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A IDENTIFICAÇÃO DAS PERDAS NA CADEIA PRODUTIVA DA MAÇÃ E SUA IMPLICAÇÃO NA GESTÃO DA PRODUÇÃO DE 

PEQUENOS PRODUTORES 

 Com a identificação correta das principais perdas que uma 

organização tem ou possa vir a ter durante o seu processo de 

produção, é possível reformular, moldar, inserir ou até 

mesmo excluir processos relacionados à produção de 

determinado item.  

 Na produção de maçã a atenção deve ser mais especial, por 

se tratar de um fruto de consumo fresco e sua vasta forma de 

cultivo. As maçãs mais comuns no Brasil são a Gala e a Fuji, 

que tem cerca de 90% do mercado, porém o país também tem 

mercado para outros tipos: Eva, Golden Delicious, Brasil, 

Anna, Condessa, Catarina e Granny Smith, que necessitam de 

outra forma de cultivo (SEBRAE, 2016) 

 Com a finalidade de conhecer melhor os impactos das perdas 

na cadeia produtiva da maçã na gestão da produção de 

pequenos produtores, o presente estudo tem como problema 

de pesquisa a partir da utilização da ferramenta 7 perdas 

quais os problemas que emergem  com  pequenos produtores 

da cadeia produtiva da maçã da cidade de Caxias do Sul.  
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Metodologia 

Referências 

Cadeia Produtiva da maçã 
 A cadeia produtiva da maçã é formada por seus insumos-

mudas, fertilizantes, produção agrícola, classificação, 

embalagem, armazenamento, distribuição e comercialização. 

Um pomar possuindo vida útil de vinte anos, e três anos a 

safra segundo BNDES (2010) citado por Coche (2014). 

 Segundo Corezzola (2010) citado por Augustin (2015) a 

inserção destacada da cadeia produtiva da maçã no cenário da 

fruticultura brasileira devem-se as grandes empresas que 

investem fortemente em tecnologias mais avançadas e 

também pela fruticultura apresentar um ambiente favorável 

para crescimento. 

 Conforme Ricci (2014) para a busca de satisfação dos clientes 

é necessário técnicas e aperfeiçoamento na produtividade 

através da capacitação das organizações nas seguintes 

dimensões: qualidade, flexibilidade, custo, atendimento e 

inovação através das técnicas da manufatura enxuta, 

buscando a adaptação as rápidas e constantes mudanças da 

demanda do mercado e assim eliminando desperdícios e o 

aumento a produtividade. 

 

Produção enxuta 
Na produção enxuta autores como Ritzman e Krajewski (2004) , 

Womack, Jones e Ward citado por Freitas et al (2014), Scherer et 

al (2009) citado por Freitas et al (2014) , relatam que  são 

estratégias  de operações, tecnologia, qualidade, arranjo  físico, 

estoque, cadeias  de suprimento e planejamento de  recursos, 

agrupadas  em um todo para  desenvolver  processos eficazes 

,melhorando produtos e  reduzindo  perdas e desperdícios. 

Desperdício 
 Para Shingo (1996) citado por Ramalho (2015) desperdício é 

tudo aquilo seja produto ou serviço que não agrega valor e 

todo o esforço feito é direcionado para eliminação do mesmo 

e redução do seu custo. 

 No sistema Toyota de produção o objetivo é identificar as sete 

perdas conforme Pergheretal (2011) citado por Machado 

(2014). 

 Em função disso foi utilizado o conceito sete perdas como 

foco deste   estudo. 
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Referencial Teórico 

Objetivo 

O objetivo foi  identificar a partir  da ferramenta de qualidade 7 

perdas os problemas de gestão da produção dos pequenos 

produtores. 

FAPERGS-PROBIC 

Considerações 

Perda por produtos defeituosos 

 

Conforme pesquisa realizada não existe desperdício por 

produto defeituosos em vista das inspeções realizadas pelas 

pessoas  na seleção das maçãs tanto nas empresas quanto o 

produtor  e no momento que é identificado um produto 

perecível ou amassado é destinado para a indústria de sucos, 

vinagre ou chimia neste caso sendo reaproveitado. 

 

Perda por espera 

 

Conforme resultados obtidos não existe  perda por espera, 

pois não existe falta de maçãs durante o ano onde uma das 

empresas possui  câmaras frias com atmosfera controlada 

podendo assim guardar as maçãs até a próxima safra e a outra 

empresa utiliza para controle um sistema de computador que 

fornece relatório com previsões de como está a produção de 

maçã e para o produtor a produção de maçã se mantem a 

mesma não existindo uma falta de maçã. 

Resultados 

 Para iniciar-se a pesquisa os pesquisadores visitaram 

uma empresa  atacadista  de maçã no distrito de São 

Braz em Caxias do Sul. Nesta visita, foi apresentado o 

tema do trabalho, o problema de pesquisa, os objetivos 

pretendidos e o roteiro de entrevista para a gerente da 

empresa X e também foi feito o contato via telefone 

com um pequeno produtor de maçã do bairro Ana Rech 

da cidade de Caxias do Sul e uma empresa na mesma 

cidade; 

 A entrevista foi realizada pessoalmente através de um 

roteiro, com as perguntas baseadas na literatura 

contendo 24 questões. Após sua realização foram 

obtidos os seguintes resultados: 

 

 

 

Perda por superprodução 

Nas pesquisas foi identificado que não existe perdas por 

superprodução, onde tanto empresas quanto produtor 

entrevistados existe em suas produções sobras de maçã onde 

são reaproveitadas sendo armazenadas em estoques na 

câmara fria e também apesar de existir uma superprodução 

em épocas de alta demanda seu processo de colheita não 

para, pois enquanto é feito a colheita é feito a estocagem da 

maçã na câmara fria. 

Perda por transporte 

Conforme pesquisa utilizada não existe perda por transporte 

em que tanto as empresas e o produtor utilizam equipamentos 

que auxiliem no transporte e isso não acaba interferindo nos 

custos da maçã. Somente o produtor no momento de fazer o 

transporte da colheita as caixas as distâncias para transportar 

as caixas são superiores a 5 metros porém como o produtor 

utiliza  equipamentos como empilhadeira e paleteiras 

hidráulicas acaba não interferindo no processo  ou gerando 

um custo. 

Perda por processamento em si 

Como resultado identificou-se que para o produtor existe uma 

perda neste quesito, onde quando a demanda é maior que a 

produção não existe uma estratégia que ele adote para 

combater isso a não ser direcionar o cliente a outro 

fornecedor. Diferente das outras empresas  que  uma utiliza 

horas extras e acelera a máquina para passar mais frutas e a 

outra realoca pessoas do pomar para as máquinas. Ambos os 

entrevistados realizam manutenção preventiva anualmente, 

exceto em paleteiras que é o caso de uma das empresas 

entrevistadas que por causa das manutenções realizadas 

diversas vezes ao dia isso acaba gerando um custo alto. 
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Neste capítulo estão apresentadas as principais considerações 

feitas a partir do referencial teórico utilizado e da pesquisa 

qualitativa realizada com duas empresas e um produtor na 

região da serra do Rio Grade do Sul. 

O problema definido foi a partir da utilização do conceito 

sete perdas quais os problemas que emergem com um 

produtor e duas empresas da cadeia produtiva da maçã a 

cidade de Caxias do Sul, onde foram identificados os 

seguintes problemas e suas  possíveis soluções: 

 A dificuldade dos produtores a gestão da produção e 

qualidade da cadeia, onde as políticas rurais de incentivo 

existente focam mais as técnicas agrícolas, deixando esses 

problemas sob a responsabilidade do próprio produtor 

conforme SOUZA FILHO ET AL 2011 CITADO POR 

SOUZA ET AL 2013, onde retrata isso  nas pesquisas 

aplicadas em que o produtor entrevistado  não utiliza uma 

técnica de gestão para controle da produção como a 

utilização do kanban ou buscando ter um cuidado para 

não danificar os estoques das maçãs no momento do 

armazenamento e estocagem. 

 A falta de maçãs nos estoques, não existindo um sistema 

que identifique essa baixas nos estoques, com isso 

utilizando um sistema kanban pelos produtores facilitando 

o controle das entradas e saídas das caixas de maçã; 

Portanto, esta pesquisa teve como finalidade resolver o 

problema proposto e fazer com que as perdas  sejam vistas de 

maneira positiva pelos produtores e pela empresa e 

estimulem ambos a tomar medidas que reduzam o custo e 

otimize seus processos. 

 

 

 

 

 

Perda por movimentação 

Diante dos resultados obtidos não existe uma perda por 

movimentação conforme as respostas dos entrevistados em 

que no caso das empresas uma delas vai existir 

movimentação somente uma vez quando a maçã vai pra 

classificação e na outra a movimentação da produção até o 

transporte vai ser realizada por um único colaborador, ou seja 

ambas as situações não representam um custo, já na 

estocagem da maçã existe cuidado para não danificar a fruta, 

porém existindo movimentos necessários para não danificar a 

fruta como encartelar as maçãs com plástico bolha ou colocar 

panos sobrepostos as caixas para não danificar a fruta por 

causa do frio, mas isso não representando um custo ao 

produto. 

 Como resultados pode-se evidenciar algumas perdas 

identificadas nas pesquisas demonstraram ser  positivas 

para os entrevistados o que demonstra que no processo 

produtivo da maçã não existe desperdícios e sim 

reaproveitamento das maçãs. 

Perda por estoque 

 

Conforme resultados obtidos não existe desperdício por 

estoque, pois tudo o que sobra da colheita é armazenado em 

câmaras frias evitando que o produto fique perecível e todos 

os anos a procura é alta pela maçã nunca sobrando estoques 

após a safra. 

Para este estudo como metodologia, efetuou-se uma pesquisa 

de natureza qualitativa, de caráter exploratório-descritivo. 

Como técnica de coleta de dados utilizou-se a entrevista em 

profundidade baseada em um roteiro apresentado para os 

gerentes de duas empresas entrevistadas e um produtor de 

maçã. 
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