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1 Introdução 

1.1 Objetivo 

Contribuir para a criação de uma plataforma de tratamento dos dados coletados 

por sensores em pontos críticos de controle na cadeia produtiva do tomate que 

gere informações para lastrear decisões estratégicas voltadas à redução de 

perdas desse alimento. 

O objetivo secundário é identificar os tipos de sensores específicos para os 

pontos críticos de controle. 

1.2 Justificativa 

Segurança alimentar é assunto recorrente em discussões sobre o crescimento 

da população mundial. A ONU acredita que por ano em todo o mundo é perdida 

(antes do consumo) e desperdiçada (durante e após o consumo) US$ 940 

milhões, o que é equivalente a 1,3 bilhões de toneladas de alimentos. 

Aproximadamente um terço desse volume seria suficiente para saciar a fome do 

mundo (FAO, 2011) na figura X podemos visualizar que atualmente no mundo a 

produção supera a necessidade calórica, ou seja, a capacidade produtiva 

mundial está suprindo, até superando, as necessidades de alimento, mas com 

um desperdício beirando os 30% (FAO,2011) 870 milhões de pessoas no mundo 

passam fome, dessas 108 milhões sofrem de insegurança alimentar grave (ONU, 

2017). 

No Brasil estima-se que é perdido e desperdiçado cerca de R$ 139 milhões por 

ano (ABIA, 2016).  No livro “Brasil: O País dos Desperdícios” (Auriverde 

Inovações/2005) constrói um paradoxo interessante: Brasil, o país da fartura 

também é o país do desperdício e da fome. No país desperdiçam 40 toneladas 

de alimentos por dia (WRI, 2016) enquanto isso 13 milhões de pessoas passam 

fome (IBGE, 2017).  

Analisando o cenário é possível concluir que o problema está na falta de controle 

dos processos já existentes, afinal a capacidade produtiva é maior que a 

demanda calórica. Um passo para entender essa falha é analisar em quais 

etapas da cadeia produtiva mais de desperdiça. 

 



 

Cada região no mundo apresenta uma característica diferente de desperdício ao 

longo da cadeia produtiva, através da figura X podemos notar que na América 

do Norte e Oceania quase não há perdas no processamento (2%), ao contrário 

de países menos desenvolvidos como África subsaariana (20%). No Brasil 10% 

do desperdício ocorre na colheita, no transporte 30%, no varejo 50% e nos 

domicílios os 10% restantes (Abrantes,2005). Nesse sentido, portanto o aumento 

da eficiência e da eficácia em todos os elos de todas as cadeias produtivas, 

desde o ponto inicial, na agricultura, até o consumo final, é vista como essencial 

para reduzir perdas e desperdícios (FAO, 2011).  

Existem várias medidas que visam combater as perdas nos processos logísticos, 

acabar com a fome e conscientizar a população do desperdício. A “Fome Zero 

até 2030” é um dos grandes desafios dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) estabelecidos pela ONU, uma de suas metas diz o seguinte: 

“reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial, nos níveis 

de varejo e do consumidor, e reduzir as perdas de alimentos ao longo das 

cadeias de produção e abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita”, só na 

câmara tramitam quase 30 projetos para combater o desperdício de alimentos 

(TV Brasil, 2016).  

O importante a ser ressaltado aqui é a visão míope desses projetos, poucos 

buscam promover um enfoque sistêmico do problema, como já dito 

anteriormente no Brasil o desperdício está fragmentado por toda a cadeia, assim 

não existindo pontos específicos para o combate, considerando isto este 

trabalho visa considerar e analisar a cadeia produtiva como um todo de forma 



sistêmica. A criação de um ambiente virtual que colete e consolide informações 

de toda a cadeia e que possa ser transformada em decisões sistêmicas que 

gerem valor para os agentes é um dos focos deste trabalho. 

Ciente da necessidade em desenvolver esse conceito IMT implementou o “Smart 

Campus” que basicamente se utiliza deste princípio. Dados provenientes de 

hardware espalhados pelo campus, fazem o sensoriamento vários tipos de 

informação (unidades de tarifação, hidrômetros, medidores...), os consolidam em 

uma central e possibilitam tomadas de decisões, este “Smart Campus” visa 

iniciar e desenvolver o conceito das cidades inteligentes e plataformas de 

consolidação. A partir da consolidação do “Smart Campus” a faculdade buscou 

ampliar os possíveis campos de atuação de tal conceito, dentre elas uma 

proposta para criar uma plataforma virtual focada em cadeias produtivas de 

alimentos para minimizar perdas e desperdícios.  

É neste contexto que este trabalho é inserido, focado em parte da cadeia 

produtiva de tomate, que tem perdas estimadas, no Brasil, em 2,3 milhões de 

toneladas por ano (!!!) 

1.2.1 Cadeia produtiva 

Estes são os agentes da cadeia produtiva que estão dentro do escopo de estudo: 

 

1.2.1.1 Produtor de Semente 

A produção do tomate é complexa e difícil, portanto existem produtores de 

sementes que possuem processos para a extração da semente e com índices 

considerados altos de assertividade, exatamente por essa dificuldade e altos 

custos de produção os produtores de sementes devem controlar muito bem 

todas as condições que as sementes são submetidas, pois estas devem 

germinar e gerar bons frutos. Vale ressaltar que falha nos controles de 

indicadores nesta etapa da produção, refletirão em processos mais adiantados 

na cadeia, portanto apesar de não conterem valor agregado elevado deve-se 

existir controles intensos nesta etapa. 



1.2.1.2 Transporte 

Tem representatividade muito significativa na cadeia produtiva do tomate no 

Brasil, por dois motivos: Extensão e fragmentação da cadeia. No Brasil boa parte 

dos custos de produtos estão relacionados à custos logísticos, segundo um 

estudo desenvolvido pela Macrologística no país gasta-se três vezes mais com 

logística que em países com extensão similar (EUA, Canadá) muito devido à alta 

concentração na malha rodoviária, aproximadamente 60% (CNT, 2017). 

Segundo a APRAS, perde-se 3 bilhões de reais por ano devido a avarias 

causadas no dia a dia com transporte e acondicionamento incorreto dos 

produtos. Em linhas gerais o transporte não agrega valor ao produto e apresenta 

muitos ricos aos frutos. 

Existem fatos comuns a quaisquer etapas de transporte, o péssimo estado das 

estradas no pais e o cuidado na direção do motorista, mas também existem 

diferenças entre as três principais etapas de transporte ao longo da cadeia, aqui 

detalharemos cada uma. 

1.2.1.3 Pré Plantio 

O germinador tem o papel de desenvolver as sementes até a fase de mudas, 

recebem as sementes em latas, as armazenam, plantam, colocam em estufas 

até a germinação e o desenvolvimento da muda. 

1.2.1.4 Produtor 

Recebem as mudas já desenvolvidas, então tem o papel de as plantar em um 

solo adequado e proporcionar as condições para seu amadurecimento e 

consequentemente a produção do tomate. 

1.2.1.5 Processamento 

Depois dos tomates serem colhidos, chegam aos produtores que devem produzir 

diferentes produtos derivados do tomate. Evidente que cada indústria apresenta 

processos diferentes entre si para cada produto, mas o trabalho concentrara as 

atenções em seus indicadores e necessidades em comum destes processos. 

Frutas, verduras e hortaliças são alimentos muito sensíveis a ações externas do 

meio, alguns fatores já conhecidos que interferem diretamente na saúde desses 

alimentos são: temperatura, umidade, danos físicos, demora para consumo 



(Kader, 1986). Portanto, contribuir para a criação de uma plataforma que 

consolide dados coletados por sensores, existentes ou a desenvolver, instalados 

em agentes da cadeia produtiva de tomate, de modo a orientar decisões 

estratégicas focadas na redução de desperdícios justifica a realização deste 

trabalho. 

 

1.3 Definição do problema 

O problema é a inexistência de uma solução sistêmica que consolide as 

informações disponíveis e a disponibilizar longo de toda a cadeia produtiva de 

alimentos para minimizar os desperdícios. 

1.4 Questão da pesquisa 

Como reduzir o desperdício de frutas e hortaliças, do plantio ao consumo, com 

a utilização de novas tecnologias, através da criação de uma plataforma 

consolidadora? 

1.5 Contribuição do trabalho 

O trabalho se desenvolve em duas frentes de contribuição: Econômica e social.  

No âmbito econômico, os agricultores perder grande parte de suas produções 

por não controlarem corretamente os indicadores que de alguma forma agridem 

seu produto, portanto o produtor investe tempo e dinheiro em sua produção, mas 

perde parte desse investimento. Nesse estudo será abordado maneiras de 

mensurar e controlar os principais indicadores para reduzir as perdas 

econômicas ao longa da cadeia. 

Na parte social, por se tratar de alimento, o estudo tratará de recursos essencial 

para o ser humano assim tendo um viés importante para a sociedade visando a 

segurança alimentar. 

Portanto o 5 stakeholders serão influenciados de forma direta e indiretas com as 

contribuições do trabalho. 

Clientes: Consumidores terão impacto direto, as medidas que visam aumentar a 

confiabilidade e rastreabilidade nos processos fornecerão produtos com maior 

qualidade e segurança a todas, desta maneira a qualidade em geral tende e 



melhorar. Outro fator importante é a tendência de o preço cair a longo prazo, já 

que a com a implementação e a consolidação desta plataforma haverá uma 

redução no desperdício dos alimentos, ou seja, aumentando a oferta de tomate 

no mercado e consequentemente reduzindo os preços. 

Investidores: Terão um investimento inicial, mas com a implementação dos 

controles de seus indicadores, terão processos mais confiáveis e mais 

controlados. Portanto além de ao longo do tempo terem um retorno financeiro 

com a redução dos desperdícios poderão apresentar processos mais estáveis. 

Sociedade: Como já dito anteriormente, esse trabalho tem um aspecto social 

muito importante, já que lida com assunto muito debatido entre governos, ONU 

e ONG’s que é a fome. 

Colaboradores: A tecnologia sempre tem o papel de auxiliar no desenvolvimento 

de atividades e processos, sabe-se que atividades no campo tem uma tendência 

a serem mais tradicionais e de maneira manual, portanto com a implementação 

de sensores, plataformas, softwares, atividades que antes eram feitas 

manualmente se tornarão automáticas, mas da mesma forma que algumas 

atividades tendem a sumir, novas devem aparecer e o conhecimento dos 

colaboradores do campo é tratado como essencial. De maneira geral, os 

colaboradores serão impactados com a chegada de novas tecnologias e deverão 

desenvolver novos tipos de conhecimentos agregando com os já existentes, 

adquiridos ao longo de anos de trabalho no campo. 

 


