
08/11/2012 – ATA do Primeiro dia de atendimento no campo do Gondola 
Segura/APANA. Relatório de impressões sobre setor de produção de 

alimentos, comparativo entre sistemas convencionais e orgânicos, aspectos 
legais e mercadológicos, tecnológicos, logísticos e comerciais e sociais.



Abaixo, planejamento de integração de cadeia de produção. Setembro/Outubro 
2012. Início do trabalho: Novembro/2012.

Observar dois universos separados por 3km, e com diferenças enormes é uma 
experiência singular e muito rica. Por isso, documento o que vivi, a partir das 
08 horas,  do dia 08/11/2012, horário que saímos de São Paulo/SP rumo a 
Ibiúna. 

Por  coincidência  o  primeiro  dia  de  atendimento  a  campo programado para 
levantarmos os processos operacionais e requisitos funcionais e não funcionais, 
além de informacionais dos produtores orgânicos, da região, foi contrastante 
diante  de  tantos  acontecimentos  naturais  e  com  enorme  simbolismos  e 
estigmas sociais.

Produtor Convencional
Há quem diga que coincidência é Deus manifestando-se. Estava um dia antes, 
07,  em  atendimento  na  empresa  CONTROLARE  localizada  em  São  Paulo, 
realizando  uma  reunião  estratégia  sobre  sua  nova  plataforma  de  gestão, 
quando  fui  notificado  por  um  dos  proprietários  que  no  dia  seguinte  eles 
seguiam para Ibiúna/SP. 

Agendamos com Luzia, no dia seguinte e a carona estava firmada, além do 
convite de conhecer o trabalho deles na Matsusako, um grande produtor de 
hortaliças.  Chegando  lá,  voiá-la:  apenas  a  três  3KM  de Luzia,  perfeito! 
Sincronia  do  universo  em  ação!  Porém,  era  mais  do  que  a  carona  de 
deslocamento,  era  uma  carona  de  como  equacionar  diferenças.



O motivo da visita de meus clientes era participar de uma"fiscalização" de uma 
supervisora da rede OBA de supermercados, que compra esses produtos dessa 
empresa.  A  Controlare  de  São  Paulo  é  especializada  em  assessoria  em 
assuntos  legais  da  Vigilância  Sanitária,  Nutrição,  Educação  e  Segurança 
Alimentar.   Para conhecimento, abaixo o processo de “brainstorming” realizado 
com  a  empresa  Controlare  –  Segurança  Alimentar,  indicando  a  desejável 
evolução sistêmica de seus processos por meio de um E.R.P. com a Aequalis e 
Animus Web e a Viva!, unidades da Loopes. Nesse atendimento, agendamos a 
“carona da lesma”.

Por conta de uma não conformidade identificada por um consumidor da rede 
OBA, o mesmo reclamou diretamente com a diretoria da rede, relatando o nojo 
de ter encontrado em um produto higienizado uma lesma. 



Esse e-mail foi o estopim para que a rede Oba entrasse em contato o produtor 
requerendo explicações. Gestão de crises, iniciado! A Controlare foi acionada 
para participar da visita, como responsáveis pela qualidade do produtor. Fato 
que a Controlare tem um trabalho bem profissional. Tudo la dentro estava bem 
feito. Alguns apontamentos na produção foram realizados pela senhora que 
representava  a  Oba.   

Atualmente  essa  rede  de  supermercado  representa  40%  do  volume  de 
faturamento da empresa, da propriedade rural que visitamos. O clima no início 
estava  tenso  e  só  normalizou  quando  a  representante  do  supermercado 
conheceu tudo e verificou que a empresa tinha procedimentos operacionais 
padrões,  implementados  pela  Controlare.  

A  visita  teve  o  interesse  de  conhecer  o  sistema  de  produção  e  manejo.  

Sobre a gestão de crise: Comunicar-se sempre. A rastreabilidade aliada a um 
código  de ética  e  conduta  contribui  para  a  correta  ação  num processo  de 
gestão  de  crise.  Defendi  a  rastreabilidade  como  instrumento  de  gestão, 
levando  o  e-mail  do  consumidor  até  o  produtor  imediatamente.   

Fato foi que essa propriedade rural é uma grande empresa, com um sistema 
de  produção  profissional  onde  se  produzem  hortaliças  convencionais  e 
hidropônico  em escala,  cerca  de 4.000  unidades  por  dia  além de  diversos 
pontos automatizados e grandes áreas de plantio. Porém, não é orgânico. 



A empresa fornece para grandes redes de supermercados e possui diversas 
máquinas, caminhões e recursos humanos.



Orgânicos  e  os  desafios  tecno-sociais  para  o  desenvolvimento local 
sustentável. 
Chegamos  na  Luzia  e  fomos  conhecer  a  propriedade.  Contratante,  sair  da 
Matsusako e conhecer as propriedades de orgânicos. Senti  uma alegria em 
poder contar o que vi e como poderíamos melhorar a produção e o sistema 
produtivo  deles.  Fomos  até  os  talhões  iniciando  a  visitação.

Abaixo, os morangos  orgânicos. Luzia, e seus irmãos, vivem na propriedade 
rural  de  seu  bisavô.  Formanda  em  Eng.  Agronômica,  em  Registro/SP,  na 
UNESP,  esta  cursando  no  IBD  os  módulos  da  Agricultura  Biodinâmica  em 
Botucatu/SP.  

Ela comentou como esse curso é importante, acima um fungo, na folha do 
morango que esta sendo tratado com um preparado a base de “cavalinha” uma 
planta  com  propriedades  para  reparar  o  dano  do  fungo.  Comentou  ter 
aprendido  o  mesmo em Botucatu,  no  IBD,  durante  o  curso  de  Agricultura 
Biodinâmica.   Como  sabemos  a  agricultura  orgânica  é  apropriar-se  de 
alternativas que substituam de vez os químicos, venenos. Abaixo o morango 
saudável, respondendo ao tratamento, sem uso de defensivos químicos. 



Mesmo  apenas  3KM  da  Matsusako  o  clima  é bem  diferente  no  local  da 
propriedade convencional  e  da orgânica,  por  conta do ecossistema em seu 
torno.  A  três  quilômetros,  encontramos  mais  mata.   Vi  um  ecossistema 
deferente e bem mais diversificado. Comentaram sobre os “primatas” o Bugio. 
Esse é um apelo bem interessante para o desenvolvimento local da região e 
deve ser agregado a “marca” deles.

O Gondola Segura, já desenvolvido é um sistema que integra-se a uma série 
de  ferramentas,  atualmente  o  módulo  Aequalis  Orgânicos  atende  esses 
produtores para realizar a gestão de produção, abaixo o que conversamos. 

O  número  de  rastreabilidade, 
É o número do talhão, onde se relaciona todos os itens de produção, com o 
código do produtor. Talhão é um espaço de plantio que fica na propriedade e 
que tem um limite, seja estrada ou mata. Ele é uma extensão de área grande 
ou pequena, se inicia outro se separe de outra área de plantio.  O talhão, é 
uma  área,  que  contém  o  tamanho,  descrição  e  anexos.  

Contém nesses anexos, fotos, laudos e mapas da área.  Esse controle se dá 
para facilitar a intervenção de problemas em uma situação de contaminação ou 
pragas. Por isso entende-se que o talhão é uma área de plantio que deve ser 
separado quando esta separada de outra zona de plantio.



Para os produtores, inovação no controle da produção.
Cada talhão tem seus produtos e suas quantidades. Alface,  300 pés. Cada 
produto tem sua quantidade de perda, seja na produção ou depois no cliente 
(Apana).  Essa  perda,  na  produção  e  depois  no  cliente  pode  ser  prevista, 
ajudando o controle do produtor. Na roça quando um alfaco fica doente ou 
contém um praga deve ter  outros  procedimentos  e também ter  essa ação 
documentada,  quando  ele  morre  e  o  tratamento  não  foi  eficaz.  

Cada talhão tem sua etapa e “status”. Em produção, os procedimentos vão 
estar  ou  não  associados  ao  status.   Em  crescimento  haverá  ciclos  de 
manutenção,  Em  atenção,  pode  ser  inserido  em  qualquer  processo,  para 
calcular a perda estimada, ou a perda real, esse status pode ser dado a um 
talhão,  com  uma  entrada  informando  que  existe  uma  intervenção  a  ser 
tomada, por uma adversidade.  

Com isso há uma estimativa financeira de “perda” relacionando o custo unitário 
de  um  produto  e  sua  quantidade  atingida.  Esse  estado  pode  ser  uma 
quantidade de produtos que se perdeu por uma estiagem ou atacada por uma 
praga por exemplo. Em colheita (produtos e seus itens que estão prontos para 
serem colhidos.). Nesse item temos como informar o que podemos vender, 
enviando a expedição, onde montamos o lote. Na foto, essa talhão de alfaces 
esta no mesmo da foto dos morangos, pois é junto sem divisão de estradas ou 
matas. 



Cada talhão tem sua área em metros quadrados e por isso Luzia comentou que 
na faculdade viu uma matéria chamada economia de produção e que existe 
como mensurar os custos de hora/homem no campo e com uso de máquinas, 
calculando até a depreciação de equipamentos, a área é importante para essa 
e outras ações, como saber quais os  procedimentos de plantio por talhão e de 
status por talhão (em produção, em colheita, risco de perda, produto) pode-se 
ter vários produtos num talhão, como no caso atual, são 7 itens num talhão, 
relacionando  a  quantidade.  Nossa  meta  será  tornar  essa  visão  realidade.  

Ela comentou que esses status acima, ajudarão a planejar o que tem para ser 
enviado ao APANA, por exemplo, visualizando o que esta em fase colheita. A 
fase  de colheita  é  agendada como prevista,  e  informado pelo  sistema por 
alertas. 

É também interessante criar um processo de workflow de geração de entregas 
por produtor após colheita. Inicialmente, Luzia pode fazer o papel de "central" 
ou "cooperativa". 

Posteriormente a emissão NF e o recebimento do Documento de Entrada pelo 
APANA enviando a eles pelo sistema automaticamente, para que eles possam 
pagar o INSS com tal documento. Temos então alguns módulos de integração. 
Gestão de procedimentos relaciona-se com gestão de plantio/produção. Gestão 
de lotes torna-se gestão de talhões. 

Na  expedição  vamos  criar  lotes,  que  podem  relacionar-se  com  diversos 
produtos, produtores por meio de seus talhões. Qual o FORECAST (ou previsão 
de  faturamento)  do  produtor?  Menos  a  % prevista  da  perda?  Esse  é  um 
interesse latente e que transforma os produtores em empresários e gestores. 

Resultados
Os produtores ficaram contentes com a possibilidade de usar um sistema de 
gestão, iniciando com um de controle de pedidos  lotes e entregas (fiscal e 
documento de entrada) e depois o de gestão. 

O nosso sistema terá algumas customizações, para atender os produtores da 
forma com que é realizado hoje, com Luiza gerenciando esse contato. Porém, 
poderá  ser  rapidamente  transferido  tarefas  a  cada  um  deles,  a  partir  da 
evolução de funcionamento e relacionamento por meio do sistema Luiza e do 
APANA.



Sobre infra-estrutura local:
- No local, não há atualmente internet. 
A)Cada produtor poderia aderir a uma "antena" já existente pelo custo inicial 
de  R$700.00.  O  total  de  R$3.500  pode  ser  conseguido  por  doação? 
Crowdfunding?
B)Existe uma opção de requerir a câmara municipal uma torre sem custos.

- Transporte.
A)Os fretistas locais são "concorrentes" que antes compravam a produção por 
um valor menor. muitos dessas empresas que entregam tem funcionários que 
"sentem inveja" de ir buscar esses produtos. Identifiquei essa situação como 
um problema  social.  Existem caixas  que  não  são  devolvidos  ou  itens  que 
somem  de  caixas.  Gerando  documentos NF,  e  outro sendo  a  GUIA  DE 
TRANSPORTE, criamos o padrão do motorista assinar o que esta carregando. 

- Outorga de Água.
A) Necessidade de ajuda para "custos com profissionais" como eng. ambiental 
para conseguir esses itens junto a prefeitura para regularizar propriedades.



Sobre a infra estrutura global:

– Discutimos como identificar os produtores e chegamos a conclusão que é 
melhor para baratear, realizar um cadastro único do produtor e atribuir 
um  código  a  ele.  Podemos  fazer  isso  no  sistema.

– A embalagem, se feita em grupo, sai mais barato. Eles tem que fazer 
uma matriz dessa embalagem e então relacionar apenas uma inserção 
do código de cada produtor, com um etiqueta, ou algum sinalizador.

 -  Luzia  colocando  etiquetas  “APANA”  nas  caixas,  para  tentar  evitar  as 
“perdas” com o frete não amigável. Nesse momento o sistema deverá gerar 
LOTES,  incluíndo  diversos  itens  de  diversos  produtos  de  diversos  talhões. 



Consulta das informações:
A) Na caixa (Delivery) pode ser feito uma impressão do cod do LOTE (onde se 
relaciona  diversos  talhões,  produtos  e  produtores)  num pedido  de  entrega 
desses "grupo de produtores". A partir desse LOTE, é possível identificar pelo 
código do produtor na embalagem as informações do produto e por fim a sua 
origem e produtor. A caixa de Delivery, poderá ter uma impressão que leva 
para área de consulta do código do produtor. Ou pode ser a etiqueta exata do 
LOTE,  onde  já  se  sabe  a  lista  de  produtos  e  produtores  daquela  caixa.  A 
questão de custos para APANA incide nessa escolha. Pois uma etiqueta por dia 
é mais caro do que a caixa trazer o QRCODE com o link da área de consulta 
fixa.

B) No local, visualizamos um terminal (um monitor LCD) que poderia ser TOCH 
SCREEN podendo navegar num ambiente onde se consulte todos os produtos 
pelo código do produtor.  Seja com o código do produtor, na embalagem ou 
navegando por esse "sistema" de auto atendimento. Ao dar entrada no APANA, 
os  produtos,  via  LOTE,  atualizam  esse  terminal,  esse  sistema  exibiria  as 
informações do dia.



Integração das informações:

Diariamente  Luzia  saberá  o  que  os  produtores  tem  disponíveis  em  sua 
propriedade.  Assim,  APANA  poderá  solicitar  essas  ofertas.  Luzia  poderá 
constituir  os  lotes com os produtos em fase de colheita,  gerando as notas 
fiscais por produtores e uma guia de transporte que integre todas as “caixas” e 
itens  dos  produtos.

Esse número de LOTE será utilizado para dar a entrada no APANA. Com isso 
além das rastreabilidade será possível realizar os pagamentos ao produtor, e a 
geração  do  documento  de  entrada,  documento  legal  que  os  produtores 
precisam para pagar o INSS. (*Ver como desenvolver esse controle no sistema 
Aequalis  Orgânicos.)

APANA deve informar o que não foi vendido ou estragou, é a PERDA no ponto 
de venda, que será pago 50% pelo produtor e 50% pelos produtores. Esse 
saldo deve ser acessado por ambos.

Em tempo, queremos que cada produtor cuide de seu processo, tornando a 
Luzia responsável apenas pela sua produção.

Comunicação:  queremos  ouvir  os  clientes,  ou  seja,  a  visita  acima  foi 
documentada  pois  o  contexto  da  minha  visita  foi  uma  “lesma”  que 
desencadeou uma reclamaçao.   Coletar informações por meio do sistema é 
nossa garantia de sucesso. Esse valor intangível nos ajudará saber onde esta a 
causa dessa não conformidade, ou impressão. Para isso o sistema relaciona 
toda requisição a uma processo padrão de resposta, que envolve todos os elos 
da cadeia de produção.


