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RESUMO 

As vendas brasileiras para o mercado externo de frutas podem atingir, até o ano de 

2018, U$ 1 bilhão (um bilhão de dólares). Este patamar corresponde a um 

crescimento médio anual de 3,5% (três e meio por cento) (ABRAFRUTAS, 2016). De 

acordo com o relatório elaborado para a Alimentação e Agricultura (FAO), em 2013, 

pela Organização das Nações Unidas, o mundo desperdiça cerca de 1,3bi (um 

bilhão e trezentos milhões) de toneladas de alimentos todo ano. As perdas 

econômicas desse desperdício são significativas, estimando-se uma perda de cerca 

de U$ 750 (setecentos e cinquenta bilhões de dólares) anuais, vindo a atingir 

diretamente o valor final do produto em razão da redução da oferta. A maneira 

incorreta de carregar e descarregar produtos perecíveis, o processo de colheita 

realizado por trabalhadores despreparados, a falta de cuidado ao embalar as 

mercadorias, a distribuição desatenta, com desrespeito às normas de 

regulamentação, são fatores que influem neste decréscimo para a economia. Assim, 

refiro o presente estudo o objetivo de diminuir desperdícios nas exportações de 

frutas brasileiras. 

INTRODUÇÃO 

Ao longo deste trabalho, desenvolve-se o tema da logística, assunto de um grande 

interesse dentro de um ciclo de compras e vendas, encontrando-se muitos fatores 

críticos que influenciam de ambos os modos, desfavorável e favoravelmente.  

A exemplo, cita-se perecibilidade que, no caso das frutas, há que ser bem analisada, 

com vistas a evitar desperdícios e contaminações e a eminente necessidade de 

mantê-los com a qualidade com que foram colhidos, bem como agradar aos 

consumidores.  

Destaca-se a situação envolvendo exportações, cujo custo do frete somado às 

perdas destes produtos perecíveis, poderia tornar inviável ou menos competitiva as 

exportações.  

OBJETIVOS 

Identificar problemas e conscientizar produtores, distribuidores e compradores 

quanto à logística de alimentos, considerando sua perecibilidade, implantando, 

assim, ferramentas para que possibilitem a diminuição de desperdícios e perda de 

qualidade; Informar sobre o Projeto de Lei do Senado Nº 675, de 2015 que 

estabelece a Política Nacional de Combate ao Desperdício de Alimentos e dá 



providências para que seja seguido; buscar meios de melhorar o procedimento para 

os envolvidos no processo 

METODOLOGIA 

Utiliza-se a pesquisa exploratória aliada ao estudo de multi-caso para melhor 

abordar a pesquisa. Inquiriu-se pessoas envolvidas na área de alimentos perecíveis 

e utilizou-se referências acadêmicas. 

DESENVOLVIMENTO 

De acordo com a definição do Council of Supply Chain Management Professionals, 

"Logística é a parte do Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento que planeja, 

implementa e controla o fluxo e armazenamento eficiente e econômico de matérias-

primas, materiais semi-acabados e produtos acabados, bem como as informações a 

eles relativas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de 

atender às exigências dos clientes" (Carvalho, 2002, p. 31). 

Já segundo Christopher (1997, p.2), a logística é o processo de gerenciar 

estrategicamente a aquisição, movimentação e armazenagem de materiais, peças e 

produtos acabados (e os fluxos de informação correlata) através da organização e 

seus canais de marketing, de modo a poder maximizar as lucratividades presentes e 

futuras através do atendimento de pedidos a baixo custo.  

Há diversos desafios no gerenciamento logístico, muitos deles relacionados à área 

de transporte (modais) e distribuição, porém a falta de softwares competentes ou 

mais acessíveis, além do mau treinamento de funcionários acabam por influenciar 

diretamente no cenário atual.  

A logística de produtos perecíveis no Brasil está interligada com questões de 

segurança, e cabe à Diretoria Técnica do Centro de Vigilância Sanitária a 

fiscalização de veículos que transportam alimentos, sendo a maioria desses para 

consumo humano. 

Cabe também alertar aos produtores sobre maneiras de melhor embalar as 

mercadorias para que cheguem ao consumidor final na qualidade desejada. 

Salienta-se que, muitas vezes, as perdas de produtos por falta de embalagens 

adequadas e por ausência de cuidados básicos elevam os custos, que devem ser 

minorados em busca da maior eficiência, qualidade e lucro.  

RESULTADOS PRELIMINARES 

De acordo com pesquisas de campo, na região nordeste com empresas do 

agronegócio da fruticultura de exportação, o manejo correto da fruta é a garantia da 



qualidade. Aliado a isso, o plantio e a colheita devem ser feitos em datas certas para 

que os produtos estejam sempre com a mesma qualidade, de forma a minorar suas 

possíveis imperfeições.  

Em procedimentos realizados pelas empresas, as frutas são colhidas, lavadas, são 

colocadas em caixas e aguardam em câmaras frias até que sejam destinadas aos 

contêineres refrigerados. Respeitado o devido procedimento, as frutas podem durar, 

sem qualquer dano ou deterioração, por 30 (trinta) dias, sem queda da qualidade, ou 

seja, viajam por 15 (quinze) dias para os destinos europeus, como Inglaterra e 

Alemanha, e podem ficar por mais 15 (quinze) dias expostos ao consumidor.  

Busca-se então, a aplicação de alguns desses mesmos processos aplicados em 

outros produtos, como mangas, uvas, abacaxis, de maneira que aumentem sua 

resistência e diminuam sua perecibilidade. 
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