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RESUMO  

 

O presente projeto visa compreender a contabilidade gerencial, abordando como 
tema uma seção de hotfrúti , aplicado em uma empresa de supermercado cujo a 
razão social seja Lorenzoni & Schwengber, com o nome de fantasia Supermercado 
Mercasa, que atua no distrito de Vila Nova, município de Toledo, Estado do Paraná, 
onde o empresário questionou: qual a porcentagem da sua seção de hortifrúti que 
atua no seu lucro mensal. A partir disso, esse estudo propôs apontamento e 
esclarecimento ao empresário da porcentagem dos produtos da seção de hortifrúti, 
sendo assim podendo auxiliar na observação dos produtos que proporciona maior 
rendimento de lucros. Utilizamos de um relatório feito no mês de fevereiro de 2016, 
sendo esse um relatório dos conceitos básicos da contabilidade gerencial, o qual 
consta o total de compras, vendas, percas, preço de custo, preço de venda, lucro ou 
prejuízo, como base para o estudo de caso de nosso trabalho. Foram utilizadas a 
pesquisa bibliográfica e a exploratória a partir do estudo de campo. 
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INTRODUÇÃO  

 

O gestor de qualquer empresa deve ter uma visão ampla que alcance o 

máximo de pontos possíveis, somando informações de todos os tipos, 

especialmente as de relevância contábil, para subsidiar suas decisões futuras. A 

contabilidade gerencial é o ramo da contabilidade que trata justamente dessa visão 

amplificada, englobando outros ramos como a contabilidade financeira, direcionada 

para a visão atinente ao gestor ou gerente da empresa. 

A contabilidade de uma empresa do tipo supermercado pode ser obscura em 

aspectos específicos quanto à movimentação de determinados produtos. Portanto, 

este estudo tem como foco demonstrar as quantidades de gastos, despesas e lucros 

obtidos com a comercialização de produtos da seção dos hortifrúti, levando em conta 

sua permissibilidade.  Tal fator se mostra determinante ao se tentar compreender a 

participação desses produtos no lucro final do supermercado. 

A contabilidade tem como objeto o patrimônio das entidades, construindo 

relatórios que vem a ser úteis e relevantes, para que seus usuários decidam as 

linhas de ações futuras. Tais decisões devem ser profundamente fundamentadas, 

pois resultam no sucesso ou fracasso da empresa. Através da análise direcionada 

da participação de certos produtos nas movimentações financeiras do 

supermercado, é possível compreender melhor sua participação no lucro final, 

conhecimento importante para que um gestor não exerça sua função apostando na 

sorte ou com base em conhecimentos empíricos. Todo produto comercializado no 

supermercado exige um desembolso para sua aquisição, a menos que o próprio 

supermercado produza tal produto, sendo que no caso da empresa objeto deste 

estudo, nenhum dos  produtos da seção dos hortifrúti é cultivado.  Os produtos em 

questão geram despesas para sua manutenção, haja vista serem perecíveis, sendo 

que também ocorrem perdas. Portanto, este trabalho evidenciará aos gestores de 

supermercados, através do exemplo da empresa estudada, matematicamente, qual 

a participação da seção dos hortifrúti nos gastos, desembolsos e lucros da empresa.  

Na contabilidade da empresa são lançadas todas as operações ou 

movimentações financeiras ocorridas dentro da empresa. Dentre as operações, 



 

 
 

 
 

destacaremos os desembolsos, perdas, e as obtenções de receitas através das 

vendas dos produtos. A seção dos hortifrúti é muito peculiar, pois os alimentos não 

são, via de regra, conservados através do congelamento, havendo sempre um 

percentual de perda a ser estudado neste trabalho. Ainda há a possibilidade de que 

alguns produtos tem baixo valor de venda e baixa circulação, comparando com o 

montante de todas as operações financeiras do supermercado, estando à disposição 

do consumidor apenas para atração e comodidade. 

 Diante dessas observações, surge o seguinte problema: Qual a participação 

percentual dos desembolsos, perdas e lucros na comercialização dos produtos da 

seção dos hortifrúti, nos lucros finais da empresa? 

A seção dos hortifrúti representa uma parcela praticamente desprezível dentro 

do orçamento do mercado, servindo apenas como atrativo para a venda dos demais 

produtos. 

O percentual de perdas dos produtos da seção dos hortifrúti é igual ou pouca 

coisa inferior ao lucro bruto obtido através da comercialização da parcela que não se 

perde através da deterioração.  

O objetivo geral dessa pesquisa é estabelecer qual a porcentagem de perdas 

e de lucro com as vendas dos produtos da seção dos hortifrúti na empresa do tipo 

supermercado objeto dessa pesquisa. 

Os objetivos específicos para esta pesquisa são correlacionar os conceitos da 

contabilidade gerencial com a empresa do tipo supermercado em análise nessa 

pesquisa, analisar as movimentações financeiras registradas pelo mercado, dando 

ênfase nas movimentações atinentes à seção dos hortifrúti e determinar a 

importância e o papel da comercialização dos produtos da seção dos hortifrúti dentro 

do supermercado. 

Por fim, neste trabalho serão apresentados os conceitos da contabilidade 

gerencial pertinentes à todas as etapas da comercialização dos produtos da seção 

dos hortifrúti, assim como os resultados da análise dos montantes de compra dos 

produtos dos produtores, manutenção desses produtos enquanto no mercado e 

montante resultante da venda desses produtos ao consumidor final. 

 

 

 



 

 
 

 
 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

A empresa do tipo supermercado objeto deste estudo é de propriedade de um 

único homem, sendo, portanto, este o grande administrador e gerente da empresa. 

Este deve possuir o conhecimento em todas as áreas da empresa, informações 

variadas e úteis, que auxiliarão o seu processo decisório. 

 
 O objetivo da Contabilidade Gerencial é atender a todos os aspectos da 
gestão das entidades onde se torna necessária a informação contábil. 
Portanto, sua abrangência é a empresa como um todo, desde as suas 
necessidades estratégicas e de planejamento até as suas necessidades de 
execução e controle. O propósito da Contabilidade Gerencial é atender 
todos os usuários internos da organização com as informações econômicas 
e quantitativas para o processo de tomada de decisão, avaliação dos 
resultados empresariais e desempenho dos gestores, em todas as etapas 
do processo de gestão. (PADOVEZE, 2012, p. 17). 

 
Com base nas informações recebidas a interpretação deste grande gestor 

será definido o rumo da empresa.  

 
1.2 CONTABILIDADE GERENCIAL 

 
A contabilidade gerencial tem uma visão bastante ampla, abrangendo 

aspectos de outros ramos da contabilidade, como a financeira e a de custos. Não 

consegue, portanto, existir de maneira isolada, se utilizando dos métodos e 

conceitos de outras áreas da contabilidade, para subsidiar o desenvolvimento das 

suas informações. Embora utilize os dados, não se utiliza do mesmo ponto de vista 

as outras contabilidades, fazendo uma análise diferenciada, na visão do gestor da 

empresa.  

 
 Contabilidade Gerencial, pode ser caracterizada, superficialmente, como 
um enfoque especial conferido a várias técnicas e procedimentos contábeis 
já conhecidos e tratados na contabilidade financeiras, na contabilidade de 
custos, na análise financeira e de balanço etc., colocados numa perspectiva 
diferente, num grau de detalhe mais analítico ou numa forma de 
apresentação e classificação diferenciada, de maneira a auxiliar os gerentes 
das entidades em seu processo decisório. (MARQUES, 2002, p. 9). 

 
As informações geradas pela contabilidade gerencial são geradas com foco 

ao público interno, tendo o objetivo de auxiliar nas tomadas de decisão quanto ao 

rumo que a empresa deve tomar, assim como o entendimento da dinâmica interna 

dos fluxos de capitais, bens, direitos e obrigações. A partir do momento em que se 



 

 
 

 
 

consegue uma maior compreensão dos diversos aspectos que regem o 

funcionamento dos fluxos internos da empresa, é possível tomar decisões que 

tendem a dar melhores resultados para a empresa. Ainda com relação à 

contabilidade gerencial. 

  
 O contador gerencial deve esforçar-se para assegurar que a administração 
tome as melhores decisões estratégicas para o longo prazo. O desafio é 
propiciar informações úteis e relevantes que facilitarão encontrar as 
respostas certas para as questões fundamentais, em toda a empresa, com 
um enfoque constante dobre o que deve ser feito de imediato e mais tarde.       
É necessário que os contadores gerenciais ultrapassem a informação 
contábil para serem proativos no fornecimento de, para as suas equipes de 
administração, de dados pertinentes e oportunos sobre essas questões 
empresariais mais amplas. (CREPALDI, 2004, p. 22). 

 

O administrador tende a fornecer mais lucros ao proprietário da empresa em 

que trabalha, visando as informações geradas através do contador, para que sim ele 

possa assim fazer com que a empresa cresça no seu município até mesmo estado, 

país em que se situa. 

  
1.3 CONCEITOS BASICOS 

 
Para a presente pesquisa foi escolhida a contabilidade gerencial como 

enfoque, pois será um supermercado o objeto do estudo mais especifico que será 

realizado. Este tipo de estabelecimento comercial possui um constante fluxo de 

mercadorias sendo comprada e revendida, gerando, muitas vezes, milhares de 

informações contábeis por dia. Através da contabilidade gerencial serão analisados 

aspectos específicos dos custos, despesas, desembolso, gastos e perdas, 

fundamentais para estabelecer uma margem de contribuição e o que se perde para 

os produtos da seção dos “hortifruti”, sendo eles: batata doce, cenoura, chuchu, 

pepino, pimentão, tomate, laranja, repolho, abacaxi, couve-flor, banana nanica, 

batata binge, cebola, mamão, caqui, maça, abobora itália, acelga, beterraba, 

berinjela, limão taiti, uva rubi. Através dessa análise, pretende-se compreender se a 

seção dos hortifrúti gera um margem de contribuição que compensam o gestor do 

mercado, ou se servem apenas como atrativo para os clientes, sendo uma opção 

que atrai compradores, que por já estarem no ambiente do mercado acabam por 

adquirir outros produtos também. 

 



 

 
 

 
 

As empresas precisam de sistemas de custeio para realizar três funções 
principais: Avaliar estoques e medir os custos dos bens vendidos para a 
geração de relatórios financeiros; Estimar as despesas operacionais, 
produtos, serviços e clientes; E oferecer feedback econômico sobre a 
eficiência do processo a gerente e operadores. (CREPALDI, 2004, p. 25). 

 

A análise do setor dos hortifrúti vem em perfeita harmonia com o sistema de 

custeio com vistas à realização das três funções mencionadas por CREPALDI, já 

que o objetivo é estabelecer as despesas, os custos, receitas, gastos e perdas, 

oferecendo um retorno de informações ao gestor, possibilitando à este uma 

compreensão bastante sólida da movimentação financeira em sua empresa. 

Para esclarecer o foco deste trabalho, é fundamental que se faça a distinção 

de cada um dos conceitos acima citados, já que o senso comum com relação às 

palavras, pode divergir do emprego cientifico destas. 

 
 Antes de se aprofundar na análise de custos, é necessários entender os 
conceitos de Gasto, Desembolso, Custo, Despesa, Perda e Investimento: 
Desembolso: Esforço financeiro associado ao pagamento (saída de caixa), 
normalmente, resultante da aquisição de bem ou serviço; Gasto: Esforço 
econômico com que a entidade arca na realização de atividade ou 
transação qualquer, representado pela entrega ou promessa de entrega de 
ativos (normalmente, dinheiro). Custo: Gasto relativo ao consumo de 
recursos (bem ou serviço) utilizado na produção de outros bens ou serviços; 
Despesa: Gasto relativo a bem ou serviço consumido direta ou 
indiretamente para obtenção de receitas, manutenção da empresa e 
remuneração do capital de terceiros; Perda: Bem ou serviço consumido de 
forma anormal – ou involuntária – e inesperada, que não tem a capacidade 
de gerar benefícios no presente nem no futuro (não gera obtenção de 
receita); Investimento: Gasto ativado em função de sua vida útil (máquinas) 
de benefícios atribuíveis a períodos futuros (impostos a recuperar). 
(CARDOSO, 2007, p. 22). 

 
 Os conceitos mais importantes para a análise proposta neste trabalho são os 

de desembolso, perda e despesa, que em tese, incidem mais diretamente no setor 

dos hortifrúti. Como todos os produtos dessa seção são perecíveis, com certeza 

despendem esforços para que sejam mantidos em condições próprias para consumo 

e visualmente atrativas para os consumidores, gerando então as despesas para tal. 

O gestor do mercado, neste caso especifico, adquire os produtos de terceiros, em 

grande quantidade, obtendo valores menores de compra do que os consumidores 

finais conseguiriam comprando desse mesmo fornecedor em pequenas quantidades, 

processo importante para a formação de preços. 

 



 

 
 

 
 

 O processo de formação do preço de venda de um produto ou serviço é um 
dos fatores empresariais mais relevantes para  sucesso ou fracasso de um 
empreendimento. é através dele que se obtém o montante de receitas que 
deverá suportar os custos, bem como remunerar os fatores de produção e 
os investimentos aportados na empresa. porém, essa determinação de 
quanto será o preço de venda não é uma decisão fácil, pois envolve 
diversos fatores tanto internos (microambiente - ambiente em que a 
empresa está inserida) quanto externos à organização (microambiente - 
interfere em todas as empresas de uma forma geral). (LIMA, 2009, P.9)  

 

 Provavelmente este fornecedor nem mesmo efetue vendas em pequenas 

quantidades para pessoas físicas. A partir da diferença entre o valor que o mercado 

consegue obter na compra em grande quantidade e o valor de venda final, surge o 

primeiro parâmetro para que se estabeleça a margem de contribuição da venda do 

produto. Para aquisição dos gêneros da seção dos hortifrúti, portanto, há um 

desembolso por parte do mercado, efetivando o processo de compra. 

 Por mais que o mercado realize esforços na manutenção e conservação dos 

produtos da seção dos hortifrúti, há um percentual de perda, já que é praticamente 

inevitável que mesmo de forma muito lenta, ocorram processos físicos e químicos 

que deterioram os alimentos, tornando-os visualmente desprezíveis, ou mesmo 

impróprios para o consumo. A partir desses esforços em conservar os produtos da 

seção dos hortifrúti estabeleceremos o segundo parâmetro para calcular a margem 

de contribuição gerada pela venda do produto, já que há funcionários com 

atribuições especificas nesse sentido, assim como a utilização de algum material 

para auxiliar na conservação do estado físico e químico, assim como da aparência 

do produto. 

Por fim, o ultimo parâmetro que usaremos para estabelecer a margem de 

contribuição final gerada pela venda dos produtos da seção dos hortifrúti é a 

porcentagem do que se perde pela deterioração, do total adquirido inicialmente. É 

fundamental entender a formação de uma margem de contribuição positiva ou pelo 

menos sustentável para a empresa. A partir do momento em que o saldo final da 

movimentação dos produtos se torna negativo, outras seções da empresa devem 

compensar tal situação, ou haverá uma ruptura do sistema. Havendo um saldo 

neutro, só fará diferença o saldo obtido através das entradas e saídas dos outros 

produtos do mercado, servindo a seção dos hortifrúti apenas como atrativo para 

consumidores de diversos outros produtos. Portanto, será possível analisar nesse 



 

 
 

 
 

supermercado especifico, além do que se perde e se ganha com a seção dos 

hortifrúti, qual o seu papel no funcionamento da empresa como um todo. 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

 

Para obtenção dos resultados finais dessa pesquisa, foi utilizada uma tabela 

discriminando os valores e volumes em quilos, de compra, venda, perdas e lucro dos 

produtos da seção dos hortifrúti do Supermercado Mercasa. Abaixo segue a tabela 

para demonstração, referente ao mês de fevereiro do ano de 2016: 

 
QUADRO 1 – Relação de compra, venda, perca, preço de compra, preço de venda e 
lucros ou prejuízos da seção de hortifrúti. 

PRODUTOS COMPRA VENDA PERCA P.COMPRA P.VENDA Compra PERCA LUCRO 

BATARA DOCE 44 KG 42 KG 2 KG R$ 2,50 R$ 3,86 R$ 110,00 R$ 5,72 R$ 54,12 

CENOURA 33 KG 25 KG 8 KG R$ 3,62 R$ 5,27 R$ 119,46 R$ 42,16 R$ 12,29 

CHUCHU 11 KG 8,7 KG 2,3 KG R$ 2,05 R$ 3,15 R$ 22,55 R$ 7,25 R$ 4,85 

PEPINO 44 KG 41,2 KG 2,8 KG R$ 2,73 R$ 4,13 R$ 120,12 R$ 11,56 R$ 50,04 

PIMENTÃO 06 KG 5,9 KG 0,1 KG R$ 3,35 R$ 5,59 R$ 20,10 R$ 0,56 R$ 12,88 

TOMATE 92 KG 73,1 KG 18,9 KG R$ 3,10 R$ 4,49 R$ 285,20 R$ 84,86 R$ 43,02 

LARANJA 88 KG 74,3 KG 13,7 KG R$ 1,36 R$ 1,98 R$ 119,68 R$ 27,13 R$ 27,43 

REPOLHO 105 KG 99,6 KG 5,4 KG R$ 2,70 R$ 3,98 R$ 283,50 R$ 21,49 R$ 112,91 

ABACAXI 22 UN 22 UN 0 UN R$ 4,60 R$ 5,98 R$ 101,20 R$ 0 R$ 30,36 

COUVE FLOR 11 UN 7 UN 4 UN R$ 5,55 R$ 6,75 R$ 61,05 R$ 27,00 R$ -13,80 

BANANA NANICA 16 KG 9,4 KG 6,6 KG R$ 1,57 R$ 2,98 R$ 25,12 R$ 19,67 R$ 2,89 

BANANA PRATA 32 KG 28 KG 4 KG R$ 3,10 R$ 4,19 R$ 99,20 R$ 16,76 R$ 18,12 

BATATA BINGE 300 KG 286,2 KG 13,8 KG R$ 2,30 R$ 3,89 R$ 690,00 R$ 53,68 R$ 423,32 

MAMÃO 39 KG 30,4 KG 8,6 KG R$ 7,00 R$ 9,79 R$ 273,00 R$ 84,19 R$ 24,62 

CEBOLA 72 KG 70,9 KG 1,1 KG R$ 3,34 R$ 4,79 R$ 240,48 R$ 5,27 R$ 99,13 

CAQUI 40 KG 40 KG 0 KG R$ 5,00 R$ 6,98 R$ 200,00 R$ 0 R$ 79,20 

MAÇA 36 KG 33 KG 3 KG R$ 4,50 R$ 5,95 R$ 162,00 R$ 17,85 R$ 34,35 

ABOBORA ITALIA 09 KG 8 KG 1 KG R$ 2,34 R$ 2,95 R$ 21,06 R$ 2,95 R$ 2,54 

ACELGA 06 UN 6 UN 0 UN R$ 5,60 R$ 6,98 R$ 33,60 R$ 0 R$ 8,28 

BETERRABA 11 KG 9,5 KG 1,5 KG R$ 2,73 R$ 3,98 R$ 30,03 R$ 5,97 R$ 7,78 

BERINGELA 06 KG 6 KG 0 KG R$ 2,75 R$ 3,85 R$ 16,50 R$ 0 R$ 6,60 

LIMÃO TAITI 11 KG 10,8 KG 0,2 KG R$ 1,37 R$ 2,19 R$ 15,07 R$ 0,44 R$ 8,58 

UVA RUBI 07 KG 6,7 KG 0,3 KG R$ 9,43 R$ 11,49 R$ 66,01 R$ 3,45 R$ 10,97 

FONTE: Supermercado Mercasa (fev. 2016) 

 
A tabela apresenta os valores da comercialização do abacaxi, abobora Itália, 

acelga, banana nanica, banana prata, batata doce, batata binge, berinjela, 

beterraba, caqui, cebola, cenoura, chuchu, couve flor, laranja, limão taiti, maçã, 

mamão, pepino, pimentão, repolho, tomate e uva rubi. Através da observação da 

tabela foram realizados cálculos para estabelecer o valor percentual do lucro e das 

perdas da comercialização, já que os valores propriamente ditos já são 

apresentados. Depois do cálculo de cada percentual, realizamos uma média de 

todos os produtos para estabelecer o lucro e as perdas médias do setor dos hortifrúti 

como um todo.  



 

 
 

 
 

 A média do lucro obtido pela comercialização produtos, a soma da 

porcentagem de lucro de todos os produtos, dividida pelo numero de produtos, foi 

igual à 44,67%, praticamente igual ao percentual de 44,02% obtido ao se calcular o 

valor das perdas dos produtos da seção dos hortifruti como um todo. Porém, vale 

lembrar que essa média de lucro não representa a realidade de todos os produtos, já 

que para ser calculada utiliza dos piores aos melhores resultados, utilizando apenas 

as porcentagens de lucro da venda com relação o valor de compra do produtor e 

não os valores em dinheiro gerados. Como exemplo de produto que vai de encontro 

à média de lucro, esta a batata binge, com 67,83% de lucro obtido, com relação ao 

valor de sua aquisição do produtor, sendo que eleva a lucratividade do setor como 

um todo devido à receita de R$ 423,32 gerada, muito superior à grande maioria dos 

produtos. Para esclarecer o raciocínio, vem o exemplo do chuchu, que com a receita 

de apenas R$ 4,85 gerada ao final, consegue dar 53,66% de lucro com a venda, em 

relação ao valor pago na sua compra do produtor e a quantidade perdida.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos observar que, como um todo a comercialização dos produtos da 

seção dos hortifrúti vai de encontro à hipótese de que o percentual de receitas 

obtidas na venda ao consumidor final seria praticamente igual ao percentual perdido. 

Há alguns produtos que beira essa perspectiva, porem são minoria. Servem como 

exemplo, a couve flor, que gerou à empresa R$ 13,80 de prejuízo, já que das onze 

unidades adquiridas para serem revendidas, quatro de perderam devido à 

deterioração, sendo três vendidas ao consumidor final. Outro produto que segue a 

lógica inicial adotada neste trabalho é a abóbora Itália, que gerou R$ 2,54 de lucro à 

empresa, valor praticamente insignificante, assim como a banana nanica, com R$ 

2,89 de lucro obtido pela empresa.  

Há também os produtos que geraram praticamente a mesma quantidade de 

perdas e de lucro, observando que o valor da perda é praticamente igual ao do lucro 

numericamente, porem ainda assim, há lucro. É o caso abóbora Itália, banana prata, 

beterraba e laranja. 

Na contrapartida dos últimos produtos descritos, vem o abacaxi, acelga, 

berinjela e caqui, em que não houve nenhuma parcela dos produtos perdida, sendo 



 

 
 

 
 

a totalidade comercializada e gerando lucro à empresa. Observou-se que esses 

produtos representam cerca de 12,68% do total da comercialização dos produtos da 

seção dos hortifrúti. Porem o produto que representou maior parcela dentro do lucro 

obtido na seção dos hortifrúti foi a batata binge, com R$ 423,32 de lucro final, que 

mesmo com R$ 53,68 de perdas, representou 43,14% de toda a receita obtida como 

lucro ao final. 

A empresa em questão apresentou um lucro bruto final de aproximadamente 

R$ 20.000,00, com a comercialização de todos os produtos do supermercado, no 

mês de fevereiro de 2016, período em análise nessa pesquisa. Após breve cálculo 

dos valores obtidos com a comercialização dos produtos da seção dos hortifrúti, 

obtivemos a receita de R$ 981,28, quantia significativa dentro da receita total, já que 

representa aproximadamente 4,91% de todo o lucro do mercado, pouco menos de 

um vigésimo do total. 

A seção dos hortifrúti representa parcela considerável dentro da visão da 

contabilidade gerencial apresentada neste trabalho, sendo responsável por cerca de 

4,91% do lucro total da empresa objeto de estudo. Portanto, o resultado obtido neste 

trabalho vai de encontro à hipótese de que a seção dos hortifrúti representaria uma 

parcela desprezível dentro dos lucros da empresa em questão.  Embora uma parte 

dos produtos apresente uma realidade igual ou semelhante à hipótese acima citada, 

assim como à ideia de que servem apenas como atrativo pela variedade dos 

produtos, alguns produtos, especialmente a batata binge, produzem grande lucro à 

empresa com sua comercialização, passando a dar importância para a receita 

gerada pelos produtos da seção dos horitifrúti dentro da empresa. 

Foi possível constatar também que o valor de perdas da seção dos hortifrúti, 

R$ 431,96, representa aproximadamente 44.02% do valor obtido ao final da 

comercialização, R$ 981,28. Com isso, é possível perceber que há sim um grande 

percentual de perda quando se observa todos os produtos em questão, mas que 

esse percentual de perda é menos da metade do lucro obtido ao final, bem distante 

da visão inicial apresentada neste trabalho. 

Os produtos da seção dos hortifrúti são todos partes de um ser vivo, no caso 

uma planta, que possui diversos ciclos biológicos e químicos, sendo difícil paralisa-

los por completo. 



 

 
 

 
 

Um meio que garante a paralisação quase que por completo é o 

congelamento, porem altera as características de textura e sabor dos alimentos. 

Portanto, o único modo de evitar perdas nessa seção, no nosso 

entendimento, seria o emprego de um método similar ao "just-in-time", utilizado em 

outros setores da economia. 

Esse método de maneira geral se baseia em produzir ou armazenar algo no 

tempo certo de revenda, isto é, segurando o produto o mínimo de tempo possível. 

Porem, como os hortifrúti segue um ciclo biológico na sua produção, não há 

como garantir que serão colhidos na hora em que o cliente necessita e fará sua 

encomenda. 

Por fim, caso não haja movimentação da clientela para adquirir tais produtos, 

as perdas ocorrerão sempre. 
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