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embalagens
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O negócio de frutas e hortaliças frescas

– Agricultura é tecnologia. Horticultura é arte.

– A Horticultura engloba a produção de frutas, hortaliças, flores, plantas 
ornamentais

– Onde pequenos cuidados fazem a diferença

– Permite a sobrevivência digna do pequeno produtor

– Exige grandes investimentos

– Exige alta tecnologia



Frutas e hortaliças frescas

– Horticultura de produtos frescos 

– Produto perecível

– Produção sazonal por região

– Produtores pequenos e especializados

– Consumo (varejo e serviço de alimentação) precisa do mix dos 
produtos todos os dias

– Não existe elo coordenador da cadeia. 

– Todas as ações modernizadoras exigem articulação de todos os elos 
cadeia.

– Os centros de recebimento e distribuição são  imprescindíveis



– A fruta e hortaliça  que chegam ao consumidor são resultados de:

– O capricho do produtor

– A tecnologia empregada

– A aptidão agrícola da região de plantio

– A época de  produção

– O clima

– Os cuidados para a conservação da sua qualidade na pós-colheita

– A melhor tecnologia pós-colheita só consegue preservar a qualidade, 
nunca melhorá-la.

A qualidade é feita na roça



1. Funções da embalagem

2. Tipos de embalagens

3. Evolução das embalagens

4. Situação atual 

5. Proposta de ações internas

6.  É tempo de soluções concretas
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1. Funções da embalagem

−Proteção

− Movimentação

−Rastreabilidade

− Identificação do produtor e do produto

−Marca

−Exposição

−Atração do comprador



2. Tipos de embalagens

− Granel 

− Reutilizável 
− Madeira e papelão

− Caixa K, engradado, caixas de papelão 

− Descartável 
−Papelão, Madeira
−Deve ser reciclada após o primeiro uso 

− Retornável
− Plástico

−Exige administração do retorno e higienização
−Nos outros países  funciona em circuito fechado

− Madeira 
−Caixa M (pesada, sem higienização)



3. Evolução das embalagens
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Evolução da participação do número de embalagens (milhões)

por grupo de produto de 2004 a 2008
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Evolução % por tipo de embalagem de verdura 
2004 a 2008
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28
Diversos



17O produtor é especializado.



18O varejo precisa do mix de produtos.



19Embalagem de madeira retornando para a lavoura.



20
Caixa K nova sendo entregue na CEAGESP
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22Carga  mista para o comprador varejista ou de serviço de alimentação



23
Exposição de frutas  no atacado



O exemplo dos cinco sistemas de 
embalamento e transporte do abacaxi
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1º  Transporte a granel e venda a granel

- Descarga



2º Transporte a granel e venda embalado 

Seleção e embalamento na CEAGESP



2º Transporte a granel e venda embalado 

O abacaxi é embalado em caixa 
plásticas, por exigência dos 
supermercados, que não aceitam 
mais a caixa de madeira ou o 
abacaxi a granel.



3º Embalado na produção, não paletizado e sem 
refrigeração

Chegada



Caixas amassadas durante transporte rodoviário



4º Embalado na produção, paletizado e sem 
refrigeração



Necessidade de reforço de papelão para 
suportar o peso.



5º Embalado, paletizado e refrigerado na produção



Abacaxi diferenciado

Redinha

Etiqueta 
Individual
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4. Situação atual

1. A maioria das embalagens não cumpre suas funções: proteção, facilidade 
de movimentação, rastreabilidade, exposição

2. Reutilização das caixas de madeira, de papelão e de sacarias, que 
deveriam ser recicladas após cada uso

3. Utilização de caixas retornáveis plásticas sem higienização 

4. Grande dificuldade de administração das caixas retornáveis num circuito 
aberto

5. A regulamentação cresce todos os dias

6. As exigências dos compradores crescem todos os dias
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7. Grande dificuldade de unitização de carga

– A adoção da unitização de carga exige:

• Embalagens paletizáveis e modulares

• Barracões de classificação e consolidação de carga nas regiões de 
produção

• Carga e descarga paletizada na produção, no atacado e no varejo

– Doca, equipamentos, ...

• Unidades menores de unitização

• Adequação do veículo de carga e custo do transporte  

– No mercado atacadista

• Custo por caixa da descarga paletizada semelhante à não 
paletizada 

• Falta de espaço nas empresas para a entrada do palete

• Volume recebido menor que um palete



8.  A embalagem não  chega à gôndola do varejo
– Todos os esforços na produção podem ser destruídos facilmente 

se o produto for retirado da caixa e despejado na gôndola do 
varejo

– O esforço do produtor na melhoria do seu produto e da sua 
embalagem deve ser premiado pela conservação da embalagem 
e da sua identificação na gôndola do varejo

9.  Custo alto do transporte 



10. Concorrência desleal
– As leis existem no papel

– Não existe punição para quem desobedece às exigências legais e às 
regras de boas práticas

– Não existe premiação  de quem se esforça para melhorar a 
embalagem, o transporte, o armazenamento e a movimentação do 
seu produto

– Ambulantes, empresas informais concorrem com empresas 
estabelecidas que pagam imposto

– Comércio de embalagens reutilizadas, inadequadas, não 
higienizáveis, não retornáveis 

– Utilização de embalagens retornáveis sem higienização
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Proposta de ações internas

1ª Exigência de rotulagem

2ª Cobrança de estacionamento

3ª Implantação de um Centro Logístico de Caixas

4ª Manuseio Mínimo
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3ª Centro Logístico de Caixas
Caixas retornáveis e descartáveis

1. Impede a entrada de caixas vazias  no mercado

2. Viabiliza a utilização da caixa retornável num circuito aberto

3. Tira do usuário o ônus da administração e a responsabilidade pelo 
retorno e pela higienização da caixa

4. Garante uma embalagem  retornável limpa de boa qualidade e  barata 
(custo por utilização)

5. Impede a reutilização das embalagens descartáveis
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Programa de adesão voluntária
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Descrição Frutas Cítricas Banana Tomate

Toneladas 536.760 77.312 273.587

Número de atacadistas

Total 429 66 251

Responsáveis por 80% 59 07 28

Participação % no volume de comercialização 

Primeiro atacadista 8 35 8

Cinco primeiros 25 75 19

Dez primeiros 36 87 28

Vinte primeiros 51 99 70

Maiores comerciantes dos produtos de maior volume 
Princípio 80/20 de Vilfredo Pareto  (1897) 

Grande utilização de embalagens retornáveis
Regras claras de participação



Regras de participação 

1. A substituição gradual de suas caixas retornáveis pelas caixas do Centro 
de Caixas

2. O recebimento, a retirada e o armazenamento das suas  caixas vazias 
no Centro de Caixas

3. A restrição da entrada de caixas vazias higienizadas no mercado a casos 
de grande necessidade, só acompanhada de sua autorização escrita e 
originárias do Centro de Caixas

4. A orientação do seu fornecedor e do seu comprador na utilização do 
Centro Logístico de Caixas

5. Autorizar a fiscalização na portaria para não permitir a entrada de 
caixas vazias ou caixas com produto não higienizadas 
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4ª Manuseio Mínimo
Produção, atacado, varejo e serviço de alimentação

– A qualidade é feita na roça

– A melhor tecnologia pós-colheita só consegue preservar a qualidade, 
nunca melhorá-la.

– Todos os esforços na produção podem ser destruídos facilmente se o 
produto for retirado da caixa e despejado na gôndola do varejo

– A diferenciação do valor do produto para o produtor exige o 
reconhecimento da sua origem e a construção da sua marca junto ao 
consumidor

– Rastreabilidade e Segurança Alimentar
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Manuseio Mínimo





Produção Consumo

Articulação com todos os elos da cadeia

Insumos
Tecnologia

Transporte

Varejo

Serviço de Alimentação

Atacado



6. É tempo de soluções concretas.



No varejo

− Campanha de adoção do Manuseio Mínimo

− Treinamento dos gerentes e funcionários

− Financiamento para a melhoria da infra estrutura de transporte, 
recebimento, armazenamento, codificação e exposição

− Pagamento de estacionamento por tempo de permanência no 
atacado

− Diminuição do tempo de compra no atacado

− Exigência de obediência à lei de rotulagem, embalagem, proteção..... 



No transporte

− Treinamento dos motoristas e transportadores

− Financiamento da adequação do seu veículo às exigências da lei

− Pagamento de estacionamento por tempo de permanência no 
atacado

− Diminuição do tempo de compra no atacado

− Exigência de obediência à lei de transporte de alimentos
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No atacado

− Diminuição do tempo de estadia no mercado

− Mudança do horário de funcionamento para a madrugada

− Diminuição do tempo de funcionamento

− Cobrança progressiva de estacionamento por tempo de estadia

− Cadastro dos compradores e transportadores

− Cobrança de multas pela não obediência às regras do mercado



No atacado

− Criação de um Fundo de Modernização de Mercado para aplicação 
dos recursos levantados pela cobrança de estacionamento e das 
multas

− Aplicação dos recursos  do Fundo:

− Melhoria de infra estrutura de transporte, recebimento, 
armazenamento e exposição 

− Capacitação de todos os agentes – carregadores, 
funcionários e gerentes das empresas

− Premiação pela unitização de carga 

− Promoção do mercado visando o crescimento das vendas 

− Etc...
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No atacado

− Criação do Centro de Caixas 

− Administração do retorno e da higienização das caixas vazias 
retornáveis

− Criação de um Centro de Reciclagem de Embalagem

− Compra das embalagens usadas e encaminhamento para 
reciclagem

− Exigência de obediência à lei da rotulagem



Na produção

− Financiamento para a melhoria da infra estrutura de colheita, 
classificação, embalamento, armazenamento e transporte 

− Capacitação dos produtores, seus funcionários, seus transportadores

− Incentivo à criação de barracões de classificação geridos por grupos 
de produtores ou terceiros

− Cadastro municipal dos transportadores e dos agentes de 
comercialização locais
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Centro de Qualidade em Horticultura
Anita de Souza Dias Gutierrez

11 36433825

11 36433827

11 36433890

11 3643 3892

cqh@ceagesp.gov.br

“Água mole em pedra dura tanto bate até que fura.”
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