
In
fo

gr
áfi

co
: N

jo
bs

 C
om

un
ic

aç
ão

 | 
Ilu

st
ra

çã
o:

 R
od

rig
o 

Fe
rn

an
do

 L
op

es
.

Fontes: Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (Emater-DF); Sociedade Brasileira de 
Economia, Administração e Sociologia Rural; e bis.sebrae.com.br.

PRESERVE UMA RELAÇÃO SUSTENTÁVEL TAMBÉM COM A SOCIEDADE
Todo negócio tem a responsabilidade social de zelar pelo bem-estar dos 
funcionários e de colaborar com a comunidade em que está inserido. Informe-se 
sobre os problemas da sua região, crie um canal de comunicação com seus 
colaboradores, siga as normas de boa convivência, promova eventos que incentivem 
a cidadania e participe de atitudes que tenham impacto positivo para o bem coletivo.

www.sustentabilidade.sebrae.com.br

Sua empresa
mais competitiva

e su�entável

Agroindústria de hor�fru�

Adotar os princípios da sustentabilidade é 
lucrativo e viável também para os pequenos 
negócios rurais. Ser sustentável é reduzir 
desperdícios, ampliar o valor financeiro do 
seu empreendimento rural, promover o bem 
estar das pessoas envolvidas e contribuir 
para o meio ambiente, promovendo um 
mercado mais justo e competitivo. Mais do 
que cuidado com o meio ambiente, a 
sustentabilidade é uma postura do negócio, 
cada vez mais exigida como fator de 
competitividade ao longo do tempo.
É chegada a hora de transformar os 
negócios rurais. Você aceita este desafio?
 
CONHEÇA ALGUMAS MEDIDAS QUE 
PODEM AJUDAR O SEU NEGÓCIO:

NAS ULTIMAS
SEIS DÉCADAS

O TEMPO DE PREPARO 
DE UMA REFEIÇÃO 

DIMINUIU DE

150 PARA

15 MINUTOS.

ATUALMENTE O
TEMPO DE PRATELEIRA DOS 
PRODUTOS MINIMAMENTE 

PROCESSADOS JÁ 
ULTRAPASSA

14 DIAS, E NO 
CASO DE ALGUNS 

PRODUTOS CHEGA A ATÉ 

21 DIAS

REDUZA AO MÁXIMO OS DANOS NAS 
FRUTAS E HORTALIÇAS
Manuseie as embalagens e os produtos com cuidado. 
Sempre que possível, exija boas embalagens que 
deem proteção aos produtos. Nunca faça pilhas muito 
altas de produtos mais sensíveis. 

PROMOVA O
BEM-ESTAR NO 

AMBIENTE DE TRABALHO
Elabore o manual de boas práticas 

de manipulação e instrua os colabora-
dores sobre as boas práticas no 

ambiente industrial. Promova capaci-
tações, por meio de palestras, cursos e 

treinamentos. Reduza os riscos de acidente 
adotando o Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais (PPRA) e o Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). 

VALORIZE SEU “MIX” COM PRODUTOS 
MINIMAMENTE PROCESSADOS
Processamento mínimo é utilizado para definir 
frutas e hortaliças frescas, comercializadas 
limpas e pré-preparadas. Essa prática agrega 
valor aos seus produtos primários e pode 
representar uma alavanca de crescimento e 
sustentação econômica para pequenas proprie-
dades rurais. Como exemplos, as mini-hor-
taliças, a minicenoura (baby carrot) e o tomate 
cereja são exemplos de produtos minimamente 
processados muito valorizados por restaurantes 
e indústrias alimentícias.

INVISTA EM EMBALAGENS
COM APELO SUSTENTÁVEL
Invista no processamento dos alimen-
tos em embalagens biodegradáveis ou 
que causem menos impacto ao meio 
ambiente. O planeta agradece e os 
clientes valorizam.

REDUZA CUSTOS COM UMA GESTÃO 
EFICIENTE, INTEGRADA E SUSTENTÁVEL
Técnicas de aplicação das Boas Práticas de Fabricação (BPF) 
permitem ao produtor a compreensão e domínio de 
Programas de Autocontrole para funcionamento de agroin-
dústrias. A implantação de Procedimentos Operacionais 
Padronizados (POP) também garante maior controle e 
qualidade na gestão da produção. 

BUSQUE DIFERENCIAÇÃO NO 
MERCADO E AGREGUE VALOR
À SUA PRODUÇÃO
Há uma tendência de os consumidores 
buscarem cada vez mais produtos derivados do 
processamento de hortifrúti como sucos, 
polpas, molhos prontos, conservas e congela-
dos, entre outros, devido à conveniência. Estude, 
analise e invista em produtos derivados para 
obter vantagem competitiva.

AUMENTE A EFICIÊNCIA DO USO DE 
ENERGIA NA SUA AGROINDÚSTRIA
A vida útil das hortaliças aumenta de 20% a 30% para 
cada grau de redução na temperatura. Assim, elimine as 
fontes e entradas de calor e arborize a propriedade para 
melhorar o ambiente, a temperatura e a umidade do ar. 

O DESCARTE DE 
RESÍDUOS PLÁSTICOS 

(EMBALAGENS, 
GARRAFAS PETS, FILMES 

PLÁSTICOS E ETC) 
REPRESENTAM CERCA DE

20%
DO VOLUME
DOS LIXÕES.

POLPAS &SUCOS


