no presente estudo. Alimento 

consumível: qualquer substância, seja processada, semiprocessada ou crua, 

destinada ao consumo humano. "Alimento" inclui bebida e qualquer substância que 

tenha sido utilizada na fabricação, preparação ou tratamento de alimentos. "Alimento" 

também inclui material que tenha estragado e, portanto, não é mais adequado para 

consumo humano. Não inclui cosméticos, tabaco ou substâncias usadas apenas como 

drogas. Não inclui agentes de processamento utilizados ao longo da cadeia de 

fornecimento de alimentos, por exemplo, água para limpar ou cozinhar matérias-

primas em fábricas ou no domicílio. 

Já as” partes não comestíveis” podem ser caracterizadas como 

componentes associados a um alimento que, em uma determinada cadeia de 
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fornecimento de alimentos, não se destinam a ser consumidos por seres humanos. 

Exemplos de partes não comestíveis associadas com alimentos podem incluir ossos, 

cascas e caroços. "Partes não comestíveis" não inclui a embalagem. O que é 

considerado não comestível varia entre os usuários (por exemplo, os pés de frango 

são consumidos em algumas cadeias de alimentos, mas não em outras), mudam ao 

longo do tempo e são influenciados por uma série de variáveis, incluindo cultura, 

fatores socioeconômicos, disponibilidade, preço, avanços tecnológicos, comércio 

internacional e geografia. (WRI, 2019)  

2.1. Perdas na produção 

A primeira etapa a do processo da cadeia de hortifrutis, consiste na 

produção, a qual é uma etapa delicada para todo o processo de distribuição dos 

alimentos. Nesta etapa podem ocorrer perdas advindos de causas totalmente 

distintas. As causas dos desperdícios e/ou perdas na produção podem ser elencadas: 

clima, muita chuva, seca, intempéries pragas, fungos, plantio fora de época, falhas em 

adubação e mão de obra não qualificada (MELO et al 2013). 

Segundo Rocha (2009 apud DA SILVA, NAZARENO, DE SOUSA, & 

RUFINO, 2017), para que as perdas sejam minimizadas algumas medidas podem ser 

propostas, tais como a reeducação e treinamento do trabalhadores envolvidos desde 

o plantio até a entrega do produto, um manejo adequado e melhoria no tratamento 

antes, durante e depois da produção, pois no Brasil as perdas dos hortifrútis estão 

entre  30% e 35%. 

As perdas ocorridas no início da cadeia produtiva são bem significativas, 

resultantes da falta de planejamento e força de trabalho capacitada para a execução 

das atividades. Corrobora-se, assim, com o que afirmam Martins; Farias (2002), que 

o desperdício ou o melhor aproveitamento de todos os recursos a serem produzidos, 

inicia-se muito antes de ser realizada a colheita, pois é na fase de planejamento das 

culturas que se tomam algumas decisões que terão interferência futura em todo 

processo da cadeia produtiva. 
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Construindo-se uma ordem dos acontecimentos, pode-se dizer que as perdas 

começam no campo por ocasião da colheita e no preparo do produto para 

comercialização; prosseguem nas centrais de abastecimento e outros atacadistas; e, 

por fim, na rede varejista e consumidores intermediários e finais (VILELA et al., 2003). 

Durante o processo de produção, o desperdício pode ocorrer pela falta de estudo e 

planejamento quanto à época e quantidade, condições de mercado e escolha de 

variedade compatível com o solo e o clima local. Na fase de colheita, por sua vez, 

máquinas sem a devida manutenção, espaçamento irregular entre os sulcos de terra, 

ferramentas inadequadas e trabalhadores despreparados são os aspectos que 

contribuem para o aumento do problema (VASCONCELOS, 2008). 

Rezende (1992 apud COSTA & CAIXETA FILHO, 1996) mostra que, para 

o Estado de Minas Gerais, em meados de 1991, as principais causas de perdas na 

cadeia foram: falhas na fase de produção (época de plantio, cultivares, adubação e 

tratamento fitossanitário inadequado); colheita fora de época; danos mecânicos; 

embalagem, manuseio e transporte inadequados; tempo de exposição prolongado em 

nível de varejo; hábitos prejudiciais de seleção de consumidor; preços desfavoráveis 

em nível de produtor e falta de orientação de mercado. Vale ressaltar que para o 

tomate, as alterações na qualidade são, principalmente, do tipo mecânica, fisiológica 

ou patológica, sendo que os danos mecânicos ocorrem durante o manuseio do 

produto (colheita, seleção, embalagem, transporte e exposição). Os danos fisiológicos 

e patológicos se dão, principalmente, na fase de produção, de transporte e de 

exposição, uma vez que, normalmente, não são acondicionados em condições e em 

embalagens ideais, além de ficarem muito tempo expostos. 

2.2. Perdas no transporte 

O transporte de frutas, verduras e hortaliças é algo rotineiro das empresas 

do ramo que atuam no varejo. No entanto, pela atividade ser algo que ocorre no dia a 

dia, as empresas se dispersam na análise das perdas ocorridas no transporte, e é 

nesse setor onde muitas destas ocorrem principalmente com frutos mais vulneráveis, 

como é o caso de frutos como o tomate. Porém, apesar de parecerem perdas ínfimas, 

no modelo de desenvolvimento agrícola atual ocorre um desperdício de 

aproximadamente 30% dos alimentos produzidos. O problema ocorre quando não há 
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o acompanhamento dessa perda, e com isso boa parte dos lucros podem ser 

anulados, levando assim os comerciantes a terem prejuízos, mas não somente a eles, 

mas também aos agricultores e aos consumidores (DOS SANTOS, RIBEIRO, & 

COLARES-SANTOS, 2017). 

Um canal de distribuição é uma rede de empresas que cria utilidades de 

tempo, lugar e posse para que as organizações possam ter seus produtos quando e 

onde os quiserem, acrescendo assim o valor para os usuários finais. É só por meio da 

distribuição que um produto ou um serviço se torna acessível aos consumidores. Os 

canais de distribuição são um sistema ou rede que mostram a relação intima e 

dependente entre os agentes que estão nele, e com o objetivo comum de atingir um 

resultado específico, buscando criar valor ao consumidor através da disponibilidade e 

aquisição dos serviços e produtos ofertados (CHURCHILL JR, 2000) 

Os processos internos de estocagem são parte de extrema importância do 

composto logístico, pois eles podem consumir de 25 a 40% dos custos totais, 

representando uma grande parte do capital de uma empresa. Portanto, é importante 

a avaliação e aprendizagem do papel da logística dentro da corporação e de como 

elas não podem ser negligenciadas pela gestão (BALLOU, 1993). 

Os hortifrútis sofrem com alta perecibilidade e com isso precisam de uma 

operação logística que viabilize a distribuição dos itens pois, uma boa parte dos 

produtos perecíveis são perdidos pelo simples fato de não se atentarem para uma 

correta distribuição a qual atenda necessidade de mercado. Todas as etapas de 

movimentação dos hortifrútis, eram consideradas apenas como uma função 

operacional, e com o tempo evoluiu para uma função de análise e participação nas 

estratégias da organização. Por envolver muitas variáveis e riscos, os quais poderão 

ser observados na Quadro 1, sua análise ganhou status de atividade estratégica. (DE 

LIMA, JUNIOR, GUIMARÃES, & DE ALMEIDA, 2017). 



31 

QUADRO 1 - Riscos que afetam os processos logísticos dos produtos agrícolas. 

 
FONTE: DE LIMA, JUNIOR, GUIMARÃES, & DE ALMEIDA, 2017 

De acordo com as normas da ABNT (2012), a definição de carga perecível 

é: “toda carga composta por produto passível de deterioração ou composição que 

exige condições especiais de temperatura e/ou arejamento para manutenção de suas 

características orgânicas”. Sendo necessária uma estocagem adequada de alimentos, 

que tem por objetivo, evitar perdas econômicas, ou seja, apodrecimento do produto e 

prevenir intoxicações e infecções. Na cadeia de abastecimento de alimentos 

perecíveis observa-se uma complexidade maior que nas demais, porém há ainda 

maiores dificuldades no momento da entrega. É necessário respeitar algumas 

condições e restrições que devem ser consideradas para a comercialização de 

produtos perecíveis, tais como: temperatura correta para o tipo de produto que for 

estocado; contaminação; umidade; ventilação; iluminação e tempo. Além destas 

condições, tem-se ainda classificados como condicionantes físicos: embalagem, 

unitização, manuseio, estocagem, empilhamento, transbordo, vibração entre outras. 

Para isso no projeto e na operação dos armazéns de estocagem, a avaliação não 

pode ser limitada apenas à otimização do aproveitamento do espaço, todos os 

conceitos logísticos deverão ser conciliados com as condições relacionadas às 
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características de perecibilidade dos alimentos (MELO, LOPES, DEODORO, 

MARUYAMA, & GUIMARÃES, 2013). 

O desempenho do canal de distribuição é fator diferencial dentro do 

mercado. Para, Bowersox (2006): Em programas básicos de serviço ao cliente, o foco 

está, na parte operacional da logística, o que garantirá que na organização seja 

possível a oferta dos sete direitos certos de seus clientes: a quantidade certa, do 

produto certo, no tempo certo, no lugar certo, na condição certa, no preço certo, com 

a informação certa. 

Para que isso seja possível, Neves (1999, p. 117 apud DE LIMA et all 2017) 

desenvolveu um modelo para o canal de distribuição no setor de alimentos, o qual é 

esquematizado em quatro fases: fase do entendimento; fase dos objetivos; fase de 

implementação; e monitoramento e revisão. O modelo é mostrado esquematicamente 

na Figura 1:  

Figura 1 - As 4 fases para o modelo de distribuição de alimentos. 

 

FONTE: NEVES, 1999 apud DE LIMA, JUNIOR, GUIMARÃES. & DE ALMEIDA, 2017) 

Há ainda uma dificuldade enorme para o entendimento e atendimento da 

demanda varejista, visto que há uma dificuldade e assimetria de informações no que 

diz respeito a comercialização dos produtos, às condições físicas das mercadorias e 
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ainda uma remuneração acima do que seria um ótimo competitivo dos intermediários, 

drenando assim boa parte do lucro dos produtores. (YOKOYAMA; SILVA; 

LOURENZANI, 2006, p. 5 apud DE LIMA, JUNIOR, GUIMARÃES, & DE ALMEIDA, 

2017). 

Tais problemas de informação estão relacionados com os riscos que 

afetam os processos logísticos dos produtos agrícolas (DE LIMA, et al, 2017). 

2.3. Perdas no mercados 

Segundo Mattos e Sousa (2005) a seção de frutas, legumes e verduras 

(FLV) – tem se tornado cada dia mais estratégica para os mercados e sua contribuição 

para o resultado do negócio fez com que os supermercados buscassem ser 

competitivos em custos e qualidade. Com isso induziu-se mudanças em seus 

sistemas de abastecimento. O  sistema tradicional de distribuição no atacado ainda é 

o mesmo que foi criado pelo governo da década de 60, ou seja, é realizada através 

das Centrais de Abastecimento S.A. (CEASA), as quais são empresas estatais ou 

sociedades anônimas de economia mista que administram grandes centros de 

distribuição espalhados pelo País, local no qual empresas privadas e produtores 

comercializam FLV. 

O varejo possui características de organizar seus processos com uma 

grande autonomia e é associado a uma baixa profissionalização do segmento, com 

baixa informatização e nível de informação. Surgiram nos últimos anos no Brasil, 

novas formas de organização das atividades entre a os produtores agrícolas e as 

centrais de distribuição. Uma busca constante por qualidade e eficiência e a falta de 

redução de custos pelo Estado fez com que a distribuição assumisse cada vez mais 

a responsabilidade de desenvolver novos sistemas de provisão de FLV.” (MATTOS & 

SOUSA, 2005) 

Para que seja possível a melhoria dos processos, utilizam-se vários 

conceitos, dentre os quais pode-se citar a administração de materiais, que segundo 

Viana (2010), pode ser comparada com o abastecimento na casa das pessoas, onde 

se precisa comprar alimentos, produtos de higiene pessoal, de limpeza, entre outros 
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produtos. Para isso é necessário saber comprar afim de garantir a qualidade e a 

quantidade do que será consumido, ao menor custo; controlar, para não ter consumo 

desnecessário e com isso incorrer em falta; e ainda armazenar, para evitar perdas”.  

Tal tarefa não é simples e requer eficiência e exatidão no controle do 

estoque dos materiais que a empresa precisa, fazendo-se necessário saber “o quê, 

quanto, quando e como comprar”. Nesta perspectiva, Martins e Alt (2003) afirmam que 

a administração de materiais pode ser entendida como um ciclo de operações, ciclo 

no qual tem seu início na negociação com o fornecedor, passando por compras, 

transporte, recebimento e armazenamento, movimentação interna, armazenagem do 

produto acabado, até que enfim seja comercializado e consumido pelo consumidor 

final, como podemos observar na TABELA 2. 

Tabela 2 - Processos desde a compra até a comercialização do hortifrutigranjeiro. 

AQUISIÇÃO RECEBIMENTO ARMAZENAMENTO TRANSPORTE 
INTERNO EXPOSIÇÃO 

- Transporte 
- Carga 
- Descarga 
- Empilhamento 
- Conferência 

- Manuseio 
- Descarga 
- Empilhamento 
- Conferência 

- Empilhamento 
- Alocação 

- Transporte 
- Manuseio 
- Empilhamento 

- Alocação 
- Manuseio 

 
FONTE: DA SILVA CARPES & DA SILVA ZONATTO, 2011 

Um dos principais objetos em todas as etapas do processo, é minimizar ou 

até zerar as perdas e quebras durantes as etapas do processo. Segundo Slack (2009), 

quanto menos houver falhas em cada fase ou unidade de operação, menor será o 

tempo perdido e custo para reparo destes problemas. Além disso tais falhas podem 

acarretar em perdas no setor varejista, pois acarretará perdas em alguma parte do 

processo produtivo. 

 Segundo Lapa (2010), as perdas são mercadorias que desapareceram dos 

estoques em determinado momento, sem que se saibam os reais motivos. A perda 

cria uma diferença entre o lucro real e aquele que havia sido planejado para um 

determinado lote de mercadorias. Além disso, causa efeitos negativos também nos 

controles internos da empresa, como a distorção da posição de estoque, que poderá 

ocasionar pedidos originados com base em informações erradas. 
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Ainda segundo Lapa (2010) quebras são mercadorias identificadas como 

impróprias para consumo e venda que, apesar de ainda estarem presentes no 

estoque, não mais possuem condições de comercialização por estarem avariadas, 

deterioradas ou vencidas. Estas mercadorias se constituem em prejuízo da mesma 

maneira que aquelas que desaparecem do estoque, portanto também afetarão 

negativamente as margens de lucro. No entanto, o mais importante é que nestes 

casos podem e devem ser identificadas e mensuradas. 

Dias (2006) afirma que “um sistema de materiais deve estabelecer uma 

previsão de vendas, passando pelo planejamento de programa-mestre de produção, 

até a produção e entrega do produto final”. No contexto em que a lucro é objetivo final 

da empresa, a administração de materiais tem se tornado cada vez mais importante 

dentro das organizações, pois é nessa área que se identificam as perdas e suas 

causas bem como os custos destas. 

Com isso a gestão de estoques é uma função presente dentro do sistema 

de administração de materiais, servindo para munir a empresa com informações 

quantitativas do resultado financeiro ao longo do exercício, e ainda tem por objetivo 

principal satisfazer economicamente suas necessidades em material (DUARTE, 

2016). 

Para Dias (2006), a gestão de estoques alinha-se com o objetivo principal 

das empresas, que é a maximização dos lucros. Nesse sentido o autor afirma que é 

necessário aperfeiçoar o investimento em estoques, fazendo com que este seja 

eficiente, entenda e atenda a demanda de clientes ao passo que seja planejado e 

controlado de forma a minimizar o capital nele investido. 

Com base nos trabalhos aqui consultados, percebe-se que as perdas e 

desperdícios no setor de hortifruti são diversas e causam prejuízos econômicos aos 

produtores, consumidores e sociedade como um todo. Contudo, são escassos os 

estudos que se propuseram a desenvolver formas de mensurar o nível de perdas e 

identificar na prática do setor as suas principais causas e possíveis soluções. 

Pretende-se contribuir para essa literatura no presente trabalho avaliando as fontes 

de perdas em uma propriedade rural objeto de pesquisa dessa dissertação, criando 
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parâmetros de análise para que outros produtores e pesquisadores possam analisar, 

avaliar e com base nos resultados, propor melhorias para minimizar as perdas, 

considerando os pesos dessas perdas e suas causas em diferentes propriedades. 
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3 - METODOLOGIA 

Neste capítulo será apresentada a metodologia utilizada para avaliar quais 

os impactos que os diferentes tipos de perdas têm no preço final do produto entregue 

ao varejista ou consumidor final. Para isso utilizar-se-á a metodologia de estudo de 

caso, através da seleção e análise de dados e informações de uma propriedade rural 

situada no município de Uberlândia-MG, cujo nome é Morada Verde, como objeto de 

estudo de caso. A opção por este tipo de metodologia, deve-se principalmente ao fato 

de analisar o impacto das perdas em uma propriedade real que cultiva e faz da 

produção agrícola seu meio de sobrevivência, ou seja, que tem como objetivo o lucro 

na produção como foco final, fazendo assim com que os dados sejam a mais próxima 

de outras propriedades produtoras. 

Cabe ressaltar que a opção pela propriedade para o estudo, deve-se a sua 

relevância local, visto que é a única propriedade que produz morango na região, além 

de atender cerca de 20% dos mercados com sua produção de folhosas que são 

cultivadas em hidroponia. Com relação ao tomate, o cultivo é realizado com tecnologia 

de ponta, ou seja, cultivada em cultivo protegido, em vasos com substrato, com um 

uso reduzido de agrotóxicos. A propriedade atende com seus tomates especiais, cerca 

de 50% dos grandes mercados da cidade, tais como rede Ceconsud, rede Dville, rede 

Bahamas, sendo que dentro destes mercados, tem um share de 25% dos tomates 

especiais fazendo com que a propriedade atenda cerca de 12,5% do mercado local 

com seus tomates. 

Para Rocha (2016) uma das principais vantagens desse modelo de análise, 

é a de o pesquisador sair da passividade para uma atividade de analise, visto que o 

pesquisador participará ativamente do levantamento dos dados e da sua análise. 

Outro ponto importante é o desenvolvimento do pesquisador, no que diz respeito à 

capacidade de identificar problemas reais e seus atores chaves, fazendo com que ele 

gere propostas que contribuam para a solução de tal problema. Outra vantagem ainda 

que pode ser citada, é a aplicação prática dos seus próprios conhecimentos teóricos 

aos problemas levantados. 
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Uma desvantagem que pode ser citada é a de que os dados podem ter 

vieses e influências os quais não podem ser captados pelos números propriamente 

ditos, tais como influências externas dos dados analisados. Outra desvantagem é a 

de que o estudo de caso limita a capacidade de extrapolar estatisticamente os 

resultados encontrados para todo o universo. Por outro lado, como vantagem, permite 

analisar em detalhes um caso real, com informações precisas e que permitem 

entender os detalhes do processo ou fenômeno estudado. 

Será apresentada na primeira parte da metodologia as características da 

propriedade, tal como estrutura e formato de produção, meios de transporte interno, 

colheita e manuseio, finalizando a análise na packing house10. Na segunda parte far-

se-á uma breve análise da forma de comercio e entregas dos produtos, e na terceira 

e última parte, será feita a caracterização dos mercados e forma de manuseio e 

reposição dos produtos, abordando temas como posicionamento, organização e 

formas de valorização do produto. Com base nos dados coletados, será realizada uma 

análise das perdas físicas dos produtos, além da perda contábil, descrita como perda 

potencial de produção, e utilizar-se-á a pesagem dos produtos e anotações 

semelhantes à de diários, conforme o protocolo da WRI para analisar as perdas e 

descartes. Será realizado também uma análise financeira dessas perdas, passando 

pelos impactos sofridos pela propriedade produtora e também como tais impactos 

chegam ao bolso do consumidor. As caracterizações que serão feitas em três etapas, 

como citado anteriormente, permitirão entender como são feitas a coleta dos dados 

na propriedade podendo assim relacionar os resultados do estudo com os processos 

de produção e comercialização. 

3.1. Caracterização da propriedade e suas estruturas 

A fazenda Morada Verde, objeto deste estudo, é uma propriedade situada 

no perímetro urbano da cidade de Uberlândia, estado de Minas Gerais, com 

localização geográfica cuja Latitude é18°50'21.72"S e Longitude 48°16'23.49"O. A 

propriedade possui uma altitude aproximada de 852 metros de elevação com relação 

                                            
10 Packing house: barracão de classificação próximo das roças onde a colheita de vários 

produtores é descarregada, e os produtos são separados, classificados e formam cargas maiores para 
serem levadas aos grandes centros consumidores (ALBINO; MARTINS & SHIKIDA 2004).  
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ao nível do mar. Ela está a aproximadamente 12 km do centro da cidade de 

Uberlândia, seu maior centro consumidor como pode-se observar na Figura 2. 

Figura 2 - Mapa parcial da cidade de Uberlândia - distancia entre a Morada Verde e o 

centro da cidade. 

 
FONTE: Google Maps (2018) 

Com relação à estrutura de produção agrícola, pode-se observar pelo 

menos 7 tipos de estruturas, a citar: 

• Estufas agrícolas, como pode ser observado na Figura 3, com 630 
metros quadrados, com medidas frontais de 21 metros e laterais de 

30 metros, fechada com telas anti-afídeo, cobertas com plástico 

difusor de 120 micras e com abertura zenital, com pé direito de 4 

metros de altura. 
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Figura 3 - Estufa agrícola coberta com plástico difusor e com tela antí-afideo nas laterais 

 
FONTE: http://www.zanatta.com.br/servicos/estufa-zannaleve/ 

• Estufas agrícolas com 210 metros quadrados, com medidas frontais 
de 7 metros e laterais de 30 metros, fechada com telas anti-afídeo, 

cobertas com plástico difusor de 120 micras e com abertura zenital, 

(figura 4), com pé direito de 4 metros de altura. 
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Figura 4 - Estufa Agrícola com cobertura com abertura zenital 

 
FONTE: http://www.zanatta.com.br/servicos/estufa-zannatrel/ 

• Estufas agrícolas com 720 metros quadrados, com medidas frontais 
de 24 metros e laterais de 30 metros, fechada com telas anti-afídeo, 

cobertas com plástico difusor de 120 micras e sem abertura zenital, 

com pé direito de 5 metros de altura. 

• Estufas agrícolas com 1.500 metros quadrados, com medidas 
frontais de 50 metros e laterais de 30 metros, fechada com telas anti-

afídeo, cobertas com plástico difusor de 120 micras e sem abertura 

zenital, com pé direito de 4 metros de altura. Possuem ainda 

dispositivo de resfriamento denominado Pad Fan, (figura 5). 
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Figura 5 - Sistema de resfriamento PAD FAN 

 
FONTE: http://applegreenhouse.com/www.applegreenhouse.com/fan-and-pad-cooling-system.htm 

• Estufa agrícola com 2.880 metros quadrados, com medidas frontais 
de 96 metros e laterais de 30 metros, fechada com telas anti-afídeo, 

cobertas com plástico difusor de 120 micras e com abertura zenital, 

com pé direito de 6 metros de altura. 

• Estufa agrícola com 210 metros quadrados, com medidas frontais de 
7 metros e laterais de 30 metros, sem fechamento lateral, cobertas 

com plástico difusor de 120 micras e sem abertura zenital, com pé 

direito de 3 metros de altura. 

• Estufas agrícolas com 720 metros quadrados, com medidas frontais 
de 24 metros e laterais de 30 metros, fechada com telas anti-afídeo, 

cobertas com plástico difusor de 120 micras e sem abertura zenital, 

com pé direito de 5 metros de altura. Possuem ainda dispositivo de 

resfriamento denominado Pad Fan. 
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Abaixo segue a Tabela 3, resumo da estrutura de produção que será 

analisada. 

Tabela 3 - Descrição resumo da estrutura de produção da fazenda Morada 

Verde. 

Descrição Tamanho 
(M²) 

Quantidade Área total Tipo de 
Cultivo 

Produção 
Kg/M²/ciclo 

Estufa 21 x 30 630 12 7.560 Tomate 8,2111 
Estufa 24 x 30 720 10 7.200 Tomate 8,21 
Estufa 7 x 30 210 3 630 Tomate 8,21 
Estufa 50 x 30 1.500 2 3.000 Folhosas 3,00 12 
Estufa 7 x 30 210 1 210 Folhosas 3,00 
Estufa 24 x 30 720 3 2.160 Morango 22,7113 
Estufa 96 x 30 2.800 1 2.880 Tomate 8,21 

FONTE: Elaborado pelo autor 

Para a produção dos tomates, utiliza-se o sistema de tutoramento, feito com 

palanques de eucaliptos medindo 3 metros de altura, ligados por 1 fio de arame 

galvanizado 12, sendo apoiados por bambus de 3,2 metros, sendo que o tomateiro é 

guiado e tutorado por fitilhos, os quais são usados para sustentação das plantas, 

conforme pode-se observar na figura 6. 

                                            
11 Ciclo de 26 semanas, sendo 8,21 kg/m² por semestre ou 16,42 kg/m² ano 
12 Ciclo de 4 a 5 semanas, sendo 3 kg/m² mês ou 36 kg/ano 
13 Ciclo de 12 meses ou 1 ano para uma produção de 1,7 kg por planta com 13,36 plantas 

por m². 
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Figura 6 - Sistema de tutoramento do tomateiro 

 
FONTE:https://www.cpt.com.br/cursos-horticultura-agricultura/artigos/tomates-em-estufa-tutoramento 

Para as folhosas o cultivo é feito em hidroponia, sistema no qual todas as 

plantas são cultivadas em canos com as raízes imersas em uma solução de água e 

sais minerais, balanceados para a nutrição e desenvolvimento das plantas. Tal 

sistema pode ser observado na figura 7. 

Figura 7 - Bancadas para cultivo hidropônico 

 
FONTE:http://alimentacaointeligente.com.br/hidroponicos-ou-organicos/ 
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Os morangos serão apenas citados, porém não serão analisados, pois seu 

ciclo de dados ainda não completou 12 meses, com isso não será possível realizar 

uma análise correta dos seus dados. Os morangueiros são cultivados dentro de calhas 

com substrato inerte, o qual é utilizado apenas para segurar das raízes e recepção da 

solução nutritiva a qual é distribuída pelo sistema de irrigação, (figura 8).  

Figura 8 - Morangos cultivados em substrato e calhas de isopor 

 
FONTE: https://goo.gl/images/BVfgmW 

A colheita de todos os produtos citados, tais como tomate, folhosas e 

morango, são feitos de forma manual, pelos trabalhadores rurais da propriedade, e 

são transportadas em caixas “6424” (figura 9), por um trator e uma carreta do trator 

até a “packing house”, local no qual todos os produtos serão selecionados para serem 

transportados até os centros distribuidores e comercializadores dos produtos. A caixa 

utilizada nos CEASAS de Minas Gerais é conhecida por 6424 devido as suas 

dimensões, as quais são: Comprimento 600 mm, Largura 400 mm, Altura: 240 mm. 
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Figura 9 - Caixa 6424, modelo padrão para entregas realizadas dentro do estado de 

Minas Gerais 

 
FONTE:https://www.maisplastico.com.br/detalhes-produto.php?codigo=127748&nome=caixa-plastica-

6424 

 

A “packing house” é um barracão com 600 metros quadrados, com pé 

direito de 5 metros de altura. Neste local os produtos são selecionados e classificados 

por tamanho e tipo de produto para que possa ser entregue ao cliente final. Os tomates 

que são cultivados são do tipo “grape”, os quais são vendidos em embalagens de 200 

gramas com dois formatos, os quais poderão ser observados nas figuras 10 e 11, e 

também são vendidos por kg, ou como usualmente é tratado no setor, a granel. 

A área de seleção (packing house), possui uma balança que possui 

capacidade de até 60 Kg, uma esteira de seleção dos produtos, um polidor de tomates, 

uma selecionadora por tamanhos. Possui ainda uma máquina de “cumbucar” tomates 

do tipo grape, uma balança de precisão e duas embaladoras. Conta ainda com uma 

contêiner refrigerado e carrinho para transportes dos produtos acabados. 
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Figura 10 - Cumbuca redonda para embalagem de tomate grape 

 
FONTE: http://rmr.ind.br/detalhes_produto.php?categoria=3&id=30  

Figura 11 - Cumbuca quadrada para embalagem de tomate grape 

 
FONTE: http://serraplast.com.br/produto/24/embalagem-para-tomate-grape 
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3.2. Comercialização e transporte 

A comercialização dos produtos é realizada por uma equipe de 3 pessoas 

os quais cuidam de receber os pedidos dos clientes para que possam ser entregues 

com um prazo máximo de 48 horas. O processo é bem simples para a tirada dos 

pedidos, visto que são realizados in loco enquanto acontecem as negociações do 

CEASA ou mesmo por telefone ou WhatsApp, formas mais usuais para coleta dos 

pedidos. 

Para as entregas, a empresa conta com 4 entregadores fixos e outros 2 

casuais, sendo que os veículos possuem características diferentes para que a Morada 

Verde tenha flexibilidade de tempo e espaço para as entregas. Abaixo seguem os 

tipos de veículos de acordo com suas características mais importantes para as 

entregas: 

• 2 veículos do tipo furgão com capacidade para 35 caixas do tipo 

6424 (modelo da caixa pode ser observado na figura 10). A principal 

característica deste tipo de veículo é a agilidade e facilidade de 

estacionamento, visto que sua capacidade de entregas é baixa; 

• 1 veículo do tipo perua com capacidade de 55 caixas do tipo 6424, 

sendo este veículo um pouco menos ágil que os outros dois, porém 

com uma capacidade maior de entregas. 

• 1 veículo do tipo caminhão de pequeno porte, cuja capacidade é de 
200 caixas do tipo 6424 ou ainda 3 toneladas, priorizando o que 

acontecer primeiro. Tal veículo tem menor capacidade de 

estacionamento, porém é utilizado para grandes entregas ou para 

clientes que exigem maior tempo na fila de espera. 

• Os demais veículos são contratados pontualmente de acordo com a 

demanda da empresa, sendo que o veículo escolhido virá ao 

encontro da necessidade de maior flexibilidade ou maior 

capacidade, ou seja, de acordo com a necessidade pontual. 
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3.3. Características de mercado e posicionamento do produto 

A fazenda Morada Verde atende praticamente todas as categorias de 

clientes, a citar: varejos de todos os tamanhos, atacados, pessoas físicas para 

consumo próprio, pessoas físicas para comercialização, distribuidores e também seus 

próprios funcionários. 

Para cada tipo de cliente, possui uma tabela específica de preços, para que 

possam posicionar os produtos e não penalizar o mercado em geral com isso. Pode-

se citar por exemplo a diferença de preços para varejistas (supermercados, sacolões, 

etc...) o qual posicionou-se o seu preço do grape em R$ 2,00 de junho de 2018 a 

dezembro de 2018, sendo que para os distribuidores, no mesmo período, posicionou-

se o preço entre R$ 1,85 e R$ 1,95 para que os atacadistas tivessem margem para 

trabalhar e ainda não interferissem na compra dos varejistas. 

Vale citar ainda que os próprios entregadores fazem a reposição dos 

produtos nas gondolas, para os mercados que o exigem, fazendo com que as vendas 

dos produtos sejam maiores por estarem expostos. Os entregadores que são também 

repositores, acompanham e respeitam um layout de posicionamento dos produtos 

produzidos pela empresa, visando melhorar a apresentação dos produtos, a fim de 

que as vendas sejam sempre maiores. Os principais produtos entregues pelos 

entregadores/repositores, em ordem de importância são: folhosas (alface, cheiro 

verde, agrião, espinafre, coentro, rúcula, almeirão, chicória, coentro), tomates grapes, 

sendo de 2 formatos o comum e o premium, tomate cereja e tomate holandês e 

pimentão. 

As entregas acompanham uma ordem especificação de clientes, as quais 

são definidas por uma logística de entrega, a qual além de respeitar os horários de 

recebimento dos clientes visa atender os clientes que mais cedem espaço à Morada 

Verde ou “são parceiros” comerciais da empresa. 

A empresa conta ainda com 3 pessoas que trabalham com repositores, os 

quais possuem características e forma de trabalho bem diferentes, de acordo com a 
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sua atuação e necessidade de reposição. Abaixo seguem as características de cada 

um dos 3 repositores: 

• 1 repositor que atua na região de Uberlândia, passando 
praticamente em todos os mercados da rede, fazendo a limpeza das 

gondolas, contagem dos produtos, troca dos produtos, precificação, 

além de estabelecer um melhor canal de comunicação com o cliente. 

Os produtos separados para a trocam por essa funcionária são de 

responsabilidade da Morada Verde. 

• 1 repositor residente no atacado da Rede Assai, o qual trabalha 
parte de seu tempo para Morada Verde e outra parte para outra 

empresa fornecedora de folhosas. Sua função principal é receber o 

produto e posiciona-lo para os compradores, além de retirar os 

produtos sem qualidade para o cliente. Importante lembrar que os 

produtos sem qualidade, nesse caso, são de responsabilidade do 

ASSAI. 

• 1 repositor residente em uma unidade do Hipermercado Bretas na 

cidade de Ituiutaba o qual trabalha parte do seu tempo para a 

Morada Verde, fazendo reposição dos produtos embalados. A 

função principal deste funcionário é a de recebimento e 

posicionamento dos produtos na gondola, além da retirada de 

produtos impróprios para consumo. Os produtos não adequados 

para consumo e retirados para troca são de responsabilidade da 

Morada Verde. 

3.4. Fluxo do produto e forma de registro dos dados 

Para entender como são realizados os registros dos dados gerais da 

fazenda, principalmente os dados de colheita e perdas, analisados na presente 

dissertação, vale a pena entender como é o fluxo dos produtos dentro da propriedade 

Morada Verde. 
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Toda a colheita, independente do produto cultivado, é realizada dentro da 

estufa, variando o formato de colheita de acordo com o produto cultivado. Para os 

tomates, os funcionários de campo fazem a colheita com a utilização de baldes com 

capacidade máxima de 10 kg para tornar o trabalho menos penoso ao trabalhador. 

Após os baldes cheios, os funcionários colocam os produtos colhidos em caixas 6424, 

e às vão empilhando na entrada da estufa, para que o tratorista tenha facilidade em 

pegar as caixas para leva-las à packing house. 

Para a colheita das folhosas, os funcionários já entram dentro das estufas 

com as caixas 6424, e de duas em duas pessoas realizam a colheita, pois um colhe o 

produto e o outro abre os saquinhos os quais são logo marcados e identificados com 

códigos de barras de cada produto específico. Isso permite que, assim que realizam 

a colheita e ensacamento do produto, já posicionem os produtos dentro das caixas 

6424 deixem os produtos prontos para o transporte. 

Para a colheita do morango, os trabalhadores utilizam uma caixa pequena 

particionada em 4, afim de que no momento da colheita já possa ser feita a seleção 

dos produtos. Isso diminui a quantidade de manuseio realizada no produto. Após a 

colheita e separação, os produtos são colocados em caixas para que sejam coletados 

na entrada da estuda pelo tratorista. 

O funcionário que opera o trator, tem a função principal de coleta dos 

produtos das estufas e coleta dos restos culturais. Quando realizada a coleta, o 

tratorista coloca toda a produção coletada, na carretinha do trator (modelo da 

carretinha pode ser observada na figura 12), separando e anotando manualmente a 

origem dos produtos, uma vez que as estufas são numeradas. 
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Figura 12 - Carretinha para trator 

 
FONTE:https://www.mfrural.com.br/mobile/ClassificadosAnuncio.aspx?id=236954&titulo=

carreta-trator-2-eixos 

Ao entregar os produtos na packing house, o tratorista entrega as 

anotações da coleta das caixas por estufa para o responsável da packing house, o 

qual pesa caixa por caixa, lançando a colheita dos produtos no software específico 

desenvolvido pela própria empresa, para o registro das “transações” internas dos 

produtos. Os produtos perdidos dentro da própria estufa, também são trazidos para a 

packing house para serem pesados, contabilizados e registrados no software. 

Após a entrada na packing house, e devidamente registradas as entradas, 

os tomates grape são colocados na máquina de seleção, a qual é composta por uma 

esteira, aonde os trabalhadores fazem uma catação manual dos produtos impróprios 

para consumo. Logo após essa catação manual, os tomates caem em uma mesa com 

escovas giratórios para que os tomates sejam polidos e limpos para então caírem na 

mesa de seleção, aonde os tomates são separados em 4 seleções, sendo que a 

primeira seleção é para descarte e as outras 3 seleções são destinadas para 

cumbucas especificas. 

Os pimentões são selecionados manualmente, respeitando os padrões 

adotados pelo mercado de coloração e tamanho, para serem colocados nas caixas de 

papelão e assim que são selecionados, já são colocados nos paletes para serem 
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entregues aos clientes. As folhosas são limpas e ensacadas dentro da própria estufa, 

sendo registradas suas perdas e quantidades de saídas em um documento 

desenvolvido internamente, para posteriormente ser lançado no software de registro. 

Os resultados dessa seleção e catação manual são produtos prontos para 

o mercado e produtos a serem descartados, os quais são devidamente registrados no 

software. 

Para os tomates, depois de realizada a seleção, os produtos vendidos a 

granel, são separados e colocados já na posição para coleta pelos entregadores. Os 

produtos destinados às cumbucas, passam ainda por mais uma esteira, na qual os 

produtos são novamente observados e neles é realizada uma nova catação manual, 

para então irem para uma máquina de cumbucas automática, aonde são pesados 

porção a porção do produto, antes de caírem nas suas cumbucas especificas, para 

então ser fechada e etiquetada a cumbuca, com a data de embalagem e prazo de 

validade de cada item. Os produtos embalados pela Morada Verde podem ser 

observados nas figuras 13 e 14. 

Figura 13 - Tomate grape embalado na embalagem Premium. 

 
FONTE: Foto tirada pelo próprio autor. 
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Figura 14 - Tomate grape embalado na embalagem comum. 

 
FONTE: Foto tirada pelo próprio autor. 

Logo após a embalagem e etiquetagem, os produtos são colocados em 

caixas com 36 unidades de cada cumbuca, e então são colocados nas posições para 

coleta pelos entregadores. 

Com base nos pedidos realizados no dia, é feito uma roteirização dos 

clientes, respeitando a capacidade e agilidade de entregas de cada veículo específico. 

No próximo dia pela manhã, com base nas rotas definidas no dia anterior, os 

entregadores fazem a retirada dos produtos na fazenda e fazem a entrega dos 

produtos aos clientes, fazendo o lançamento das entregas e das devoluções no 

software da empresa. 

Todos os dias quando os entregadores chegam na empresa, os produtos 

coletados e não comercializados no dia anterior são devolvidos para a packing house, 

para os que sejam contabilizados e lançados como perdas de vendas pelo 

responsável pelo setor, afim de que os lançamentos realizados como trocas pelos 

entregadores e como perdas de vendas pela packing house, sejam checados. Isso 

permite que sejam conferidas as informações e analisadas quanto de perdas de 

informações e produtos houve durante o processo de entregas e devolução. 
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Abaixo segue a Figura 15 com o resumo do fluxo dos produtos e coleta de 

informações afim de facilitar a compreensão dos registros realizados. 

Figura 15 - Fluxograma do produto e registro de informações. 

 
FONTE: Próprio autor. 

Posto as informações e formato com que são coletadas, a análise dos 

dados para compreensão do impacto das perdas da cadeia de produção dos hortifrútis 

no seu custo total será realizada acompanhando a seguinte sistemática: 



56 

Fórmula 1: Produção esperada do tomate total (PETt) = 1,36833 kg14 x m² 

Fórmula 2: Produção esperada de folhosas total (PEFt) = 3,0 kg15 x m² 

Fórmula 3: Produção esperada de morango total (PEMt) = 1,8925 kg16 x 

m² 

Fórmula 4: Produção esperada da Propriedade total (PEPt) = PETt + PEFt 

+ PEMt 

Fórmula 5: Perdas totais da propriedade (PTP) = ppp – dm – dv,  

em que: 

ppp: perdas na produção potencial (produção colhida menor que a 

produção esperada) 

dm: descartes na manipulação (descartes na produção e preparação para 

vendas) 

dv: descartes de vendas 

Chega-se então em: 

Fórmula 5: Proporção de Perdas PP (%) = (PTP / PEPt), 

sendo que: 

Pt: produção total aferida na propriedade. 

Podendo estas fórmulas serem usadas para qualquer produto. Para tal 

basta ter em mãos a produtividade média por metro quadrado da cultura, nas formulas 

                                            
14 (Produtividade por m² da TABELA 1) / 6 para se obter a produção mensal 
15 Produtividade por m² da TABELA 1 
16 (Produtividade por m² da TABELA 1) / 12 para se obter a produção mensal 
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1 e 2, e ainda caso tenha-se um maior número de culturas, basta soma-las nas 

fórmulas 3, acompanhando o racional de produtividade por cultuas das fórmulas 1 e 

2. 

Para que seja realizada a análise e avaliação dos resultados da presente 

dissertação, utilizar-se-á os dados registrados entre novembro de 2016 até novembro 

de 2018 da referida propriedade. A seguir seguem as Tabelas 4, 5 e 6 com os dados 

coletados e consolidados mês a mês, por tipo de produto e por tipo de registro. 

Tabela 4 - Produção de tomates de novembro de 2016 a novembro de 2018 

Ano Mês 
M² 

plantados 
Produção 
esperada 

Produção 
Real 

Perda  
de 

Produção 
Potencial 

Descarte 
de 

produção 

Descarte 
 de  

Vendas 
2016 Novembro  3.780   5.172   4.071  -1.101  441 3 
2016 Dezembro  4.680   6.404   5.666  -738  965 0 
2017 Janeiro  4.140   5.665   2.444  -3.221  210 0 
2017 Fevereiro  5.580   7.635   4.606  -3.029  1.046 0 
2017 Marco  8.370   11.453   6.653  -4.800  3.878 0 
2017 Abril  6.840   9.359   4.561  -4.798  442 0 
2017 Maio  6.750   9.236   8.500  -736  594 0 
2017 Junho  6.750   9.236   9.549   312  1.673 0 
2017 Julho  8.190   11.207   3.131  -8.076  517 0 
2017 Agosto  7.650   10.468   5.665  -4.803  277 0 
2017 Setembro  8.370   11.453   9.075  -2.378  481 0 
2017 Outubro  9.000   12.315   11.984  -331  909 0 
2017 Novembro  11.610   15.886   7.833  -8.053  2.478 34 
2017 Dezembro  10.800   14.778   13.736  -1.042  1.714 0 
2018 Janeiro  6.030   8.251   10.588   2.337  1.221 0 
2018 Fevereiro  5.580   7.635   4.161  -3.475  277 0 
2018 Março  5.580   7.635   9.751   2.116  366 0 
2018 Abril  7.380   10.098   13.583   3.485  1.309 48 
2018 Maio  7.380   10.098   11.353   1.254  1.766 18 
2018 Junho  8.010   10.960   10.648  -313  1.471 0 
2018 Julho  7.290   9.975   9.794  -181  1.279 0 
2018 Agosto  6.660   9.113   8.607  -506  1.203 0 
2018 Setembro  10.890   14.901   14.556  -345  1.436 74 
2018 Outubro  9.630   13.177   20.839   7.662  2.386 0 
2018 Novembro  8.280   11.330   7.866  -3.463  2.392 0 

FONTE: Dados de registro do sistema da Morada Verde Hortifrutis 
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Tabela 5 - Produção de Morango de novembro de 2016 a novembro de 2018 

Ano Mês 
M² 

plantados 
Produção 
esperada 

Produção 
Real 

Perda  
de 

Produção 
Potencial 

Descarte 
de 

produção 

Descarte  
de  

Vendas 
2.016 Novembro         210          397           13  -       384  2 0 
2.016 Dezembro         210          397           26  -       371  2 0 
2.017 Janeiro         210          397           80  -       318  14 0 
2.017 Fevereiro         210          397             9  -       389  1 0 
2.017 Marco         210          397           78  -       320  14 0 
2.017 Abril         210          397           35  -       362  14 0 
2.017 Maio         210          397           37  -       361  10 0 
2.017 Junho         210          397           28  -       369  5 0 
2.017 Julho         210          397            -    -       397  0 0 
2.017 Agosto         210          397            -    -       397  0 0 
2.017 Setembro         210          397         107  -       290  10 0 
2.017 Outubro         210          397           36  -       361  5 0 
2.017 Novembro         210          397           43  -       355  9 0 
2.017 Dezembro         210          397           75  -       323  21 0 
2.018 Janeiro         210          397           46  -       351  12 0 
2.018 Fevereiro         210          397           38  -       360  11 0 
2.018 Março         210          397            -    -       397  0 0 
2.018 Abril         210          397            -    -       397  0 0 
2.018 Maio         210          397            -    -       397  0 0 
2.018 Junho         210          397            -    -       397  0 0 
2.018 Julho         210          397            -    -       397  0 0 
2.018 Agosto         210          397         100  -       297  9 0 
2.018 Setembro      2.160       4.088         760  -    3.328  37 0 
2.018 Outubro      2.160       4.088         606  -    3.482  77 0 
2.018 Novembro      2.160       4.088         899  -    3.188  146 0 

FONTE: Dados de registro do sistema da Morada Verde Hortifrutis 
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Tabela 6: Produção de Folhosas de novembro de 2016 a novembro de 2018 

Ano Mês 
M² 

plantados 
Produção 
esperada 

Produção 
Real 

Perda  
de 

Produção 
Potencial 

Descarte 
de 

produção 
Descarte de 

Vendas 
2.016 Novembro           210              630                  2  -        628  - - 
2.016 Dezembro           210              630              110  -        520  - - 
2.017 Janeiro           210              630                34  -        596  - - 
2.017 Fevereiro           210              630              264  -        366  12 - 
2.017 Marco           210              630              347  -        284  462 - 
2.017 Abril           210              630           1.932         1.302  127 - 
2.017 Maio           210              630           4.766         4.136  105 204 
2.017 Junho        3.000           9.000           5.680  -     3.320  336 1.262 
2.017 Julho        3.000           9.000           9.857            857  319 1.008 
2.017 Agosto        3.000           9.000         11.524         2.524  242 2.153 
2.017 Setembro        3.000           9.000         11.043         2.043  2.764 1.687 
2.017 Outubro        3.000           9.000           8.626  -        374  3.718 1.222 
2.017 Novembro        3.000           9.000           3.233  -     5.767  481 541 
2.017 Dezembro        3.000           9.000           4.688  -     4.312  1.380 980 
2.018 Janeiro        3.000           9.000         12.895         3.895  3.402 346 
2.018 Fevereiro        3.000           9.000           2.402  -     6.598  - 263 
2.018 Março        3.000           9.000         12.282         3.282  2.486 660 
2.018 Abril        3.000           9.000           8.105  -        895  1.440 821 
2.018 Maio        3.000           9.000           9.533            533  1.745 1.872 
2.018 Junho        3.000           9.000         10.539         1.539  180 3.076 
2.018 Julho        3.000           9.000         12.462         3.462  299 3.549 
2.018 Agosto        3.000           9.000         14.285         5.285  510 3.158 
2.018 Setembro        3.000           9.000         10.434         1.434  313 2.697 
2.018 Outubro        3.000           9.000           8.185  -        815  718 2.118 
2.018 Novembro        3.000           9.000           7.594  -     1.406  690 1.912 

FONTE: Dados de registro do sistema da Morada Verde Hortifrutis 
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4 - RESULTADOS 

As Tabelas 7, 8 e 9 apresentam os resultados consolidados das perdas 

percentuais apuradas para os produtos tomate, morango e folhosas respectivamente, 

com os pesos percentuais tanto de perdas de produção, quanto de descarte total mês 

a mês e consolidado ano a ano, dos produtos da unidade de análise, a fazenda 

Morada Verde Hortifrutis. 

Tabela 7 – Dados de plantio, produção esperada, produção total e perdas na cadeia de 

produção do tomate. 

Ano Mês 

(a) M² 

plantados 

(b) 

Produção 

esperada 

(c) 

Produção 

Real 

(d) = c – b 

Perda de 

Produção 

Potecial 

(e) = (c / 

b) - 1  
Var. de 

produção % 

(f) 

Descarte 

de 

produção 

(g) Descarte 

de Vendas 

(h) =f + g 

Descarte 

Total 

(i)= h / c 

Descarte 

% 

2016 Novembro  3.780   5.172   4.071  -1.101  -21%  441   3   443  11% 

2016 Dezembro  4.680   6.404   5.666  -738  -12%  965   -     965  17% 

SUBTOTAL 2016 8.460  11.576   9.737  -1.839  -16%  1.405   3   11.576  14% 

2017 Janeiro  4.140   5.665   2.444  -3.221  -57%  210   -     210  9% 

2017 Fevereiro  5.580   7.635   4.606  -3.029  -40%  1.046   -     1.046  23% 

2017 Marco  8.370   11.453   6.653  -4.800  -42%  3.878   -     3.878  58% 

2017 Abril  6.840   9.359   4.561  -4.798  -51%  442   -     442  10% 

2017 Maio  6.750   9.236   8.500  -736  -8%  594   -     594  7% 

2017 Junho  6.750   9.236   9.549   312  3%  1.673   -     1,673  18% 

2017 Julho  8.190   11.207   3.131  -8.076  -72%  517   -     517  17% 

2017 Agosto  7.650   10.468   5.665  -4.803  -46%  277   -     277  5% 

2017 Setembro  8.370   11.453   9.075  -2.378  -21%  481   -     481  5% 

2017 Outubro  9.000   12.315   11.984  -331  -3%  909   -     909  8% 

2017 Novembro  11.610   15.886   7.833  -8.053  -51%  2.478   34   2,512  32% 

2017 Dezembro  10.800   14.778   13.736  -1.042  -7%  1.714   -     1,714  12% 

SUBTOTAL 2017 94.050  128.692   87.737  -40.954  -32%  14.220   34   14,254  16% 

2018 Janeiro  6.030   8.251   10.588   2.337  28%  1.221   -     1,221  12% 

2018 Fevereiro  5.580   7.635   4.161  -3.475  -46%  277   -     277  7% 

2018 Março  5.580   7.635   9.751   2.116  28%  366   -     366  4% 

2018 Abril  7.380   10.098   13.583   3.485  35%  1.309   48   1.357  10% 

2018 Maio  7.380   10.098   11.353   1.254  12%  1.766   18   1.784  16% 

2018 Junho  8.010   10.960   10.648  -313  -3%  1.471   -     1.471  14% 

2018 Julho  7.290   9.975   9.794  -181  -2%  1.279   -     1.279  13% 

2018 Agosto  6.660   9.113   8.607  -506  -6%  1.203   -     1,203  14% 

2018 Setembro  10.890   14.901   14.556  -345  -2%  1.436   74   1.510  10% 

2018 Outubro  9.630   13.177   20.839   7.662  58%  2.386   -     2.386  11% 

2018 Novembro  8.280   11.330   7.866  -3.463  -31%  2.392   -     2.392  30% 

SUBTOTAL 2018 82.710  113.175   121.746   8.571  8%  15.106   174   15.279  13% 

TOTAL 185.220  253.443   219.220  -34.222  -14%  30.731   210   30.941  14% 

FONTE: Dados de registro do sistema da Morada Verde Hortifrutis 
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Como pode-se observar na Tabela 7, a fazenda Morada Verde vem 

sofrendo com um percentual alto de perdas de produção potencial de tomate, ou seja, 

tem produzido 14% menos que o esperado e previsto por m² plantado. Ainda, observa-

se que o descarte de produção é alto, quando comparado com o descarte de vendas, 

pois de 100% do descarte total, o descarte de vendas representa menos de 1% do 

total17. O número elevado de perda de produção e ainda descarte na fase de produção 

durante o processo de manipulação, de acordo com as informações coletadas na 

propriedade, é resultado do ataque de pragas e doenças, principalmente pelo ataque 

da “traça do tomateiro”, cujo nome científico é Tuta Absoluta, que não só 

comprometem a produtividade da cultura, como também a sua qualidade para venda. 

O nível de descarte de vendas, é explicado pelo fato de que, no momento 

da manipulação dos tomates na packing house, ser realizada a retirada da maioria 

dos produtos sem qualidade para o mercado, com isso o produto que chega ao 

consumidor está com qualidade excelente. Essa baixa perda também é reforçada pelo 

modelo de negociação com os clientes, ou seja, a Morada Verde não tem 

obrigatoriedade de troca de produtos aos clientes, cabendo a eles controlarem os 

estoques e a qualidade no momento em que recebem os pedidos. 

Não se observa perdas no transporte, como sugeriu-se no quadro 1, pois a 

propriedade fica dentro do perímetro urbano de Uberlândia, fazendo com isso que o 

produto viaje por no máximo 15 km, sendo este acondicionado de forma adequada 

para não ocorrer perdas nesta etapa do processo.  

Para os tomates, a empresa Morada Verde teve, no período considerado, 

uma proporção de perdas total de 25,71%, de acordo com a aplicação da fórmula 5 

descrita na metodologia e replicada a seguir: 

PTP = (253.443 – 219.220) + 30.731 + 210 

PTP = 34.223 + 30.941 

                                            
17 Racional: descarte de vendas (210 kg) / descarte total (30.941 kg) = 0,00678 
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PP (%) = 64.164 / 253.443)18 

PP (%) = 0,2571 = 25,71% 

Para o morango, conforme vê-se na Tabela 8, abaixo, a situação parece 

ser um pouco mais negativa, pois de toda produção planejada, produziu-se 86 % 

menos. Esta perda de produção está ligada a fatores climáticos, apesar de a 

propriedade possuir o sistema de Pad Fan conforme já exposto em capitulo anterior, 

mas não somente a isso, problemas como pragas e manejo nutricional, também 

afetaram o andamento e produtividade destas plantas. 

Em relatos feitos pelos responsáveis do projeto, entre novembro de 2016 e 

março de 2017, foi citado que no início da produção houve um desbalanço na nutrição 

das plantas, como por exemplo, excesso de Nitrogênio (N) o que levou as plantas a 

terem um desequilíbrio de nutrientes e com isso produzirem pouco. Em outro trecho 

do relato, citaram falhas elétricas no sistema de Pad Fan devido à má instalação, o 

que levava a falhas e mal funcionamento, e com isso elevava a temperatura (T°) 

interna das estufas para algo em torno de 48°C. 

Para os morangos constatou-se uma perda total, em torno de 87,55 %, 

sendo que desse total, 86 % é relacionada à perda de produção, que é a diferença 

entre o que que deveria ser produzido e o que se foi efetivamente produzido como 

pode-se observar abaixo: 

PTP = (21.007 – 3.015) + 399 + 0 

PTP = 18.391  

PP (%) = 18.391 / 21.00719 

                                            
18 1 - (Produção real – descarte total) / produção esperada – Tabela 7 

19 1 - (Produção real – descarte total) / produção esperada – Tabela 8 
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PP (%) = 0,8755 = 87,55% 

Tabela 8 - Dados de plantio, produção esperada, produção total e perdas na cadeia de 

produção do morango. 

Ano Mês 

(a) M² 

plantados 

(b) 

Produção 

esperada 

(c) 

Produção 

Real 

(d) = c –b 

Perda de 

Produção 

Potecial 

(e) = (c / 

b) - 1  
Var. de 

produção % 

(f) 

Descarte 

de 

produção 

(g) Descarte 

de Vendas 

(h) =f + g 

Descarte 

Total 

(i)= h / c 

Descarte 

% 

2.016 Novembro  210   397   13  -384  -97%  2  0  2  14% 

2.016 Dezembro  210   397   26  -371  -93%  2  0  2  9% 

SUBTOTAL 2016 420  795   39  -756  -95%  4  0  4  11% 

2.017 Janeiro  210   397   80  -318  -80%  14  0  14  17% 

2.017 Fevereiro  210   397   9  -389  -98%  1  0  1  13% 

2.017 Marco  210   397   78  -320  -80%  14  0  14  18% 

2.017 Abril  210   397   35  -362  -91%  14  0  14  40% 

2.017 Maio  210   397   37  -361  -91%  10  0  10  28% 

2.017 Junho  210   397   28  -369  -93%  5  0  5  16% 

2.017 Julho  210   397   -    -397  -100%  -    0  -    0% 

2.017 Agosto  210   397   -    -397  -100%  -    0  -    0% 

2.017 Setembro  210   397   107  -290  -73%  10  0  10  10% 

2.017 Outubro  210   397   36  -361  -91%  5  0  5  13% 

2.017 Novembro  210   397   43  -355  -89%  9  0  9  20% 

2.017 Dezembro  210   397   75  -323  -81%  21  0  21  28% 

SUBTOTAL 2017 2.510  4,769   528  -4,241  -89%  103  0  103  19%  

2.018 Janeiro  210   397   46  -351  -88%  12  0  12  26% 

2.018 Fevereiro  210   397   38  -360  -91%  11  0  11  28% 

2.018 Março  210   397   -    -397  -100%  -    0  -    0% 

2.018 Abril  210   397   -    -397  -100%  -    0  -    0% 

2.018 Maio  210   397   -    -397  -100%  -    0  -    0% 

2.018 Junho  210   397   -    -397  -100%  -    0  -    0% 

2.018 Julho  210   397   -    -397  -100%  -    0  -    0% 

2.018 Agosto  210   397   100  -297  -75%  9  0  9  9% 

2.018 Setembro  2.160   4.088   760  -3.328  -81%  37  0  37  5% 

2.018 Outubro  2.160   4.088   606  -3.482  -85%  77  0  77  13% 

2.018 Novembro  2.160   4.088   899  -3.188  -78%  146  0  146  16% 

SUBTOTAL 2018  8.370   15.443   2.448  -12.994  -84%  292  0    292  12% 

TOTAL  11.300   21.007   3.015  -17.991  -86%  399  0     399  13% 

FONTE: Dados de registro do sistema da Morada Verde Hortifrutis 

A Tabela 9, apresenta a produção e perdas das folhosas. 
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Tabela 9 - Dados de plantio, produção esperada, produção total e perdas na cadeia de 

produção do folhosas. 

Ano Mês 

(a) M² 

plantados 

(b) 

Produção 

esperada 

(c) 

Produção 

Real 

(d) = c – b 

Perda de 

Produção 

Potecial 

(e) = (c / 

b) - 1  
Var. de 

produção % 

(f) Descarte 

de 

produção 

(g) Descarte 

de Vendas 

(h) =f + 

g 

Descarte 

Total 

(i)= h / c 

Descarte 

% 

2.016 Novembro  210   630   2  -628  -100%  -     -     -    0% 

2.016 Dezembro  210   630   110  -520  -83%  -     -     -    0% 

SUBTOTAL 2016  420   1,260   112  -1.148  -91%  -    0  - 0%    

2.017 Janeiro  210   630   34  -596  -95%  -     -     -    0% 

2.017 Fevereiro  210   630   264  -366  -58%  12   -     12  5% 

2.017 Marco  210   630   347  -284  -45%  162   -     162  47% 

2.017 Abril  210   630   1.932   1.302  207%  127   -     127  7% 

2.017 Maio  210   630   4.766   4.136  657%  105   204   309  6% 

2.017 Junho  3.000   9.000   5.680  -3.320  -37%  336   1.262   1.598  28% 

2.017 Julho  3.000   9.000   9.857   857  10%  319   1.008   1.327  13% 

2.017 Agosto  3.000   9.000   11.524   2.524  28%  242   2.153   2.395  21% 

2.017 Setembro  3.000   9.000   11.043   2.043  23%  2.764   1.687   4.451  40% 

2.017 Outubro  3.000   9.000   8.626  -374  -4%  3.718   1.222   4.940  57% 

2.017 Novembro  3.000   9.000   3.233  -5.767  -64%  481   541   1.022  32% 

2.017 Dezembro  3.000   9.000   4.688  -4.312  -48%  1.380   980   2.360  50% 

SUBTOTAL 2017 22.050  66.150   61.994  -4.156  -6%  9.646  0  9.646  16%  

2.018 Janeiro  3.000   9.000   12.895   3.895  43%  3.402   346   3.748  29% 

2.018 Fevereiro  3.000   9.000   2.402  -6.598  -73%  -     263   263  11% 

2.018 Março  3.000   9.000   12.282   3.282  36%  2.486   660   3.146  26% 

2.018 Abril  3.000   9.000   8.105  -895  -10%  1.440   821   2.261  28% 

2.018 Maio  3.000   9.000   9.533   533  6%  1.745   1.872   3.617  38% 

2.018 Junho  3.000   9.000   10.539   1.539  17%  180   3.076   3.256  31% 

2.018 Julho  3.000   9.000   12.462   3.462  38%  299   3.549   3.847  31% 

2.018 Agosto  3.000   9.000   14.285   5.285  59%  510   3.158   3.668  26% 

2.018 Setembro  3.000   9.000   10.434   1.434  16%  313   2.697   3.010  29% 

2.018 Outubro  3.000   9.000   8.185  -815  -9%  718   2.118   2.836  35% 

2.018 Novembro  3.000   9.000   7.594  -1.406  -16%  690   1.912   2.602  34% 

SUBTOTAL 2018 33.000  99.000   108.718   9.718  10%  11.781   21.452   33.233  31%  

TOTAL 55.470 166.410    170.824   4.414 3%  21.428  21.452   42.880   25 %  

FONTE: Dados de registro do sistema da Morada Verde Hortifrutis 

No caso das folhosas, pode-se observar as perdas de produção potencial 

foram inferiores à expectativa, mostrando assim que a propriedade produziu a mais 

que a expectativa, o que é positivo, porém as perdas das folhosas concentram-se nos 

descartes de vendas. Especificamente neste caso, as perdas de vendas são altas, 

pois o modelo de negociação com o mercado requer trocas, isto é, o estabelecimento 

paga ao produtor somente o que foi vendido. E cabe ao produtor calibrar a quantidade 
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de produtos a serem entregues no mercado. Nesse modelo de negociação o produtor 

precisa estar atento ao mercado, pois os custos do não consumo são grandes, visto 

que nele já se inserem o custo de produção, embalagem, transporte para entrega, 

reposição, além do custo de coleta e contagem das folhosas não consumidas. 

Vale destacar neste caso que a organização do sistema de logística exerce 

forte influência no nível de devolução das folhosas, pois dependendo do tempo de 

entrega e temperatura diária, as folhosas já chegam murchas no ponto de vendas, 

aumentando os níveis de devolução. Tais problemas devem-se principalmente ao alto 

nível de perecibilidade do produto e fragilidade quanto a exposição ao calor. 

Para as folhosas, as perdas totais então em 28,37 %, como pode-se 

observar abaixo. 

PTP = (166.410 – 170.824) + 21.428 + 21.452 

PTP = 38.466 

PP (%) = 38.466 / 166.41020 

PP (%) = 0,2311 = 23,11% 

Como pode-se observar no gráfico 2, a Morada Verde tem perdas bem 

diferentes do que as citadas pelos autores, visto que a grande proporção de perdas 

se concentra na produção e nas devoluções dos mercados, não tendo perdas 

expressivas no transporte, por causa da proximidade com o mercado e formato de 

entregas. Os resultados encontrados permitem afirmar que os principais motivos das 

perdas observadas nesse estudo devem-se à padrões de estética e exigências do 

mercado, processos de embalagem e clima. Dessa forma, estão em concordância 

com Vieira, Araújo e Carvalho (2018) no que diz respeito às perdas observadas para 

produtores de grande porte, listados na Tabela 1 da pág. 16”. 

                                            
20 1 - (Produção real – descarte total) / produção esperada – Tabela 9 
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Gráfico 2 - Comparação de perdas do que a literatura diz com a propriedade analisada 

 
FONTE: Elaborado pelo Autor  

 

Vale ressaltar que a propriedade analisada considera ser normal uma perda 

de 10% nos elos da cadeia para morango e tomate, e de 20% para as folhosas, 

quando analisam a viabilidade de preços de venda para o empreendimento.  

Na Tabela 10, estão os parâmetros de produção por m², preço meta de 

vendas e custo de produção por tipo de produto analisado, já considerando as perdas 

percentuais acima citadas, ou seja, a tabela já considera a produção liquida do 

empreendimento para a análise de viabilidade. Como pode-se observar, para o caso 

do tomate, para uma produtividade de 16,42 kg por m²/ano, sendo vendidos a um 

preço médio de mercado a R$ 8,70 a empresa obterá uma lucratividade de 38% e 

ainda uma rentabilidade de 61%. Para o morango, o item mais rentável da 

propriedade, com uma produção de 22,71 kg/m²/ano sendo vendidos a um preço 

médio de R$ 10,00, obtém-se uma lucratividade de 43% e uma rentabilidade de 75%. 

Para as folhosas, o item menos rentável da propriedade pelos altos custos de 
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produção por m², ela oferece nos parâmetros estabelecidos, 12% de lucratividade e 

13% de rentabilidade. 

Tabela 10 - Parâmetros utilizados pela Morada Verde para viabilidade do 

empreendimento. 

Descrição Tomate Folhosas Morango 
Custo por m²/ano - (R$) 88,71 132,31 129,6 
Produção por m²/ano - (Kg/m2) 16,42 36,00 22,71 
Preço meta de venda - (R$/kg) 8,70 4,17 10,00 
Receita por m²/ano (R$) - Produção x preço médio 142,82 150,12 227,12 
Lucro (margem de contribuição) (R$) 54,11 17,81 97,52 
Expectativa de Lucratividade (Lucro / Receita) (%) 38% 12% 43% 
Expectativa de Rentabilidade (Lucro / Custo) (%) 61% 13% 75% 

FONTE: Dados de viabilidade da propriedade analisada Morada Verde 

Para que fossem definidos os parâmetros da Tabela 10, tal produção por 

metro quadrado/ano e preço meta de venda, a propriedade utilizou-se das seguintes 

informações: a) para produção por m²: pesquisa com os produtores com métodos de 

produção semelhante e também consulta com os produtores das sementes, b) preço 

meta de venda: pesquisa de mercado em Uberlândia e região, além de realizar uma 

consulta ao histórico de preços no CEAGESP em São Paulo, para o tomate grape, 

visto que é a única central de abastecimento que possui dados históricos de preço de 

tal produto. 

A Tabela 11 mostra os preços médios nos anos de 2016 a 2018 

conseguidos com a venda das mercadorias para os produtos analisados, sendo que 

tais dados foram extraídos do controle de vendas da propriedade. 

 

Tabela 11 - Preços médio de venda ano a ano da Morada Verde 

  2016 2017 2018 

Produto 
Preço 
meta Preço Real Var. % Preço Real Var. % Preço Real Var. % 

Tomate 8,70 3,47 -60% 6,23 -28% 7,20 -17% 
Morango 10,00 13,57 36% 9,79 -2% 9,75 -3% 
Folhosas 4,17 4,42 6% 3,58 -14% 4,73 13% 

FONTE: Dados do controle de vendas da Morada Verde 
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Como pode-se observar a Morada Verde conseguiu atingir sua meta de 

preços apenas em 3 ocasiões, sendo elas em 2016 com o morango e folhosas, e em 

2018 com o preço das folhosas, sendo que o Morango sempre foi o item que ficou 

bem próximo do preço meta, Já o tomate, que é o produto mais plantado e o que 

ocupa a maior área em metros quadrados plantados, sempre obteve preço real inferior 

ao preço meta, porém vem melhorando seu desempenho ao longo do tempo, saindo 

de um preço 60% menor em 2016, passando para 28% menor em 2017 e fazendo um 

fechamento até novembro de 2018 com um preço 17% menor, A tendência é que para 

2019 o preço atinja o seu preço meta. 

Com base nos preços obtidos na Tabela 11 relacionados com os 

parâmetros de produção e meta da Tabela 10 e ainda utilizando dados de produção 

obtidos das Tabelas 7,8 e 9, pode-se fazer uma análise do impacto financeiro das 

perdas para a propriedade Morada Verde. As Tabelas 12,13 e 14, consolidam essas 

informações, combinando a produção anual aferida na propriedade, o custo dessa 

produção, a receita obtida de acordo com a produção, já considerando as perdas de 

produção, descartes de manipulação e vendas. 

Tabela 12 - Análise ano a ano dos resultados financeiros com a venda de Tomate 

Ano 
M² 

plantados 
Produção 

Real 
Descarte 

Total 
Produção 
Vendida Custo total 

Receita 
total Lucratividade Rentabilidade 

2016 4.230 9.737 1.408 8.329 62.540,55 28.902,53 -116% -54% 
2017 7.838 87.737 14.254 73.484 695.264,63 457.803,00 -52% -34% 
2018 7.519 121.746 15.279 106.467 611.433,68 766.559,88 20% 25% 

TOTAL 7.409 219.220 30.941 188.280 1.369.238,85 1.253.265,41 -9% -8% 
FONTE: dados de venda da Morada Verde 

Como pode-se observar na Tabela 12, a qual consolida os dados do 

tomate, a propriedade acumula um prejuízo financeiro de aproximadamente 100 mil 

reais, valor este que pode ser obtido fazendo o cálculo da Receita total subtraindo o 

Custo Total. Este número não está dentro do esperado, porém o resultado ainda é 

animador, visto que a propriedade saiu de uma rentabilidade negativa em 2016 de 

54% para uma rentabilidade positiva em 2018 de 25%, ou seja, os dados mostram 

que a propriedade vem alterando seu quadro de déficit para um quadro de superávit, 

com uma tendência positiva para os ano de 2019 e 2020. 
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Tabela 13 - Análise ano a ano dos resultados financeiros com a venda de Morango 

Ano 
M² 

plantados 
Produção 

Real 
Descarte 

Total 
Produção 
Vendida 

Custo 
total 

Receita 
total Lucratividade Rentabilidade 

2016 210 39 4 35 4.536,00 476,06 -853% -90% 
2017 210 528 103 425 27.216,00 4.161,42 -554% -85% 
2018 742 2.448 292 2.156 88.128,00 21.024,14 -319% -76% 

TOTAL 444 3.015 399 2.616 119.880,00 25.661,62 -367% -79% 
FONTE: dados de venda da Morada Verde 

 Já o caso do morango, o qual observa-se na Tabela 13, pode ser 

considerado o grande vilão da propriedade, pois como os números demonstram, 

apesar da melhora desde 2016, a propriedade nunca conseguiu um resultado positivo, 

sendo que nesse item, a Morada Verde acumula um prejuízo em torno de 100 mil 

reais, porém com uma área média plantada de 444 m². 

Tabela 14 - Análise ano a ano dos resultados financeiros com a venda de folhosas 

Ano 
M² 

plantados 
Produção 

Real 
Descarte 

Total 
Produção 
Vendida Custo total 

Receita 
total Lucratividade Rentabilidade 

2016 210 112 - 112 4.630,85 495,04 -835% -89% 
2017 1.838 61.994 9.646 52.348 243.119,63 187.405,34 -30% -23% 
2018 3.000 108.718 33.233 75.484 363.852,50 357.040,22 -2% -2% 

TOTAL 2.186 113.407 35.593 77.814 611.602,98 544.940,60 -12% -11% 
FONTE: dados de venda da Morada Verde 

A Tabela 14 mostra o resultado das folhosas, a qual oferece no plano de 

produção esperado da propriedade, os números mais baixos de rentabilidade e 

lucratividade, ou seja, é o item em que se tem uma menor margem de erros, pois 

qualquer perda provoca prejuízos, Porém assim como no caso do tomate, percebe-se 

uma tendência positiva para o ano de 2019, pois ano a ano os números vem 

melhorando, e como viu-se na Tabela 9 de produção de folhosas, os resultados foram 

puxados para cima pela produtividade acima do esperado. 

A Morada Verde, para que atinja as metas de receita, que é o resultado da 

produção multiplicando o preço meta, e com isso se tornar uma empresa rentável, tem 

as seguintes alternativas: a) atingir a meta de produção e preços no mercado, b) 

superar a meta de produção podendo assim praticar um preço meta menor para o 

mercado, e c) produzir menos que a meta tendo assim que vender os produtos a um 

preço maior no mercado. A única variável desta equação de produção e preço que a 
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Morada Verde possui controle e depende única e exclusivamente dela é a produção, 

pois o preço acaba sendo definido pelo mercado, que é o resultado das forças de 

oferta e de demanda. Caso tivesse um ação direta e influenciadora sobre os preços, 

a empresa então em momentos de baixa produção, aumentaria os preços e com isso 

alcançaria suas projeções ou metas de receita. 

Para que possa ser analisada a perda real que a propriedade tem de 

retorno financeiro, foram desenvolvidos para os diferentes produtos, 3 cenários, nos 

quais o primeiro deles considera a produção total versus os custos totais, ou seja, sem 

perdas de produção e também sem perdas durante a cadeia, no segundo é 

considerado apenas as perdas de produção e desconsidera-se as perdas nas demais 

etapas, e no cenário 3 é considerado o cenário real da propriedade. Com tais cenários 

é possível analisar o quanto a Morada Verde perde de retorno financeiro nas 

diferentes etapas da cadeia. 

Como pode-se observar no quadro 2, as perdas de produção de Tomate 

são significativas, reduzindo assim a rentabilidade da propriedade em 15%, fazendo 

com que ela saia de uma rentabilidade de 21% para 6%, quando considera-se apenas 

as perdas de produção. Considerando valores financeiros, a propriedade perde cerca 

de 200 mil reais com tais perdas. Ao incorporar na análise as perdas de vendas e de 

descartes de manipulação, as quais tem ainda uma ligação forte com problemas de 

produção, a rentabilidade reduz mais 14%, fazendo com que a propriedade perca 

outros 200 mil reais aproximadamente. Ou seja, a propriedade perde na cadeia de 

produção do tomate, cerca de 400 mil reais, fazendo com isso com que a Morada 

Verde tenha um prejuízo de 113 mil reais aproximadamente. 

Para o morango observa-se que houve uma grande perda do cenário 1 para 

o cenário 2, mostrando assim que o grande problema do morango se concentra na 

produção. Neste caso a propriedade passa de uma rentabilidade de 74%   para 75% 

negativa, ou seja, falando em termos reais, a propriedade perde 180 mil reais em 

produção. Considerando os descartes de manipulação e perdas de vendas, 

acrescem-se outros 4 mil reais de perdas financeiras, fazendo com que a Morada 

Verde acumule uma perda total de 184 mil reais para este produto. 
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QUADRO 2 - Análise das perdas financeiras em diferentes cenários. 

TOMATE Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Ano 
M² 
plantados 

Produção 
esperada 

Produção 
Real  Custo total   Receita Total   Lucratividade   Rentabilidade   Receita Total   Lucratividade   Rentabilidade   Receita total   Lucratividade   Rentabilidade  

2016 
             
4.230  

           
11.576  

             
9.737  

      
62.540,55        40.169,07  -56% -36%       33.788,47  -85% -46%       28.902,53  -116% -54% 

2017 
             
7.838  

         
128.692  

           
87.737  

    
695.264,63      801.749,60  13% 15%     546.603,30  -27% -21%     457.803,00  -52% -34% 

2018 
             
7.519  

         
113.175  

         
121.746  

    
611.433,68      814.858,92  25% 33%     876.570,34  30% 43%     766.559,88  20% 25% 

TOTAL 
             
7.409  

         
253.443  

         
219.220  

 
1.369.238,85   1.656.777,59  17% 21%  1.456.962,11  6% 6%  1.253.265,41  -9% -8% 

MORANGO Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Ano 
M² 
plantados 

Produção 
esperada 

Produção 
Real  Custo total   Receita Total   Lucratividade   Rentabilidade   Receita Total   Lucratividade   Rentabilidade   Receita total   Lucratividade   Rentabilidade  

2016 
                   
210  

                   
795  

                    
39       4.536,00     10.786,11  58% 138%         533,52  -750% -88%         476,06  -853% -90% 

2017 
                   
210  

                
4.769  

                  
528     27.216,00     46.689,49  42% 72%      5.165,47  -427% -81%      4.161,42  -554% -85% 

2018 
                   
742  

              
15.443  

               
2.448     88.128,00   150.567,30  41% 71%    23.872,58  -269% -73%    21.024,14  -319% -76% 

TOTAL 
                  
444  

            
21.007  

              
3.015   119.880,00   208.042,90  42% 74%    29.571,57  -305% -75%    25.661,62  -367% -79% 

FOLHOSAS Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Ano 
M² 
plantados 

Produção 
esperada 

Produção 
Real  Custo total   Receita Total   Lucratividade   Rentabilidade   Receita Total   Lucratividade   Rentabilidade   Receita total   Lucratividade   Rentabilidade  

2016 
                      
210  

                      
1.260  

                         
112       4.630,85       5.569,20  17% 20%         495,04  -835% -89%         495,04  -835% -89% 

2017 
                   
1.838  

                    
66.150  

                    
61.994   243.119,63   236.817,00  -3% -3%  221.939,16  -10% -9%  187.405,34  -30% -23% 

2018 
                   
3.000  

                    
99.000  

                  
108.718   363.852,50   468.270,00  22% 29%  514.234,15  29% 41%  357.040,22  -2% -2% 

TOTAL 
                  
2.186  

                
108.630  

                
113.407   611.602,98   710.656,20  14% 16%  736.668,36  17% 20%  544.940,60  -12% -11% 

FONTE: Elaborado pelo Autor.
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Para as folhosas, observa-se um movimento diferente do cenário 1 para o 

cenário 2 dos demais produtos, pois ao invés de observar uma perda financeira, 

observa-se um ganho financeiro, pois propriedade produziu além do planejado, 

fazendo assim com que a propriedade passe de uma rentabilidade de 16 para 20%, 

agregando 26 mil reais de valor financeiro de um cenário para outro. 

O grande problema das folhosas concentra-se nas perdas de vendas, pois 

ao observar o Cenário 3, vê-se que a propriedade sai de uma rentabilidade de 20% 

para uma perda de 11%, ou seja, perde-se 31% nas vendas. Com isso a Morada 

Verde acumula um prejuízo financeiro de 67 mil reais aproximadamente, quando se 

avalia o custo com o preço de vendas e ainda 192 mil reais quando se compara o 

cenário 2 com o cenário 3. 

Consolidando os resultados obtidos pelas 3 culturas, observa-se que a 

Morada Verde acumulou uma perda financeira de 776 mil reais aproximadamente com 

as perdas e descarte durante a cadeia de produção e ainda acumula um prejuízo de 

278 mil reais, quando se compara os custos totais de produção com os valores reais 

de vendas no cenário 3. 

Não é possível precisar o quanto essas perdas afetam os consumidores 

em termos de redução de oferta e aumento de preços. De forma a simular um impacto 

hipotético, a título de exercício, mas já reconhecendo as limitações do mesmo, 

extrapola-se os resultados apresentados acima da fazenda Morada Verde como 

representativos para as demais propriedades fornecedoras de tomates, morango e 

folhosas na região do estudo. Ou seja, supondo que todas as propriedades que 

forneçam para o mesmo mercado consumidor da Morada Verde tenham o mesmo 

comportamento de perdas para os produtos, pode-se fazer uma simulação hipotética 

do quanto as perdas afetam a oferta e o preço do produto no mercado Uberlandense. 

Para tal analise, considerar-se-á a elasticidade preço da demanda do 

estudo feito pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) 
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considerando as frutas e vegetais para o Brasil, no valor de -0,53344021, ou seja, de 

comportamento inelástico. 

Para exemplificar, no caso do tomate para o ano de 2018 em que o tomate 

obteve uma produção 6%22 menor que  produção esperada quando consideradas as 

perdas durante a cadeia, ou seja, era planejado produzir 113.175 kg, e produziu-se 

106.467 e ainda a propriedade conseguiu um preço médio de R$ 7,20 conforme 

Tabela 11, pode-se sugerir que o consumidor pagou + 11,32%23  do valor do tomate 

pela oferta menor do produto no mercado, ou seja, em condições normais, o preço 

médio do tomate seria de 6,3824, ou seja, o consumidor pagou R$0,81 mais por kg de 

tomate. 

Considerando ainda esta mesma análise para as folhosas em 2018, 

observa-se que o previsto para ser produzido naquele ano era de 99.000 kg, porém 

forem entregues ao mercado apenas 75.644 kg25, ou seja, 23,6% a menos. Com isso 

pode-se observar neste caso o consumidor pagou + 44,52 %26 a mais, devido à 

escassez do produto no mercado, o que representou R$ 2,10 por Kg de produto, 

quando se considera os R$ 4,72 de preço médio obtido pela Morada Verde. Ou seja, 

em condições normais de oferta, o consumidor pagaria R$ 2,6127 por kg de folhosa 

comprada. 

Analisando ainda a propriedade como um todo, salvo o morango que está 

com uma perda muito além de qualquer realidade, pode-se inferir, que o consumidor 

                                            
21FONTE:https://data.ers.usda.gov/reports.aspx?ID=17825#P7be16a3992304c95953a63

a15cd3c29e_4_214 
22 Vide Tabela 7 = (Produção total – Descarte Total) / Produção esperada 
23 Elasticidade. = ∆%Qd / ∆%P 
-0.53 = -6% / ∆%P 
∆%P = -6% / -0.53 = 11.32% 
 
24 Racional utilizado: R$ 7,20 (preço KG) / 1 – (- 0,1132) (% considerando elasticidade) 
25 Vide Tabela 7 = (Produção total – Descarte Total) / Produção esperada 

26 Elasticidade. = ∆%Qd / ∆%P 
-0.53 = - 23,6% / ∆%P 
∆%P = -23, 6% / -0.53 = 44,52% 
 
27 Racional utilizado: R$ 4,72 (preço Kg obtido) / 1 – (- 0,128) (% considerando 

elasticidade) 



74 

pagou no ano de 2018, R$ 1,4128 a mais por Kg de hortifrutigranjeiros para cada KG 

consumido. Para um país que consome, segundo o Instituto Brasileiro de Frutas 

(IBRAF) 57 kg de frutas e hortaliças por ano, tal valor representaria aproximadamente 

um gasto adicional de R$ 80,37. 

Fazendo agora uma analise do ponto de vista do mercado, pode-se 

observar quais os impactos sofridos pela propriedade no cenário de atingimento das 

metas estabelecidas na Tabela 10, ou seja, um aumento de preços para o tomate e 

diminuição de preços das folhosas. Neste caso, tomar-se-á como premissa que o 

preço do tomate atinja o preço meta estabelecido no planejamento de viabilidade da 

propriedade, ou seja, o valor de R$ 8,7029. Com um preço de R$ 8,70 a variação de 

preço com o preço conseguido seria de 20,88%, o que levaria a um consumo de 

11,0630 menor no mercado, ou seja, do total de 106.467 kg seriam consumidos apenas 

94.691 kg. Analisando esse novo cenário, pode-se observar que a propriedade 

mesmo vendendo 12 toneladas a menos de produtos, a propriedade teria uma receita 

R$ 57.248,6031 maior que a receita na quantidade e preços observados no estudo. 

Para as folhosas, o preço meta é de R$ 4,17, ou seja, preço 13,20 % menor 

do que o preço de R$ 4,72, o preço obtido pelo mercado. Observa-se que com isso o 

consumo aumentaria 6,99% passando de 75.644 para 80.931 kg32. Observar-se que 

nesse cenário que o faturamento cairia, fazendo com que a propriedade apesar de 

vender um volume maior, tenha uma receita financeira menor em R$ 19.555,0033. 

                                            
28 113.175 (kg de tomate esperado) + 99.000 (kg de folhosas) = 212.175 
Proporção do tomate - 113.175 / 212.175 = 0,5334 (53,34%) x R$ 0,81 = R$ 0,43 
Proporção das folhosas – 1 – 0,5334 = 0,4666 (46,66%) x R$ 2,10 = R$ 0,98 
Total = R$ 0,43 + 0,98 = R$ 1,41 
 
29 Vide tabela 10 
 
30 Elasticidade. = ∆%Qd / ∆%P 
-0.53 = ∆%Qd / + 20,88 
∆%P = 20,88 x -0.53 = - 11.06% 
31  (a) 94.691 x 8,70 = 823.811 
(b) 106.467 x 7,20= 766.562 
(a) – (b) = 823.811 – 766.562 = 57.248,60 
 
32 Elasticidade. = ∆%Qd / ∆%P 
-0.53 = ∆%Qd / - 13,20∆%P = -14,65 x -0.53 = 6,99% 
 
33 (a) 80.931 x 4,17 = 337.484 
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Observa-se com isso que no cenário desenhado pelo produtor, em que os 

preços atingissem os preços metas, a receita seria maior em 38 mil reais 

aproximadamente, mesmo que esta receita impactasse negativamente nos níveis de 

perdas, pois aumentaria as perdas de tomate em 12 toneladas as perdas do tomate e 

diminuiria em 5 toneladas as perdas de folhosas. 

Absteve-se de realizar a mesma extrapolação para o morango, uma vez 

que a perda da propriedade está muito além do observado em outras propriedades, o 

que traria elevado viés aos resultados. 

                                            
(b) 75.644 x 4,72 = 357.032 
(a) – (b) = 337.484 – 357.032 = 19.555 
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5 - CONCLUSÃO 

O presente estudo avaliou, através de um estudo de caso de uma 

propriedade agrícola, os impactos das perdas dos hortifrutigranjeiros desde a sua 

produção até a entrega aos pontos de consumo, identificando o volume e os pontos 

das perdas. Ainda, buscou analisar o quanto essas perdas impactam o negócio do 

produtor e fez-se um exercício ilustrativo do quanto as perdas potencialmente 

impactariam os preços ao consumidor. Tal estudo mostra-se relevante, pois visa 

identificar e propor soluções para diminuição das perdas, visto que com isso aumenta-

se a segurança na oferta de alimentos e potencialmente reduz-se os preços dos 

mesmos. Para tal analisou-se os dados de propriedade rural no município de 

Uberlândia-MG, analisando os dados da cadeia de produção até a entrega aos varejos 

e atacados. 

Após análise dos dados observou-se que a propriedade em questão opera 

com uma perda de produção potencial de tomates de aproximadamente 14%, ou seja, 

vem produzindo aquém do esperado, além desse impacto na produção, perdem-se 

outros 12% com descartes no momento da seleção dos produtos, isto é, produtos fora 

dos padrões de qualidade do mercado, ou ainda com algum defeito, totalizando assim 

como já visto 25,71% do total a ser produzido. Tais perdas poderiam ser minimizadas 

através de uma diferente destinação para estes produtos, os quais não servem para 

o consumidor final, porém servem para uma indústria de molho por exemplo, ou ainda 

para uma cozinha comunitária, ou ainda para projetos como o Mesa Brasil, o qual 

recolhe o alimento sem qualidade para o mercado dentro da propriedade e os distribui 

para instituições de apoio a diferentes tipos de categorias na sociedade. 

Vale ressaltar que para a destinação para molho ou ainda uma indústria de 

tomate seco, por exemplo, caberia um estudo aprofundado de viabilidade do negócio, 

avaliando os custos de entrega, caso os tomates fossem vendidos para uma fábrica 

de terceiros, ou ainda os custos de implantação e operação de uma fábrica para o 

consumo na propriedade. 

Para os morangos a perda total foi de 87,55%, sendo que 86% é de perda 

de produção potencial e o restante está relacionada a seleção de produto. No caso do 
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morango, o grande problema está relacionado a temperatura inadequada para a 

produção, sendo que mesmo com os investimentos realizados para climatização da 

temperatura, seria adequado a descontinuação deste tipo de cultura, podendo assim 

utilizar a estrutura já implanta para uma cultura mais adaptada para regiões com as 

características de Uberlândia. 

As folhosas acumulam uma perda total de 28,37%, sendo que a não houve 

perda de potencial de produção, ou seja, nesse quesito as folhosas produziram além 

do esperado, porém o grande problema está nas devoluções de vendas pelos 

mercados. Observa-se que parte das folhosas devolvidas podem ser reutilizadas, 

porém seria necessária uma avaliação dos custos para a reutilização e venda destes 

produtos, visto que haverá um custo adicional com mão de obra para seleção e 

possível ré embalagem, para assim ter a reutilização de tais produtos. Com tal nível 

de devolução caberia uma melhor calibração das quantidades enviadas, visando 

minimizar tais perdas. Caberia um estudo de correlação entre os dias e quantidades 

devolvidas a fim de observar quais os dias com maior nível de devolução, visto que 

as entregas dos produtos são feitas em mesma quantidade todos os dias, excesso 

aos domingos. 

Uma possível solução para as perdas das folhosas, seria uma mudança no 

tipo de embalagem para o lançamento de um mix maior de produtos, tal como 

produtos “baby”, ou ainda o desenvolvimento de uma logística reversa, a fim de levar 

os produtos coletados nos mercados como devolução e já leva-los direto para um 

centro consumidor, tal como o Mesa Brasil como já citado, ou um processador que 

aceite comprar os produtos com avarias a um baixo custo. Em ambos os casos caberia 

um estudo de viabilidade, visto que envolvem custos de logística para ambos. 

Outra possível forma de reduzir as perdas seria o estabelecimento de 

contratos escritos com os mercados, a fim de estabelecer quantidades máximas de 

devolução, ou ainda um compartilhamento dos prejuízos entre produtor e mercados 

afim de estabelecer uma melhor coordenação de cadeia, porém as características do 

produto e de forma de produção impossibilitam ou criam barreiras fortes para sua 

execução, visto que há uma imprevisibilidade grande nas quantidades e tempos de 

produção e ainda uma imprevisibilidade nas quantidades consumidor. Tal mercado é 
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regido por regras informais entre as partes, podendo ser classificados até como 

“acordos de cavalheiros”, no qual a reputação dos entes nas relações comerciais é 

levada em conta para os acordos de compra e venda. Pode-se ainda observar que 

quanto melhor a reputação e relacionamento comercial entre os entes, maior será o 

controle de precificação dos produtos, ou seja, quanto maior estreita a relação entre 

produtor e comprador, maior poder de controle final de preço ao consumidor final, ou 

seja, no casos do produtor abaixar o preço, tais reajustes são repassados ao 

consumidor e não são tomados pelos mercados. 

Com esses níveis de perdas, a propriedade tem acumulado um prejuízo de 

278 mil reais, quando comparando os custos com as receitas, e ainda uma perda de 

rentabilidade financeira de 776 mil reais, quando se avalia o potencial de produção 

com as receitas obtidas.Com essas perdas obtidas, o produtor opera com um prejuízo 

financeiro, o qual precisa ser revertido para que a propriedade tenha sustentabilidade 

econômica futura e continue suas operações. Para o consumidor, as perdas, quando 

extrapoladas para os demais produtores, levam os consumidores a pagarem preços 

mais caros pelos produtos. As consequências são ainda piores quando avaliadas para 

sociedade como um todo, pois as perdas geram prejuízos tanto para o produtor quanto 

para os consumidores, pagando este mais caro nos produtos pela escassez dos 

hortifrutis. 

Cabe ainda fazer uma análise inversa de mercado, na qual uma maior 

oferta de produtos acarretaria ainda uma diminuição dos preços em geral, fazendo 

com que o consumidor pudesse ter mais acesso aos alimentos, visto que seus custos 

são menores. Outra importante constatação dos níveis maiores de oferta, e de uma 

integração maior da cadeia dos hortifrutis com canais de distribuição tal como o 

exemplo de Mesa Brasil, seria uma diminuição dos níveis de fome, pois possibilitaria 

um maior acesso aos alimentos, os quais tem alto poder nutritivo, ainda que “feios”. 

Cabe ainda analisar se uma alternativa para que a propriedade tenha um 

melhor aproveitamento dos produtos seja o estabelecimento de uma associação ou 

cooperação entre os produtores afins, para ganhar poder comercial de negociação e 

ainda volume para criação de subprodutos. Tal analise requer um estudo detalhado 

de tamanho de mercado e quantidade de volume a ser produzido, visto que, assim 



79 

como foi visto nas simulações de mercado, em muitos casos uma menor produção 

gerará maior renda ao produtor, viabilizando o negócio, ou seja, faz-se necessário 

encontrar o ponto de máximo de produção para otimização de rentabilidade. 

Analisando apenas a propriedade e mercado, para que as perdas 

diminuam, será necessário que a mesma seja mais atuante no controle e gestão do 

processo produtivo, principalmente no caso de pragas e doenças, visto que para o 

tomate um grande volume de perdas concentra-se na produção. Para o morango, será 

necessário investir em métodos de diminuição de temperatura interna das estufas, 

visto que o grande empecilho para a produção tem sido o calor. No caso das folhosas, 

sugere-se ajustar os modelos de contrato, visto que as devoluções de produtos 

alcançam 30%, fazendo com que haja prejuízos no formato atual de negociação. 

Pode-se observar que ela possui uma vantagem por estar próxima do centro 

consumidor, e com isso obter reduzido número de perdas, sendo praticamente zero 

no transporte. 

Extrapolado a análise para além da propriedade, faz-se necessário que as 

leis de responsabilidade sobre a alimentação sejam revistas, pois uma quantidade de 

alimentos com pequenos defeitos não é aproveitada, pelo fato do doador ser 

responsável pelo produto doado. Entidades do setor de hortifrutis poderiam se 

mobilizar para um melhor aproveitamento dos hortifrutis, incentivando a criação de 

subprodutos, ou ainda melhorando a manipulação dos produtos in natura, diminuindo 

assim o volume de alimentos desperdiçado. Ainda nesse sentido, o poder público 

poderia realizar campanhas de conscientização sobre alimentos, visto que boa parte 

dos alimentos são perdidos depois da compra, e ainda que o consumidor tem um alto 

grau de exigência quanto aos padrões dos hortifrutis, considerando sem qualidade 

hortifrutis pequenos ou com coloração diferente do normal. Neste sentido, 

classificação como tipo 1, 2 ou 3 poderiam mudar de padrão de tamanho e coloração, 

para padrões de estragos apenas, visto que independente de tamanho, o hortifruti de 

mesma categoria possui semelhante valor nutritivo. 

Este estudo contou com várias limitações devido a existir poucos estudos 

sobre o tema, visto que normalmente os estudos concentram-se na melhoria de 

produtividade das plantas, melhoria nos processos logísticos, ou ainda analise 



80 

comportamental dos consumidores. Com isso faz-se necessário analisar dados de 

outras propriedades, ou ainda, da cadeia dos produtos analisados por este estudo de 

forma separada, para que os dados sejam mais conclusivos. 
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