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A IMPORTÂNCIA DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DE PROCESSOS NA CADEIA PRODUTIVA DA MAÇÃ

 A cadeia produtiva da maçã possui um destaque no cenário

da fruticultura brasileira e que tem uma inquestionável

importância na cadeia agroalimentar do país estando

concentrada principalmente nas grandes empresas que

cultivam vastas áreas com um desenvolvido nível de

integração vertical nas estruturas de classificação,

embalagem e comercialização. (BITTENCOURT et al 2011).

 Comercializar produtos agrícolas tem se tornado algo

crescente e complexo, com o passar do tempo os clientes

tornaram-se mais exigentes, querendo melhor aparência,

melhor sabor, querendo saber mais informações da origem do

produto (CGEE, 2015).
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Metodologia

Referências

Cadeia Produtiva da maçã
 A cadeia produtiva de maçã é composta por diversos elos que 

compõe o processo de forma integral sendo: insumos, 

produção agrícola, classificação, embalagem, 

armazenamento, distribuição, comercialização. (Embrapa, 

2014)

Indicadores de Desempenho de Processos
 Indicadores de desempenho são utilizados para medir o

desempenho de determinadas áreas, como por exemplo:

clientes, mercado, produtos, processos, fornecedores,

recursos humanos, entre outros. (MARTINS, 1998).

Indicadores de Qualidade
 No setor da qualidade, deve existir um método de medir a

qualidade através de indicadores, que medem diretamente os

desempenhos voltados a necessidades e satisfação dos clientes

e que disponibiliza as informações sobre o andamento do

negócio para os stakeholders, fazendo com que eles se

envolvam mais com a organização (CHIROLI,2016).

Indicadores de Lucratividade

 De suma a utilização dos indicadores de Lucratividade servem para

mensurar os lucros ou prejuízo em determinado período de tempo, e

quando utilizados de forma correta explanam informações que

poderão garantir a perpetuação da empresa no mercado, bem como a

saúde financeira de suas transações para com todos os envolvidos.

(MORANTE, TIMACO, 2012)
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Referencial Teórico

Objetivo

Identificar a importância dos indicadores de desempenho de

processos na cadeia produtiva da maçã

PIBIC/CNPq-EM

Considerações

Resultados

Frequência e utilização de indicadores

pela classificadora

 A empresa x utiliza indicadores de qualidade e

produtividade diariamente e a empresa y, utiliza somente

indicadores de qualidade e semanalmente.

Utilização de indicadores de qualidade,

rentabilidade, produtividade e

lucratividade

 A empresa x respondeu que a classificadora utiliza

indicadores de qualidade que medem pela categoria e o

calibre da fruta e de produtividade que medem:

quantidade (kgs) x pessoa; quantidade (kg) x pessoa x

hr; quantidade (kgs) x dia; quantidade (kgs) x hora e a

empresa y somente utiliza indicadores de qualidade que

são para medir a polpa e o açúcar da maçã para

armazenamento.

Feedback sobre as Informações dos

indicadores

Na questão dos feedbacks sobre as informações , na

empresa X são hierarquizados passando do diretor para o

gerente e na empresa y não são hierarquizados, pois são

repassados na classificação.

Importância na Tomada de Decisão

 A empresa X disse que são importantes os indicadores

para as decisões do controle de qualidade e análise da

produção, enquanto a empresa y, utiliza para abrir as

câmaras corretas com auxílio das planilhas do técnico e

também para não deixar estocada as frutas perecíveis,

evitando custos.

Realização de Reuniões Periódicas e 

Avaliação dos Resultados

 A empresa x realiza reuniões semanais, onde são 

avaliados e discutidos os resultados, enquanto na 

empresa y não são realizadas reuniões para avaliar os 

resultados, pois, os dados são discutidos e analisados na 

classificadora e repassados aos produtores.

.

 Os indicadores mais utilizados pelos produtores são os de

qualidade e produtividade, em que ambos têm ligação,

pois ao medir a produtividade, a empresa pode reduzir o

seu custo e melhorar a qualidade na entrega com essa

redução.

 Este estudo recomenda para os produtores de maçã buscar

a utilização de ferramentas de qualidade como 5w2h,

brainstorming, 5 S e outras, para otimização de processos

e manter a melhoria da qualidade.

 Como uso dos indicadores de qualidade e produtividade

vêm obtendo bons resultados, poderiam ser utilizados

indicadores de rentabilidade e lucratividade, os de

lucratividade para se formar preços com margens de lucro

e os de rentabilidade para investimentos a longo prazo.

 Como recomendação de estudos, sugere-se a criação de

indicadores de rentabilidade e lucratividade para que os

produtores consigam criar um preço que gere lucro,

independente da oscilação da demanda e que consigam

medir a recuperação dos investimentos a longo prazo. Para iniciar a pesquisa, foi entrado em contato via telefone

com 1 empresa produtora de maçã do estado de Santa

Catarina e enviado por email, um roteiro com 28 perguntas

sobre o tema abordado. Por telefone, foi apresentado o tema

do trabalho, os objetivos da pesquisa e o roteiro da

entrevista para a gerente da empresa X localizada no estado

de Santa Catarina e foi visitada uma empresa produtora de

maçã no Rio Grande do Sul, onde foi apresentado o trabalho

para a gerente da empresa y e para o supervisor da

classificadora.
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Indicadores de Produtividade
 A mensuração da produtividade ocorre pela

realização de um comparativo entre recursos obtidos

e recursos utilizados. (ANDREOLI; AHLFELDT,

2014).

Indicadores de Rentabilidade

 Os indicadores rentabilidade medem o índice de

recuperação dos investimentos realizados pela

empresa durante o ano. O mesmo é calculado

levando em consideração o valor investido para

aplicação do novo processo e o lucro líquido do

período analisado. Pode ser calculado utilizando a

fórmula abaixo (GUIMARAES, et al 2007).
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