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RESUMO 

São expressivas as altas as taxas de desperdícios de alimentos no mundo. Uma grande parcela 

dos alimentos é perdida/desperdiçada no processo produtivo. As frutas e hortaliças são 

alimentos necessários para uma dieta saudável com significativo valor nutricional. O Brasil é 

considerado o terceiro maior produtor de hortaliças do mundo, no entanto as perdas nesse setor 

são expressivas e estão distribuídas em toda a cadeia produtiva. Quando se têm perdas ao longo 

da cadeia, além do alimento em si, se têm perdas dos recursos utilizados para essa produção. 

Diante desta problemática, este estudo pretende aplicar os princípios do modelo Lean 

Production a fim de reduzir os desperdícios no processo produtivo de alfaces em uma 

propriedade de agricultura familiar da região de Tupã/SP que comercializa seus produtos na 

feira do produtor local. Um estudo de caso foi realizado. A coleta de dados foi realizada por 

meio de entrevistas, observações e filmagem do processo produtivo de alface in loco. Foram 

identificadas as etapas do processo produtivo por meio da aplicação do Mapeamento de Fluxo 

de Valor (VSM), fluxograma vertical, diagrama de Ishikawa, Voz do Consumidor (VOC) e 

diagrama de espaguete com o objetivo de identificar as principais fontes de desperdícios. Foi 

possível identificar alguns desperdícios no processo produtivo de alface buscando minimizar 

ou mesmo eliminar esses desperdícios foram sugeridas melhorias como adequação das etapas 

as serem realizadas no processo produtivo, aplicação do 5S entre outras. Após a aplicação de 

algumas dessas melhorias foram analisados os resultados a fim de verificar se a implantação do 

Lean Production no processo produtivo de alfaces em uma propriedade de agricultura familiar. 

As melhorias contribuíram para o processo com uma redução no tempo de ciclo passando de 

7h 38min 47s para 3h 18min 14s, uma redução de aproximadamente 45% do tempo de ciclo, 

logo o tempo de operação também sofreu reduções sendo de 6h 10min 05s para 2h 43min. As 

atividades que não agregavam valor, mas eram necessárias também tiveram economia passando 

de 4h 04min 27s para 1h 38min 42s.  

 

Palavras-Chave: Agricultura familiar; Desperdícios; Gestão da produção; Lean Production; 

hortaliças.  
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ABSTRACT 

The high rates of food waste in the world are significant. A large portion of food is lost / wasted 

in the production process. Fruits and vegetables are foods necessary for a healthy diet with 

significant nutritional value. Brazil is considered the third largest producer of vegetables in the 

world, however losses in this sector are significant and are distributed throughout the production 

chain. When there are losses along the chain, besides the food itself, there are losses of the 

resources used for this production. Faced with this problem, this study aims to apply the 

principles of Lean Production model in order to reduce waste in the production process of 

lettuce on a family farm in the region Tupã / SP which sells its products at the local fair 

producer. A case study was carried out. The data collection was done through interviews, 

observations and filming of the production process of lettuce in loco. stages of the production 

process through the application of Value Stream Mapping been identified (VSM), vertical flow 

diagram, Ishikawa diagram, Consumer Voice (VOC) and spaghetti diagram in order to identify 

the main sources of waste. It was possible to identify some wastes in the lettuce production 

process in order to minimize or even eliminate these wastes. Improvements were suggested as 

adequacy of the steps to be performed in the productive process, application of 5S among 

others. After applying some of these improvements the results were analyzed in order to verify 

the implementation of Lean Production in the lettuce production process in a family farm 

property. The improvements contributed to the process with a reduction in cycle time going 

from 7am 38min 47s to 3h 18min 14s, a reduction of approximately 45% of the cycle time then 

the operating time also suffered reductions being 6h 10min 05s to 2h 43min. The activities that 

did not add value but were necessary also had savings going from 4h 04min 27s to 1h 38min 

42s. 

Keywords: Family farming; Waste; Production management; FLV; Lean Production; 
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1 INTRODUÇÃO 

A agricultura familiar inclui todas as atividades agrícolas de base familiar e está 

ligada a diversas áreas do desenvolvimento rural. Esta consiste em um meio de organização das 

produções agrícola, florestal, pesqueira, pastoril e aquícola que são gerenciadas e operadas por 

uma família e predominantemente dependente de mão-de-obra familiar, tanto de mulheres 

quanto de homens (FAO, 2014). 

“Considerada a principal responsável pela comida que chega às mesas das famílias 

brasileiras, respondendo por cerca de 70% dos alimentos consumidos em todo o País, o 

agricultor familiar ocupa papel decisivo na cadeia produtiva que abastece o mercado 

doméstico” (PORTAL BRASIL, 2015). Dentro deste cenário, o cultivo de hortaliças 

geralmente ocupa pouco espaço, pouco insumo, ciclo curto de produção até a colheita, porém 

existem problemas como a grande necessidade de água, falta de padronização, alta 

perecibilidade, falta de controle de qualidade adequado, desperdício/perdas na produção e na 

colheita, elencam os pesquisadores Dias et al. (2012). 

Segundo SENAR-SP (2015); Melo e Vilela (2007), a olericultura é o ramo da 

horticultura que abrange a exploração de elevado número de espécie de plantas, popularmente 

conhecidas como hortaliças, e que engloba culturas folhosas, raízes, bulbos, tubérculos e frutos 

diversos. 

Segundo um estudo realizado pela Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura – FAO (2011), ao longo de toda a cadeia produtiva ocorrem perdas 

ou desperdícios de alimentos, sendo: perda definida como a redução não intencional de 

alimentos disponíveis para o consumo humano, sendo resultante de ineficiências na cadeia 

produtiva, tais como infraestrutura e logística deficientes e/ou falta de tecnologias para a 

produção. As perdas ocorrem, principalmente, na produção, pós-colheita e processamento, 

quando, por exemplo, o alimento não é colhido ou é danificado durante o processamento, 

armazenamento ou transporte. Desperdício, é o descarte intencional de produtos alimentícios 

apropriados para o consumo humano. O desperdício é, portanto, decorrente do próprio 

comportamento dos indivíduos. (FAO, 2013). 

Diante de tal sinergia entre ambos os termos no presente estudo será adotado apenas 

a terminologia desperdício que é comumente utilizada no Lean Production. 

 O gráfico 1 apresenta as etapas de produção e quais etapas da cadeia produtiva 

ocorrem os desperdícios de alimentos. Comparando a América Latina e Europa observa-se que 

em termos de produção os desperdícios são semelhantes. Quando se observa a América Latina 
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há um baixo desperdício no consumidor, porém o nível de desperdício no processamento e no 

armazenamento e manuseio é maior nestas etapas. 

Gráfico 1- Desperdícios de frutas e hortaliças 

Fonte: FAO (2011) 

Outro estudo recentemente publicado pela FAO (2016) aponta que para cada grupo 

de alimentos são desperdiçados: 25% dos cereais, 40% raízes e tubérculos, 20% leguminosas, 

55% de frutas e hortaliças, 20% das carnes, 20% produtos lácteos e 33% de pescados e mariscos.  

Os desperdícios de alimentos acarretam impactos ambientais. Uma infinidade de 

recursos naturais são utilizados para a produção e o transporte de alimentos que não serão 

consumidos. Quando alguém desperdiça um alimento, não está jogando fora apenas aquele   

produto, mas toda a água, energia e os demais recursos utilizados ao longo da sua cadeia 

produtiva. Portanto, quanto mais a jusante na cadeia produtiva ocorrerem os desperdícios dos 

produtos alimentícios, maiores são os desperdícios de recursos ambientais ao considerar todo o 

ciclo de vida daquele produto (SABIO et al, 2015).  

Segundo a FAO (2016) e Soares (2014), existe uma série de procedimentos que, se 

adotados, contribuem para redução dessas taxas de desperdícios, tais como: melhoria nos 

tratamentos da pré e pós-colheita dos frutos e das hortaliças; padronização das dimensões da 

embalagem; melhoria nos meios de transporte; melhor integração entre varejistas, atacadistas e 

produtores, entre outros. Reduzindo o desperdício de hortaliças, ocorrerá também a redução de 

custos de produção para os agricultores; aumento da competitividade; redução da utilização de 

recursos naturais; e por último, mas não menos importante, contribuir para maior 

disponibilidade de alimentos e consequente o acesso a alimentação, como elencam os 

pesquisadores Soares (2014) e Lipinski; O’Connor; Hanson (2016). 

 Segundo Souza e Buainain (2013) a competitividade na agricultura familiar é 

compreendida como a habilidade do agricultor familiar disputar e permanecer, 

sustentavelmente, nos mercados dos quais participa. Relacionada com a constituição dos 
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sistemas de produção e com as atividades que fazem parte dele, sendo que os sistemas 

produtivos refletem as escolhas dos produtores levando em conta as potencialidades e os limites 

do ambiente nos quais estão inseridos. 

Em face desses desafios, a adoção do modelo Lean Production, amplamente 

utilizado no setor industrial com a obtenção de resultados positivos na busca por melhoria da 

produtividade, pode ser uma alternativa quando aplicada na produção primária ou em cadeias 

produtivas de alimentos. Países Reino Unido, Nova Zelândia, Canadá e Estados Unidos estão 

na vanguarda no que se refere a aplicação do modelo Lean Production na produção primária e 

em cadeias produtivas, tais como: laticínios, pecuária, frutas, hortaliças e plantas ornamentais. 

No entanto é incipiente no Brasil, e pode ser uma estratégia para melhoria da competitividade 

da agricultura nacional (PAKDIL; LEONARD, 2014; BATTAGLIA, 2013; MATTOS et. al., 

2009). 

Para delimitar as fronteiras e o grau de evolução no que diz respeito a aplicação do 

Lean Production no setor do agronegócio, conduziu-se uma Revisão Bibliográfica Sistemática 

(RBS).  

A Revisão Bibliográfica Sistemática (RBS) é um método que tem como objetivo 

mapear trabalhos publicados no tema de pesquisa específico por meio de uma pesquisa 

sistemática com adoção de procedimentos, etapas, técnicas e ferramentas especificas, 

possibilitando ao pesquisador criar uma síntese do conhecimento existente sobre o assunto 

(BIOLCHINI et al., 2007). 

As expressões de busca utilizadas foram: ("lean" OR "lean Farm " OR "lean 

production" OR "produção enxuta" OR " lean manufacturing" OR "Sistema toyota") AND 

("food supply chain" OR "agri food supply chain" OR "supply chain"). Alguns filtros foram 

aplicados para selecionar os documentos sendo período de publicação (2000-2017), idioma 

(inglês e português), tipo de documento (somente artigos), área de concentração (engenharias, 

multidisciplinar entre outras). O software StArt® foi utilizado para a sistematização dos 

documentos obtidos nas buscas realizadas nas bases de dados. A primeira etapa foi realização 

de leitura do título, resumo e palavras chave com o objetivo de verificar se os artigos 

selecionados tinham aderência ao tema, os que não tinham aderência ao tema ou estavam 

duplicados foram rejeitados. 

Na extração foram utilizados critérios de inclusão (I) e critérios exclusão (E). O 

critério de exclusão engloba todas as supply chain que não se enquadraram nos critérios de 

inclusão como por exemplo; automotiva, eletrônicos, softwares, farmácia, hospitalar, avião 

entre outras. Os artigos foram classificados com relação aos critérios (I) e (E) selecionados 
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sendo: (I) Lean/Produção enxuta/Sistema Toyota and agri-food supply chain; (I) 

Lean/Produção enxuta/Sistema Toyota and food supply chain e (E) Lean/Produção 

enxuta/Sistema Toyota and supply chain. 

Com a aplicação dos filtros e dos critérios de inclusão e exclusão foram 

selecionados 17 artigos que continham relação com a aplicação do Lean Production na agri-

food supply chain. O apêndice A apresenta os artigos selecionados.  

Com a finalização das etapas da RBS, os artigos selecionados foram lidos na integra 

buscando identificar o país de aplicação do Lean Production e qual foi o processo produtivo. 

Para uma melhor compreensão o apêndice B exibe um breve resumo dos itens mencionados em 

relação a cada artigo selecionado. 

Observou-se de todos os artigos selecionados na RBS que somente um tratava sobre 

a aplicação do Lean Production na área de hortaliças sendo no país de Gales, visando a melhoria 

continua para os pequenos agricultores. O autor também discorre sobre as redes de 

aprendizagem e como deveriam garantir que o vínculo seja mantido entre o produtor e o 

consumidor, de modo que os requisitos para produtos e a qualidade necessária sejam conhecidos 

e planejados. 

Diante da leitura desse artigo observou-se há uma lacuna na aplicação do Lean 

Production no processo produtivo de hortaliças visto que os demais artigos selecionados tratam 

da aplicação do Lean Production, porém na forma de aplicação é industrial e não para pequenos 

agricultores como é o objetivo da presente pesquisa.  

O modelo Lean Production provou ser adaptável porque se baseia em um conjunto 

de princípios que se relacionam com a organização do trabalho, sendo aplicada a empresas 

isoladas, ou redes de fornecimento (BHAMU; SANGWAN, 2014; FOOD CHAIN CENTER, 

2007; KARIM; ZAMAN, 2013).  

1.1 Justificativa 

A Food Chain Center (2007), fez um rastreamento, no processo de produção de 

hortaliças no Reino Unido para evidenciar onde ocorrem os desperdícios (Gráfico 2).  É 

possível verificar em quais etapas da cadeia ocorrem desperdícios, desde o plantio das sementes 

até o processo de embalagem do produto.  
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 Gráfico 2- Etapas em que ocorrem as perdas de produtos entre o plantio e o consumidor 

Fonte: Adaptado Food Chain Centre apud Battaglia (2013) 

Observa-se no Gráfico 2 as etapas na qual ocorrem os desperdícios, sendo que 100% 

dos entrevistados afirmam ter desperdícios nas sementes plantadas, bem como 90% tem 

desperdícios no cultivo e 89% tem desperdícios na colheita. Esse tipo de levantamento, no Lean 

Production é de extrema importância, pois gera condições de direcionar os esforços de análise 

e resolução de problemas, com o objetivo de reduzir esses desperdícios, buscando, 

sistematicamente, suas causas raízes. 

Diante de todo o exposto, a aplicação sustentada do Lean Production proporciona 

a redução de desperdícios no processo produtivo de hortaliças, de maneira que os agricultores 

familiares possam ser competitivos em relação a outros setores do agronegócio, e que os custos 

associados a produção dos produtos sejam minimizados. Assim como uma contribuição para a 

redução dos desperdícios de alimentos de forma global conforme já apresentado nos dados 

acima. 

Além disso a realização desse estudo poderá fomentar a discussão da aplicação do 

Lean Production junto à produção agrícola na busca pela maior competitividade no mercado, 

bem com a contribuição teórica, tendo em vista a importância e crescente expansão do 

agronegócio no cenário atual. 
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1.2 Objetivo 

O objetivo geral dessa dissertação é aplicar os princípios do modelo Lean 

Production para reduzir os desperdícios no processo produtivo de alfaces em uma propriedade 

da agricultura familiar da região de Tupã/SP. 

  1.2.1 Objetivos específicos 

1. Identificar as fontes de desperdícios no processo produtivo de alfaces em uma 

propriedade da agricultura familiar da região de Tupã/SP. 

2. Avaliar as fontes de desperdícios no processo produtivo de alfaces em uma 

propriedade da agricultura familiar da região de Tupã/SP. 

3.  Propor o uso de ferramentas de melhoria no processo produtivo de alfaces em 

uma propriedade da agricultura familiar da região de Tupã/SP. 

4. Implantar ou sugerir ferramentas de melhoria no processo produtivo de alfaces 

em uma propriedade da agricultura familiar da região de Tupã/SP. 

 

1.3 Estrutura da Dissertação 

O Capitulo 1 destina-se a apresentar uma breve introdução sobre o tema a ser 

discutido nessa dissertação, a contribuição dessa pesquisa e seus objetivos geral e específicos.  

O Capítulo 2 contém fundamentação sobre principais conceitos relacionados a 

pesquisa. No item 2.1 foi destinado a caracterização da agricultura familiar, já o item 2.2 aborda 

sobre a classificação de hortaliças e sua produção. O Lean Production e ferramentas de 

melhoria são fundamentadas no item 2.3  

O Capítulo 3 apresenta a metodologia utilizada, descrevendo cada etapa da 

realização do estudo de caso. A estrutura teórica é abordada no item 3.1. No planejamento dos 

casos (item 3.2) é tratado sobre a caracterização do objeto de pesquisa e dos procedimentos 

para coleta de dados. A condução do teste piloto de coleta de dados é informada no item 3.3. O 

item 3.4 explana sobre como foi a coleta de dados. A forma como ocorreu a análise dos dados 

é descrita no item 3.5. Já o item 3.6 finaliza com a geração de relatório de pesquisa.  

O Capítulo 4 apresenta os resultados obtidos com o estudo do processo atual. A 

aplicação do Lean Production é apresentada no item 4.2.  O Lean Production é composto por 

cinco princípios o primeiro princípio da proposição de valor é abordado no item 4.2.1 com a 

utilização da ferramenta VOC possibilitando conhecer a demanda das alfaces. Dando sequência 

no roteiro de implantação o principio 2- mapeamento do fluxo de valor é explanado no item 

4.2.2 demonstrando as ferramentas utilizadas para a elaboração do mapeamento do fluxo de 

valor do processo atual. O principio três da implantação do Lean Production é a criação do 
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fluxo continuo para isso algumas melhoria são abordadas no item 4.3  bem como quais serão 

as possíveis influências no processo produtivo das alfaces.  

O Capítulo 5 apresenta as melhorias implantadas, descrevendo quais ferramentas 

foram utilizadas e suas principais contribuições para a redução dos desperdícios. A ferramenta 

5S é explanado no item 5.1. Já o item 5.2 aborda sobre o planejamento da demanda. Ainda 

falando sobre planejamento foi realizado o planejamento da produção (item 5.3). Buscando a 

redução da movimentação excessiva algumas melhorias foram realizadas como elenca o item 

5.4. Finalizando o capitulo cinco é abordado a criação do logotipo da propriedade como 

demonstra o item 5.5.  

O Capítulo 6 demonstra o processo produtivo proposto e os resultados obtidos com 

a implantação de algumas melhorias sugeridas ao produtor bem como quadros de comparação 

do processo atual e do processo proposto.  

O Capitulo 7 traz as considerações finais sobre a pesquisa realizada, as limitações 

bem como algumas sugestões para pesquisa futuras.   



RESSALVA

Atendendo solicitação do(a) 
autor(a), o texto completo 
desta dissertação será 
disponibilizado somente a 
partir de 13/12/2020.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Segundo uma pesquisa realizada pela FAO (2011) 20% dos alimentos são perdidos 

ou desperdiçados na etapa de produção. Sendo que quando falamos de desperdícios, não 

podemos pensar somente no produto final, mas é necessário pensar também nos desperdícios 

dos recursos utilizados para a produção de tal produto, pois esses também são fatores 

importantes a serem considerados.  

Com base nesses fatores o objetivo geral dessa dissertação foi o de aplicar os 

princípios do Lean Production para reduzir os desperdícios no processo produtivo de alfaces 

em uma propriedade da agricultura familiar da região de Tupã/SP. 

Buscando atingir esse objetivo a pesquisa teve seu desdobramento em quatro 

objetivos específicos. Sendo o primeiro objetivo especifico a identificação das fontes de 

desperdícios no processo produtivo de alfaces.  

Algumas ferramentas citadas por Karim e Zanam (2013), no exemplo de 

implantação do Lean Production, foram aplicadas na propriedade de agricultura familiar. 

Primeiramente procurou-se conhecer sobre a propriedade e sua caracterização, e para isso foi 

realizada entrevista aberta com o produtor na qual foi possível conhecer mais sobre a 

propriedade e suas limitações. A ferramenta VOC possibilitou conhecer o que agregava valor 

do ponto de vista do consumidor e quais eram as cultivares de maior preferência do consumidor. 

Com o segundo objetivo proposto de avaliar as fontes de desperdícios no processo 

produtivo de alfaces, ferramentas foram utilizadas como diagrama de Ishikawa, VSM, diagrama 

de espaguete, fluxograma vertical e fluxograma do processo produtivo.  

A utilização do diagrama de Ishikawa possibilitou conhecer algumas das possíveis 

causas de desperdícios no processo produtivo, possibilitando verificar quais seriam as 

ferramentas de melhorias a serem utilizadas para a redução dos desperdícios. 

O desenvolvimento do diagrama de espaguete que teve como base o Layout da 

propriedade com ênfase no local utilizado para cultivo, proporcionou a visualização das 

movimentações no decorrer do processo. Com os dados obtidos no diagrama de espaguete foi 

possível avaliar quais eram as principais movimentações que o produtor realizava no decorrer 

do processo produtivo permitindo afirmar que a movimentação de maior intensidade realizada 

pelo produtor era em decorrência do sistema de irrigação, no qual não estava agregando valor 

diretamente ao produto.  

A ferramenta VSM contribuiu para verificar quais etapas poderiam ser melhoradas 

ou retiradas por não estar agregando valor ao produto bem como o tempo de ciclo e o tempo de 

operação em cada etapa do processo; o conhecimento dos tempos com as atividades que 
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agregam valor ao produto e as que não agregam valor ao produto, mas são necessárias; e as que 

não agregam valor ao produto e são desnecessárias; o tempo gasto no processamento e o lead 

time de produção. De acordo com os dados apresentados no VSM foi possível definir quais 

seriam as melhorias a serem sugeridas ao produtor e em quais etapas essas melhorias teriam 

influências.  

Almejando atingir o terceiro objetivo de propor o uso de ferramentas de melhoria 

no processo produtivo de alfaces, o Quadro 12 foi elaborado com um planejamento de quais 

seriam as possíveis ferramentas de melhorias a serem implantadas pelo produtor. Algumas delas 

foram possíveis de serem aplicadas na propriedade e outras ficaram como sugestão para o 

produtor colocar em prática.  

O quarto objetivo foi alcançado a medida que foi possível implantar ou sugerir 

ferramentas de melhoria no processo produtivo de alfaces. Uma das melhorias propostas e 

implantada foi a ferramenta 5S, que proporcionou uma otimização do espaço e limpeza, além 

de observar que ocorreu a redução no tempo de procura das ferramentas que seriam utilizadas 

no processo produtivo, assim como a redução de movimentações por ter esquecido de pega-las. 

Buscando verificar quanto ao impacto na redução do tempo que as melhorias 

contribuíram para o processo foi utilizado uma comparação entre os tempos de ciclo do VSM 

processo atual e VSM processo futuro tendo como resultado a redução 45% no tempo de ciclo 

passando de 7h 38min 47s para 3h 18min 14s. O tempo de operação também sofreu reduções 

sendo de 6h 10min 05s para 2h 43min. As atividades que não agregavam valor, mas eram 

necessárias também tiveram economia passando de 4h 04min 27s para 1h 38min 42s. A 

utilização de cesto de bambu para o transporte de folhas secas necessárias para a realização da 

cobertura do solo possibilitou uma redução de 00:25:18 e 329, 40mt somente para essa etapa 

do processo. Gerando uma economia de 70% do tempo utilizado somente para esta operação.  

Bem mais do que propor melhoria, foi a identificação de que o produtor passou a 

implantar as ferramentas do Lean Production almejando alcançar os 5 princípios proposto pelo 

Lean Production.  

As melhorias propostas para o produtor foram simples de serem realizadas. O fato 

de ter chovido muito na semana de obtenção dos dados do processo proposto, possibilitou ao 

produtor ter conhecimento de como será o processo caso ele venha a investir na irrigação, assim 

como o quanto ele terá de economia no tempo de processamento.  

Com o objetivo geral alcançado essa dissertação abre uma discussão sobre a 

utilização das ferramentas do Lean Production no segmento do agronegócio. Espera-se que tais 
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ferramentas aqui utilizadas também possam ser aplicadas em outras cadeias produtivas do 

agronegócio visto que seu retorno é favorável para a redução de desperdícios sejam esses de 

recursos utilizados no processo produtivo ou de produto acabado.  
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APÊNDICE B 

ABORDAGEM DOS ARTIGOS SELECIONADOS NA RBS 

 

N. Abordagem 

1 Comparação da aplicação do lean na cadeia de alimentos no Reino Unido e Malásia 

com relação a inovação e competitividade. Foi utilizado survey para a identificação 

das hipóteses propostas no artigo. 

2 Estudo realizado em uma indústria de alimentos na Índia, identificação da prioridade 

e peso dos atributos/problemas com a utilização do TOPSIS, identificação das 

ferramentas do lean, mais adequado para a solução dos problemas identificados pelo 

TOPSIS com a utilização Fuzzy e QFD. 

3 Industria de Chá no Reino Unido buscando descrever as principais etapas de 

implementação do lean. Abordando a utilização do Mapeamento do fluxo de valor. 

Obtendo resultados positivos com a implantação do lean. 

4 Os principais problemas de perdas pós colheita na área agraria em especial para frutas 

e vegetais estão relacionados durante o manuseio, transporte, armazenamento e 

distribuição. Os autores também concluem que o varejo é um dos que mais contribuem 

para a perda pós-colheita visto que no último elo da cadeia de suprimentos de vegetais 

o lean tem gestão e prática deficientes. 

Local do estudo: Tanzânia – África 

5 O artigo descreve alguns princípios lean como por exemplo, identificar o valor do 

ponto de vista do consumidor, identificar a demanda, padronização dos produtos e 

processos. Tratando de um estudo de caso na cadeia de suprimentos de porcos em 

Catalão- Espanha 

6 Aborda como o lean pode ajudar a cadeia de suprimentos ser mais “verde”, quais são 

as principais contribuições em relação aos tipos de desperdícios e também demonstra 

a utilização do Mapeamento do fluxo de valor (VSM). 

Local do estudo: Europa em uma cadeia de suprimento agroalimentar. 

7 Descreve quais foram os principais benefícios da utilização do lean em indústria de 

alimentos Halal na Malásia em qualidade e eficiência.  

8 Aplicação em indústria de alimentos Halal na Malásia trazendo quais foram os 

benefícios com a utilização do lean e quais seriam os principais passos a serem 

seguidos para ter uma implantação bem-sucedida. 
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9 Realiza uma comparação entre o lean aplicado a uma indústria de alimentos e o 

mesmo aplicado na área da saúde, mostrando também algumas ferramentas que foram 

utilizadas e concluindo que a adoção de lean fornece uma estratégia benéfica para a 

organização, bem como fornece uma base para uma estratégia de mudança 

operacional. 

Local: Norte da Inglaterra  

10 Abordou de forma holística as mudanças de melhoria continua em uma indústria de 

abacaxi enlatados localizada na Austrália. Abordou a importância da identificação da 

demanda e fatores de qualidade dos produtos. 

11 Aplicação do lean na horticultura no país de Gales, visando a melhoria continua para 

os pequenos agricultores. O autor também discorre sobre as redes de aprendizagem e 

como deveriam garantir que o vínculo seja mantido entre o produtor e o consumidor, 

de modo que os requisitos para produtos e a qualidade necessária sejam conhecidos e 

planejados. 

12 O estudo teve uma abordagem voltada mais para qualidade do alimento e como a 

cadeia de suprimento pode influenciar nessa questão, outro fato abordado foi também 

o início na implementação do lean nas indústrias de carnes vermelha localizadas na 

Austrália  

13 Análise da aplicação do lean em três diferentes cadeias de suprimentos sendo: carne 

bovina, cordeiro e porco no Reino Unido. As estratégias de lean operam de forma 

mais eficaz nas cadeias de suprimentos do porco. 

14 Estratégia de aplicação do lean em uma indústria de carne de porco do Reino Unido, 

buscando abranger todos os elos da cadeia para ser eficiente. Descreve alguns passos 

principais que devem ser considerados na implantação do Lean. 

15 A aplicação lean na indústria de carne bovina no Reino Unido, trazendo os pontos 

fracos e fortes de sua aplicação. 

16 A utilização do mapeamento do fluxo de valor foi importante para mostrar quais eram 

as atividades que poderiam melhorar na cadeia de suprimentos de carne suína do 

Reino Unido. As redes de supermercado vêm aplicando o lean em outras cadeias de 

alimentos, porem a aplicação do lean na agricultura ainda necessita de mais pesquisas 

para verificar sua viabilidade.  

17 Estudo de caso na indústria de carne suína no Reino unido buscando conhecer o que 

agrega valor na visão do cliente. Trata também da utilização de um novo método 
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FVCA – food value chain analysis que faz uso dos princípios lean incorporado a 

análise da cadeia de valor. 
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APÊNDICE C 

PLANILHA DA DEMANDA ABRIL 2017 A OUTUBRO 2017 

Data Produto Qtd Unidade Valor     

unitário 

(R$) 

Preço (R$) 

01/04/17 Alface Lisa 1.00 Pç 1.25 1.25 

01/04/17 Alface 

Americana 

4.00 pç 1.25 5.00 

03/04/17 Alface 4.00 pç 1.25 5.00 

03/04/17 Alface Lisa 2.00 pç 1.25 2.50 

03/04/17 Alface 

Americana 

1.00 pç 1.25 1.25 

07/04/17 Alface Lisa 2.00 pç 1.00 2.00 

07/04/17 Alface 

Americana 

5.00 Pç 1.25 6.25 

10/04/17 Alface 

Americana 

4.00 pç 1.25 5.00 

10/04/17 Alface Lisa 4.00 Pç 1.25 5.00 

10/04/17 Alface 5.00 pç 1.25 6.25 

17/04/17 Alface 

Americana 

3.00 pç 1.00 3.00 

17/04/17 Alface 1.00 pç 1.00 1.00 

17/04/17 Alface Roxa 1.00 Pç 1.00 1.00 

21/04/17 Alface Crespa 3.00 pç 1.00 3.00 

21/04/17 Alface 

Americana 

3.00 pç 1.00 3.00 

24/04/17 Alface 2.00 Pç 1.00 2.00 

25/04/17 Alface 1.00 pç 1.00 1.00 

01/05/17 Alface 4.00 pç 1.25 5.00 
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01/05/17 Alface 

Americana 

3.00 pç 1.25 3.75 

02/05/17 Alface 13.00 pç 1.25 16.25 

02/05/17 Alface 

Americana 

2.00 pç 1.25 2.50 

13/05/17 Alface 

Americana 

6.00 pç 1.25 7.50 

13/05/17 Alface 10.00 pç 1.25 12.50 

13/05/17 Alface Crespa 2.00 pç 1.25 2.50 

22/05/17 Alface 5.00 pç 1.25 6.25 

22/05/17 Alface Crespa 3.00 pç 1.25 3.75 

22/05/17 Alface 

Americana 

1.00 pç 1.25 1.25 

29/05/17 Alface 5.00 pç 1.50 7.50 

29/05/17 Alface Roxa 2.00 pç 1.50 3.00 

29/05/17 Alface 

Americana 

2.00 pç 1.50 3.00 

05/06/17 Alface Roxa 4.00 pç 1.50 6.00 

05/06/17 Alface 

Americana 

2.00 pç 1.50 3.00 

05/06/17 Alface 2.00 pç 1.50 3.00 

12/06/17 Alface 

Americana 

4.00 pç 1.50 6.00 

12/06/17 Alface 4.00 pç 1.00 4.00 

26/06/17 Alface 5.00 pç 1.00 5.00 

26/06/17 Alface Roxa 1.00 pç 1.00 1.00 

26/06/17 Alface 

Americana 

1.00 pç 1.00 1.00 
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03/07/17 Alface Roxa 2.00 pç 1.00 2.00 

03/07/17 Alface 

Americana 

2.00 pç 1.00 2.00 

03/07/17 Alface 6.00 pç 1.00 6.00 

10/07/17 Alface 5.00 pç 1.25 6.25 

10/07/17 Alface Roxa 1.00 pç 1.25 1.25 

10/07/17 Alface 

Americana 

1.00 pç 1.25 1.25 

17/07/2017 Alface Roxa 4.00 pç 1.25 5.00 

17/07/2017 Alface 5.00 pç 1.25 6.25 

17/07/2017 Alface 

Americana 

2.00 pç 1.25 2.50 

17/07/2017 Alface Crespa 1.00 pç 1.25 1.25 

23/07/2017 Alface Roxa 7.00 pç 1.25 8.75 

23/07/2017 Alface 

Americana 

10.00 pç 1.25 12.50 

28/07/2017 Alface Roxa 8.00 pç 1.25 10.00 

28/07/2017 Alface 1.00 pç 1.25 1.25 

31/07/2017 Alface 2.00 pç 1.25 2.50 

31/07/2017 Alface 

Americana 

3.00 pç 1.25 3.75 

02/08/17 Alface 

Americana 

2.00 pç 1.25 2.50 

02/08/17 Alface Roxa 1.00 pç 1.25 1.25 

04/08/17 Alface 1.00 pç 1.25 1.25 

04/08/17 Alface Roxa 5.00 pç 1.25 6.25 
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06/08/17 Alface Roxa 1.00 pç 1.25 1.25 

06/08/17 Alface 

Americana 

5.00 pç 1.25 6.25 

06/08/17 Alface 1.00 pç 1.25 1.25 

11/08/17 Alface Roxa 4.00 pç 1.25 5.00 

11/08/17 Alface 

Americana 

2.00 pç 1.25 2.50 

11/08/17 Alface 2.00 pç 1.25 2.50 

11/08/17 Alface Roxa 2.00 pç 1.25 2.50 

18/08/17 Alface 

Americana 

5.00 pç 1.25 6.25 

18/08/17 Alface Roxa 4.00 pç 1.25 5.00 

18/08/17 Alface Crespa 1.00 pç 1.25 1.25 

19/08/17 Alface 

Americana 

2.00 pç 1.00 2.00 

19/08/17 Alface Roxa 2.00 pç 1.00 2.00 

23/08/17 Alface Roxa 2.00 pç 1.00 2.00 

23/08/17 Alface 

Americana 

2.00 pç 1.00 2.00 

25/08/17 Alface Lisa 3.00 pç 1.00 3.00 

25/08/17 Alface 

Americana 

2.00 pç 1.00 2.00 

25/08/17 Alface Roxa 3.00 pç 1.00 3.00 

25/08/17 Alface Crespa 4.00 pç 1.00 4.00 

28/08/17 Alface Lisa 5.00 pç 1.00 5.00 

28/08/17 Alface Roxa 5.00 pç 1.00 5.00 
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28/08/17 Alface 

Americana 

7.00 pç 1.00 7.00 

28/08/17 Alface Crespa 4.00 pç 1.00 4.00 

04/09/17 Alface Crespa 2.00 pç 1.00 2.00 

04/09/17 Alface 1.00 pç 1.25 1.25 

04/09/17 Alface 

Americana 

2.00 pç 1.25 2.50 

04/09/17 Alface Lisa 2.00 pç 1.25 2.50 

06/09/17 Alface 

Americana 

1.00 pç 1.00 1.00 

08/09/17 Alface Crespa 6.00 pç 1.25 7.50 

08/09/17 Alface 

Americana 

4.00 pç 1.25 5.00 

08/09/17 Alface Lisa 2.00 pç 1.25 2.50 

11/09/17 Alface 2.00 pç 1.25 2.50 

14/09/17 Alface 1.00 pç 1.00 1.00 

14/09/17 Alface 

Americana 

3.00 pç 1.00 3.00 

19/09/17 Alface 4.00 pç 1.00 4.00 

26/09/17 Alface Roxa 6.00 pç 1.50 9.00 

26/09/17 Alface 

Americana 

6.00 pç 1.50 9.00 

29/09/17 Alface 

Americana 

7.00 pç 1.50 10.50 

29/09/17 Alface Roxa 10.00 pç 1.00 10.00 

02/10/17 Alface 

Americana 

1.00 pç 1.00 1.00 

02/10/17 Alface Roxa 5.00 pç 1.00 5.00 
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02/10/17 Alface 4.00 pç 1.00 4.00 

06/10/17 Alface Roxa 1.00 pç 1.00 1.00 

07/10/17 Alface Roxa 4.00 pç 1.00 4.00 

07/10/17 Alface 

Americana 

2.00 pç 1.00 2.00 

09/10/17 Alface Roxa 3.00 pç 1.00 3.00 

09/10/17 Alface 

Americana 

4.00 pç 1.00 4.00 

09/10/17 Alface 4.00 pç 1.00 4.00 

12/10/17 Alface Roxa 1.00 pç 1.00 1.00 

12/10/17 Alface 5.00 pç 1.00 5.00 

12/10/17 Alface 

Americana 

2.00 pç 2.00 4.00 

14/10/17 Alface 4.00 pç 1.00 4.00 

14/10/17 Alface Roxa 1.00 pç 1.00 1.00 

16/10/17 Alface 9.00 pç 1.00 9.00 

16/10/17 Alface Roxa 2.00 pç 1.00 2.00 

16/10/17 Alface 

Americana 

2.00 pç 1.00 2.00 
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APÊNDICE D 

ROTEIRO DE QUESTÕES UTILIZADAS NAS ENTREVISTAS PARA APLICAÇÃO 

DO VOC 

 

1. Você compra alface? 

 2. O que você observa para poder comprar a alface? 

 3. Qual a variedade preferida? (Gráfico3).  
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