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Resumo da apresentação

vantagens

Trabalhando
com 

qualidade

O conceito 
de 

qualidade



O que é 
Qualidade?



O que você verifica como inspetor?



Ou o que você não deseja ver!
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Comercialização ruim ou melhorias?



Maus exemplos ou melhorias?
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• Padrões abrem mercados
• garantem a qualidade mínima
• garantem transparência ao mercado
• garantem satisfação do consumidor

• Inspeção gera crédito/benefícios
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Qualidade?

• atributo, propriedade ou natureza básica de um objeto. 

• Grau de excelência ou de superioridade

• Um produto tem maior qualidade quando é superior em um 
ou mais atributos, objetiva ou subjetivamente avaliados.

• Grau de adequação a um número de condições que definem
a satisfação do consumidor. 



Qualidade é uma percepção complexa de vários
atributos que são avaliados simultaneamente

tanto objetiva, quanto subjetivamente;

Tipos de qualidade

qualidade para a 
exportação/comércio local

qualidade para o consumo

para processamento

segurança do alimento

qualidade nutricional

para o produto fresco

03

05

04

06

01

02



Qualidade total

Cada indivíduo
ou atividade do 

processo de produção
está

comprometido

garantir a 
qualidade. 

projetado para a 
satisfação completa
do consumidor, até

mesmo indo além das 
expectativas dele/dela

projetado para 
defeito zero



Olericultura sustentável

Valor 
Social

Saúde
ambiental

Retorno
Econômico

Sustentabilidade

01

02

03



Política para a qualidade?

Qualidade: 

✓ Inicia desde as sementes e plantas e é um processo completo do 
campo à mesa. 

✓ é muito mais do que somente os padrões de comercialização

✓ inspeção é somente um retrato da situação do produto em um dado 
momento de seu ciclo de vida



trabalhando
para a 

qualidade?



Important choices

Escolha do 

terreno

1

Escolha das 

variedades

2

Métodos de 

produção

3



Inspeção oficial da 
qualidade



Assistência na propriedade (por PO)

Escolha das variedades  variedades desenvolvidas para o 
mercado, variedades “club”
Diversificação de culturas

Investimentos na propriedade
Vantagens de escala quando em organizações de produtores para 
aquisição de insumos



Prevenção de Crise

Telas para granizo
Proteção da receita do plantio
Proteção da qualidade



Medidas para crises na horticultura da UE

Seguro agrícola
Retiradas de produto do mercado
Colheita de produtos imaturos ou ausência de colheita de frutas e 
hortaliças
Investimentos para aumentar a eficiência da oferta de produtos
ao mercado; 
Ações de treinamento e para o intercâmbio das melhores práticas
Promoção e comunicação
Estruturação de fundos mútuos + contribuições financeiras para 
suprir os fundos mútuos
Replantio de pomares após erradicação por medidas de saúde
vegetal ou risco fitossanitário



Ações ambientais
Introdução de técnicas amigáveis ao meio ambiente
Produção integrada
Criação de segmentos para produtos orgânicos

Técnicas ambientalmente responsáveis
Redução da necessidade de proteção
fitossanitária
Gerenciamento de energia–água-
desperdício
biodiversidade
Redução do uso de fertilizantes



Mamagabas para polinização

Colméias para abelhas nativas

spray nozzles com redução de 
deriva

Biogas



Treinamento de Produtores, esposas de 
produtores, trabalhadores rurais
Treinamento sobre a manipulação e colheita de FLVs
Investimento em equipamentos adequados
Treinamento para a classificação de FLVs de acordo com os
padrões de comercialização
individual
grupos
Consultoria sobre

Políticas da qualidade (padrões, classificação, 
embalagem)

Progração da produção
Técnicas de plantio
Informação do mercado

│22

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj78u6a98vbAhXBJVAKHSN1A8UQjRx6BAgBEAU&url=https://www.newcoldwar.org/russia-ban-turkish-fruit-vegetable-imports-next-week-interfax/&psig=AOvVaw0dRPpN3yGYcu0yWAocv0FC&ust=1528817470918295


31/10/2018 │23



Organização da logística e melhorias no transporte

│24



25

Controle da qualidade e inspeção

Centralização do gerenciamento
da qualidade

• Aplicação dos padrões
• Custos do controle da qualidade no ponto de entrada do PO
• Capacitação e treinamento para os produtores  produtos com 

melhor qualidade

• Rastreabilidade (do campo à mesa)
• Investimento em equipamentos e software

• Análise de resíduos, análise do solo…
• Certificação (Global-gap, BRC, ISO, QS..)

• Custos para a certificação
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Centralização do controle da qualidade

Classificação e embalamento centralizados

Classificação dos produtos
Investimento em

Estrutura para a classificação
Estrutura para embalamento
Rotulagem dos produtos

Gerenciamento professional e 
acompanhamento
Modernização permanente
Diferenciação commercial tanto para a 
qualidade, quanto por tamanhos
Maior quantidade e 

homogeneidade
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short and long  term storage,  cooling

• Investimento em resfriamento rápido e armazenamento a frio
• Gerenciamento professional da cadeia de frio

▪ Menor risco de falhas
▪ Menor custo

Centralização do controle da qualidade
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• vacuum

Hydro cooling Vacuum cooling
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• Produtos embalados
• Proteção
• Aumento do tempo de prateleira
• Transforma a embalagem em

uma peça promocional
• Licitação por PO = menor preço
• Introdução de embalagens

retornáveis

Centralização do controle da qualidade
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Mercado Local  – regional - exportação?
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Mercado local – exportação?
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Promoção conjunta

• Desenvolvimento de marca e rótulos
• Sistema de garantia da qualidade



38



39

Pesquisa coletiva

• Novas variedades
• Técnicas de produção
• Estudos econômicos e de prospecção do mercado
• Sistema de armazenamento
• Vida de prateleira
• Novas embalagens
• Análise do solo e de tecidos
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Organizações de Produtores na UE – vantagens pessoais, econômicas e 

estratégicas

Vantagens

Valor
imediato

Preço

- Concentração do fornecimento

- Poder de negociação

- Melhor preço para 
produtoclassificado

Redução de custos

Vantagens de 
escala

Valor indireto

Acesso a 
mercado

- Melhor atendimento do mercado

- Melhor relacionamento com comprador

- Política da qualidae

- rastreabilidade

-atende requisites específicos

Compartilhament
o do risco do 

negócio

- Controle da cadeia

- Condições de 
pagamento

- Medidas contra crise

promoção
-explorer novos
mercados

Benefícios de 
longo prazo

Ancoragem
local

Investimento
em logística e 
infraestrutura

- Elegível para subsídios UE

- Melhor retorno do 
investimento



Conclusões?
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It needs a little effort!
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1 2

3

1
Conhecimento não é 

poder

2
Conhecimento é poder em

potencial

3
Conhecimento + ação = 

poder



guy.lambrechts@lv.vlaanderen.be


