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Abstract 
 
The packaging has an impact on the cost and productivity of production systems. In the food 
segment, as Joint Normative 009 SARC/ANVISA/INMETRO of November 12, 2002, the 
fruits should use appropriate packaging for the shipment of products to the end customer. 
However, much of the volume of pineapples sold through wholesalers of CeasaMinas still 
come in bulk and are packed in the warehouse itself. The aim of this study is to evaluate what 
are the impacts on the total cost of marketing the fruit pineapple in this warehouse, with the 
introduction of packages aimed at logistics operation from the producer from the point of the 
total logistics cost analysis. Through a qualitative study, it was found that plastic packaging 
has less impact on Logistics Cost Total sales of pineapples. 
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1. Introdução 

  

Uma embalagem adequada pode melhorar os processos de uma cadeia de 

comercialização tornando o carregamento, descarregamento, transporte e manuseio mais 

eficiente (Moura e Banzato, 2000). Muitos autores, a partir de uma abordagem de logística 

integrada, identificaram e enumeraram ganhos proporcionados pela adoção de embalagens nas 

funções logísticas (Dos Santos, et.al., 2010; Adlmaier e Sellito, 2007; Santos e Azevedo, 

2000; Abrams, 2009).     

Embora a introdução de embalagens na cadeia de comercialização de um produto 

represente um novo custo logístico, pode trazer diminuição de custos com avarias, perdas e 

danos dos produtos, custo de manuseio, de transporte e melhoria do serviço ao cliente 

(Bowersox, 2006). Nesse aspecto, diante de trade-offs gerados, a abordagem do Custo 

Logístico Total pode sustentar análises e auxiliar a tomada de decisão quanto ao uso de 

embalagens (Ballou, 2006; Faria, 2010).  

 O conceito do Custo Logístico Total pressupõe que as várias atividades de logística 

apresentam características de custos conflitantes entre sí. Essa abordagem tem por princípio 

fundamental que os custos não podem ser vistos de forma isolada, mas devem ser 

identificados e analisados em sua forma global (Shapiro, 1992 ; Ballou, 2006; Faria, 2010).  

No segmento alimentício, as embalagens assumem funções tais como proteção, 

contenção, conservação, facilidade de distribuição, informação e venda. Segundo a Instrução 

Normativa Conjunta SARC/ANVISA/INMETRO N.° 009, de 12 de novembro de 2002, as 

embalagens destinadas ao acondicionamento de produtos hortigranjeiros devem atender a uma 

série de requisitos.  

Com o objetivo de contemplar a essa normativa a CeasaMinas, em parceria com uma 

empresa de higienização de caixas plásticas e logística, criou um banco de caixas plásticas 

higienizadas desde setembro de 2011. Incialmente o banco de caixas começou atendendo a 

higienização e sanitização de caixas plásticas destinadas à banana e ao tomate e também ao 

abacaxi, já com modelos de caixas aprovados. Todavia, são poucos os produtores e 

atacadistas do fruto abacaxi que vêm utilizando desse serviço.  
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Considerando o comportamento de custos conflitantes nas diversas atividades 

logísticas e de comercialização, e tendo em vista o atendimento às normas vigentes sobre 

acondicionamento de frutas, qual será o impacto no Custo Logístico Total de comercialização 

de abacaxí na CeasaMinas - Unid. Grande BH, com a introdução de embalagens voltadas para 

funções logísticas?  

 A partir do exposto, o objetivo desse estudo é, a partir de um estudo qualitativo, 

avaliar como o uso de embalagens secundárias pode afetar o Custo Logístico Total de 

comercialização de abacaxi realizada neste entreposto, identificando o melhor tipo de 

embalagem a ser adotada, sob a perspectiva do Custo Logístico Total.  

Além de considerar a importância econômica das Ceasas no Brasil, esse trabalho 

permite entender como uma modernização no uso de embalagens pode reduzir o custo 

logístico total da cadeia de comercialização de um produto específico, mantendo a qualidade 

do produto, ao contrário ao que todos imaginam. 

 

2. Referencial Teórico 

 

A função básica de qualquer embalagem é conter e proteger o produto. A embalagem 

proporciona continuidade no ciclo de vida do produto de forma natural, assegurando uma 

melhor taxa de comercialização e aceitação por parte do consumidor (Ballou, 2006; 

Bowersox, 2006; Waters, 2003 ).   

Existem dois tipos de embalagens: as embalagens para o consumidor, cujo objetivo é 

proteger o produto final e trazer conveniência ao consumidor; e as embalagens industriais ou 

secundárias, responsáveis por agrupar os produtos em unidades maiores, para fins de 

manuseio e transporte. Essas últimas são embalagens voltadas para as operações logísticas, 

que garantem a integridade e qualidade dos itens manuseados e movimentados em uma cadeia 

de comercialização (Bowersox, 2006; Waters, 2003).   

O uso de embalagens secundárias pode acarretar em: aumentos de produtividade a 

partir da redução de tempos na separação de pedidos e do controle dos estoques; no aumento 

de eficiência e na redução do custo de manuseio e movimentação, que dependem da 

capacidade de unitização, dimensões e densidades da própria embalagem; e na manutenção 

das especificações de qualidade exigidas pelos clientes (Ballou, 2006; Bowersox, 2006; 

Moura e Banzato, 2000).   
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As embalagens secundárias tem impacto relevante sobre o sistema logístico. Entende-

se por sistema logístico todas as atividades relacionadas com o planejamento e gerenciamento 

das atividades envolvidas na obtenção, fornecimento, transformação e movimentação de 

materiais. O sistema logístico é composto por macroprocessos, a saber: Abastecimento (onde 

ocorre a obtenção de produtos e materiais), Planta (onde acontece a operação do negócio) e a 

Distribuição (entrega do produto ao cliente). Além disso, esses macroprocessos são 

compostos por atividades logísticas, tais como: Transporte, Manuseio e Armazenagem (Faria, 

2010;  Pires, 2004).   

Segundo Waters (2003), as embalagens secundárias podem ser de diversos tipos de 

materiais: plástico, papelão, madeira e metal. A escolha sobre qual material usar na confecção 

da embalagem logística dependerá fortemente do tipo de produto manuseado, da 

movimentação e proteção necessária.  

Para Chitarra (2005) a embalagem apropriada para a transferência e acondicionamento 

de produtos hortigranjeiros deve ser capaz de proteger o produto contra danos físicos 

causados pelo manuseio ou pestes, condições atmosféricas extremas de umidade e 

temperatura ou de atmosferas que contenham elementos que possam degradar o produto 

durante o transporte, armazenamento e comercialização.  

Os danos mecânicos sofridos por um produto hortigranjeiros, além de alterar a 

aparência do produto, diminui o seu valor comercial e aumentam as chances de ação de 

agentes patogênicos, deterioração e perda do alimento. Dentre as causas de perdas pós-

colheira de hortaliças e frutas no Brasil as mais importantes são as de manuseio e embalagens 

inadequadas por danos mecânicos infringidos ao produto (Bordin, 1998; Moura, 1995; 

Luengo et al., 2003; Durigan, 2005).  

Embora a embalagem secundária utilizada no segmento hortigranjeiro tenha reflexo 

direto no custo de perda de produtos, a maioria das embalagens utilizadas no Brasil nesse 

segmento foi adaptada de outros usos. É importante que decisões quanto ao uso de 

embalagens secundárias para o esse segmento passem por questões técnicas e também 

relacionadas à movimentação do produto, desde o produtor até o cliente final, questões 

relacionadas ao sistema logístico (Luengo et al., 2003; Chitarra , 2005).  

Nessa perspectiva, segundo a Instrução Normativa SARC/ANVISA/INMETRO N.° 

009, 12 de novembro de 2002, as embalagens destinadas ao acondicionamento de produtos 

hortícolas devem atender: 
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• As dimensões externas devem permitir empilhamento, preferencialmente, em 

palete com medidas de 1,00 m por 1,20 m; 

• Devem ser mantidas íntegras e higienizadas; 

• Podem ser descartáveis ou retornáveis, as retornáveis devem ser resistentes ao 

manuseio a que se destinam às operações de higienização e não devem se 

constituir em veículos de contaminação; 

• Devem estar de acordo com as disposições específicas referentes às Boas 

Práticas de Fabricação, ao uso apropriado e às normas higiênico-sanitárias 

relativas a alimentos; 

• As informações obrigatórias de marcação ou rotulagem, referentes às 

indicações quantitativas, qualitativas e outras exigidas para o produto devem 

estar de acordo com as legislações específicas estabelecidas pelos órgãos 

oficias envolvidos. 

Uma embalagem secundária é considerada um elemento de custo na cadeia de 

comercialização. A compra de materiais de embalagem, a execução de operações 

automatizadas ou manuais de embalagem e a necessidade subsequente de descarte da própria 

embalagem são os custos mais evidentes desse novo elemento na cadeia de distribuição. 

Contudo, os custos de compra e eliminação das embalagens são normalmente absorvidos 

pelas empresas nas pontas extremas do canal de distribuição e os ganhos em produtividade 

gerados pelo uso de embalagens são diluídos por todo o sistema logístico. Assim, o impacto 

do uso de embalagens pode passar desapercebido e subestimado. (Bowersox, 2006; Gurgel; 

2000)  

Uma ferramenta de análise capaz de fornecer o impacto do uso de embalagens em uma 

cadeia de comercialização é a análise do Custo Total. Esse conceito surgiu após estudo 

realizado nos anos 60, que provou que mesmo utilizando um meio de transporte mais caro, 

com a compensação nos custos de inventário, o custo total da operação seria menor. A partir 

de então, os custos deveriam ser analisados em seu conjunto, baseado no inter-relacionamento 

dos custos de abastecimento, produção e distribuição. A partir dessa ótica, os custos 

logísticos, devem ser gerenciados pelos preceitos da logística integrada, de forma global, 

observando os impactos nos resultados econômicos da organização (Shapiro,1992; Ballou, 

2006; Faria, 2010; De Almeida e Schuter, 2012).  

 

Segundo Faria (2010) O Custo Logístico Total pode ser apurado a partir da fórmula:  
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A fórmula acima considera o modelo de hierarquia de atividades proposto por 

Cavinato (1992) que reconhece que o custo de um produto se inicia no atendimento as 

especificações na compra da matéria-prima e termina na entrega do produto ao consumidor 

final. Sendo assim, o Custo Logístico Total considera todos os custos logísticos incorridos nas 

diversas atividades de uma cadeia de comercialização. 

Segundo Faria (2010), custo logístico é todo custo relacionado ao planejamento, 

implementação e controle do processo de entrada, fabricação e saída, desde a origem até o 

ponto de consumo, para um determinado produto. Alguns tipos de custos logísticos de uma 

cadeia de comercialização são: custos de armazenagem e movimentação, custos de transporte, 

custos de embalagens, custo de manutenção de estoques, custos de tecnologia de informação, 

custos tributários e custos de nível de serviço.  

Além disso, existem diferentes tipos de custos, de acordo com o nível de decisão da 

função logística, como pode ser observado no quadro a seguir.  

 

Quadro 1 : Classificação dos Custos Logísticos  (Fonte : Martel e Vieira, 2010, pg.60) 

Custos Estratégicos Instalações e Equipamentos Investimento, locação, taxas impostos  

 Custos Operacionais No Plano Temporal Custo de imobilização em estoque e de 

rupturas de estoque 

No Plano Espacial  Transporte, movimentação, Alfândega 

No Plano Morfológico Custo de compra e produção.  

 

Existem os custos logísticos estratégicos e os custos logísticos operacionais. Os custos 

logísticos estratégicos estão relacionados com a aquisição (investimento), locação ou 

propriedade de instalações e equipamentos, onde incluem também a incidência de 

financiamentos, taxas e impostos. E os custos operacionais estão relacionados às atividades 

que alteram o estado dos produtos, no que diz respeito ao tempo, espaço e forma, como 

mostra no quadro a seguir (Martel e Vieira, 2010).  

Todos os custos logísticos estão interligados à medida que uma decisão tomada para 

minimizar um desses custos terá, como consequência, o aumento ou a diminuição dos outros 

CLT  =  Custo Logístico de Abastecimento + Custo Logístico da Planta 

  + Custo Logístico de Distribuição  
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custos pertinentes, o que comprova a importância da adoção de um enfoque sistêmico (De 

Almeida e Schuter, 2012; Wanke, 2010).  

Embora o conceito de Custo Total seja simples em sua proposta, durante anos 

prevaleceram as práticas tradicionais contábeis de controle de custos logísticos, onde cada 

uma das funções logísticas deveriam minimizar seus custos individualmente ( Lambert et al. 

1998). Todavia, esse conceito hoje direciona análises para a tomada de decisão e ajuda a 

entender como é o inter-relacionamento entre os custos funcionais da área. ( De Almeida e 

Schuter, 2012; Martel e Vieira, 2010). 

 

3. Metodologia da Condução da Pesquisa  

 

O presente estudo se caracteriza em uma pesquisa qualitativa, de caráter descritivo. A 

partir da análise das questões do estudo, suas proposições, unidades de análises, bem como 

critérios de interpretação das descobertas, optou-se pelo Estudo de Caso, como método de 

pesquisa (Yin, 2001).  

Quanto aos recursos metodológicos empregados, a delimitação do caso foi estabelecida 

a partir de levantamento documental e posteriormente coleta de dados, via entrevistas não 

estruturadas e questionário. Definiu-se custos envolvidos na comercialização de abacaxis na 

CeasaMinas – Unidade Grande BH com o uso de embalagens como unidade de análise. A 

escolha quanto a unidade de análise se deu, devido ao entreposto se destacar em âmbito 

nacional. Além disso, o fruto abacaxi é um fruto que não amadurece após a colheita. A 

situação ideal para a colheita seria mediante total desenvolvimento fisiológico do fruto, sendo 

necessário um sistema de entrega otimizada ao cliente.  

O universo da pesquisa foi composto por todos os atacadistas que compoem a 

comercialização do fruto abacaxi neste entreposto, no ano corrente, considerando suas atuais 

demandas. Para a coleta de dados fez-se uso de entrevistas não estruturadas, questionários e 

observações de simulações no campo. As principais variáveis de análise consideradas e 

mensuradas foram as pertinentes ao custo logístico presentes nas diversas fases de 

comercialização.  

A partir de dados coletados foi possível estabelecer um comparativo de custos 

logísticos envolvidos no embalo do fruto abacaxi em caixas plásticas e de papelão e também 

sem o embalo, a partir do método de hierarquia proposto por Cavinato (1992) e Faria (2010). 

Para a composição dos custos, utilizou-se de uma abordagem de análise estática, a partir de 



Impact of the use of packaging in the marketing of pineapples at CeasaMinas by  
Total Logistics Cost Analysis 

Fialho, R.C.N.; Veiga Júnior, W.G. da V.; Silva, T.F.C. da; Conceição, D.B. da. 
 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 1 – Jan/Mar. - 2014.                                        ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

87

valores médios, obtidos via questionário e entrevistas aos atacadistas, sem considerar custos 

de obsolescência, estoque e tributos, em função do tempo gasto na comercialização.     

 

4. Resultados  

 

O sistema brasileiro de abastecimento atacadista considera as instituições gestoras e os 

entrepostos.  

As instituições gestoras são personalidade jurídica que administram um ou mais 

entrepostos atacadistas. Os entrepostos são definidos como espaços de comercialização 

atacadista de alimentos, realizada por agentes privados, submetidos a regras operacionais 

específicas e que permitem acesso irrestrito de vendedores e compradores. Alguns entrepostos 

têm um papel determinante no abastecimento nacional, pela formação de preços, escala 

comercial e de padrões de comercialização, podendo ser caracterizados como “cidades de 

abastecimento”.  

O sistema brasileiro de mercados atacadistas de hortigranjeiros é composto por 41 

instituições gestoras e 72 entrepostos, distribuídos em 22 unidades da federação. 

Estudos recentes da Conab mostram a importância econômica dos atuais 72 

entrepostos públicos, que ocupam área total de mais de 13 milhões de metros quadrados, com 

442 pavilhões, onde estão instalados cerca de 11.000 empresas e 22.000 produtores rurais, 

estes, em sua grande maioria, da agricultura familiar. Em 2008 foram comercializados, apenas 

no atacado de frutas, legumes e verduras, cerca de 18 milhões de toneladas, no valor de R$ 20 

bilhões (Brasil, 2008). 

A CeasaMinas - Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A - é uma empresa de 

economia mista (Instituição Gestora), vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA). Ela conta hoje com seis unidades no estado: Contagem, Barbacena,  

Caratinga, Governador Valadares, Juiz de Fora e Uberlândia. O entreposto em Contagem, na 

Grande BH, é o mais diversificado do Brasil e ocupa o terceiro lugar nacional em vendas de 

hortigranjeiros. No ano de 2012 a unidade de Contagem contou com 572 empresas instaladas 

e cerca de 12 mil produtores cadastrados. Quase 2,3 mil produtores rurais comercializaram 

produtos hortigranjeiros, cereais e produtos industrializados alimentícios e não alimentícios 

chegando ao valor de R$ 3,9 bilhões, com oferta de 2,33 milhões de toneladas. A CeasaMinas 

funciona como um elo logístico entre a produção e o consumo de alimentos 

(http://200.198.51.221:86/ceasainternet/_lib/file/docceasanumeros/ceasaemnumeros.pdf). 
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Como todo entreposto, a CeasaMinas tem duas grandes funções. Primeiro, possibilitar 

uma infra estrutura para a comercialização dos produtos hortigranjeiros, disponibilizando 

espaço para comerciantes atacadistas e produtores rurais do estado de Minas Gerais e 

infraestruturas de estacionamento e circulação de veículos e movimentação de mercadorias. E 

segundo, através de sua equipe técnica, desenvolver ações de modernização de todo o canal 

de comercialização: produção, atacado e varejo, com reflexos positivos para o consumidor 

final. 

O abacaxi, cujo nome científico é Ananas comosus é originário do Brasil e Paraguai. 

Do fruto é possível extrair a bromelina, enzima proteolítica utilizada para amaciar carnes, rica 

fonte de vitamina C, B6, folato, tiamina, ferro e magnésio. O fruto possui duas principais 

variedades para consumo in natura: O Pérola e o Hawai. 

O abacaxi é um dos 6 produtos que possuem norma oficial de classificação, conforme 

demonstrado no quadro abaixo. Porem, a mesma não é utilizada e não se aplica fiscalização 

da Instrução Normativa  01 de 01/02/2002  (Lei 9972 de 25/05/2000).  

 

Quadro 2: Classificação do Abacaxi por tamanho. 

Classe de tamanho – IN 01 de 01/02/2002 

Classe Peso do fruto (kg) 

1 maior que 0,900 até 1,200 
2 maior que 1,200 até 1,500 
3 maior que 1,500 até 1,800 

4 maior que 1,800 
Tamanhos adotados pelo mercado 

Nomenclatura Peso do fruto (kg) 

Pequeno menor que 1,200 
Médio maior que 1,200 até 1,800 
Graúdo maior que 1,800 

 

 

De acordo Agrianual (2011), nos últimos 13 anos houve um crescimento de 30 % na 

produção brasileira de abacaxi, notando-se um crescimento de 65% na região nordeste, como 

demonstrado no gráfico que segue.   
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  Gráfico 1: Produção Brasileira de abacaxi  Fonte: Agrianual/2011 

 

Conforme dados acima, as principais regiões produtoras de abacaxi são Sudeste e 

Nordeste, representando 74% do total produzido. No ano de 2011 as regiões brasileiras que 

mais se destacaram foram Minas Gerais e Paraíba, responsáveis por 35 % da produção 

nacional.  

A comercialização de abacaxi no mercado da CeasaMinas, unidade Grande BH, ocorre 

através da comercialização de concessionários fixos, classificados como atacadistas de 

hortigranjeiros, que podem adquirir produtos em qualquer parte do pais e comercializar no 

entreposto. Os produtores rurais que produzem no estado de Minas Gerais podem utilizar o 

Mercado Livre do Produtor, que é um prédio exclusivo para produtos de origem de Minas 

Gerais utilizado para incentivo à produção local. 

O principal serviço prestado pelo empresário atacadista que comercializam no 

entreposto é a classificação (por tamanho e qualidade), embalamento e entrega do produto. O 

empresário contrata uma equipe de campo para realizar a colheita e pré-seleção e montagem 

da carga para ser enviada ao entreposto. O frete pode ser contratado pelo atacadista ou por um 

prestador de serviço. 

Sendo assim, a comercialização de abacaxi na CeasaMinas ocorre através de cinco elos 

na cadeia de distribuição, sendo, produtor, agente de comercialização, atacadista, indústria de 

suco e varejista. O atacadista efetua a compra de abacaxi direto com o produtor, e o agente faz 

a contratação do frete e da mão de obra para colheita e embalo dos frutos. A venda de abacaxi 

pelos atacadistas é direcionada ao mercado varejista, sendo, hipermercados, supermercados e 
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sacolões. Em casos como avaria dos frutos em função do transporte e manuseio ou aumento 

excessivo da oferta de abacaxi no mercado, os frutos são descartados em aterro sanitário. Os 

frutos direcionados a indústria de suco são comercializados diretamente pelo produtor na área 

de produção, sendo colhido e encaminhado para a indústria a granel.  

O volume de frutos abacaxi comercializado pelos atacadistas na CeasaMinas são em 

média  8.000 frutos por carga, sendo em média 7 caminhões/semana.  O abacaxi que possui 

maior volume de vendas é o graúdo representando 65% do total comercializado. O médio 

representa 31% das vendas e o miúdo 4%. Além disto, a opção de compra dos frutos, segundo 

os atacadistas, sobre a procedência dos frutos é: 1ª opção – Paraíba; 2ª opção – Pará e 3ª 

opção – Frutal. Todavia, a preferência da origem do fruto é sazonal, dependendo da época e 

da característica do fruto da região. Segundo a maioria dos atacadistas, o tempo médio gasto 

na comercialização da carga de um caminhão tipo truck de 15 toneladas é de 2 dias.  

Em relação à embalagem do fruto, os atacadistas já utilizam algum tipo de embalagem 

para entregar o fruto ao cliente. Os atacadistas recebem o fruto a granel e realizam o embalo 

no entreposto para entrega.  Atualmente 90% dos frutos comercializados pelos atacadistas são 

embalados no entreposto, de acordo com a necessidade e exigência dos clientes. A 

embalagem mais utilizada é a plástica retornável higienizada, representando 84% do total, e a 

de papelão que representa 16% do restante. Apenas um atacadista eventualmente traz a carga 

toda embalada em caixas plásticas retornávies diretamente do campo.  

O processo de comercialização do abacaxi começa com a colheita do fruto. Após a 

colheita, haverá a montagem da carga no caminhão. O processo de colheita/seleção e 

montagem da carga à granel, ocorre da seguinte maneira : os colhedores colhem o abacaxi 

sem fazer nenhum tipo de seleção, os colocam em carrinhos de mão e os levam para os 

funcionários que realizam o carregamento do caminhão. Estes funcionários selecionam os 

frutos por tamanho, atributos desejáveis e defeitos tolerados, montando pilhas no chão e 

lançando os frutos selecionados para o carregador, que fica em cima do caminhão, de acordo 

com o tamanho do fruto que está sendo montada no caminhão. Para melhor acomodação dos 

frutos é utilizado o capim.  

Conforme observado no campo, o tempo médio gasto na colheita de frutos, 

contemplando todas as etapas, desde a colheita até o enlonamento do caminhão, incluindo o 

horário de almoço dos funcionários, gira em média de 8 horas. O número de funcionários 

envolvidos no processo de colheita e montagem da carga a granel é 8 em média.  
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Para os processos de colheita/seleção e carregamento, os atacadistas arcam com o 

custo de mão-de-obra diária de R$ 60,00 para os funcionários que fazem a colheita/seleção e  

R$150,00 para os funcionários que montam a carga e fazem o carregamento do caminhão. 

Esses valores são válidos para os frutos oriundos das três regiões que mais fornecem os frutos, 

norte, nordeste e sudeste. No triângulo mineiro e nordeste, utiliza-se 6  trabalhadores pra a 

colheita e 2 montadores de carga. No Pará utiliza-se 12 pessoas para a colheita e 2 montadores 

de carga, e no Tocantins são necessários 8 trabalhadores para a colheita e 2 montadores de 

carga.  

Em relação ao Capim utilizado para a montagem da carga, independente da região, 

utiliza-se de 500 a 800 Kg, o que representa o valor de R$ 350,00 em média. O capim é usado 

para forrar o assoalho da carroceria do caminhão e entre todas as camadas de abacaxi afim de 

amortecer o impacto entre eles, evitando o amassamento dos frutos causado pela vibração 

ocorrida no transporte. O fruto possui média de 1,8 kg e são dispostos em aproximadamente 

14 camadas, ou seja, as primeiras camadas sofrem a pressão de mais de 20,0 kg. Todo o 

processo de montagem de capim no caminhão ocorre simultaneamente ao da carga de 

abacaxis. 

Uma vez montada a carga, o abacaxi segue em veículos de carroceria aberta, com 

capacidade de 12-15 toneladas, dependendo do caso. Conforme pesquisa realizada com os 

atacadistas deste entreposto, o valor do frete contratado por região vai de R$ 1.800,00 na 

região sudeste a R$ 3.200,00 na região nordeste e R$ 3.400,00 na região norte. Para seguir 

viagem, todos os atacadistas pagam pelo serviço de emissão da nota fiscal para transferência 

da carga que custa R$ 400,00, independente da região.  

Conforme apontado na pesquisa de campo, também existe perda de frutos em função 

do transporte do fruto a granel. A porcentagem média de perda de frutos no transporte, de 

acordo com os atacadistas, gira em torno de é 4,15%. Isto significa que em uma carga de 

8.000 frutos a granel, perde-se em média 332 frutos. 

No atacadista são necessários, em média, 8 funcionários para realizar todo o processo 

de descarregamento, seleção, carregamento dos frutos no carrinho e entrega aos clientes. 

Para os atacadistas, o custo de pessoal envolvido na descarga, seleção e entrega do 

produto ao cliente, é de R$ 1.237,50  por mês, sendo que o funcionário gasta em média 1,5 dias 

para realização desse trabalho, para uma carga de abacaxi. Além disso, essa mesma mão de obra 

gasta, em média, 2 horas para recolher e descartar o capim.  
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Conforme apontado na pesquisa, o preço médio da embalagem de papelão é de R$ 

2,40. Já a embalagem plástica tem um custo de aluguel de R$ 1,50, já com valor de seguro 

incluído, no central de higienização de embalagens existente neste entreposto. Para a entrega 

das caixas alugadas, deve-se pagar 0,46 por caixa para higienização. Existe também a 

possibilidade em alugar as caixas ao custo de R$ 1,00 junto à Cooperativa dos Produtores, 

com a assinatura de contrato de 2 anos para o volume de 500 a 1000 caixas.  

 

Tabela 1: Custo/Quantidade de Frutos por embalagem  

Embalagem  Classificação Qde de Frutos $ da Caixa $ por fruto 
Plástica Graúdo 10 1,46 0,20 
 Médio 

Miúdo 
10 
10 

1,46 
1,46 

0,20 
0,20 

Papelão   Graúdo 
Médio 

12 
14 

2,40 
2,40 

0,20 
0,17 

 Miúdo 15 2,40 0,16 

 

Para definição da quantidade de embalagens necessária por carga, tomando com base 

um veículo que suporta 15 toneladas, utilizou-se 13,75 toneladas como referência, pois foi 

eliminado o peso referente aos 650 kg de capim e os frutos que serão jogados fora como 

perda. Ao considerar 13,75 toneladas, os percentuais de volumes médios comercializados por 

classificação, o peso médio de cada tipo de fruto e as quantidades de frutos que cabem dentro 

de cada embalagem, chegou-se ao número necessário de embalagens plásticas e de papelão 

para entrega ao cliente da carga padrão que chega a granel. Esse cálculo pode ser visto abaixo. 

 

Tabela 2: Quantidade de embalagens necessárias para uma carga a granel  

 Graúdo Médio Miúdo 
Quilos na carga   8.938            4.263 550 
Peso médio do fruto       1,8                1,4 1,2 
Qde de frutos na carga    4.965             3.045 458 
Qde de caixas Plásticas necessárias      496               304   45 
Qde de caixas Papelão necessárias       414                218   31 

 

Para entrega do fruto embalado no varejo, não existe entrega de carga fechada, e sim 

carga fracionada. Tendo em vista a inviabilidade de mensuração de um valor médio, o custo 

de transporte para a entrega ao cliente não fará parte da composição dos custos comparativos.  

 A seguir são apresentados os valores de custos totais logísticos estimados a partir de 

valores médios apresentados pelos atacadistas, com fornecimento do fruto a granel e venda ao 

varejo embalado, utilizando embalagens de papelão e plástica.  
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Para efeito de cálculo do custo de mão de obra, utilizou-se o número médio de 10 

trabalhadores necessários para a colheita para a região Norte. Além disso, para estimação de 

custo de perda, utilizou-se o valor de R$ 1,33 como preço médio praticado para o fruto no 

período. 

 

Tabela 3: Custos de Comercialização de Abacaxi com compra a granel  

Custo de Comercialização ( Em R$ )  Granel Embalado Papelão 

  Custo Norte  Nordeste Sudeste 

Pr
od

ut
or

 

Mão de Obra Colheita R$ 600,00 R$ 360,00 R$ 360,00 

Mão de Obra Montagem carga R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00 

Capim R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00 

Nota Fiscal R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00 

Frete  R$ 3.400,00 R$ 3.200,00 R$ 1.800,00 

A
ta

ca
di

st
a 

Mao de Obra Descarga/ Embalo e 
Carga R$ 675,00 R$ 675,00 R$ 675,00 

Embalagem R$ 1.591,20 R$ 1.591,20 R$ 1.591,20 

Perda de Frutos R$ 441,56 R$ 441,56 R$ 441,56 

Mão de Obra descarte Capim R$ 112,50 R$ 112,50 R$ 112,50 

Custo Total  R$ 7.870,26 R$ 7.430,26 R$ 6.030,26 
 

Tabela 4: Custos de Comercialização de Abacaxi com compra a granel  

Custo de Comercialização ( Em R$ )  Granel Embalado Caixa Plástica 

  Custo Norte  Nordeste Sudeste 

Pr
od

ut
or

 

Mão de Obra Colheita R$ 600,00 R$ 360,00 R$ 360,00 

Mão de Obra Montagem carga R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00 

Capim R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00 

Nota Fiscal R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00 

Frete  R$ 3.400,00 R$ 3.200,00 R$ 1.800,00 

A
ta

ca
di

st
a 

Mao de Obra Descarga/ Embalo e 
Carga R$ 675,00 R$ 675,00 R$ 675,00 

Embalagem R$ 1.233,70 R$ 1.233,70 R$ 1.233,70 

Perda de Frutos R$ 441,56 R$ 441,56 R$ 441,56 

Mão de Obra descarte Capim R$ 112,50 R$ 112,50 R$ 112,50 

Custo Total  R$ 7.512,76 R$ 7.072,76 R$ 5.672,76 
 

Com a introdução das embalagens na cadeia de comercialização, as mesmas deverão 

ser enviadas aos produtores. Os produtores receberão as caixas necessárias para a devida 

carga e os contratados farão a colheita, a montagem e o carregamento do caminhão. Para o 

envio das embalagens, juntamente com o retorno da carga com o fruto, o custo do frete para a 

região sudeste é de R$ 2.600,00, para a região nordeste é de R$ 4.800,00, e para a região norte 
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é de R$ 5.000,00, em média. Todavia é possível enviar embalagens para duas cargas de 

retorno.  

Para a colheita e a montagem da carga no caminhão, o número e custo dos 

trabalhadores permanecerão os mesmos. Embora se gaste mais tempo para a montagem da 

carga infraestrutura necessária, o tempo é compensado no carregamento do caminhão. Para o 

embalo do fruto será necessário uma instalação especifica para manutenção das caixas 

plásticas e de papelão. Como quem arcará com o custo da instalação será o atacadista, pois o 

produtor hoje apenas vende a colheita, o ideal é usar tendas piramidais de altura de 4 metros, 

de lona branca com opção de fechamento em lona cristal, no tamanho de 5x5m.  Essa opção 

dará flexibilidade de ser utilizada em diversas colheitas e poderá ir junto ao caminhão que 

leva as embalagens. O custo estimado para um tenda dessa dimensão é de R$ 5.000,00. 

Considerando que são em média 7 caminhões por semana, para facilitar a logística de envio 

das tendas e considerando o tempo de uso dela de 1 ano, o ideal seria que cada atacadista 

obtivesse 7 tendas. Ao estimar o número de 336 cargas no ano, dividindo o custo investido em 

tendas pelo número de cargas ao ano, se chegará ao custo da tenda por carga de R$ 104,00. 

Caso o atacadista seja menor, ele poderá adquirir menos tendas, e como terá um numero de 

cargas menor ao ano, o custo da tenda por carga se manterá o mesmo. 

Referente à quantidade de embalagens necessárias para a montagem da carga, foi 

considerado as dimensões das caixas e do veículo. Um veículo truck de 2 eixos de 15 

toneladas, possui a altura máxima de 2,70 metros, largura de 2,40 metros e cumprimento de 

7,50 metros. Já as dimensões da caixa plástica utilizadas na CeasaMinas, 6424 são altura de 

240 mm, cumprimento de 600 mm e largura de 400 mm. Cada caixa pesa em média 2,0 

quilos. E as dimensões da caixa de papelão são 230 mm de altura, 552 mm de cumprimento e 

375 mm de largura. Cada caixa de papelão pesa em média 900 gramas.  

A partir de simulações realizadas, para avaliar empilhamento das caixas, e as 

dimensões das caixas e caminhão, chegou-se a conclusão que cada carga pode levar 550 

caixas de papelão ou 700 caixas plásticas, carregadas de frutos. As caixas de papelão se 

mostraram mais frágeis em grandes distâncias.   

Diferentemente do caso da aquisição feita a granel, não será mais necessário o uso do 

capim. Mas permanece o custo referente à emissão de nota fiscal. Quando a carga chega ao 

atacadista, uma vez que o fruto já se encontra embalado, para descarga e recarga do caminhão 

para entrega ao mercado, será necessário apenas a metade de funcionários, em comparação 
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com a carga que segue a granel. Além disso, não será necessário o descarte do capim. E não 

haverá a perda de produto. A perda de frutos é praticamente zero.  

A partir dessas informações, a seguir são apresentados a composição de custos da 

comercialização do abacaxi chegando ao entreposto já embalado, vindo assim do produtor.  

 

Tabela 5: Custos de Comercialização de Abacaxi embalado desde o produtor 

Custo de Comercialização ( Em R$ )   Fruto Embalado desde Produtor Caixa Papelão 

  Custo Norte  Nordeste Sudeste 

Pr
od

ut
or

 

Mão de Obra Colheita R$ 600,00 R$ 360,00 R$ 360,00 

Tenda para Estoque Embalagem R$ 104,00 R$ 104,00 R$ 104,00 

Mão de Obra Montagem Carga R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00 

Embalagem R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 

Frete Envio Embalagem e retorno R$ 4.200,00 R$ 4.000,00 R$ 2.200,00 

Nota Fiscal R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00 

A
ta

ca
di

st
a 

Mao de Obra Descarga/ Embalo e Carga R$ 337,50 R$ 337,50 R$ 337,50 

Redução de Frutos na carga R$ 888,44 R$ 888,44 R$ 888,44 

Custo Total  R$ 7.445,94 R$ 7.245,94 R$ 5.445,94 
 

Tabela 6: Custos de Comercialização de Abacaxi embalado desde o produtor 

Custo de Comercialização (Em R$)   Fruto Embalado desde Produtor Caixa Plástica 

  Custo Norte  Nordeste Sudeste 

Pr
od

ut
or

 

Mão de Obra Colheita R$ 600,00 R$ 360,00 R$ 360,00 

Tenda para Estoque Embalagem R$ 104,00 R$ 104,00 R$ 104,00 

Mão de Obra Montagem Carga R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00 

Embalagem R$ 1.022,00 R$ 1.022,00 R$ 1.022,00 

Frete Envio Embalagem e retorno R$ 4.200,00 R$ 4.000,00 R$ 2.200,00 

Nota Fiscal R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00 

A
ta

ca
di

st
a 

Mao de Obra Descarga/ Embalo e Carga R$ 337,50 R$ 337,50 R$ 337,50 

Redução de Frutos na carga R$ 888,44 R$ 888,44 R$ 888,44 

Custo Total  R$ 7.147,94 R$ 6.947,94 R$ 5.147,94 
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5. Análise e Discussão dos dados  

 

A partir dos questionários submetidos a todos os atacadistas que comercializam o fruto 

abacaxi na CeasaMinas – Grande BH, chegou-se a custos médios relativos a movimentação, 

armazenagem e transporte para todo o processo. Para efeito de comparação não foram 

considerados os tributos envolvidos e nem custos de uso do carrinho de mão, no caso do 

manuseio no campo e nem depreciação de equipamentos. O comparativo dos custos foi feito 

por unidade de carga.  

Como observado, os custos relativos à comercialização do fruto com o produto 

chegando ao entreposto a granel, tem variação em relação a sua origem, tendo em vista o 

valor de frete. A distância geográfica tem impacto direto no custo de comercialização. Ao 

comparar os custos totais logísticos com o uso de embalagens plásticas e de papelão, o uso de 

embalagens plásticas tem impacto menor, gerando um custo logístico total menor. Como o 

custo da embalagem é menor, o uso de embalagens plásticas nesse caso se faz mais 

apropriado, mesmo considerando o custo de devolução das caixas na central de higienização 

de embalagens.  

No caso do comparativo do processo de comercialização com o fruto chegando ao 

entreposto embalado, mesmo com a necessidade de instalações para manutenção das caixas e 

custo de transporte para envio das mesmas e das embalagens ao campo, o custo total foi 

compensado pela redução das perdas e frutos e redução de mão de obra necessária para 

movimentação e embalo no atacadista, aumentando a produtividade da entrega do fruto ao 

cliente. Ainda, a embalagem plástica foi a que se mostrou mais adequada, por ter menor custo 

e ainda se mostrando uma opção ecologicamente correta. Mesmo com a redução do número 

de frutos vindo em uma carga, em função da inclusão da embalagem, isso é compensado pela 

redução das perdas e manutenção da qualidade do fruto, pela diminuição do manuseio do 

mesmo.  

Além disso, com base na simulação de carga realizada, percebeu-se que a embalagem 

de papelão exige mais tempo de preparação para montagem, em função da montagem da 

caixa. No caso de mudança climática, como a presença de chuva, por exemplo, a embalagem 

de papelão resiste menos considerando longas distâncias.  
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Sendo assim, conclui-se para o caso específico analisado a caixa plástica retornável 

higienizada se mostra mais adequada, reduzindo o custo logístico total do processo de 

comercialização.  

 

6. Conclusão 

 

A introdução de embalagem em uma cadeia de comercialização deve levar em conta a 

função de movimentação e sua utilização na cadeia logística. Um maior custo em embalagens 

pode resultar em importante redução de custo total da cadeia em que ela é utilizada (Faria, 

2010). 

Com base nos dados levantados no caso estudado, percebeu-se que a embalagem 

plástica retornável higienizada é a mais indicada para proteger o produto, além de 

proporcionar que o fruto chegue ao varejo com a melhor qualidade possível. Manterá a 

qualidade do produto e aumentará a produtividade da cadeia de distribuição. 

Não obstante, em uma situação em que várias ceasas possuíssem bancos de caixas e 

que utilizem embalagens plásticas padronizadas, passíveis de utilizações comuns, seria 

possível pensar em um modelo de "câmara de compensação", onde comerciante de abacaxi da 

região sudeste não tivessem a necessidade de carregar o caminhão com caixas vazias e 

transporta-las até a lavoura em outras regiões, reduzindo ainda mais os custos totais. Neste 

caso, ele poderia retirar caixas vazias e higienizadas na Paraíba, por exemplo.  
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