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RESUMO 

 

Este estudo apresenta um modelo de padronização de procedimentos para a produção 

agrícola orgânica da empresa MamaGê, tendo como parâmetro as diretrizes da agricultura 

orgânica estabelecidas pela legislação brasileira em vigor, bem como os critérios de avaliação 

da conformidade contemplados nas auditorias realizadas pela certificadora ECOCERT 

BRASIL. Com base na literatura pertinente, argumenta-se que o estabelecimento de padrões 

de produção contribui tanto para o uso racional dos recursos quanto para o controle da 

qualidade dos produtos. Assim, para desenvolver o referido modelo de padronização, foi 

realizada pesquisa qualitativa de caráter exploratório por meio de análises bibliográficas e 

documentais, além da coleta de dados primários com o especialista em agronomia, principais 

dirigentes e líder responsável pelo campo, mediante entrevistas semi-estruturadas. O resultado 

dessa pesquisa possibilitou discriminar os produtos e a infraestrutura que comporta a 

produção agrícola da empresa em questão e, a partir disso mapear os procedimentos e propor 

a estrutura de documentos para controle das atividades operacionais no campo. Foram 

identificados os locais, fases e etapas que compõe a produção e, a partir dessa delimitação em 

conjunto com a seleção de cada variedade específica de produto, estabeleceram-se modelos de 

procedimentos, para controle gerencial das operações; de instruções de trabalho, para 

padronizar as ações de nível operacional quanto à execução das atividades; e de formulários, 

os quais registram as informações de rastreabilidade do processo e orientam as tomadas de 

decisão dos níveis estratégico e tático. Dessa forma, conclui-se que a elaboração de um 

modelo padrão de procedimentos para a agricultura da empresa MamaGê, otimiza os recursos 

materiais e humanos favorecendo um controle maior dos resultados e, portanto, gerando a 

certeza mais nítida da obtenção de um produto que atenda as expectativas de qualidade 

orgânica.  

 

 

Palavras-chave: padronização; certificação; produção orgânica.  
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com a legislação em vigor, denomina-se alimento orgânico aquele cujo 

processo de produção adota métodos culturais biológicos e mecânicos que prezem pela 

proteção ao meio ambiente em detrimento ao uso de materiais sintéticos, Organismos 

Geneticamente Modificados – OGMs e radiações ionizantes (BRASIL, 2003). Tendo em vista 

esse conceito, é válido afirmar que a relação entre uma alimentação saudável e a garantia de 

acesso a alimentos (in natura ou processados) com qualidade certificada, tem levado ao 

aumento do número de consumidores de produtos orgânicos (BRASIL, 2008a). Assim, para 

atender a esse nicho de mercado têm-se percebido o aumento da quantidade de produtores e 

da área cultivada no Brasil (SANTOS; MONTEIRO, 2004), sendo constituída uma cadeia 

produtiva específica no agronegócio do país.  

Destarte, levando em consideração as preocupações dos consumidores em obter um 

produto genuinamente livre de contaminantes intencionais, o Governo Federal decretou 

normas para coordenar a produção orgânica no país, a fim de levantar padrões técnicos que 

balizem os produtores à obtenção de um alimento de qualidade que atenda às expectativas 

daqueles que irão consumi-lo. 

Diante de uma produção especializada e complexa como essa, enxergar as empresas 

rurais como organizações que mobilizam recursos (materiais e humanos) para a realização de 

objetivos e metas (DAFT, 2005) significa contemplar as diretrizes da agricultura orgânica em 

todas as estratégias da empresa. Além disso, o modelo de produção orgânica requer uma visão 

sistêmica do negócio (OLIVEIRA, 2007), com entradas, processamento e saídas devidamente 

rastreadas.  

Esse acompanhamento da produção desde o preparo e compra dos insumos até a 

obtenção do produto final (PINHEIRO; BITTENCOURT, 2010) é requerido pelas agências 

certificadoras para o controle da qualidade orgânica. Assim, quanto mais a empresa rural 

possuir métodos sistemáticos de procedimentos e de registros de suas atividades, maior será a 

garantia da rastreabilidade que comprove todos os tratos culturais que culminaram à obtenção 

daquele produto final (in natura ou processado). 

Em virtude do exposto, far-se-á necessária uma reflexão referente à problemática: 

Como estabelecer um modelo de padronização de procedimentos na produção agrícola 

orgânica? 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

Apresentar um modelo de padronização de procedimentos para a produção agrícola orgânica 

da empresa MamaGê. 

1.1.2  Objetivos Específicos 

a) Discriminar os produtos e a infraestrutura que comporta a produção agrícola no campo 

da empresa MamaGê; 
 

b) Propor a estrutura de documentos para controle das atividades operacionais do campo. 

 

c) Mapear os procedimentos agrícolas da empresa;  
 

1.2 JUSTIFICATIVA 

A justificativa para a realização deste estudo remete à importância do planejamento, 

sistematização e formalização dos processos desempenhados pela empresa rural em face da 

garantia da qualidade da produção orgânica e da eficiência gerencial.  

Cabe salientar que a criação de um modelo de padronização de procedimentos para a 

produção agrícola orgânica se faz relevante, pois na medida em que se estabelecem padrões 

de trabalho para cada etapa do processo de produção, rotinas e controles são instituídos com o 

objetivo de verificar a conformidade das ações com os requisitos programados pela empresa 

(CAMPOS, 1992). Assim, quando o resultado desejado não é alcançado, instaura-se uma 

situação de problema o qual deve ser sanado mediante a busca de suas causas e consecutiva 

correção que leve o sistema a retomar a homeostase.  

Corroborando com a importância desse tema, Meadaets (2003) afirma a necessidade 

de mecanismos formais de controle da qualidade da produção orgânica, porém, para que a 

construção dos padrões e de seus mecanismos de verificação sejam realmente eficazes, é 

necessário que a empresa possua espaços de negociação que viabilizem a consolidação das 

proposições dadas pelo Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ. 

Assim, tendo em vista que a empresa MamaGê manifestou interesse em implantar um 

sistema de gestão da qualidade que favoreça a sua produção orgânica, a proposta deste 

trabalho faz-se viável e pertinente, em face dos requisitos de rastreabilidade cobrados nas 

auditorias de certificação.   
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 ORGANIZAÇÕES 

As organizações empresariais tornaram-se vitais às sociedades contemporâneas. 

Restaurantes; supermercados; hospitais; bancos; lojas de roupas; escolas; departamentos 

públicos; agências especializadas em vendas de automóveis, materiais de construção e 

serviços de telefonia, são apenas alguns exemplos de organizações que estão inseridas no dia-

a-dia de milhares de cidadãos. Além disso, há organizações que alimentam as empresas com 

matérias-primas e serviços especializados, compondo uma rede empresarial complexa e ao 

mesmo tempo integrada. Essa rede quase não é vista pelo consumidor final, mas é primordial 

para lhe garantir um produto de qualidade, no tempo certo e com um preço condizente às suas 

expectativas. 

Ao ler as indicações acima, qualquer pessoa já consegue ter uma breve noção sobre a 

importância e influência das organizações no contexto atual e, para fundamentar melhor o 

assunto, vários estudiosos elaboraram conceitos a partir da análise das envolventes, 

perspectivas de ação e do próprio modo como são coordenadas. Para Bilhim (2008), por 

exemplo, o termo “organização” traz a ideia de entidade social coordenada de forma 

consciente ao longo do tempo com o intuito de garantir uma atuação contínua no ambiente por 

meio da realização de objetivos e metas. 

Assim, entende-se que uma organização utiliza recursos materiais e humanos para o 

alcance de objetivos gerais estabelecidos pela alta administração e, se for dado um enfoque 

mais preciso sobre as pessoas que compõe o ambiente interno da empresa, Maximiano (1995, 

p. 25) afirma que a “organização é uma combinação de esforços individuais que tem por 

finalidade realizar propósitos coletivos”.  

Para Daft (2005), as organizações formam agrupamentos de recursos, tarefas e pessoas 

que operam solidariamente para o cumprimento das metas planejadas. Essas estão 

relacionadas à estratégia da empresa, que define “o como fazer”, enquanto a organização, em 

si, define “o que fazer”. Assim, para se alcançar a estratégia geral, cada pessoa deve 

desempenhar uma ou mais tarefas, que estão organizadas em departamentos e, para cada 

departamento são alocados recursos específicos de forma a se obter o melhor desempenho das 

atividades executadas. Ainda na visão desse autor, o ordenamento do sistema evidencia que a 

junção de recursos físicos (materiais) especializados com a habilidade das pessoas se unirem 
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em grupos, confere às organizações atributos e capacidades maiores de atuação, levando à 

realização de objetivos que individualmente não poderiam ser atingidos. 

Miranda (1975, p. 17), também traz o conceito de Organização como uma “atividade 

contínua e permanente regulando naturalmente os comportamentos dos indivíduos e dos 

grupos sociais aplicados na consecução de determinados objetivos”. Além disso, o referido 

autor aponta a Organização como uma ciência, a partir do momento em que são elaboradas 

regras voltadas para a otimização do capital e do trabalho empregados, e também como uma 

arte, quando vista a partir dos métodos e instrumentos empregados na realização de suas 

atividades. 

Como é notado nos conceitos acima apresentados, o termo “organização empresarial” 

sempre gira em torno de recursos (materiais e humanos) que convergem para a realização de 

objetivos. Ocorre que para se criar qualquer empresa, primeiramente devem ser estudadas as 

variáveis sócio culturais, econômicas, políticas e técnicas que compõe seu ambiente e, a partir 

disso, criar condições favoráveis para sua sobrevivência no mercado (KOTLER, P.; KELLER, 

K.L., 2006). Dentre todas essas condições, é imprescindível a criação de objetivos, que para 

Megginson, Mosley e Pietri Jr, (1986), indicam o resultado final que a empresa procura 

alcançar. Também é indispensável a criação de uma estrutura que indique o modo como as 

pessoas deverão estar organizadas dentro da empresa, pois isso traçará os rumos de suas 

atividades e garantirá o controle de suas operações.  

Assim, a chamada “Estrutura Organizacional” é considerada por Seiffert e Costa 

(2007, p. 17) uma ferramenta essencial para a consolidação do desenvolvimento de uma 

empresa no que diz respeito à concretização de suas estratégias. Já para Oliveira (2007, p.63) 

é: 

o instrumento administrativo resultante da identificação, análise, ordenação, e 

agrupamento das atividades e dos recursos das empresas, incluindo o 

estabelecimento dos níveis de alçada e dos processos decisórios visando o alcance 

dos objetivos estabelecidos pelos planejamentos das empresas. 

Nesse pensamento, Oliveira (2007) afirma que a análise de tal estrutura é obtida a 

partir do estudo de seus componentes, condicionantes, níveis de influência e níveis de 

abrangência, conforme apresentado na Figura 1. Vale indicar que os fatores humano, 

tecnologia, ambiente externo e objetivos/estratégias/políticas são os condicionantes da 

estrutura organizacional, enquanto os sistemas de responsabilidades, autoridades, decisões e 

comunicações compõe os componentes da estrutura. 
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Figura 1 - Condicionantes, componentes, níveis de influência e níveis de abrangência da 

estrutura organizacional. 

Fonte: Oliveira (2007, p. 73) 

O que Oliveira (2007) apresenta nesta imagem configura uma análise completa e 

detalhada da estrutura organizacional, mas há também como avaliá-la de uma forma mais 

rápida e sucinta: pelo organograma da empresa. Para Daft (2005) o organograma retrata as 

características da estrutura vertical da empresa, indicando a ordem lógica como os 

departamentos estão encaixados. Dentro dessa mesma ideia, Megginson, Mosley e Pietri Jr, 

(1986), apontam que o organograma é um instrumento que retrata as relações formais dentro 

da empresa, sendo capaz de evidenciar a qualquer observador vários aspectos essenciais 

dentre: cadeia de comando; unidade de comando; canais de comunicação; 

departamentalização; níveis hierárquicos; amplitude de administração e divisão do trabalho.  

Quanto à divisão do trabalho, Seiffert e Costa (2007) trazem a ilustração de um caso 

onde uma empresa nasce pequena e bem enxuta em relação ao número de funcionários. Na 

medida em que cresce, vai ficando difícil para os fundadores coordenarem, sozinhos, as 

estratégias da empresa e a área operacional, sendo melhor criar níveis intermediários de 

liderança que assumam posições de comando sobre a referida área fim. A empresa, então, 

continua crescendo e passa a ter que criar mais lideranças também dentro da área 

administrativa, até que se chega a um ponto onde existem vários níveis entre o líder do 

negócio e a base operacional, implicando em um cenário marcado pela divisão de tarefas. Tal 

divisão, quando bem definida e formalizada, pode ser facilmente compreendida no 

organograma da empresa, o qual, como já foi visto, traduz a estrutura organizacional em uma 

representação gráfica de fácil compreensão.  
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A partir dessa ideia é possível compreender melhor a respeito da dinâmica 

organizacional e da sua complexidade. Quando se fala em divisão do trabalho, entende-se que 

esse é constituído por uma série de pequenas tarefas (CHIAVENATO, 2004) e cada uma deve 

ser desempenhada por pessoas. Assim, para a realização de um propósito organizacional os 

trabalhos devem ser divididos de modo que grupos de dois ou mais indivíduos trabalhem em 

“conjunto de modo cooperativo e coordenado” (MEGGINSON; MOSLEY; PIETRI JR, 1986, 

p. 192). Nesse âmbito, Miller (1976) também recomenda que haja um relacionamento 

ordenado e lógico entre as divisões para que as funções possam ser coordenadas de forma 

interdependente e harmônica. Ocorre que, para que isso aconteça, ou seja, para que todas as 

pessoas e departamentos estejam integrados, atuando em conjunto para o sucesso da 

organização, é necessário que todos os agentes (internos e externos) enxerguem a empresa 

como um sistema – e é sobre isso que a próxima seção tratará. 

2.2 SISTEMAS  

Como foi visto anteriormente, os conceitos de coordenação, conjunto, 

interdependência, cooperação e harmonia, fazem parte da prática organizacional, estando 

diretamente relacionadas ao somatório dos esforços desempenhados por cada grupo de 

indivíduos, dentro da estrutura da empresa, pra o alcance dos objetivos estratégicos. Esses 

termos são comumente usados pela Teoria de Sistemas para expressar o funcionamento de 

organismos vivos e, sendo a empresa um organismo dinâmico inserido em um ambiente que 

apresenta constantes mudanças (LIMA; BRESSAN, 2003) também é válido aplicar o mesmo 

raciocínio para a sua compreensão. 

Vendo sobre essa ótica empresarial, Lerner (1976, p. 15) conceitua sistemas como o 

“conjunto de atividades interligadas de forma que todas estejam numa relação direta de 

maneira a possibilitar que determinados objetivos sejam alcançados”. 

Para Oliveira (2007, p. 6) o sistema é “um conjunto de partes interagentes e 

interdependentes que, conjuntamente, formam um todo unitário com determinado objetivo e 

efetuam função específica”. Dado este conceito, o autor discorre sobre os componentes 

básicos de qualquer sistema como se vê na Figura 2. 
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Figura 2 - Componentes de um sistema 

Fonte: Oliveira (2007, p. 8) 

 

Essa figura mostra que os objetivos envolvem todos os processos, porque são 

considerados a razão de ser do sistema, ou seja, o foco para o qual a empresa se direcionará. 

Em seguida, aparecem os insumos (material, conhecimento e energia) que são transformados 

em produtos ou serviços (saídas) que satisfaçam os objetivos iniciais propostos. Para isso, 

todas as ações engendradas neste sistema devem ser mensuradas (para um melhor controle 

dos processos) e por meio da avaliação dos resultados de indicadores serão tomadas 

conclusões a respeito do desempenho e qualidade do todo organizado. Além disso, mediante 

uma comunicação eficiente com o seu ambiente externo, o sistema organizacional é 

retroalimentado com informações úteis que indiquem o estado de suas saídas vistas sob o 

ângulo dos próprios consumidores, podendo ser tomadas medidas que incrementem melhorias 

e/ou reduzam inconformidades. Caso essa a comunicação organizacional não integre todos os 

agentes envolvidos, criando ruídos, tem-se a chamada entropia (desordem no sistema), a qual 

levará a uma nova busca de estratégias para reequilibrar o ambiente. 

Para entender melhor essa lógica sistêmica, Morin (2002) expõe o chamado “conceito 

trinitário” que emana da interação circular e recíproca entre os termos sistema – organização – 

inter-relações. Para o autor, o sistema é uma unidade complexa formada a partir das relações 

integradas entre os componentes ou indivíduos e a organização  

liga de modo inter-relacional elementos ou acontecimentos ou indivíduos diversos 

que, a partir daí, se tornam os componentes de um todo. Garante solidariedade e 

solidez relativa a estas ligações, e portanto garante ao sistema uma certa 

possibilidade de duração apesar das perturbações aleatórias. Portanto a organização 

transforma, produz, liga, mantém (MORIN, 2002, p. 101). 

Tendo em vista essas indicações, é correto afirmar que a empresa é um sistema 

complexo e, portanto, todos os seus componentes devem ser organizados e controlados a fim 

de se obter um desempenho satisfatório em relação às metas e planos estabelecidos. Para Daft 

(2005, p. 476) “o controle eficaz em uma organização requer informações sobre os padrões de 
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desempenho e o desempenho real, assim como as ações tomadas para corrigir quaisquer 

desvios dos padrões”. Assim, dentro daquele fluxo de entradas, saídas e retroalimentação 

exposto por Oliveira (2007), Daft (2005) posiciona os gerentes como tomadores de decisão, 

devendo eles escolher quais informações são mais importantes para aquele momento, como 

obter tais informações e repassá-las aos seus colaboradores subordinados e, por fim, como 

respondê-las de maneira eficiente. Para isso, é importante que as empresas estabeleçam 

padrões e processos bem definidos para que as ações promovidas por cada decisão sejam 

precisas e passíveis de monitoramento pelo controle organizacional por meio de métodos. 

2.3 MÉTODOS 

Essa busca pelo controle organizacional para geração de melhorias e correções de 

desvios levou as empresas a não apenas criar, mas também registrar os seus métodos de 

trabalho. Esses, segundo Faria (1982) representam a forma correta de se desenvolver um 

trabalho, isto é, a sequencia de operações mais eficiente que indica o melhor caminho para se 

concluir uma tarefa. Assim, o desenvolvimento de métodos de qualidade reduz desperdícios e 

aumenta a produtividade mediante o uso racional dos materiais, do tempo, da energia e das 

oportunidades. 

A ideia da racionalização ou simplificação dos trabalhos também é trazida por Lener 

(1976) que indica que os métodos de trabalho mais eficazes são aqueles que conseguem 

minimizar a ociosidade; reduzir os custos; e proporcionar melhores resultados (a) com as 

pessoas: a partir do momento que são eliminadas as atividades desnecessárias e 

disponibilizados os equipamentos adequados para as operações; (b) com materiais: que 

representam a padronização e o controle de todos os documentos emitidos pela empresa; (c) 

com espaço: quando há um espaço físico que favorece o fluxo de informações; e por fim (d) 

com o tempo: que está relacionado ao cumprimento de prazos a partir da aplicação de 

métodos racionais de trabalho. 

Para Miranda (1975), os métodos indicam os equipamentos e meios imprescindíveis 

para a execução do trabalho, descrevendo pormenorizadamente as rotinas e os sistemas de 

controle e coordenação administrativos. Quanto às rotinas, o autor entende como sendo 

descrições minuciosas sobre a maneira de executar os serviços dentro de um local específico 

(posto de trabalho). Assim, a pessoa encarregada de descrever as rotinas deve primeiramente 

se familiarizar com as normas internas e externas que incidem sobre o trabalho, com as 
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técnicas que o serviço demanda, com as máquinas e instrumentos, com os tempos de 

execução e com os formulários e registros para controle das atividades. 

Para Miller (1976) os métodos são instrumentos que auxiliam os trabalhadores no 

desempenho de suas funções, capacitando-os a produzirem mais quantitativa ou 

qualitativamente. O autor aponta que a base de toda a administração científica está na 

uniformidade das operações e, segundo tal modelo científico, qualquer modificação só é 

permitida após um criterioso estudo que comprove seus benefícios. Assim, cabe aos gestores a 

escolha dos métodos, dos equipamentos e das pessoas a serem empregados na produção, além 

da determinação de padrões qualitativos que consigam mensurá-la. Para estabelecer esses 

padrões, primeiramente é necessário identificar as unidades em que deverão ser aplicados, em 

seguida decide-se sobre os métodos de coleta dos dados e, por fim, são estudadas as formas 

como hão de ser aplicados para que tudo seja facilmente controlado e alinhado ao 

planejamento estratégico.  

Para o autor os padrões são importantes, pois criam critérios de avaliação dos 

colaboradores e a partir daqueles consegue-se corrigir com mais facilidade as possíveis falhas 

nos processamentos. No entanto, para que venham surtar os devidos efeitos, os padrões 

devem ser conhecidos por aqueles que irão executar o trabalho, devendo estar tudo escrito e 

formalmente documentado. Além disso, o autor ressalta a necessidade de que tais padrões 

venham acompanhados por instruções de trabalho claras e de fácil compreensão quando se 

trata de atividades rotineiras e, somado a isso, também é preciso elaborar relatórios e registros 

de acompanhamento das execuções. 

Nesse contexto, entende-se que a principal ideia ligada aos métodos de trabalho é: 

racionalização por meio da padronização. Assim, para se estabelecer os métodos mais 

eficientes a serem aplicados na empresa, é requerido um estudo antecedente que proporcione 

um alto grau de detalhamento da organização. Cury (2009) chama esse estudo de Análise 

Administrativa a qual é elaborada com o intuito de levantar diagnósticos situacionais da 

empresa, promover-lhe um plano de intervenções capaz de aperfeiçoar seu desempenho, e 

controlar a execução do referido plano baseado na compreensão dos dois pólos: dinâmica 

organizacional e padrões de execução. Em relação aos métodos, as maiores intervenções a 

serem feitas para trazer estruturação formal e controle sobre as operações estão ligadas à: (a) 

determinação de processos; (b) elaboração de gráficos de processamento – fluxogramas, por 

exemplo; (c) elaboração de formulários – que favorecem o controle das atividades e traz 

racionalização ao trabalho; (d) elaboração de um quadro de distribuição dos trabalhos; (f) 
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elaboração de um projeto de layout – que trata do arranjo dos postos de trabalho segundo a 

natureza das atividades desempenhadas. 

Por fim, após apontados os métodos acima (processos, gráficos, formulários, layout e 

distribuição dos trabalhos), Cury (2009) recomenda a elaboração de Manuais, considerados 

como instrumentos gerenciais de caráter executivo-normativo, que integram os diversos 

subsistemas da empresa, trazendo uniformidade a todos os procedimentos da organização.  

2.4 EMPRESAS DE PRODUTOS ORGÂNICOS 

Tendo em vista as noções apresentadas sobre Organização, Sistemas e Métodos, parte-

se agora para o estudo mais específico da empresa rural que produz alimentos orgânicos in 

natura e processa-os para comercialização em varejo. 

2.4.1 Empresas do Agronegócio: conceitos e estratégias  

Quanto ao uso do termo “empresa rural”, referido no parágrafo anterior, o artigo 4º, 

inciso VI da Lei brasileira nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, mais conhecida como 

Estatuto da Terra, define como sendo 

o empreendimento de pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que explore 

econômica e racionalmente imóvel rural, dentro de condição de rendimento 

econômico da região em que se situe e que explore área mínima agricultável do 

imóvel segundo padrões fixados, pública e previamente, pelo Poder Executivo. Para 

esse fim, equiparam-se às áreas cultivadas, as pastagens, as matas naturais e 

artificiais e as áreas ocupadas com benfeitorias (BRASIL, 1964). 

Assim, é válido afirmar que a propriedade que produz e beneficia alimentos faz parte 

do setor rural e a própria produção orgânica é uma atividade que está inserida no contexto do 

agronegócio. Segundo Davis & Goldberg (1957, apud BATALHA; SCARPELLI, 2005, p. 

10-11) o termo “agronegócio” é definido como 

a soma total das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas; as 

operações de produção nas propriedades agrícolas; o armazenamento, 

processamento e distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos a partir 

deles. 

Para Souza, Andrade e Teixeira (2010, p. 24) o agronegócio refere-se “ao negócio 

rural como sendo um conjunto de organizações intimamente relacionadas, formando uma 

cadeia de fornecedores, produtores e compradores”. Tal definição é feita com base na Teoria 

Sistêmica, pois na medida em que as organizações se integram (como elos de uma corrente) 

vai sendo formado um encadeamento de operações ordenadas (cadeias) que irão compor um 

sistema complexo.  
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Para Batalha e Silva (2008a), há uma tênue diferença de conceitos entre Cadeia de 

Produção Agroindustrial – CPA; Complexo Agroindustrial e Sistema Agroindustrial – SAG. 

Para se entender melhor tais conceitos, no primeiro caso é primordialmente identificado um 

produto final e a partir dele são encadeadas todas as operações que levaram à sua produção. 

No Complexo Agroindustrial, é inicialmente identificada uma matéria-prima de base para, 

então, apontar os diferentes processos que irão transformá-la em produtos finais distintos. E 

no terceiro caso não há uma associação direta a algum tipo de matéria-prima ou produto final, 

mas, sim, ao conjunto de atividades (atores) que, somadas, darão forma ao fluxo que vai desde 

a produção de insumos (adubos, sementes etc.) até a chegada do produto ao consumidor final. 

Ao analisar um produto dentro de cada um dos conceitos acima apresentados é 

necessário pensar em atividades, processos, níveis, atores e canais de relacionamentos que se 

enquadrem melhor às especificidades daquele. Para isso, as empresas do agronegócio, ao 

reconhecerem que são partes integrantes de um sistema complexo, têm buscado as opções 

estratégicas que mais se adéquam à realidade competitiva a fim de garantir eficiência e 

sobrevivência no ambiente em que atuam.  

Assim, dentre as opções estratégicas das firmas agroindustriais trazidas por Silva e 

Batalha (2008b), destacam-se: (a) a especialização – estratégia que posiciona a empresa em 

um determinado segmento de mercado ou faz com que utilize uma tecnologia diferenciada a 

fim de atender as necessidades específicas dos clientes; (b) a diversificação – estratégia que a 

empresa adota no intuito de fornecer produtos diversificados dentro do mercado que já atua 

ou mesmo em outros mercados; (c) a inovação – estratégia que consiste em aplicar uma 

inovação tecnológica que venha trazer ganhos diferenciais em relação às outras empresas. 

Quanto à diversificação, Souza, Andrade e Teixeira (2010) a segmentam em dois 

tipos: diversificação horizontal e vertical, sendo que a primeira se refere à produção de vários 

produtos diferentes dentro da mesma propriedade, como tomate, pimenta, banana, maracujá 

etc. Já a diversificação vertical, também reconhecida como integração vertical ou 

verticalização da produção, pode ser configurada como um tipo de estratégia diferenciada, 

pois leva a empresa a produzir um insumo necessário à sua produção (verticalização para trás) 

ou beneficiar o produto já existente agregando-lhe valor (verticalização para frente). 

Certo é que a escolha de uma ou a combinação de mais de uma destas opções de 

estratégia deve ser feita de maneira cautelosa, a fim de não prejudicar a harmonia da 

estratégia global da empresa, mas, sim, trazer complementaridade (SILVA; BATALHA. 

2008b). 
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2.4.2 Produção de alimentos orgânicos 

As estratégias descritas estão sendo fortemente adotadas por empresas produtoras de 

alimentos orgânicos, as quais têm se especializado e adquirido novas técnicas de produção 

para suprir um nicho de mercado em expansão (WHITACKER, 2012).  

No Brasil, por fortes influências político-regulatórias, para que esse tipo de empresa 

possa concorrer no mercado e vender seus produtos usando a denominação “orgânico”, é 

necessário que sejam cumpridas as várias determinações indicadas em leis, decretos e 

instruções normativas que investem grande enfoque sobre e a qualidade dos insumos e do 

produto agrícola resultante do processo de produção. 

A Instrução Normativa nº 46, de 06 de outubro de 2011, por exemplo, estabelece que 

os objetivos do sistema orgânico de produção buscam a manutenção das áreas de preservação 

permanente; a recuperação de variedades locais, tradicionais ou crioulas, ameaçadas; a 

atenuação da pressão antrópica sobre os ecossistemas; a regeneração de áreas degradadas; o 

uso racional dos recursos naturais; a melhoria da qualidade de vida e a capacitação continuada 

dos agentes envolvidos em toda a rede de produção orgânica (BRASIL, 2011a). 

Vale também destacar a definição de produção orgânica regulamentada pelo artigo 1º 

da Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003. Nele se considera como  

sistema orgânico de produção agropecuária todo aquele em que se adotam técnicas 

específicas, mediante a otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos 

disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais, tendo por 

objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização dos benefícios 

sociais, a minimização da dependência de energia não renovável, empregando, 

sempre que possível, métodos culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição 

ao uso de materiais sintéticos, a eliminação do uso de organismos geneticamente 

modificados e radiações ionizantes, em qualquer fase do processo de produção, 

processamento, armazenamento, distribuição e comercialização, e a proteção do 

meio ambiente (BRASIL, 2003) 

Destarte, como a ênfase do produto orgânico (processado ou in natura) recai 

principalmente sobre as práticas agrícolas adotadas, Souza e Alcântara (2007, p. 332) definem 

a agricultura orgânica como “um sistema de produção agrícola que engloba práticas 

alternativas de produção em relação à agricultura convencional, excluindo-se o uso de 

fertilizantes químicos solúveis e defensivos sintéticos, conhecidos como agrotóxicos”. A 

propósito, vale resaltar a colocação feita por Buainain e Batalha (2007, p. 13) ao indicar que 

tais produtos químicos são propriamente “substituídos por práticas culturais que buscam 

estabelecer o equilíbrio ecológico do sistema agrícola”, corroborando a divergência ideológica 

e sistemática entre as duas linhas de pensamento (sistema orgânico X sistema convencional de 

produção). 
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Para Carvalho (2004), a agricultura orgânica aplica à produção agropecuária práticas e 

tecnologias que exaltam as qualidades próprias de cada ecossistema. Assim, o modo como 

está organizada reflete   

atenção especial à manutenção das características físicas e químicas do solo, à 

produção livre de resíduos químicos e rica em micronutrientes, à minimização do 

impacto da ação produtiva do homem sobre o ambiente, às condições de vida dos 

trabalhadores (CARVALHO, 2004, p 193). 

O resultado dessa agricultura sustentável consiste em matérias primas saudáveis e com 

elevada qualidade em termos nutricionais, biológicos e sanitários (Mooz, 2012). Ao serem 

processados, tais insumos (matérias-primas orgânicas) serão transformados em um novo 

produto que possuirá os mesmos atributos acima descritos, porém contará com um maior 

valor à vista do consumidor por se tratar de um produto mais elaborado. 

Em se tratando de uma variedade tão grande de produtos agrícolas existentes, tanto os 

produtores quanto os consumidores têm atentado cada vez mais para a especialização da 

produção e para a preferência por produtos orgânicos, respectivamente. De acordo com o 

Ministério da Saúde, “o mercado para produtos orgânicos vem crescendo principalmente nos 

grandes centros urbanos, apesar dos preços relativos serem, em geral, mais altos” (BRASIL, 

2008a).  

Para que esses produtos cheguem até o consumidor, de acordo com Souza e Alcântara 

(2007), é necessário utilizar canais de comercialização diferenciados, pois se trata de um 

produto também diferenciado. Assim, a disposição adequada e setorializada dos orgânicos no 

ponto de venda faz toda a diferença na hora da compra, pois o consumidor tende a associá-los 

aos demais produtos que estão ao redor. Outra característica importante que influencia a 

compra está relacionada com a verdadeira garantia de que o produto realmente cumpre com 

todos os requisitos da agricultura orgânica e, para isso, foi criado um sistema obrigatório de 

certificação de produtos orgânicos que será estudado melhor no próximo tópico.  
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2.5 CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ORGÂNICOS 

2.5.1 Organismos de Avaliação da Conformidade (certificadoras) 

Para explicar melhor a questão da certificação orgânica, deve-se entender, 

primeiramente, o caráter cogente que ela assume no País
1
. No Brasil, o simples fato de se 

produzir alimentos que atenda a todos os requisitos da agricultura orgânica supracitados, não 

confere ao produtor/empresa a qualificação suficiente para poder vender seus produtos no 

mercado com a denominação “orgânico”. Isso porque a Lei nº 10.831 de 23 de dezembro de 

2003, estabelece em seu artigo 3º que a comercialização de produtos orgânicos somente será 

permitida se estes forem certificados por organismo reconhecido oficialmente. 

A esse respeito, o artigo 19 do decreto nº 6.323 de 27 de dezembro de 2007 institui o 

Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica que é composto por órgãos e 

entidades da administração pública federal e pelos organismos de avaliação da conformidade 

previamente credenciados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 

MAPA. Este mesmo decreto indica em seu artigo 36 que os organismos de avaliação da 

conformidade orgânica – OAC
2
, deverão ser pessoas jurídicas, de direito público ou privado, 

com ou sem fins lucrativos, observando que as pessoas jurídicas de direito público que se 

credenciarem para a avaliação não podem ser também responsáveis por procedimentos de 

fiscalização (BRASIL, 2007). 

Vale indicar que o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica é 

composto pelos Sistemas Participativos de Garantia da Qualidade Orgânica e pela 

Certificação por Auditoria. O primeiro, sistema participativo, trata-se de entidades sociais 

organizadas cujos membros mobilizam ações coletivas para aferir mutuamente a 

conformidade dos produtos, assim um grupo formado pelos membros avalia todos os demais 

para garantir a qualidade orgânica.  

A estrutura básica do Sistema Participativo de Garantia – SPG é composta pelos 

membros e pelo Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade - OPAC, sendo, 

esse, dotado de personalidade jurídica própria, com atribuições e responsabilidades formais 

consignadas em seu estatuto social. O OPAC assume a responsabilidade formal pelas ações 

                                                           
1
 Há aqui uma exceção em relação aos agricultores familiares que se enquadram nos moldes do art. 3º da Lei 

10.831/2003. Segundo o § 1º desse artigo, a certificação é facultativa para os agricultores familiares desde que 

integrem alguma organização de controle social cadastrada nos órgãos fiscalizadores. Estando devidamente 

integrados a tal organismo cadastrado no MAPA e tendo como provar a rastreabilidade de todo o processo 

produtivo, estes agricultores poderão vender seus produtos sem a obrigatoriedade da apresentação do selo de 

certificação. 
2
 Também conhecidos como empresas certificadoras 
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praticadas por todos os membros, cabendo ao referido organismo avaliar, verificar e atestar 

que os produtos daquele conjunto de pessoas estão realmente de acordo com as exigências da 

produção orgânica (BRASIL, 2008b). 

Quanto à Certificação por Auditoria, a forma de avaliação é semelhante a do OPAC, 

porém trata-se de uma terceira parte independente constituída para certificar a conformidade 

dos produtos de qualquer produtor e/ou empresa segundo os padrões de qualidade orgânica. 

Outra diferença em relação aos organismos participativos, diz respeito aos requisitos para o 

credenciamento. Enquanto os OPACs apenas se reportam ao MAPA para fazer o 

credenciamento, as empresas Certificadoras por Auditoria, para que possam exercer as 

atividades de certificação, deverão ser antes acreditadas pelo INMETRO e posteriormente 

credenciadas junto ao Ministério da Agricultura (BRASIL, 2007).  

Na etapa de acreditação, a empresa interessada em se tornar um Organismo de 

Avaliação da Conformidade – OAC deverá dirigir-se à Divisão de Acreditação de 

Organismos de Certificação – Dicor para iniciar o processo, sendo solicitado que preencha e 

entregue uma série de formulários e documentos. Após receber tudo preenchido, o Dicor fará 

um criterioso exame documental, e só então poderá auditar a empresa de acordo com tipo de 

acreditação solicitado. Ao ser conferida a concordância da empresa com as normas 

estabelecidas, será emitido um documento que comprove sua acreditação como Organismo de 

Avaliação da Conformidade Orgânica (INMETRO, 2013). 

Concluído o referido processo de acreditação, o artigo 50 do decreto nº 6.323/2007 

institui que a empresa interessada deverá ser credenciada junto ao Ministério da Agricultura 

devendo, para tanto, apresentar solicitação acompanhada do documento que comprove a 

acreditação, bem como apresentar cadastro das unidades de produção certificadas se já estiver 

atuando na certificação de produtos orgânicos ou declaração de inexistência de projetos 

certificados. A empresa deverá também apresentar o currículo dos inspetores que irão compor 

a equipe de trabalho, sendo que esses deverão estar regularmente inscritos nos seus órgãos de 

classe. Além disso, é necessário obter um parecer da Comissão da Produção Orgânica das 

Unidades da Federação (CPOrg-UF) junto à Superintendência Federal de Agricultura da 

Unidade da Federação em que estiver sediada. Somado a essas exigências, o INMETRO e o 

MAPA deverão compor uma equipe de auditores com o objetivo de verificar se a empresa 

pretendente atende às exigências necessárias (BRASIL, 2007). Vale ressaltar que a realização 

desta auditoria deve ser executada num prazo máximo de 6 meses, conforme estabelece o 

parágrafo 2º do inciso VI do artigo 23 da instrução normativa nº 19 de 28 de maio de 2009. 
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Após acreditada e credenciada, a empresa certificadora estará completamente 

formalizada e apta para exercer auditorias em propriedades rurais e indústrias que solicitarem 

a certificação de seus produtos. Porém, de acordo com a IN 19/2009 a certificadora poderá ter 

seu credenciamento cancelado pelo MAPA, caso fique por um período superior a um ano sem 

exercer a atividade de certificação, devendo ser o INMETRO comunicado sobre tal fato para 

tomar as providências quanto ao cancelamento da acreditação. 

Além disso, existem dois outros casos em que o INMETRO poderá cancelar a 

acreditação da empresa: no primeiro quando for constatado o descumprimento das obrigações 

assumidas e no segundo quando verificado o comprometimento do sistema da qualidade e da 

credibilidade das atividades relacionadas à acreditação (INMETRO, 2013). Nesse caso, a 

empresa perderá a sua acreditação e o INMETRO comunicará o fato ao MAPA para que este 

efetue o descredenciamento (BRASIL, 2009a). 

Em 2013, constam cadastrados no site do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, cinco organismos Participativos (ABIO; ANC; Rede Ecovida; ABD; 

Sindiorgânicos – DF) e oito agências de Certificação por Auditoria (ECOCERT BRASIL; 

IBD Certificações; Tecpar; IMO; OIA; INT; CHÃO VIVO; IMA), conforme listas 

apresentadas no Anexo I. 

Considerando-se a referida listagem de instituições cadastradas, a empresa MamaGê 

optou pela certificação por auditoria concedida pela ECOCERT BRASIL, por tratar-se de 

uma certificadora de amplo reconhecimento nacional e internacional.  

2.5.2 ECOCERT BRASIL: Certificação por Auditoria
3
 

Constituída em 2001, com sede inicial na cidade de Porto Alegre, a ECOCERT 

BRASIL surgiu da necessidade de alguns produtores familiares do Rio Grande do Sul em 

certificar a produção de soja orgânica negociada com cooperativas francesas. Como esses 

agricultores franceses já eram cooperados da ECOCERT foi sugerido que os colegas 

brasileiros usassem a mesma certificadora de modo que suas transações comerciais fossem 

facilitadas. Foi então que a ECOCERT S.A. propôs criar uma certificadora brasileira ligada à 

rede, passando a certificar produtos tanto para o mercado interno quanto para os principais 

mercados mundiais.  

                                                           
3
 As informações para elaboração deste tópico foram extraídas da página oficial da ECOCERT BRASIL, com 

acesso em outubro de 2013. 
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Para desenvolver suas atividades internas a ECOCERT é acreditada pelo INMETRO e 

credenciada junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, já em relação às 

suas atividades no âmbito internacional, é acreditada segundo a ISO 65, trazendo aos 

brasileiros a oportunidade de poderem certificar produtos orgânicos para exportação. Além 

disso, na condição de sitio crítico, a ECOCERT é também auditada pelo Comité Français 

d’accréditation – COFRAC, órgão acreditador francês, membro do International Accreditation 

Forum – IAF. 

Atualmente a ECOCERT certifica mais de 5.000 empresas e 80.000 produtores em 

várias partes do mundo, e organiza cerca de 800 processos de importação de produtos 

orgânicos no mercado europeu. No Brasil essa certificadora inspeciona aproximadamente 

3.200 produtores dentre agricultores e extrativistas. 

No decorrer de seu trabalho tal certificadora não recebe doações, não cobra 

porcentagens nem possui qualquer tipo de envolvimento com a prestação de assistência 

técnica ou com a comercialização de produtos certificados, o que assegura sua total 

independência. Assim, o tratamento dispensado a todos os seus clientes é equitativo, baseado 

no estrito cumprimento dos regulamentos da agricultura orgânica e regras de acreditação, o 

assegurando também a sua imparcialidade. 

Vale destacar que a ECOCERT BRASIL possui como políticas e diretrizes: promover 

valores éticos entre as partes envolvidas: integridade, honestidade, lealdade e imparcialidade; 

promover o respeito ao meio ambiente: visto que a produção de alimentos influencia o bem 

estar das pessoas e depende da água, luz, solo, biodiversidade e recursos naturais; promover o 

respeito aos seres humanos, tendo em vista as diferenças físicas, comportamentos, ideias, 

origens e direitos fundamentais, a empresa preza pela solidariedade, responsabilidade e 

confiança no outro; estabelecer coerência entre palavra e ação. 

2.5.3 O selo SisOrg e rotulagem dos produtos voltados para o mercado interno 

Como observado, o funcionamento dos Organismos de Avaliação da Conformidade é 

representado pelas visitas às empresas rurais com o propósito de identificar e validar (ou não) 

as práticas de manejo e gestão aplicadas. Havendo o cumprimento dos requisitos indicados 

nos instrumentos legais, a certificadora deverá emitir um documento que comprove que os 

produtos e processos da empresa estão verdadeiramente aptos a serem comercializados em um 

mercado diferenciado. Já para que o consumidor reconheça o produto orgânico, o Decreto nº 

6.323/2007; a Instrução Normativa nº 19, de 28 de maio de 2009 e a Instrução Normativa nº 
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50, de 5 de novembro de 2009 estabelecem as condições para o uso do selo oficial brasileiro 

de garantia da conformidade orgânica, mais conhecido como SisOrg, nos rótulos dos produtos 

distribuídos em todo o território nacional (BRASIL, 2007; BRASIL, 2009a; BRASIL, 2009b). 

Assim, a certificação que transmite a garantia do controle de qualidade orgânica, na 

visão imediata do consumidor, é apresentada sob a forma de um selo ou impresso na 

embalagem do produto (SOUZA, 2004). Tendo em vista que o Sistema Brasileiro de 

Avaliação da Conformidade Orgânica é integrado pelos Sistemas Participativos de Garantia 

da Qualidade Orgânica e pela Certificação por Auditoria, o MAPA estabelece os modelos 

gráficos do selo, podendo ser editados nos formatos colorido (preto e verde), preto e cinza e 

somente preto, conforme anexos da Instrução Normativa nº 50, de 5 de novembro de 2009 

(BRASIL, 2009b). A Figura 3 apresenta o modelo mais comum utilizado nos rótulos dos 

produtos. 

 
Figura 3 - Modelos de selo de garantia e conformidade da qualidade orgânica do sistema 

SisOrg para Sistemas Participativos (A) e para Certificação por Auditoria (B). 

Fonte: Manual de aplicação do selo oficial para produtos orgânicos. (BRASIL, 2009c) 

No caso dos produtos processados, a Instrução Normativa 19, de 28 de maio de 2009 

estabelece que cada rótulo deve conter as informações da unidade de produção (no mínimo: 

endereço, CNPJ ou CPF, nome da empresa produtora), bem como as indicações nutricionais e 

de ingredientes usados o processo de fabricação, conforme se vê na Figura 4. 

 
Figura 4 - Uso de ingredientes não orgânicos em produtos processados. 

Fonte: Adaptado de Produtos orgânicos: o olho do consumidor (BRASIL, 2009d) 
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Essa Figura 4 ilustra os dizeres da IN 19/2009 a qual regulamenta que um produto 

para ser considerado “orgânico” deverá ter 95% ou mais de ingredientes orgânicos de 

procedência comprovada, sendo identificados nos rótulos os ingredientes não orgânicos e 

datados os dizeres “Produto Orgânico” ou simplesmente “Orgânico”. Se um produto possuir 

70% a 95% de ingredientes orgânicos, os rótulos deverão apresentar os dizeres: “Produto com 

Ingredientes Orgânicos”, porém, os produtos com menos de 70% de ingredientes orgânicos 

não poderão conter expressões relativas à qualidade orgânica (BRASIL, 2009a). 

2.5.4 Critérios para a certificação da agricultura orgânica 

Quando uma empresa rural e/ou produtor rural decidem produzir segundo os métodos 

da agricultura orgânica, a primeira recomendação é que seja feito o levantamento de toda a 

legislação pertinente a esse tema, como um primeiro contato com os novos métodos a serem 

adotados. Em seguida, é indicado que se associe a uma agência certificadora devidamente 

acreditada e credenciada
4
. A partir de então, segundo Souza (2004, p. 185), a certificadora 

passa a fazer visitas periódicas de inspeção  

na unidade de produção agrícola, quando o produto é comercializado ‘in natura’, e 

também nas unidades de processamento, quando o produto for processado, e de 

comercialização no caso de entrepostos. As inspeções podem tanto ser programadas, 

com o conhecimento do produtor, como aleatórias, ou seja, sem o seu conhecimento 

prévio. 

Tais indicações sobre as auditorias estão detalhadamente descritas na seção II da 

Instrução Normativa nº 19 de 28 de maio de 2009, a qual começa instituindo às agências 

certificadoras a elaboração de manuais de procedimentos que contemplem todas as etapas e 

registros para o processo de certificação. Em seguida, são indicadas as responsabilidades 

assumidas pelos produtores e como deve ocorrer o fluxo de informações entre as partes 

envolvidas. Vale ressaltar a importância que o referido regulamento dá ao controle dos 

registros e documentos
5
 e como as auditorias e inspeções deverão proceder. Por fim, após 

cada visita de inspeção/auditoria, deverão ser elaborados relatórios que avaliem as práticas 

relacionadas à produção orgânica vistoriada, sendo listadas as observações e relatos das 

possíveis inconformidades notadas pelo inspetor (BRASIL, 2009a).  

                                                           
4
 Este trabalho terá como enfoque as empresas de certificação por auditoria. 

5
 Quanto à relevância dada ao controle de registros e documentos, entende-se que, quando feito pelas 

certificadoras, o histórico bem como as inconformidades e indicações de melhoria apontadas nas inspeções 

refletem a evolução da propriedade auditada em relação à produção orgânica; já quando feito pelos proprietários, 

os registros e documentos garantirão um maior controle sobre as ações práticas e consequentemente melhores 

decisões gerenciais poderão ser tomadas.  
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Para Souza (2004) após cada visita, a certificadora determinará um prazo para que as 

providências sejam tomadas e poderá até recomendar que o produtor contrate assistência 

técnica de consultores que lhes deem as orientações necessárias para que a produção se alinhe 

com os requisitos e planos exigidos.  

Tais requisitos são descritos pela Instrução Normativa nº 46 de 06 de outubro de 2011, 

a qual também dispõe sobre o Plano de Manejo Orgânico – PMO, considerado como uma 

forma eficiente de traçar o caminho da produção, desde a compra dos insumos até a obtenção 

do produto final desejado (BRASIL, 2011a). De acordo com o capítulo III da aludida IN 46, o 

PMO deverá contemplar: (a) o histórico de utilização da área; (b) a questão da manutenção ou 

incremento da biodiversidade; (c) o manejo de resíduos; (d) a conservação do solo e da água; 

(e) manejo fitossanitário, material de propagação, instalação e nutrição vegetal; (f) 

procedimentos para pós-produção, envase, armazenamento, processamento, transporte e 

comercialização; (g) medidas para prevenção e mitigação de riscos de contaminação externa, 

inclusive Organismos Geneticamente Modificados e derivados; (h) procedimentos que 

contemplem a aplicação das boas práticas de produção; (i) as inter-relações ambientais, 

econômicas e sociais; (j) a ocupação da unidade de produção considerando os aspectos 

ambientais; (k) ações que visem evitar contaminações internas e externas tais como medidas 

de proteção em relação às fontes de contaminantes para áreas limítrofes com unidades de 

produção convencionais e o controle da qualidade da água dentro da unidade de produção por 

meio de análises para verificação da contaminação química e biológica (BRASIL, 2011a). 

Outra questão levantada no manejo produtivo diz respeito à rastreabilidade de todas as 

operações. De acordo com o Caderno do Plano de Manejo (BRASIL, 2011b, p. 26) esse termo 

remete à capacidade de “identificar exatamente onde, quando e por quem o produto foi 

produzido” mostrando o rastro de todas as atividades até que o produto chegue ao consumidor 

final. 

Para isso, um sistema de rastreabilidade deve manter registros que permitam 

“controlar e monitorar todas as movimentações nas unidades, de entrada e saída, a fim de 

atingir um produto de qualidade e com origem garantida” (MARTINS, 2008, p. 549).  

Assim, ao propor um modelo de referência para a rastreabilidade da produção 

orgânica, Pinheiro e Bittencourt (2010) apresentam a análise das cinco principais variáveis 

atreladas à identificação para rastreio do produto, conforme a Figura 5. 
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Figura 5 - Rastreabilidade para produtos orgânicos e suas variáveis. 

Fonte: Pinheiro e Bittencourt (2010, p. 4) 

A primeira delas, “identificação das informações” diz respeito ao acúmulo de 

informações importantes para a produção, como datas de plantio e colheita, aplicação dos 

insumos, matéria prima utilizada etc. Quanto às “melhorias de processo”, busca-se identificar 

os erros, tais como uso excessivo de insumos e listagem dos insumos que não surtiram o 

efeito desejado, e gerar respostas que não permita que aconteçam novamente. Já a “segurança 

e qualidade alimentar” está pautada na garantia de um produto de confiança, mediante os 

registros feitos ao longo da produção que comprovem tal característica. A quarta variável 

“diretrizes da agricultura orgânica” une todas as demais, pois considera todos os aspectos 

referentes à agricultura orgânica. Por fim, a “comunicação” determina o tipo ideal de processo 

a ser aplicado em determinada fase da produção. 

Em resumo, o modelo proposto por Pinheiro e Bittencourt (2010) frisa a necessidade 

de arquivamento de documentos e registros feitos ao longo do processo produtivo, pois esses 

são as principais informações que a propriedade possui para atestar a concordância com as 

diretrizes da agricultura orgânica. Além disso, o processo de produção deve ser 

continuamente melhorado de modo que traga maior segurança e qualidade alimentar, e cada 

alteração de melhoria no processo deverá ser comunicada à agência certificadora para que 

haja controle e transparência. 

Para essas mesmas autoras, o processo de descrição da trajetória de um produto 

começa na elaboração do croqui da propriedade a fim de se ter uma indicação visual de todas 

as áreas. Depois de elaborado, o produtor poderá escalonar a produção de acordo com cada 

área, com o histórico do plantio e com as análises técnicas. Assim, cada atividade de produção 

que a propriedade comporta deverá depreender as rastreabilidades dos fornecedores, dos 

processos, fitossanitárias e, por fim, do produto. É a partir do registro destes parâmetros, que a 

propriedade poderá traduzir todo o seu conhecimento tácito em um sistema que facilita e 

sustenta a avaliação da conformidade orgânica. 
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2.5.5 ECOCERT BRASIL: Passo a passo para a certificação 

Conforme apontado anteriormente, a IN 19, de 28 de maio de 2009, em seu artigo 29 

torna obrigatório às empresas certificadoras a elaboração de manuais de procedimentos que 

contemplem todas as etapas do processo de certificação, desde a análise da solicitação inicial 

até a certificação final. Contemplando essa exigência normativa, a ECOCERT BRASIL 

elaborou um guia de certificação também conhecido como Manual do Operador no qual é 

detalhado o passo a passo da solicitação, inspeção e certificação, como se vê na Figura 6. 

 
Figura 6 - Fluxograma do processo de certificação da ECOCERT BRASIL. 

Fonte: Guia de certificação BR ECOCERT BRASIL: manual do operador. (ECOCERT BRASIL, 2013) 
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O entendimento deste fluxo apresentado na Figura 6 é simples. De acordo com a 

ECOCERT BRASIL (2013) primeiramente deve-se entender como “operador”, a empresa que 

requere os serviços da certificadora
6
. Este operador ao decidir por certificar seus produtos, 

deve entrar em contato com a certificadora, a qual lhe enviará uma ficha cadastral a ser 

preenchida de acordo com a atividade de produção, processamento e/ou distribuição que 

queira certificar. A partir dos dados inseridos nesta ficha, o operador já poderá também fazer 

um cálculo estimado dos custos que o processo de certificação irá incorrer, mas ainda deverá 

esperar a aprovação de seu escopo por parte da certificadora.  

Ao receber a ficha cadastral, a ECOCERT BRASIL deve fazer uma análise dos dados 

e se esses não estiverem em consonância com as leis vigentes ou houver impossibilidade de 

acesso físico à propriedade, o pedido é indeferido. Porém se o cadastro estiver conforme, a 

certificadora tratará de enviar o orçamento referente às visitas, de inspeção, certificação e 

possíveis análises que venham ocorrer, bem como um termo indicando as condições técnicas 

que a serem observadas ao longo das fases para a certificação. Ao receber esses papéis, o 

operador deve assiná-los, efetuar o pagamento total ou parcial dos custos discriminados e a 

ECOCERT BRASIL designará pessoal competente para cuidar das demais etapas do 

processo.  

Em seguida, é enviado ao operador um modelo de Plano de Manejo Orgânico no qual 

devem ser descritas todas as técnicas desempenhadas na propriedade. Assim, quando a 

certificadora for analisar o PMO, poderá ainda solicitar informações complementares ao 

operador, devendo este esclarecê-las prontamente.  

Após essa etapa de análise prévia do planejamento da produção, a ECOCERT 

BRASIL deve marcar uma visita de inspeção, sendo enviada, com antecedência, ao operador 

a listagem dos documentos que o inspetor há de requisitar – assim aquele já pode organizar 

suas pastas e deixar tudo a postos para a visita.  Passa-se, então, para a fase da 

inspeção/auditoria
7
 no local de produção, sendo realisadas visitas nas lavouras, locais de 

processamento, estocagem, expedição e comercialização, conforme seja o porte da empresa 

solicitante. Caso necessário, o inspetor pode coletar amostras do produto final ou mesmo do 

solo, folhas, insumos, água etc. envolvidos no processo de produção, sendo enviadas a algum 

laboratório credenciado.  

                                                           
6
 É valido lembrar que a pessoa física também poderá solicitar estes serviços. 

7
 Eventualmente, as inspeções também poderão ser realizadas por especialistas do INMETRO e do MAPA. 
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Ao fim de cada visita, o inspetor deve emitir um relatório listando suas conclusões, 

sendo esse um documento sigiloso que só pode ser acessado pelo operador e pela 

certificadora.  

Na etapa seguinte, o responsável pela certificação deve revisar as informações do 

relatório de inspeção, pautando o enquadramento da propriedade em função do regulamento e 

grade de sansões estipuladas. Nos casos em que o operador recebe uma avaliação positiva por 

parte do inspetor, a revisão de relatório identifica o cumprimento das normas, dando 

sequencia à emissão do certificado de conformidade orgânica aos produtos que compõe o 

escopo auditado.  

Já nos casos de registros de não-conformidades nas inspeções, cada uma delas deverão 

ser claramente elencadas na Notificação de Revisão de Relatório, sendo solicitado que o 

operador dê uma resposta (correção ao procedimento inconforme) dentro do prazo 

estabelecido. Se o operador não se manifestar dentro deste prazo, a ECOCERT BRASIL deve 

emitir uma notificação por escrito anunciando a proposta de desclassificação/suspensão da 

certificação, mas se as ações corretivas esperadas forem feitas dentro do tempo especificado, a 

certificadora deve legitimá-las e conceder o certificado, cuja validade é de doze meses 

contados a partir da data da sua emissão. Lembra-se ainda que a renovação do certificado 

deve ser iniciada 2 meses antes do seu vencimento, a fim de evitar que o produtor venda os 

produtos com a certificação inválida. 

2.5.6 Sistema de Gestão da Qualidade aplicado à produção orgânica certificada 

Tendo em vista os requisitos estabelecidos pela certificadora, faz-se importante a 

implantação de um sistema que gerencie a produção orgânica a fim de conferir-lhe qualidade 

e uniformidade. Neste âmbito, traz-se à tona o conceito de Gerenciamento da Qualidade, 

como sendo um mecanismo capaz de 

melhorar continuamente a produtividade em cada nível de operação e em cada área 

funcional de uma organização [...] combinando técnicas fundamentais de 

administração, esforços de melhorias existentes e inovadoras e técnicas especiais 

para aperfeiçoar continuamente todos os processos (BROCKA; BROCKA, 1994, p. 

3). 

Em relação a esses processos empresariais, Araújo (2011, p. 25) apresenta-os como 

sendo a “sequencia de atividades que segue um cronograma preestabelecido, em que os 

recursos envolvidos e o ponto almejado se apresentam de forma simples e nítida”. Outra 

definição é exposta por Adair e Murray (1996, p.27), que entendem o “processo como uma 

série de tarefas ou etapas que recebem insumos (materiais, informações, pessoas, máquinas, 
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métodos) e geram produtos (produto físico, informação, serviço), usados para fins específicos 

por seu receptor”. Assim, é evidente que os dois conceitos apresentados, remetem à estrutura 

sistêmica das organizações, cujo enfoque descreve os processos como sendo a transformação 

de inputs em outputs na forma de produtos que atendam as necessidades e desejos dos clientes 

(CARAVANTES; CARAVANTES; BJUR, 1997).  

Ocorre que para um melhor controle da qualidade
8
, cada indivíduo que integra a 

organização necessitará ter a sua função bem definida
9
, a fim de desempenhar com precisão as 

atividades (rotinas de trabalho) que lhe são atribuídas dentro de um processo (CAMPOS, 

1992b). Para o autor, os padrões são considerados instrumentos básicos de gerenciamento das 

rotinas, pois indicam “a meta (fim) e os procedimentos (meios) para execução dos trabalhos, 

de tal maneira que cada um tenha condições de assumir a responsabilidade pelos resultados de 

seu trabalho” (CAMPOS, 2004, p. 51). 

 Para Cerqueira Neto (1991), a gestão voltada para o controle da qualidade deverá 

tratar do estabelecimento de padrões de produção que culminem em uma avaliação clara da 

conformidade dos produtos e, caso se perceba que tais padrões encontram-se ultrapassados 

outros novos deverão ser criados por meio de planejamento consistente e aprofundado sobre 

as melhorias almejadas.  

Assim, dados os padrões gerais estabelecidos pela certificadora, entende-se que a 

empresa deverá criar estratégias (como fazer) de padronização de suas operações, tornando 

possível e fácil a avaliação da conformidade de seus produtos com as regras que balizam a 

produção orgânica. Além disso, dada a dinâmica organizacional (LIMA; BRESSAN, 2003), 

alguns processos certamente precisarão ser redesenhados (ADAIR; MURRAY, 1996)  a fim 

de melhorar o desempenho da empresa para a realização de seus objetivos. 

Esse redesenho de processos é apresentado de forma didática por Ballé (1997 apud 

Cury, 2009, p. 330-334). Para o referido autor, no primeiro passo (para o redesenho) a 

empresa deve se colocar no lugar do cliente, fazendo a encomenda do produto a fim de 

compreender melhor as expectativas (o que se espera) sobre esse. No segundo passo deve ser 

feito um esboço da sequencia do processo, estabelecendo as rotas, as equipes e a noção 

temporal desde o pedido até a entrega do produto final, sendo, também, analisados todos os 

registros (formulários) que cada área já possui e/ou demanda.  

                                                           
8
 tanto dos produtos como do comportamento interno da empresa 

9
 dentro dos níveis de autoridade e responsabilidade da estrutura organizacional. 
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Em seguida, após o entendimento do processo, o mesmo deverá ser mapeado com a 

colaboração de membros relevantes da equipe que compõe cada uma das etapas. Para a 

criação deste mapa, todos os indivíduos deverão interagir anotando suas operações em post-its 

que ao serem organizados formarão visualmente um fluxo (e de acordo com a cor do post-it 

utilizado, saber-se-á as entradas, saídas e problemas identificados no processo). Após o 

mapeamento, parte-se para o redesenho, buscando-se eliminar tarefas desnecessárias e inserir 

métodos que otimizem o trabalho. O próximo passo consiste em apresentar o “novo processo” 

às partes envolvidas e solicitar comentários a respeito, seguindo, então para a última fase 

(implantação e padronização), que é fundamentada em um plano de ação para 

acompanhamento gerencial da coerência do processo e, paralelamente, serão usados 

métodos/ferramentas para controle das operações (BALLÉ, 1997 apud Cury, 2009, p. 330-

334).   

Essa lógica do redesenho também vale para estágios iniciais de implantação de um 

sistema de controle da qualidade em qualquer organização. A partir da identificação de cada 

produto é possível desenrolar o processo detalhado de sua produção, bem como os 

procedimentos que as atividades terão de seguir. Nesse âmbito, é também importante envolver 

todos os colaboradores na montagem do mapa de processo para depois serem propostas 

melhorias e, finalmente implantar de modo formal e padronizado procedimentos que antes 

eram realizados empiricamente ou com baixa eficiência.  

De acordo com Colenghi (2003) essa formalização já é retratada na própria estrutura 

de documentação de procedimentos. Para o autor, esse instrumento gerencial que orienta e 

disciplina as atividades em nível operacional, deve conter (a) um cabeçalho com logo marca, 

código de identificação e nome do documento, data, paginação e assunto; (b) um conteúdo 

básico que expresse os objetivos, (c) o âmbito de aplicação, (d) a fundamentação legal, (e) os 

conceitos básicos, (f) as regras de execução das atividades e (g) uma apresentação breve das 

funções das unidades ou pessoas responsáveis pela execução. 

Ocorre que, como se vê na Figura 7, há uma hierarquia de documentos da qualidade, 

sendo que o Manual da Qualidade descreve o sistema de gestão da qualidade da empresa de 

uma forma geral, ambientando o colaborador quanto aos processos e suas interações, a fim de 

que entenda o funcionamento organizacional como uma rede interligada de processos que 

possui uma sequencia de entradas e saídas monitoradas por meio de documentos (PIRES, 

2007). 
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Figura 7 - Hierarquia típica da documentação do sistema de gestão da qualidade. 

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ISO 10013:2002 

Segundo a ISO 10013:2002, os procedimentos e instruções de trabalho são escritos 

antes do Manual da Qualidade, mas posicionados hierarquicamente abaixo desse. Vale 

ressaltar que os procedimentos devem conter “todas as informações necessárias ao bom 

desempenho das tarefas” (CAMPOS, 1992a, p. 61). Após esses, compondo a base da 

pirâmide, estão os formulários, as especificações técnicas, os registros, os documentos 

externos e as instruções de trabalho – ITs, sendo essas últimas definidas pela, ISO 

10013:2002, como a descrição detalhada de execução de uma tarefa. Entende-se, portanto, 

que os procedimentos podem descrever atividades comuns a diferentes funções, porém, as ITs 

são ligadas a uma função específica. 

Em relação aos formulários, a ISO 10013:2002 indica serem documentos que possuem 

campos a preencher de modo que ao se inserir dados específicos, tornam-se registros
10

 úteis e, 

portanto, requeridos pelo sistema de gestão da qualidade. Para Cury (2009, p. 371) o 

formulário configura “um excelente veículo de transmissão das informações que se tornam 

indispensáveis para o planejamento, execução e controle das diferentes atividades 

desenvolvidas”. Para Oliveira (2007) a geração de formulários está ligada à sobrevivência da 

empresa, visto que essa depende muito dos dados e informações obtidos dos registros. Deste 

modo, o autor é categórico em relação à clareza, formato e conteúdo dos formulários, os quais 

repercutem sobre todo o sistema empresarial e por isso devem ser controlados 

criteriosamente. 

Assim, dada a repercussão dos documentos da qualidade no nível global de gerência 

da empresa, Pires (2007) ressalta que devem ser evitadas as sobreposições de seus conteúdos, 

sendo igualmente importante inserir em cada um desses, uma codificação/referência que dê a 

                                                           
10

 De acordo com a ISO/TR 10013, um formulário somente torna-se um registro quando dados são inseridos. 
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indicação necessária às fases do ciclo de produção. Além disso, o autor atrela a necessidade 

de identificação dos documentos com o tratamento da informação no âmbito interno da 

empresa, de modo que se permita encontrar o lócus de alguma inconformidade ou mesmo “as 

máquinas, os operadores, os procedimentos e instruções de operações e teste utilizadas” 

(PIRES, 2007, p. 110). 

Destarte, o controle da qualidade é feito mediante cumprimento dos requisitos 

estabelecidos por esses documentos, e no caso de alguma falha, ações corretivas devem estar 

devidamente discriminadas nos procedimentos a fim de que o problema seja racionalmente 

solucionado e não repita mais (ABNT ISO 9000, 2005).   
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3 METODOLOGIA 

A presente pesquisa pautou-se no método qualitativo que, para Denzin e Lincoln 

(2006, p. 23), “ressalta a natureza socialmente construída da realidade”, colocando destaque 

sobre “as qualidades das entidades e dos processos e os significados que não são examinados 

e medidos experimentalmente em termos de quantidade, volume, intensidade ou freqüência”. 

Strauss e Corbin (2008) corroboram com essa ideia e afirmam que a análise qualitativa é 

configurada como um processo não-matémático de interpretação que relaciona e sistematiza 

as informações obtidas em entrevistas, observações, documentos e/ou gravações, a fim de 

criar um esquema explanatório teórico. Assim, vê-se a importância do pesquisador sair ao 

encontro dessas informações, observando e registrando todos os acontecimentos relevantes 

para posterior análise interpretativa. Quanto a isso, Creswel (2007) detalha, além da 

observação, mais três tipos básicos de procedimentos de coleta de dados a serem empregados 

na pesquisa qualitativa sendo: (a) entrevistas – que servem para extrair opiniões e visões das 

pessoas que integram a organização; (b) coleta de informações em documentos – que podem 

ser públicos (tais como atas de reunião e relatórios oficiais) ou privados (emails e registros 

pessoais, por exemplo); (c) coleta de informações advindas de material de áudio e/ou visual – 

como as fotografias e os vídeos institucionais. 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

Para a classificação do tipo de pesquisa, a taxionomia apresentada por Vergara (2010), 

a caracteriza em relação a dois critérios: 

3.1.1 Quanto aos fins 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, por ser “realizada em área na qual há pouco 

conhecimento acumulado e sistematizado” (VERGARA, 2010, p. 42). Vale ressaltar que para 

Gil (2006; 2002), esse tipo de pesquisa busca apresentar uma visão mais aproximada entre o 

problema e o fato ocorrido considerando os mais variados aspectos que os permeiam. A partir 

disso, busca-se “desenvolver, esclarecer e modificar ideias tendo em vista a formulação de 

problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores” (GIL, 2006).  

Assim, tendo em vista que a empresa analisada ainda não possui uma sistematização 

completa de seus procedimentos e registros, a presente pesquisa trabalhou sobre a proposta de 

implantação de um sistema de gestão da qualidade que contemple os requisitos da produção 

orgânica, conforme legislação específica. 
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3.1.2 Quanto aos meios 

Trata-se de pesquisa documental, bibliográfica e de campo (VERGARA, 2010). 

Documental porque foram acessados documentos internos da empresa para levantamento dos 

registros de produção e relatórios de auditorias, sendo também analisadas todas as legislações 

referentes à produção orgânica. Bibliográfica, para dar fundamentação teórico-metodológica 

aos seguintes assuntos: estrutura e métodos organizacionais, empresa rural, produção 

orgânica, requisitos para a certificação orgânica por auditoria e sistemas gestão da qualidade. 

Por fim, a pesquisa também será de campo, porque coletará dados primários com os 

proprietários e colaboradores da empresa mediante entrevistas semi-estruturadas e informais. 

Para Gil (2002) há dois grandes grupos que delineiam os procedimentos adotados para 

a coleta de dados. No primeiro, conhecido como “fontes de papel”, encontram-se as pesquisas 

bibliográficas e documentais, já no segundo delineamento, encontram-se os dados fornecidos 

por pessoas. Assim, esse autor entende como bibliográfica toda pesquisa constituída com base 

em material já elaborado, incluindo-se as leituras de periódicos, livros e impressos diversos. 

Quanto à pesquisa documental, sua distinção em relação aos materiais bibliográficos é feita 

segundo a natureza das fontes, uma vez que os documentos não são elaborados com vistas a 

um tratamento analítico por parte de seus autores. Por último, a pesquisa de campo cujos 

dados são fornecidos por pessoas, trata-se de um método onde se busca identificar as 

características dos componentes do grupo em análise, viabilizando a percepção de como cada 

um deles interage com a realidade posta em questão. 

3.1.3 Participantes da pesquisa 

A pesquisa foi realizada na empresa MamaGê – alimentos orgânicos, com enfoque na 

área de produção agrícola no campo. Para levantamento das informações sobre a empresa e 

sobre as operações e técnicas desenvolvidas, foi realizada entrevista semi-estruturada 

(FRANCO, 2003) com os principais dirigentes, com o especialista em agronomia
11

 e com o 

líder responsável pelo campo. Já para a pesquisa documental (GIL 2002), foi acessada toda a 

documentação interna referente às certificações anteriores sendo parametrizados os pontos 

principais que estivessem relacionados com a área campo. 

  

                                                           
11

 Consultor externo que visita a propriedade mensalmente, apresentando diagnósticos e formulando soluções 

com vistas à melhoria contínua da produção agrícola da empresa. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

4.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

Criada em 2012, a empresa MamaGê atua no ramo de produção de produtos 

orgânicos. Em sua chácara situada no Capão Seco – Paranoá – DF, essa produz tomates em 

estufas, pimenta malagueta, maracujá, manjericão, tangerina, mamão, além de outros 

produtos, sendo beneficiados na mesma propriedade. São obtidos como produtos finais: 

tomate seco em conserva; patê de tomate seco; molho de tomate tradicional; molho de tomate 

com berinjela; molho de tomate com manjericão; molho de tomate com pimenta; molho de 

pimenta malagueta com mel; pimenta desidratada; molho de maracujá com sementes; calda 

doce de maracujá; farinha da casca do maracujá e calda doce de tangerina. Tanto os produtos 

in natura quanto os processados são certificados pela ECOCERT BRASIL, sendo feitas 

auditorias anuais para revalidação do certificado de conformidade orgânica. 

A empresa é, portanto, dividida em três áreas: campo, fábrica e escritório, sendo que o 

presente trabalho tem como foco as atividades agrícolas realizadas na área “campo” da 

empresa. Tendo em vista a necessidade de padronização da produção agrícola orgânica para 

cumprimento das diretrizes dispostas no Plano de Manejo, o estudo voltar-se-á para a 

elaboração de procedimentos que direcionem as atividades operacionais. 

4.1.1 Histórico 

Plantar e colher produtos orgânicos é uma tradição na vida dos donos da MamaGê. A 

história deste empreendimento remonta os tempos de infância de Lívia Barros, sócia da 

empresa, que se lembra das férias que passava na fazenda de seu avô, em Minas Gerais, e do 

tanto que ele lhe ensinava sobre os tratos de plantio e colheita do café. Mesmo sem ter um 

estudo teórico sobre técnicas de manejo sustentável, seu avô sempre demonstrou extremo 

cuidado com o meio ambiente, mantendo áreas de conservação ambiental e organizando toda 

a produção de forma que provocasse o mínimo possível de impactos negativos sobre o 

ecossistema. Ao ver a profunda experiência do avô e sua grande dedicação empenhada na 

lavoura de café, todos os membros da família sentiram-se motivados a estabelecer também 

uma relação de cuidado e respeito à terra, levando-os a escolher cursos ligados às ciências 

agrárias. No Decorrer de sua trajetória acadêmica, Lívia Barros conhece Thiago Delunardo 

com quem une seus princípios, ideais e sonhos para criar uma empresa pautada no respeito à 

terra e na produção de alimentos orgânicos de qualidade.  
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Em 2008, ao irem para Brasília, o casal encontrou as condições ideais para a 

realização de seus planos, pois a família já possuía terras que estavam paradas, sem produzir, 

há mais de cinco anos. Ao chegarem ao local, buscaram a certificação orgânica concedida 

pela Mokiti Okada – CMO e decidiram produzir, inicialmente, milho, mandioca, maracujá, 

batata doce e banana. Posteriormente, os proprietários investiram seus esforços na 

especialização da produção de tomates orgânicos motivados pelo desafio de ser uma cultura 

complexa que abordaria técnicas mais elaboradas. Tal ação concedeu-lhes, também, a base 

para aprimorar técnicas aplicadas em outras culturas da propriedade, trilhando uma trajetória 

onde a inovação e a aprendizagem caminham de mãos dadas. 

Prezando pela excelência de seus produtos e serviços, no ano de 2010, a empresa 

migrou de certificadora, passando a ser anualmente auditada pela ECOCERT – referência 

nacional e internacional na certificação de produtos orgânicos. 

Tendo em vista a qualidade de sua produção, os proprietários viram que seria melhor 

deixar de vender os alimentos na forma in natura para investir no beneficiamento da matéria 

prima já produzida. Assim, com produtos orgânicos de alto padrão, sendo processados em 

escala industrial e tendo como base uma certificação prestigiada, em 2012 a empresa uniu 

esforços para aproximar seu relacionamento com o mercado consumidor, criando assim, a 

marca Mamagê. A partir de então, a empresa têm proporcionado sabor e saúde às famílias 

brasileiras com seus produtos de qualidade sendo distribuídos em vários Estados do país. 

4.1.2 Missão, Visão, Valores 

Missão 

Produzir e comercializar alimentos orgânicos processados garantindo qualidade, sabor e saúde 

às famílias. Promovendo inovação e sustentabilidade ambiental. 

Visão 

Ser referência em alimentos orgânicos processados e certificados no mercado nacional. 

Valores 

Segurança alimentar; transparência nos negócios; excelência nos produtos e serviços; respeito 

aos nossos colaboradores e clientes; qualidade na fabricação dos nossos produtos; 

empreendedorismo e inovação; comprometimento sócio-ambiental; responsabilidade na 

colheita e no plantio. 
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4.2 CHÁCARA MAMAGÊ 

4.2.1 Lista dos produtos in natura propostos à certificação 

A análise documental realizada para a elaboração deste estudo enfocou o exame dos 

arquivos que auxiliam a compreensão da qualidade no contexto da empresa, dentre os quais se 

destaca o Plano de Manejo Orgânico da propriedade. Esse documento é enviado pela 

ECOCERT BRASIL para que seja previamente preenchido pelo operador, tornando-se um 

dos principais registros que evidencia o estado da propriedade, bem como as entradas e saídas 

utilizadas no processo produtivo. 

Assim, para certificar seus produtos, a empresa Mamagê cumpriu o fluxo indicado na 

Figura 6, sendo enquadrada pela certificadora nos escopos de produção primária vegetal e de 

processamento de produtos de origem vegetal. Além disso, ao receber o PMO para 

preenchimento, o operador discriminou a linha de produtos, a variedade ou nome científico e 

a área cultivada, tendo em vista que, no momento da auditoria, a inspeção é focada nas áreas 

de produção que comportam tais produtos listados.  

Seguindo essas determinações, a empresa MamaGê, por meio de auditoria realizada 

pela ECOCERT BRASIL no ano 2013, recebeu certificação para os produtos listados no 

Quadro 1. 

 
Quadro 1 - Lista dos produtos in natura propostos à certificação 

Fonte: adaptado do Plano de Manejo Orgânico da empresa MamaGê – ano 2013 

Conforme ilustrado no Quadro 1, a área plantada de tomate é menor em relação à 

soma das áreas que comportam a produção de frutas, mandiocas e aromáticas, porém, 

ressalta-se que a maior produção obtida na empresa MamaGê é de tomate, considerado o 

“carro chefe”. Isso é explicado pelo fato dessa olerícola ser produzida em estufas, de modo 

que a tecnologia empregada para seu cultivo tem levado ao aumento da produtividade dos 
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tomateiros. Quanto às demais produções (em áreas e pomares) têm sido potencializadas por 

meio da aplicadas técnicas, tais como a fertirrigação. 

Assim, como não há produção convencional na propriedade da MamaGê, todos os 

produtos atendem aos padrões estipulados pela certificadora, prezando-se pela inovação e 

aplicação de tratos culturais eficientes. 

4.2.2 Infraestrutura da propriedade 

Tendo em vista a produção destes produtos in natura, partiu-se para a compreensão de 

como a propriedade está organizada em sua infraestrutura. Para isso, por meio de observação 

direta livre, na primeira ida à Chácara da empresa, todas as instalações foram visitadas, 

contando-se também com o auxílio visual do croqui como mapa esquemático durante o 

percurso. 

Assim, como se observa na Figura 8, o campo da empresa MamaGê é composto por 

três áreas; seis blocos (estufas); dois pomares; um viveiro; dois galpões; um curral e uma casa 

de bomba. 

 
Figura 8 - Croqui da chácara da empresa MamaGê. 

   Fonte: documentos internos da empresa MamaGê 
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Os locais de produção agrícola compreendem as estufas, as áreas, os pomares e o 

viveiro. Como áreas, entende-se os espaços abertos, ao ar livre, onde são cultivados, 

principalmente, maracujá, banana, mamão, mandioca, pimenta e manjericão. Nos pomares, 

são produzidas a maioria das frutas discriminadas no quadro 3, enquanto o viveiro comporta a 

produção de mudas. Por fim, a propriedade conta com seis estufas representadas no croqui 

como blocos, as quais produzem unicamente tomate do tipo italiano.  

Como infraestrutura de apoio, estão dispostos: dois galpões, sendo um para 

armazenamento de insumos e outro para elaboração de compostos orgânicos; uma casa de 

bomba, na qual é captada a água dos açudes para a irrigação, como também são elaboradas as 

misturas para a fertirrigação; e um curral que em novembro de 2013 foi reativado para criação 

de galinhas (que não constam no escopo da certificação).  

4.3 DOCUMENTOS PARA CONTROLE DA QUALIDADE 

Somando-se a análise documental e o reconhecimento das áreas de produção da 

empresa, o acompanhamento presencial das atividades foi fundamental para compreensão da 

lógica dos processos já desempenhados. Além disso, a aplicação das entrevistas semi-

estruturadas (FRANCO, 2003) com líder da área operacional, com o diretor proprietário e 

com o especialista em agronomia, cooperaram para a união dos conhecimentos e visões das 

pessoas que integram a organização (CRESWEL, 2007). 

Assim, em face das exigências de rastreabilidade da produção (MARTINS, 2008; 

PINHEIRO; BITTENCOURT, 2010) e tendo em vista o acúmulo de conhecimento ao longo 

dos anos, a empresa necessita formalizar suas operações para maior controle das entradas e 

saídas do sistema (ADAIR; MURRAY, 1996; OLIVEIRA, 2007). Para isso propõe-se a 

seguir um modelo de padronização de documentos de controle das atividades, conforme 

diretrizes determinadas pela ECOCERT BRASIL. 

4.3.1 Estrutura dos documentos  

A padronização da estrutura dos documentos da empresa permite que haja a 

uniformidade de leitura em todos os setores de aplicação, garantindo, assim, a qualidade das 

operações (COLENGHI, 2003; PIRES, 2007). Assim, foi elaborado um modelo básico que 

decompõe os documentos em três partes: cabeçalho, corpo de texto e rodapé. 

Partindo-se dessa ideia, propôs-se que os documentos elaborados em toda a empresa 

sigam um padrão de layout que garanta a integridade das informações, segundo instruções da 
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ECOCERT BRASIL. Assim, conforme observa-se no Apêndice B, o cabeçalho deve conter: 

(a) identificação da empresa, com nome e logo marca; (b) código do documento; (c) número 

da versão atual, iniciando a contagem com 00; (d) nome do documento; (e) área de aplicação 

na empresa; (f) local específico da aplicação; (g) fase; (h) nome da variedade de produto; (i) 

responsável pela supervisão do cumprimento das indicações feitas no documento; (j) objetivos 

que se almeja alcançar com a aplicação do documento. 

Já no rodapé devem estar dispostos os nomes do documento e da empresa bem como a 

data de aprovação do mesmo com assinatura do diretor e do responsável pela supervisão de 

aplicação. Vale ainda ressaltar que o corpo de texto dos documentos segue estrutura própria 

conforme será visto a seguir. 

Por fim, deve-se visualizar que os documentos estruturam-se de acordo com a 

delimitação exposta no Quadro 2. 

ÁREA DA EMPRESA Campo 

LOCAL Estufas; áreas; pomares 

FASE Pré-plantio; plantio e manutenção; colheita 

 

 

 

 

ETAPA 

Pré-plantio: adubação verde; coleta de 

amostra de solo; adubação de correção; 

adubação de plantio; preparo final para 

plantio. 

 

Plantio e manutenção: plantio; manutenção 

 

Colheita: colheita; limpeza do local  

VARIEDADE  DE 

PRODUTO 

Tomate, maracujá, mandioca, pimenta, 

tangerina etc, conforme descrito no Quadro 1 

Quadro 2 - Nomenclatura utilizada nos documetos da área "campo" da empresa MamaGê 

 

Como visto, a empresa Mamagê é divida em três áreas: campo, fábrica e escritório, 

sendo que o presente estudo pauta-se apenas na área “campo”. Dentro da estrutura que essa 

possui, há como fazer a divisão em três
12

 locais principais de produção, que são as estufas, as 

áreas e os pomares, possuindo, cada um desses, três fases básicas no ciclo de produtivo: (a) 

pré-plantio; (b) plantio e manutenção das plantas; (c) colheita. Dentro de cada fase são 

delimitadas etapas mais específicas para o controle das operações e, devido às diferenças que 

os produtos possuem em seus tratos culturais, faz-se necessário mencionar a variedade de 

                                                           
12

  Por produzir apenas mudas, o viveiro da empresa possui um modelo específico de procedimento que não será 

abordado nesta pesquisa. 
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produto que o procedimento, instrução ou formulário regula, exceto no caso em que se tenha 

um local específico para a produção de uma só variedade. Tal exceção é aplicada às estufas da 

empresa MamaGê, que produzem apenas tomate italiano, porém, as áreas e pomares podem 

ser ocupados com o plantio de qualquer outra variedade de produto, devendo ser especificada 

na descrição do documento. 

4.4 PROCEDIMENTOS 

Quando um procedimento é elaborado, deve-se levar em consideração a lógica 

sequencial das etapas que o compõe até se obter a entrega final desejada (ARAÚJO, 2011). 

Assim, de acordo com os levantamentos feitos na propriedade da empresa MamaGê, ao longo 

da pesquisa, foram identificadas quatro operações básicas na produção agrícola: pré-plantio; 

plantio; tratos para manutenção (desenvolvimento) das plantas e, por fim, colheita. Tanto 

áreas como estufas e pomares possuem essas operações bem definidas, devendo, então, ser 

formalizadas dentro de um modelo de gestão que facilite o controle da qualidade 

(CERQUEIRA NETO, 1991). 

Conforme o objetivo específico de mapear procedimentos, foram delineados três 

procedimentos: de pré-plantio; de plantio e manutenção; e de colheita. Essa lógica sequencial 

também é empregada no controle dos documentos (ABNT ISO 10013, 2002) os quais 

assumem códigos de identificação que indicam devidamente as fases do ciclo de produção 

bem como os procedimentos, instruções de trabalho e registros que as acompanha (PIRES, 

2007). No modelo proposto à MamaGê, identifica-se a seguinte estrutura de código:  

PC-est-001 

         Número do procedimento 

 Indicação do local específico dentro do campo (estufas, por exemplo) 

       Área de aplicação do procedimento (Procedimento Campo) 

De acordo com a sequencia do procedimento, o número final do código será alterado, 

sendo adotada a identificação 001 para os procedimentos de pré-plantio; 002 para os de 

plantio e manutenção e 003 para os de colheita, valendo a seguinte ressalva: no caso de um 

código da área campo com sequencia superior a 003 ou com referencia a um período do ano, 

trata-se de instrução de trabalho ou formulário comum a todos os procedimentos, como 

observado no Apêndice D. 
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Em relação aos pomares, a sigla do meio muda para “pom” e para as áreas permanece 

o nome “área”, por exemplo: PC-pom-001 (procedimento para a fase de pré-plantio em 

pomares) e PC-área-002 (procedimento de plantio e manutenção em áreas).  

Por fim, ressalta-se que na medida em que o procedimento vai sendo escrito, é útil 

fazer referências a outros documentos (ITs, registros etc) para não torná-lo extenso e 

repetitivo.  

4.4.1 Modelo proposto – estrutura do corpo de texto 

Trazendo o modelo proposto à empresa MamaGê, conforme Apêndice A
13

, o primeiro 

item a compor o documento refere-se à legislação e normas que regem o procedimento, 

deixando-se evidente a importância de seu cumprimento por haver leis que o regulem. Em 

seguida, são apresentados os principais termos e conceitos que foram encontrados ao longo da 

aplicação do procedimento e, adiante, definidas as atribuições dos cargos relacionados.  

Após estes itens, parte-se para a elaboração da lista de materiais necessários seguida 

da descrição sucinta de atividades e, como estratégia de controle, são detalhadamente 

apresentados os métodos de monitoramento das ações empreendidas pelo procedimento, as 

medidas a serem tomadas imediatamente após a detecção de um problema e aquelas a serem 

tomadas em longo prazo para corrigi-lo definitivamente.  

Neste modelo, o item “verificação” indica os métodos de checagem das entradas e 

saídas (OLIVEIRA, 2007), podendo ser indicados registros e fluxos de atividades para 

auxiliar seu cumprimento. Por fim, traz-se a listagem de documentos relacionados, bem como 

as formas de acompanhar as novas versões e a localização de arquivamento. 

Vale observar que essa estrutura é comum a todos os procedimentos elaborados para a 

empresa, e até mesmo o teor de suas informações mantém certas semelhanças, havendo 

somente algumas pequenas diferenças relativas às quantidades, tipos de insumos e outras 

simples particularidades referentes a cada cultura. Desse modo, a lógica utilizada para a 

construção do presente modelo vale como exemplo para a elaboração de procedimentos a 

todas as fases de produção. 

Cabe ainda mencionar que nas entrevistas semi-estruturadas (FRANCO, 2003) 

realizadas com o diretor da empresa, líder operacional do campo e especialista em agronomia, 

foi levantado o fluxo de atividades que compõe cada um dos procedimentos. Em relação ao 

                                                           
13

 Em relação ao documento inserido no apêndice A, ressalta-se que, para segurança das informações técnicas 

fornecidas pela empresa Mamagê, apenas foram dadas as indicações de preenchimento dos campos. 
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procedimento de pré-plantio, foram detectadas as etapas de adubação verde, coleta de 

amostras de solo para análise, correção de solo, adubação para plantio e preparo final do local 

para o plantio, sendo essas etapas comuns a todas as culturas. 

De acordo com o entrevistado 2, “todos os dias as produções nas estufas, áreas e 

pomares devem ser vistoriadas para ver se não tem doenças; para tirar brotos; para aplicar 

pulverização, de acordo com o calendário”. Assim, em relação aos procedimentos de plantio e 

manutenção (código número 002), como há variações nos tratos culturais de cada produto, 

bem como diferenças de procedimentos aplicados em estufas e em lugares abertos, cada 

procedimento foi separado por local. Além disso, no cabeçalho do documento deve estar 

especificada a variedade do produto, visto que um tipo de planta pressupõe o uso de insumos 

específicos que podem não ser indicados para outras. Assim, ao delinear principalmente a 

etapa de manutenção, o procedimento deve comportar a lista de materiais e insumos a serem 

empregados na variedade abordada, bem como a descrição das atividades e medidas/ações 

mais adequadas. 

O último procedimento “colheita” (código número 003) deve comportar duas etapas: 

colheita e limpeza do local, de modo que na primeira sejam especificadas as características 

ideais que os produtos necessitam apresentar para serem colhidos e na etapa seguinte o 

terreno deve ser preparado para que o ciclo se complete e posteriormente seja efetuado um 

novo processo de pré-plantio (código número 001). 

Desse modo, ressalta-se a importância dos procedimentos como instrumentos que 

asseguram o controle da execução das atividades técnicas (PIRES, 2007). Na medida em que 

são aplicados, tem-se a visão clara do processo e a programação dos métodos adequados para 

se maximizar a produção e evitar problemas. Corroborando com essa ideia, o entrevistado 4 

enfatizou que as rotinas dos agricultores devem estar centradas nas ações “para que a planta se 

comporte de acordo com o programado”. Para ele, “existem variáveis fundamentais que 

determinam os processos fisiológicos e biológicos, então se o produtor conseguir lidar com os 

indicadores e agir precisamente sobre a planta, é lógico e matematicamente comprovado que a 

produção agrícola terá um bom resultado”. 
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4.5 INSTRUÇÕES DE TRABALHO 

Tendo como base os procedimentos definidos, é importante padronizar as rotinas de 

trabalho, como forma de controlar a execução das atividades (CAMPOS, 1992b; 2004). 

Assim, a descrição detalhada da operacionalização de uma tarefa pode ser feita por meio de 

forma escrita, “fluxogramas, gabaritos, modelos, notas técnicas incorporadas a desenhos, 

especificações, manuais de instrução de equipamentos, fotografias, vídeos, listas de 

verificação ou combinação destes” (ABNT ISO 10013, 2002, p. 2). 

Desse modo, o modelo de documento de instrução de trabalho sugerido nesse estudo 

comporta o uso combinado das formas apresentadas. Ressalta-se que por se tratar de tarefas 

executadas por trabalhadores do campo, a proposta dada à empresa MamaGê buscou unir a 

forma escrita com o máximo de recursos visuais possíveis, em especial figuras e fotografias, a 

fim de simplificar a visualização e compreensão desses colaboradores.  

Partindo da necessidade de padronização das principais atividades que compõe as 

etapas de produção, indica-se que para a etapa de pré-plantio, foram elaboradas as seguintes 

ITs: execução de plantio e incorporação de adubo verde ao solo; execução de coleta de 

amostras de solo; elaboração de compostos orgânicos; execução de adubação (instrução igual 

para correção e plantio); preparo do local para plantio.  

Já para a etapa de plantio e manutenção, as principais ITs elaboradas foram as de 

execução de plantio; instalação de guias para a planta; retirada de brotos;  execução de 

pulverizações; medição de nitrato e potássio do solo; preparo da solução de biofertilizantes 

para fertirrigação; elaboração de receitas de pesticidas e fungicidas orgânicos; preparo de 

caldas; elaboração de armadilhas naturais. Quanto à etapa de colheita, foram apenas 

elaboradas duas instruções: execução de colheita; e execução da limpeza do local. 

 Em relação aos códigos de identificação, o modelo apresentado à empresa MamaGê 

promove vínculo entre as ITs e os procedimentos, de forma que ao se olhar para o código da 

instrução seja possível identificar o procedimento que traça os métodos para seu 

monitoramento e verificação. Assim, os códigos das instruções de trabalho foram 

esquematizados da seguinte forma:  

ITC-est-011 

         Número do procedimento + número sequencial da atividade 

  Indicação do local específico dentro do campo (estufas, por exemplo) 

       Área de aplicação da instrução (Instrução de Trabalho Campo) 
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De acordo com a sequencia das operações, os números finais dos códigos serão 

alterados. Entende-se que a sequencia numérica iniciada pelo número 1, remete aos 

procedimentos de pré-plantio e de acordo com a ordem do processo são definidas as séries de 

atividades. Assim, o número 011 corresponde à instrução de trabalho para execução de plantio 

e incorporação de adubo verde ao solo, o número 012 coresponde à IT de execução de coleta 

de amostras de solo, e assim por diante, sendo esse raciocínio usado também para a 

compreensão das ITs de colheita e limpeza do local (sequencial nº 3). 

Cabe salientar que diante das particularidades inerentes à fase de plantio e 

manutenção, cuja sequência numérica é iniciada pelo número 2, há a possibilidade de 

concomitância de algumas atividades, ou mesmo de antecipação de uma tarefa para evitar ou 

corrigir um problema. Assim, o número sequencial adotado não indica necessariamente que 

nessa fase uma atividade será executada após a outra, mas a definição do código faz-se 

pertinente para o controle das ações realizadas pelos operadores. 

4.5.1 Modelo proposto – estrutura do corpo de texto 

Trazendo o modelo de instrução de trabalho proposto à empresa MamaGê, conforme 

Apêndice B, nota-se que esse possui uma estrutura mais simples em comparação ao modelo 

de procedimentos. No corpo de texto desse documento, são primeiramente apresentados os 

materiais que devem ser utilizados para a execução do trabalho e, em seguida, a descrição das 

instruções e cuidados especiais.  

Levando-se em consideração o nível de escolaridade dos colaboradores envolvidos 

nessa área e também devido a própria natureza do trabalho, no modelo sugerido para a 

empresa, as instruções foram escritas em frases pequenas, de forma objetiva, sendo 

empregado apenas um verbo por frase, ressaltando, como já mencionado, o uso de recursos 

visuais (figuras e fotografias) ligados a cada instrução, para facilitar a assimilação de seu 

conteúdo. 

Ressalta-se ainda a necessidade de indicar os cuidados especiais que precisam ser 

tomados durante a execução do trabalho (COLENGHI, 2003), chamando-se a atenção para os 

fatores críticos a serem apreciados antes, durante e depois da atividade. Com isso, almeja-se 

que ocorram menos descuidos e que os operadores estejam mais focados na conformidade dos 

resultados com os padrões. 
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4.6 FORMULÁRIOS 

Conforme Colenghi (2003, p. 54), os formulários configuram-se “a base de 

sustentação para a dinâmica dos diversos processos organizacionais”. Assim, a padronização 

desse documento colabora para o controle e análise gerencial por armazenar informações 

passíveis de gerar decisões (OLIVEIRA, 2007) e novos planejamentos (CURY, 2009). 

Levando-se em consideração o modelo proposto à empresa MamaGê, é válido indicar 

que os formulários devem assumir uma estrutura própria, sendo, adequado para a maioria dos 

casos, a estruturação em planilhas eletrônicas (.xls), conforme modelo disposto no Apêndice 

C. Outro modelo apresentado para o acompanhamento cronológico das operações no campo, 

pode ser observado no Apêndice D, evidenciando as diferentes formas que o corpo de texto 

desse tipo de documento pode apresentar. O importante é que sejam elaborados de forma 

simples, que favoreçam a fácil compreensão de preenchimento e que, ao mesmo tempo, 

registrem dados pertinentes tanto para a rastreabilidade do processo (PIRES, 2007) quanto 

para a análise e tomada de decisão (OLIVEIRA, 2007). 

Em relação à codificação dos documentos, os formulários devem ser identificados de 

acordo com as condições de sua aplicação. O primeiro exemplo a ser apresentado traz a 

identificação conforme a área de aplicação, a referência principal e o número indicador das 

fases e/ou etapas às quais se aplicam o formulário. 

FC-contr-001/002 

                Códigos das fases nas quais esse formulário deve ser preenchido 

  Indicação de referencia do formulário (controle, por exemplo) 

       Área de aplicação do formulário (Formulário Campo) 

Esse formulário, especificamente, é disponível em planilhas de Excel, sendo 

preenchidos regularmente pelo técnico agrícola da propriedade e semanalmente avaliados 

pelo diretor da empresa. Uma vez por mês, o especialista em agronomia avalia os dados 

inseridos nesse formulário, correlacionando planilhas e avaliando os impactos de cada 

operação sobre a produção (por exemplo: quantidade de nitrato no solo em relação ao número 

de pulsos de irrigação num determinado período). 

O segundo exemplo de formulário é observado no Apêndice C (rastreabilidade da 

colheita). Esse documento possui formato digital, sendo elaborado em planilha eletrônica .xls, 

mas impresso mensalmente para preenchimento manual no ato da colheita no campo e 

recebimento na fábrica, que é localizada dentro da propriedade da empresa MamaGê. No 
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término do mês o formulário é transcrito na planilha eletrônica (.xls) para análise gerencial 

das saídas de produtos do campo e entradas como insumos na fábrica. Cabe salientar que o 

documento impresso deve ser armazenado em pasta específica e, de acordo com as instruções 

dadas pela ECOCERT BRASIL, o tempo de retenção desse documento deverá ser de cinco 

anos. Assim, é dado o seguinte código de identificação para controle em arquivo: 

FC-colh-031 

           Código da fase na qual esse formulário deve ser preenchido 

  Indicação de referencia do formulário (colheita) 

       Área de aplicação do formulário (Formulário Campo) 

Como se trata do produto que está sendo colhido no campo e entregue à fábrica da 

própria empresa, a responsabilidade de preenchimento desse formulário é compartilhada entre 

as duas áreas, ou seja, o supervisor das atividades do campo e o supervisor de recebimento de 

insumos da fábrica devem assinalar as lacunas que lhes competem. Ao fim do preenchimento 

pelo responsável da fábrica, o formulário deve retornar ao campo para ser utilizado na 

próxima data de colheita. 

Outro exemplo traz a noção dos documentos aplicáveis a todas as fases de produção, 

como no caso do calendário anual de atividades apresentado no Apêndice D, cuja 

identificação é feita conforme a área de aplicação, as siglas iniciais de referência do 

documento e o número indicador do período: 

FC-ca-2014 

          Número referente ao ano  

 Sigla do documento (Calendário de Atividades) 

       Área de aplicação do formulário (Formulário Campo) 

Por fim, o quarto exemplo apresentado neste estudo mostra a forma conjugada de 

preenchimento de formulários, como no caso do controle de estoques da empresa. Segundo o 

modelo apresentado à MamaGê, o responsável por preencher esse documento deve receber 

dois formulários, sendo um para controle das entradas e outro para as saídas do estoque. O 

primeiro deve possuir campos para preenchimento dos nomes de cada insumo; data de entrada 

no estoque; quantidades de insumos (em sacas ou kg) que entraram no estoque; e validade do 

produto; enquanto no segundo devem constar os registros do nome do insumo; quantidade 

utilizada em kg; data de saída; local de aplicação; e código do procedimento utilizado (para se 

ter um controle de qual fase requer uso maior de determinado insumo).  Esses formulários 



53 
 

 

devem ser emitidos mensalmente, como estímulo à revisão do estado em que se encontra o 

estoque (BALLOU, 2006). 

Ressalta-se que o formulário para controle de estoque de insumos deve estar 

disponível no galpão de armazenamento (galpão próximo ao Bloco 3), conforme Figura 8. 

Cabe ainda indicar que o código de identificação desse documento foi definido como: 

FC-stok-11/2013 

            Número que corresponde ao mês/ano (novembro de 2013) 

   Referência para o preenchimento do documento (controle de estoque, por exemplo) 

       Área de aplicação do formulário (Formulário Campo) 

Ao analisar a pirâmide hierárquica dos documentos da qualidade (ABNT ISO 10013), 

entende-se claramente o quanto a base, em especial as ITs e os formulários, dão sustentação 

aos procedimentos, devendo todos esses documentos serem utilizados em conjunto para um 

melhor controle dos processos (BROCKA; BROKA, 1994). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base na análise exposta, observa-se, que a apresentação de um modelo de 

padronização para a produção de alimentos orgânicos in natura da empresa MamaGê é válida 

para o controle das atividades operacionais e consequentemente da qualidade do resultado 

final da produção agrícola. Tal abordagem, associada à realização de pesquisa qualitativa 

envolvendo análises bibliográficas, documentais e de campo realizadas na empresa, 

possibilitou identificar fases, etapas e ações práticas do processo de produção de alimentos 

orgânicos, no sentido de elaborar um plano de racionalização do trabalho por meio de 

métodos específicos. 

Retomando a pergunta formulada para orientar esta pesquisa, pode-se argumentar que 

as estruturas de documentos analisados proporcionam contribuições para o estabelecimento de 

um modelo de padronização de procedimentos que direcione as ações dos trabalhadores do 

campo à obtenção de produtos de qualidade. Assim, atendendo às diretrizes da produção 

orgânica, bem como aos requisitos de rastreabilidade do processo estipulados pela 

certificadora, o modelo proposto à MamaGê também torna-se útil como ferramenta gerencial 

que oriente as execuções das atividades tendo em vista a compreensão sistêmica da 

organização.  

Quanto ao objetivo geral delineado para esta pesquisa, julga-se ter sido atendido visto 

que foi apresentado um modelo padronizado para os procedimentos adotados na produção 

agrícola orgânica da empresa MamaGê. Dessa forma, os conhecimentos técnicos e teóricos 

foram explorados de modo a trazer sistematização às operações da área investigada (campo). 

Já em relação aos objetivos específicos diz-se que também foram atendidos com 

precisão. Os produtos in natura produzidos pela empresa foram caracterizados de acordo com 

as especificações indicadas no Plano de Manejo Orgânico do ano 2013, enquanto a 

infraestrutura apresentada teve como base o croqui da propriedade, sendo ainda, para melhor 

delimitação dessa pesquisa, subdividida em locais de produção (estufas, áreas, pomares e 

viveiro
14

) e locais de apoio (galpões, casa de bomba, curral). 

Após a delimitação dos tipos de produto e identificação dos lugares nos quais as 

operações de trabalho são desenvolvidas, partiu-se para o mapeamento dos procedimentos, 

sendo definidas as fases e etapas de produção passíveis de padronização e controle gerencial 

                                                           
14

 Devido ao fato de a produção de mudas seguir uma lógica distinta, a presente pesquisa delimitou-se apenas ao 

estudo dos procedimentos ligados diretamente à produção de alimentos in natura. 



55 
 

 

sistemático. Assim, tendo em vista a relevância desse controle, buscou-se propor um modelo 

de estruturação de documentos, no qual os procedimentos, instruções de trabalho e 

formulários cooperassem para o efetivo comando das atividades operacionais. Outrossim, 

manifesta-se relevante a construção de um mecanismo simples e eficiente de identificação 

documental que favoreça a rastreabilidade da produção. 

Em termos de limitações do presente estudo, cabe mencionar que em virtude da 

necessidade de resguardar a expertise da empresa, não foi possível apresentar os dados 

técnicos inseridos no preenchimento de cada item dos procedimentos, ITs e formulários. 

Além disso, devido ao grande número de documentos de controle que são requeridos para a 

garantia da qualidade da produção agrícola, também não foi possível inserir nesse estudo 

todos os modelos sugeridos à empresa, valendo-se de exemplos e descrições abrangentes para 

a compreensão da estrutura geral. Por conseguinte, outra limitação esteve relacionada ao curto 

tempo de duração do estágio, o qual não permitiu a implantação dos modelos propostos, 

porém foram esquematizados, redigidos e apresentados à diretoria da empresa. 

Quanto às recomendações para estudos futuros, sugere-se: o desenvolvimento de 

procedimentos para todas as demais atividades desempenhadas na empresa rural; a integração 

de documentos das áreas de escritório, fábrica e campo sob um mesmo formato que facilite, 

dentro da lógica gerencial, a coordenação sistêmica de toda a organização; o estudo dos 

impactos qualitativos e quantitativos ocorridos na empresa após a implantação do sistema de 

controle da qualidade por meio da padronização de processos e formalização das atividades 

desempenhadas. 

Conclui-se a respeito da relevância da elaboração de um modelo padrão de 

procedimentos para a agricultura orgânica, que a otimização dos recursos se dá pela 

padronização do uso daqueles, pois somente assim há um controle maior dos resultados e, 

portanto, a certeza mais nítida da obtenção de um produto que atenda as expectativas de 

qualidade.  
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APÊNDICE A 

Modelo de documento que expõe os procedimentos a serem aplicados na produção 

agrícola orgânica da empresa MamaGê  

Área: Campo 

L
O

G
O

 

M
A

R
C

A
 Nome da empresa CÓDIGO Revisão Página 

Procedimentos (espaço destinado ao nome da 

fase) 

Indicar 

código do 

documento 

Nº de 

revisões 

Página 

atual/nº total 

de paginas 

Campo 
Local: especificar o local em que o procedimento será aplicado 

Fase: descrever a fase de produção  

Produto: especificar a variedade de produto cultivado 

Responsável: Indicar o nome do responsável por supervisionar os procedimentos 

Objetivos: Indicar os objetivos que se buscam alcançar por meio deste documento 

 

LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA 

 

Indicar as leis, decretos e/ou normas que regem esse procedimento. 

CAMPO DE APLICAÇÃO 

 

Indicar destino de aplicação do procedimento 

DEFINIÇÕES 

 

Elaborar um pequeno glossário com as definições dos principais termos que serão usados na 

nesta fase de produção. 

 

ATRIBUIÇÕES 

 

Campo destinado à descrição de responsabilidade de cargos 
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MATERIAL NECESSÁRIO  

Para o entendimento desse tópico, vide Quadro 2. 

        Etapa 1   Etapa 2    Etapa 3    Etapa 4   Etapa 5  

Indicar materiais 

usados nessa etapa  

Indicar 

materiais 

usados nessa 

etapa 

Indicar materiais 

usados nessa 

etapa 

Indicar materiais 

usados nessa 

etapa 

Indicar 

materiais 

usados nessa 

etapa 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Descrever resumidamente as atividades que compõe cada etapa.  

Devem-se descrever os pontos críticos (marcos) principais de cada etapa e o que se espera ao fim 

delas. 

Lembrando que maiores detalhes estarão dispostos em instrução de trabalho específica. 

 

MONITORAMENTO 

O que monitorar? Como monitorar? Quando monitorar? Quem monitora? 

 

Indicar o que deve 

ser monitorado 

em cada etapa da 

produção. 

 

Indicar como deve ser feito o 

monitoramento das atividades em 

cada etapa da produção. 

 

OBS: é geralmente neste item 

que são indicados os formulários 

de controle a serem preenchidos 

Indicar a frequência 

com que devem ser 

feitos os 

monitoramentos. 

Por exemplo: registros 

de irrigação são feitos 

mais de uma vez ao dia. 

 

Indicar o quem 

deve monitorar as 

atividades em cada 

etapa da produção. 

 

AÇÕES EM CASOS DE NÃO-CONFORMIDADES 

 

PROBLEMAS 
AÇÕES IMEDIATAS 

(curto prazo – agir imediatamente) 

AÇÕES CORRETIVAS 
(longo prazo – agir para o 

problema não repetir) 

Enumerar problemas que 

possam acontecer nesta 

fase. 

De acordo com a numeração dos 

problemas, definir estratégias para 

solução imediata (emergencial). 

De acordo com a numeração 

dos problemas, definir 

estratégias para solução 

completa do problema. 
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VERIFICAÇÃO 

 

O que verificar? 
 

Como verificar? 

 

Quando verificar? 

 

Quem verifica? 

Indicar itens 

(entradas e saídas) a 

serem verificados. 

Indicar o modo como será feita a 

verificação, atentando-se para a 

correlação dos resultados com os 

indicadores que mensuram o grau 

de conformidade. 

Indicar a frequência 

(periodicidade) com 

que cada item deve 

ser checado. 

Especificar o(s) 

cargo(s) que é (são) 

responsável (is) pela 

verificação dos itens 

listados.  

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Formulários Instruções de Trabalho 

 

Discriminar os nomes dos formulários a serem 

preenchidos ao longo de cada etapa do que compõe o 

procedimento 
 

Indicar código e nome completo. 

 

Discriminar os nomes das instruções 

de trabalho ligadas a cada etapa do 

procedimento 
 

Indicar código e nome completo. 

CONTROLE DE DOCUMENTOS 

Os registros da qualidade gerados pelas atividades deste procedimento são controlados da seguinte 

forma: 

IDENTIFICAÇÃO ARMAZENAMENTO DISPOSIÇÃO TEMPO DE 

RETENÇÃO 

DESCARTE 

Identificar o nome 

do 

registro/formulário 

Indicar o local de 

armazenamento do 

registro 

Indicar o nome 

da pasta 

Indicar o tempo 

que o 

documento 

ficará guardado 

Indicar a forma de 

descarte após 

expirado o tempo 

de retenção 

 

ACOMPANHAMENTO DAS REVISÕES 

Revisão Data da Revisão Descrição das alterações 

Indicar o número da do 

primeiro documento (00) 

Indicar a data em que foi aprovado 

o documento 
                      __ 

Indicar o número da primeira 

revisão (01) 

Indicar a data em que foi aprovado 

o documento 
Indicar os itens que foram 

alterados e dar uma descrição 

sucinta do teor desses itens 

Indicar o número das demais 

revisões 

Indicar a data em que foi aprovado 

o documento 
Indicar os itens que foram 

alterados e dar uma descrição 

sucinta do teor desses 

 

Aprovação 

Data: ___/___/___ 

Assinatura 

__________________ 

Nome do DIRETOR 

Procedimento + área da empresa 

+ local de aplicação 

Supervisão 

Data: ___/___/___ 

Assinatura 

_________________ 

Nome 

Função 

Razão Social da empresa 

  



64 
 

 

APÊNDICE B 

Modelo de documento que expõe as instruções de trabalho a serem seguidas pelos 

colaboradores do nível operacional na produção agrícola orgânica da empresa MamaGê  

Área: Campo 

L
O

G
O

 

M
A

R
C

A
 Nome da empresa CÓDIGO Revisão Página 

Instrução de trabalho (espaço destinado ao 

nome da tarefa) 

Indicar 

código do 

documento 

Nº de 

revisões 

Página atual/nº 

total de 

paginas 

Campo 
Local: especificar o local em que a atividade será executada  

Fase: descrever a fase de produção  

Produto: especificar a variedade de produto cultivado 

Responsável: Indicar o nome do responsável por supervisionar a execução da atividade 

Objetivos: Indicar os objetivos que se buscam alcançar por meio deste documento 

 

MATERIAL NECESSÁRIO 

 

Especificar material a ser utilizado para realização da atividade. 

INSTRUÇÕES 

 

Enumerar de forma clara e objetiva a sequencia (passo a passo) das operações a serem 

realizadas. 

 

CUIDADOS ESPECIAIS 

 

Informar os cuidados que devem ser tomados durante a execução do trabalho 

 

 

Aprovação 

Data: ___/___/___ 

Assinatura 

__________________ 

Nome do DIRETOR 

Instrução de Trabalho + área da 

empresa + local de execução 

Supervisão 

Data: ___/___/___ 

Assinatura 

_________________ 

Nome 

Função 

Razão Social da empresa 
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APÊNDICE C 

Modelo de formulário a ser preenchido as instruções de trabalho a serem seguidas pelos 

colaboradores do nível operacional na produção agrícola orgânica da empresa MamaGê  

Área: Campo 

L
O

G
O

 

M
A

R
C

A
 

Nome da empresa 
CÓDIGO Revisão MÊS/ANO 

Formulário de rastreabilidade da 

colheita 
FC-colh-031 

Nº de 

revisões 

Indicar 

mês/ ano 

Campo 

Responsável: Indicar os nomes dos responsáveis por supervisionar a execução das atividades 

Objetivo: Indicar os objetivos que se buscam alcançar por meio deste documento 
 

 
 

Aprovação 

Data: ___/___/___ 

Assinatura 

__________________ 

Nome do DIRETOR 

Formulário + área da empresa + 

título 

Supervisão 

Data: ___/___/___ 

Assinatura 

_________________ 

Nome 

Função 

Razão Social da empresa 
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APÊNDICE D 

Modelo de Calendário de Atividades Agrícolas 
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APÊNDICE E 

Roteiro de entrevistas 

 

EC: Entrevista efetuada no Campo  EE: Entrevista efetuada em Escritório 
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APÊNDICE F 

Relação de entrevistas 

 

 

 
Quadro 3 - Relação de entrevistas 

 
 

EC: Entrevista efetuada no Campo  EE: Entrevista efetuada em Escritório 
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ANEXO A 

Lista de instituições cadastradas como Organismos de Avaliação da Conformidade 

Orgânica  

 
Quadro 4 - Lista de Sistemas Participativos de Garantia. 

Fonte: Elaborado a partir de dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, out. 2013. 

 
Quadro 5 - Lista de empresas de Certificação por Auditoria. 

Fonte: Elaborado a partir de dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, out. 2013. 


