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RESUMO 
 

A contabilidade de custos é uma área responsável pelo controle e pelo fornecimento 
de dados detalhados sobre tudo que se passa na empresa, base para que a gestão 
tome suas decisões avaliando e se baseando nos dados apresentados. O presente 
estudo teve por objetivo analisar como uma ferramenta de gestão interfere no 
desempenho financeiro de uma empresa de grande porte. Para o desenvolvimento 
do objetivo geral foi proposto objetivos específicos, que foram definidos assim: 
caracterizar a empresa, descrever o processo antes da implantação do sistema de 
colheita de maçãs; levantar os benefícios da implantação de uma ferramenta 
automática; e comparar o antes e o depois da implantação da ferramenta 
automática. A metodologia aplicada no presente trabalho foi de natureza qualitativa, 
com pesquisa exploratória e utilizada a observação do desenvolvimento das 
atividades. Teve como resultado o bom desempenho da ferramenta, que reduz o 
custo com mão de obra e, também o alto nível de confiança das informações 
geradas para o andamento do trabalho. Conclui-se com este trabalho a importância 
que um sistema de controle tem, e como é um forte aliado para obter bons 
resultados no dia-a-dia de uma empresa de grande porte. 
  
Palavras-chave: Custos; sistema de controle; contabilidade gerencial. 
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ABSTRACT 
 

Cost accounting is an area responsible for controlling and providing detailed data on 
everything that goes on in the company, the basis for management to make its 
decisions by evaluating and relying on the data presented. The present study aimed 
to analyze how a management tool interferes with the financial performance of a 
large company. For the development of the general objective it was proposed 
specific objectives, which were defined as follows: describe the process before the 
implementation of the apple harvesting system; raise the benefits of deploying an 
automated tool; and compare the before and after deployment of the automated tool. 
The methodology applied in the present work was qualitative, with exploratory 
research and observation of the development of the activities. The result is the good 
performance of the tool, which reduces labor costs and also the high level of 
reliability of information generated for the work progress. This paper concludes the 
importance of a control system, and how it is a strong ally to obtain good results in 
the day to day life of a large company. 
  

Keywords: Costs; control system; management accounting. 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo serão apresentadas a contextualização do tema, a 

problematização, bem como a justificativa, o objetivo geral e os objetivos específicos 

da pesquisa realizada nesse trabalho de conclusão de curso. 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

Com as constantes mudanças no mundo dos negócios, as empresas 

brasileiras para serem competitivas têm que se adaptar ao mercado mundial e, cada 

vez mais é exigida qualidade e tecnologia nos serviços. Com isso, medidas internas 

devem ser feitas para que as empresas tenham essa capacidade dentro do 

mercado. 

Para Nagy (apud VANDERBECK et al., 2001), procedimentos devem ser 

feitos sob medida para necessidade de uma empresa. Desta forma, as empresas 

devem redobrar seu controle interno e criar mecanismos de controle que facilitem 

sua análise de custos para formação do preço de venda e atuar com preços mais 

atraentes dentro do mercado.  

Em um mundo global, as empresas trabalham com regras de custeio, que 

visam à diminuição dos seus gastos para serem competitivas no mercado, fazendo 

mais com menos desperdício, menos tempo, mais qualidade, mais rapidez e mais 

eficácia. Ter uma boa ferramenta de gestão para controlar os custos é fundamental 

para obtenção dos resultados positivos. (OLIVEIRA, et al., 2008).  

De acordo com Oliveira et al. (2008), a contabilidade de custos há muito 

tempo deixou de ser apenas para controle de estoques, mas passou a ter um papel 

fundamental para os gestores nos processos decisórios, o alto desenvolvimento 

tecnológico usado a favor das empresas é imprescindível para a sobrevivência da 

mesma, com gestão estratégia de crescimento e vantagens competitiva.  

Com base nestes conceitos, Crepaldi (2013, p. 472) define um controle 

interno como um plano da organização, que tem o dever e a responsabilidade de 

verificar a exatidão das informações e dados contábeis, desenvolvendo a eficácia 

das operações e incitando o seguimento da política administrativa. 
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De acordo com Chiavenato (2003, p. 613), o controle interno compreende em 

todos os meios para gerir uma empresa, levando em consideração seu 

planejamento. 

Para Attie (2010, p. 151), a importância de um controle interno fica patente a 

partir do momento em que se torna impossível conceder uma empresa que não 

disponha de controles que possam garantir a continuidade do fluxo de operações e 

informações proposto. 

De acordo com esse pensamento, torna-se imprescindível em uma 

organização um controle interno como meio de proteção para empresa, tendo em 

vista o objetivo de que, com a melhoria dos procedimentos gerados pela 

organização, seja possível ter informações seguras, confiáveis e que não possam 

ser fraudadas (ATTIE, 2010). 

Para Paim (2016, p. 20), os gastos são necessários para o funcionamento de 

uma empresa. Quando bem administrados, podem se tornar um poderoso aspecto 

de vantagem competitiva para as organizações. Classificá-los é o ponto de partida 

para se entender o que ocorre na empresa.  

Contextualizando, uma empresa de grande porte, como a em que se 

desenvolve esse trabalho, as definições de gastos se baseiam, para fins tributários 

da Receita Federal, no faturamento anual. Conforme o SEBRAE (2006), dentro da 

indústria, o número de funcionários classifica as empresas da seguinte forma: 

Micro: até 19 empregados 

Pequena: 20 a 99 empregados 

Média: 100 a 499 empregados  

Grande: mais de 500 empregados. 

Também segundo o SEBRAE (2006), empresas de grande porte possuem 

renda bruta superior a 25 milhões de reais mensais e acima de 300 milhões de reais 

anuais. 

Este estudo apresenta as contribuições de uma ferramenta de trabalho na 

obtenção de um menor custo para uso na safra da maçã. Expõe como eram 

realizados os controles há cinco anos e os gastos envolvidos, na sequência, 

estabelece-se um paralelo com a forma como os controles são realizados em 2019 

com um novo método, apontando as contribuições para diminuição dos gastos. 
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1.2  PROBLEMA 

Segundo Martins (2003, p. 15), a Contabilidade de Custos tem duas funções 

relevantes: o auxílio ao Controle e a ajuda às tomadas de decisões. No que diz 

respeito ao Controle, sua missão é fornecer dados para a entidade com padrões de 

controle incorridos no processo produtivo, onde o objetivo é detectar anomalias no 

processo produtivo. Desta forma, os gestores terão em mãos informações para 

alinhar as atividades de forma a garantir a qualidade do produto final com valores 

competitivos no mercado. 

Numa era globalizada não é possível uma empresa garantir sua sobrevivência 

apenas cobrando para que as pessoas façam o melhor que puderem ou mostrando 

resultados. São utilizados diversos métodos para garantir a sobrevivência da 

empresa e poder garantir que se possa chega a seus objetivos (ROBLES JR.; 

OLIVEIRA et al. 2008).  

Para Martins (2003 p. 15), sobre decisão, a sua importância é muito clara, 

pois consiste na alimentação de informações sobre valores relevantes que dizem 

respeito às consequências de curto e longo prazo sobre medidas de introdução ou 

corte de produtos, administração de preços de venda, opção de compra ou 

produção.  

Sendo assim, a questão que esse estudo pretende responder é: Como a 

implantação de uma ferramenta de gestão interfere no desempenho financeiro de 

uma empresa de grande porte? 

1.3 JUSTIFICATIVA 

A escolha deste tema se deu devido às contribuições que o controle interno 

pode oferecer à gestão empresarial, pois, através de sua utilização, os gestores 

poderão obter informações fidedignas, inclusive dados contábeis mais precisos e 

confiáveis que os auxiliem em suas tomadas de decisões, proporcionando mais 

segurança ao negócio da empresa. 

Hoje é fundamental para os gestores saberem gerenciar os custos das 

empresas e, acima de tudo, analisar minuciosamente os dados coletados. 

Controle de custos baseia-se na importância do assunto para todas as 

empresas que buscam atender e até superar as expectativas dos seus clientes e 

atingir a excelência operacional. Segundo Nagy (apud VANDERBECK, et al., 2001, 
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p. 16), controle é o processo para monitorar as atividades da companhia, para 

determinar se os objetivos estão sendo alcançados. 

Câtanio (2018) diz que, com um mundo mais competitivo, novas mudanças 

ocorreram nos sistemas de gestão, para que os objetivos dos controles deem apoio 

à tomada de decisões. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo Geral 

Analisar como a implantação de uma ferramenta de gestão interfere no 

desempenho financeiro de uma empresa de grande porte. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Ø Caracterizar a empresa. 

Ø Descrever o processo antes da implantação do sistema de colheita de 

maçãs. 

Ø Levantar os benefícios da implantação de uma ferramenta automática. 

Ø Comparar o antes e o depois da implantação da ferramenta 

automática. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 O referencial teórico do presente trabalho de conclusão de curso visa 

fundamentar as análises que serão feitas no capítulo 4 deste trabalho.  

2.1 CONTABILIDADE 

Uma das ciências mais antigas existentes é a contabilidade. Conforme 

Crepaldi (2002), as civilizações de antigamente possuíam esboços de técnicas 

contábeis, a diversos registros sobre estes fatos. 

A contabilidade e sua origem estão elencadas ao desenvolvimento econômico 

da sociedade, conforme houve a criação da moeda pode se denotar e mensurar a 

variação da riqueza (MALACRIDA; YAMAMOTO; PACCEZ, 2011). 

Dentro deste conceito, Marion (2008) menciona que a contabilidade tem de 

fornecer o máximo de informações para os gestores para tomada de decisões, 

estando dentro ou fora da empresa, também contribui para arrecadação de impostos 

para o governo. 

Já para Silva (2008), o principal objetivo da contabilidade é fornecer 

informações fidedignas e úteis para tomada de decisões financeiras e econômicas, 

contudo a contabilidade avalia de acordo com a situação patrimonial os fatos 

financeiros decorrentes do mesmo. 

Conforme Lins e Filho (2012), não há débito sem créditos de mesmo valor. 

Tendo isso como base, todo registro é feito de acordo com as partidas dobradas. 

Pizzolato (2012), diz que a contabilidade pode ser considerada como a 

linguagem empresarial, pois, de acordo com seus relatórios, pode-se conhecer seu 

desempenho e seu estado. Coloca ainda que a contabilidade é um sistema que 

coleta, interpreta e divulga em valores monetários a real situação da entidade. Como 

todo sistema, a contabilidade evolui com o passar dos anos e busca cada vez mais 

se aperfeiçoar e aprimorar seus processos e métodos. 

De acordo com Iudícibus, Marion e Faria (2009), pode-se considerar a 

contabilidade como um poderoso instrumento na tomada de decisões, tendo em 

vista qualquer tipo de usuário. Um dos aspectos mais relevantes dentro da 

contabilidade é fazer com que possa se ter uma visão mais ampla da situação 

17 
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econômica ou financeira da empresa, podendo assim ser feita correções de acordo 

com os fatos. 

2.2 GESTÃO DE CUSTOS 

Com base na contabilidade financeira, a contabilidade de custos teve origem 

quando a houve necessidade de controle de estoque na área industrial. Por muito 

tempo se constituiu em um fator que era limitado para prestar informação acessória 

a seus usuários e para tomada de decisões (SANTOS; SCHMIDT; PINHEIRO, 

2006). 

Nos dias atuais a principal tarefa da contabilidade de custos se dá 

principalmente referente a controles (MARTINS, 2006). 

De acordo com Martins (2003, p. 17), 

Com o significativo aumento de competitividade que vem ocorrendo na 
maioria dos mercados, seja industriais, comerciais ou de serviços, os custos 
tornam-se altamente relevantes quando da tomada de decisões em uma 
empresa. 

Para Leone (2009), a gestão de custos faz uso de informações corretas, 

evidentes e precisas que auxiliam seus gestores na tomada de decisões da 

organização, serve também para manutenção ou modificações onde atua, o sistema 

de custos tem como base coletar dados e transformá-las em informações.  

De acordo com Warren, Reeve e Fess (2003), o intuito de uma contabilidade 

de custos e fornecer informações que possibilitem um melhor controle do produto 

além de acumular o custo dos mesmos. 

Qualquer empresa necessita de um controle de custos, a sobrevivência e sua 

manutenção no mercado dependem disso, através dos valores gerados de suas 

transações. Tendo em vista que deste modo, conseguem atender com mais 

facilidade as necessidades de seus clientes, contudo pode-se observar que uma 

contabilidade de custos é importante em empresas de pequeno, médio e grande 

porte (BOMFIM; PASSARELLI, 2011). 

De acordo com Kroetz (2001), a característica da contabilidade de custos é 

ser interna, ela tem sua visão no estudo das composições dos custos e seus 

cálculos remetem-se a observar ou estudar os resultados dos centros ou processos 

produtivos. 
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Através dos métodos contábeis é possível ter acesso às informações 

necessárias para o controle da organização. Pode ser feito o planejamento e estudo 

de determinadas situações, devido a esses métodos demonstra-se como está 

realmente a entidade (ASSAF NETO, 2014). 

Beulke (2008), expõe que mudanças tanto das organizações públicas ou 

privadas são eficazes para distribuições de produtos com menores recursos ou em 

tempos reais reduzidos. Para os gestores de uma empresa, a existência de uma 

contabilidade de custos diminui a incerteza das informações para decisões. 

Para Kroetz (2001, p. 6), a contabilidade de custos centra sua atenção no 

estudo da composição e no cálculo dos custos, também observa o resultado dos 

centros ou dos agentes do processo produtivo. 

Bruni e Famá (2009, p. 23) definem os gastos como o sacrifício financeiro que 

a empresa ou entidade arca para conseguir determinado serviço ou produto. Desta 

maneira, pode-se perceber que, para um bom processo e funcionamento, é preciso 

um bom planejamento e execução desde o momento em que é feito a compra até o 

final de seu estágio. 

2.2.1 Custos Diretos e Indiretos 

Custos diretos são os custos que podem ser facilmente visualizados com o 

intuito de custeio, não há necessidade de rateio para sua identificação. Pode-se 

identificar que os custos são gastos que uma entidade ou empresa realiza para 

produzir determinado produto ou realizar determinado serviço (FERREIRA 2003). 

Com base neste contexto, fica imprescindível que o gestor da área saiba 

classificar os custos de maneira correta, como o próprio nome diz custos diretos são 

aqueles que são acrescentados diretamente ao produto, tendo como exemplo a 

matéria-prima e as embalagens (FERREIRA 2003). 

De acordo com Dutra (2010, p. 26), os custos são classificados quanto à 

apuração em: 

Custo direto: é o custo que pode ser diretamente apropriado a cada tipo de 
bem ou órgão, no momento de sua ocorrência, isto é, está ligado 
diretamente a cada tipo de bem ou função de custo. [...] Custo indireto: é o 
custo que não se pode apropriar diretamente a cada tipo de bem ou função 
de custo no momento de sua ocorrência. [...] O custo indireto participa de 
todas ou de várias funções concomitantemente, sem possibilidade de 
segregação da parcela que está onerando cada uma das funções quando 
de sua aplicação. 
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Custos indiretos necessitam ser rateados para poder ser feita a identificação 

junto ao produto, alguns exemplos que podem ser citados são a energia elétrica e o 

salário do pessoal (CRUZ, 2010). 

2.2.2 Custos Fixos e Custos Variáveis  

Explica Koliver (2008), que custos fixos são aqueles que tendem a 

permanecer num determinado nível entre certos limites no uso da capacidade 

instalada da entidade.  

Em outras palavras custos fixos, não dependem da produção, eles existem 

mesmo que a empresa não esteja operando (PADOVEZE, 2013).  

Quanto maior for o volume de produção, maiores serão os custos variáveis 
totais. São os valores consumidos ou aplicações que tem o seu crescimento 
vinculado a quantidade pela empresa. Têm seu valor determinado em 
função de oscilações na atividade da empresa, variando de valor na 
produção direta do nível de atividade. O exemplo mais adequado para o 
custo variável é a matéria prima pois se para produzir uma unidade de 
produto gastam-se $10, ao produzir duas unidades gastam-se $ 20 
(WERNKE, 2001, p. 14). 

             Custeio Variável: O conceito de análise comportamental de custos 

separando em fixos e variáveis possibilita uma expansão das possibilidades de 

análise dos gastos e das receitas da empresa em relação aos volumes produzidos 

ou vendidos, determinando pontos importantes para fundamentar futuras decisões 

de aumento ou de diminuição dos volumes de produção, corte ou manutenção de 

produtos existentes, mudanças no mix de produção, incorporação de novos produtos 

ou quantidades adicionais, etc. PADOVEZE (2013)  

Para Padoveze (2013, p. 292-293): 

 “Custeio variável tem, como ponto de partida, a margem de contribuição 
[...], é a margem bruta, obtida pela venda de um produto ou serviço, que 
excede seus custos variáveis unitários”.  

             Custeio por absorção: Quando, ao custear-se os produtos fabricados pela 

empresa, são atribuídos a esses produtos além dos seus custos variáveis, também 

os custos fixos, diz-se que se está usando a modalidade de custeio por absorção 

(BOMFIM; PASSARELLI, 2011).  

Segundo Padoveze (2013, p.116), esse método se caracteriza por:  

O somatório do custo dos produtos e serviços ainda não vendidos da 
origem ao valor dos estoques industriais no balanço patrimonial do fim do 



21 

período (estoques processo e estoque de produtos acabados); Utilizar os 
custos diretos industriais; Utilizar os custos indiretos industriais por meio de 
critérios de apropriação ou rateio; Não utilizar os gastos administrativos; 
Não utilizar os gastos comerciais, sejam diretos ou indiretos;  O somatório 
dos custos dos produtos e serviços vendidos no período da origem á rubrica 
custo dos produtos e serviços na demonstração de resultados do período. 

Martins e Rocha (2010) mencionam que um custeio padrão irá gerar 

informações mais precisas de acordo com o produto que esteja sendo trabalhado. 

Deste modo conseguem-se informações reais, de maneira que o gestor possa 

visualizar se as metas traçadas são as mesmas que estão sendo realizadas. 

2.2.3 Depreciação 

A depreciação é contabilizada, conforme a Lei das Sociedades por Ações, é o 

valor que corresponde ao desgaste efetivo pela perda de utilidade ou pelo uso, ação 

da natureza ou obsolescência, e não pelas taxas impostas pela legislação 

(SCHMIDT; SANTOS; GOMES, 2004). 

Conforme Marion (2009), grande parte do ativo imobilizado tem vida útil 

limitada, somente serão úteis por um conjunto de períodos finitos, ou chamado de 

períodos contábeis, conforme passa este período se dá o desgaste dos bens, o qual 

representa os custos a serem registrado, custo este chamado de depreciação. 

Para Almeida (2012, p. 78): 

Cada componente de um item do imobilizado com custo relevante em 
relação ao custo total do item de ser depreciado separadamente. O valor a 
ser depreciado corresponde ao custo do bem deduzido do seu valor 
residual. Valor residual é montante liquido a ser obtido pela empresa na 
venda só ativo no final da sua vida útil.    

Cada empresa deve fazer o registro e contabilizar a depreciação de acordo 

com o percentual adequado as condições de seus bens ou atividade. 

2.2.4 Formação do Preço de Venda 

É notória a preocupação dos gestores na busca do preço de venda de seus 

serviços e produtos, dentre as várias atribuições dentro de uma empresa ela se 

destaca por contar com um caráter estratégico. Com a busca incessante das 

empresas contra seus concorrentes e o aumento da necessidade de se manter de 

pé ou ter recursos para custear seus funcionários ou suas operações, cada vez mais 
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se busca aperfeiçoar esses valores, nesse sentido as empresas buscam sempre 

estar na frente de suas concorrentes e com uma solidez satisfatória dentro do 

mercado. (BRUNI, 2010). 

A formação do preço de venda principalmente dentro das indústrias é de 

extrema importância, é através dela que se estuda toda produção e diversos fatores 

para chegar ao preço do seu produto, com estas informações pode-se chegar a 

valores que possam ter grande força no mercado, que seja bom para o consumidor 

e satisfatório para o gestor. (BRUNI; FAMÁ, 2009). 

2.2.5 Contabilidade Gerencial e Contabilidade de Custos  

O ramo que auxilia no planejamento estratégico da empresa é a contabilidade 

gerencial, com base nas informações contábeis, o administrador pode tomar as 

decisões da entidade. A contabilidade de custos pode ser considerada como um 

pilar para contabilidade gerencial, de acordo com o que é visto na sociedade atual 

cada vez mais é necessário ter boas informações para gerir uma empresa, com base 

no mercado atual que têm altos e baixos ou períodos estáveis e momentos de crise 

um bom gestor sabe o que fazer nestes momentos (CHIAVENATO, 2012.) 

O espírito empreendedor aprende a perceber e localizar as oportunidades 
no mundo dos negócios e aproveitá-las rápida e adequadamente. Para 
tanto, deve ter visão panorâmica e fortalecer a flexibilidade, a 
adaptabilidade e a manobrabilidade em um mundo dinâmico e complexo. 
No entanto, deve também fugir dos perigos e percalços que rondam toda 
atividade criativa e inovadora. Os perigos mais comuns nos novos negócios 
podem ser perfeitamente neutralizados e evitados (CHIAVENATO, 2012, p. 
21). 

De acordo com Ferreira (2016, p.13). 

A gestão de um projeto não aparenta ser muito complicada até o momento 
em que todas as atividades passam a ser definidas, juntamente ao escopo 
de trabalho, custos, prazos, fornecedores e prestadores de serviço. A partir 
dessas definições, a impressão é de que existe uma infinidade de etapas a 
serem realizadas e que será impossível administrar todas elas. 

Sendo assim, o planejamento uma grande e forte ferramenta aliada dos 

gestores destaca-se segundo que há três tipos de planejamento: 

I. Planejamento de longo prazo; 

II. Planejamento de médio prazo e 

III. Planejamento de curto prazo. 
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Conforme Martins (2010), essa mudança no sistema passou a deixar as 

empresas mais carentes de informações contábeis mais aprimoradas. Em meio a 

toda essa mudança foram inseridos indicadores de desempenho à conceitualização 

de margem operacional, giro dos estoques entre outras técnicas.  

Por volta do século XIX, aspectos conceituais e novas técnicas foram 
desenvolvidos. Dentre elas, foram elaboradas as mecânicas de inserção e 
harmonização da Contabilidade de Custos e Industrial à Contabilidade 
Geral, o detalhamento das movimentações de estoques e registros dos 
recursos primários, o registro e a estipulação dos custos relativos à mão de 
obra, bem como o envolvimento de elementos inerentes à produção. Nesta 
época, surgiram os primeiros fragmentos conceituais acerca dos custos 
fixos e custos variáveis e, também, do custo-padrão (CATÂNIO, 2018, p. 
11). 

Conforme Catânio (2018), o mundo tornou-se competitivo, provocando 

profundas mudanças nos sistemas de gestão de custos. Neste novo ambiente, os 

atuais sistemas tradicionais de custeio já não estavam atendendo às necessidades 

informacionais da época por não se adequarem à realidade empresarial. Todavia, o 

desejo das empresas por métodos de custeios cada vez mais precisos para fins de 

cálculo dos custos dos produtos, para o controle efetivo dos custos e para a precisa 

medição do desempenho operacional estava cada vez maior. 

2.3 CONTABILIDADE RURAL 

Segundo Crepaldi (2006), o setor ruralista é a área que mais tem oscilações 

de mercado, possuem diversos detalhes que comprometem o bom desenvolvimento 

da atividade, e em grande maioria das vezes as mudanças que ocorrem no mundo 

dos negócios são favoráveis aos produtores, sendo que os fracassos em suas 

atividades podem gerar diversos prejuízos. 

A contabilidade das empresas rurais deve seguir as mesmas regras das 
empresas comerciais ou industriais e isso ocorre porque não existem 
normas contábeis, métodos de escrituração ou demonstrações contábeis 
diferenciadas para empresas rurais. As normas contábeis aplicáveis às 
empresas rurais são as mesmas, inclusive com a necessidade de seguir o 
padrão internacional. Ou seja, nas empresas rurais a escrituração é 
obrigatória e os elementos das demonstrações contábeis, por exemplo, são 
apresentados como nas demais organizações (BRITO, 2018 p. 36). 

De acordo com Crepaldi (2016), a contabilidade rural registra fatos ocorridos e 

determinado momento, serve também como uma ferramenta para controle além de 

gerar informações que permitem uma melhor gestão das empresas rurais, é com 

base nestes registros que pode-se observar a real situação da empresa, se está 
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sendo viável seus investimentos, avaliar o negócios e verificar o retorno sobre o seu 

investimento.  

Crepaldi (2016) define contabilidade rural como um controle de patrimônio das 

empresas rurais com base nela apura-se as informações para seus diversos 

usuários além de verificar seus resultados. Pode-se identificar que a contabilidade 

em si tem como base o controle do seu patrimônio, afim de criar métodos que 

possam alcançar seus objetivos de forma rápida, diminuindo seus gastos e criando 

métodos que auxiliem na produção. 

Toda a atividade correspondente do cultivo de lavouras e florestas, criação de 

animais ou de exploração da terra denomina-se agricultura, estas atividades são 

desenvolvidas com o objetivo de obter produtos que venham a satisfazer toda 

necessidade humana. Com base no cenário atual do Brasil em que a população 

rural está cada vez mais diminuindo a agricultura ainda desempenha um papel muito 

importante para o crescimento do país (CREPALDI, 2016). 

Na década de 1960, a agricultura tinha como conceito fazer colheitas, 

alimentar animais, ordenhar vacas, arar o solo e plantar sementes, com o passar do 

tempo este conceito foi se modificando passando a ter a agricultura como um 

complexo de atividades, que não inclui somente atividades dentro da propriedade 

com produção , ela passou a influenciar no negócio , passou a ser chamada de 

agronegócio, pois começou a distribuir suprimentos, armazenar, processar e 

distribuir seus produtos agrícolas produzidos. Com isso, o agronegócio passou a 

ultrapassar fronteiras, envolvendo todos que participam direta e indiretamente no 

processo de produzir e levar seu produto direto aos consumidores (MENDES; 

PADILHA JUNIOR, 2007). 

2.3.1 Ano Agrícola X Exercício Social 

 
Para Marion (2014), de maneira ampla não ocorrem dificuldades em relação a 

fixação do mês de dezembro, na maioria das vezes o encerramento do exercício 

social tem como base este mês, visto de maneira demasiada que as receitas e 

despesas se mantém praticamente uniforme durante os meses do ano. No entanto 

na atividade agrícola, onde a receita normalmente se concentra logo após a colheita, 

a apuração do resultado é feita após a mesma e após a comercialização da 
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produção, contribui de forma mais adequada para avaliação do desempenho da 

safra, este período o qual compreende entre plantação, colheita e comercialização 

da produção denomina-se ano agrícola. 

O mesmo autor também destaca que para as empresas que possuem 

diversidade de culturas, apresentando colheitas em períodos diferentes, o ano 

agrícola é fixado em função da cultura que prevaleça economicamente, ou seja, a de 

maior representatividade. 

 

2.4 SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS 

O termo tecnologia da informação, para Beal (2001), serve para designar o 

conjunto de recursos tecnológicos e computacionais para a geração e uso da 

informação.  

Já os sistemas de informação, para O’Brien (2006, p. 6) “é um conjunto 

organizado de pessoas, dispositivos físicos (hardwares), procedimentos de 

processamento de informação (softwares), canais de comunicações (redes) e 

recursos de dados que coleta, transforma e dissemina informações”. 

Tendo como base a necessidade de informações para aplicação nos 

negócios, Braga (2000) enaltece que foi criado o sistema de informações, tanto o 

meio tecnológico quanto a administração têm semelhança, partindo do princípio que 

ambos precisam de informações. As organizações podem ser elevadas a novos 

desafios e a mudanças estratégicas com base nos sistemas, exigindo assim cada 

vez mais inovações nesta área. 

Para Gonçalves (2006), um sistema de informações é toda ferramenta que 

transforma dados em informações, tendo ou não procedimentos tecnológicos. A 

entrada em determinados processos será manual, no decorrer do processo vai se 

verificando o tratamento desses dados, onde nesse momento são processados os 

dados por softwares ou hardwares que geraram as informações. 

Usado no auxílio das atividades do dia a dia ou nas organizações os sistemas 

de informações, não são apenas implantados de qualquer forma, vão além de 

simplesmente colocar mudanças dentro de um sistema ou método de trabalho, 

passa por diversas etapas na qual é avaliado o seu impacto diante da organização, 
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de acordo com seu desempenho pode-se concluir se o objetivo que nele se 

esperava foi realmente alcançado (CAMPOS FILHO, 1994). 

Um sistema de informações bem implantado, causa diversos impactos em 

uma empresa, causa diversas mudanças conforme sua implementação, fazendo 

com que processos e rotinas tenham de ser modificados ou alterados para que se 

possa chegar ao resultado que a organização esperava (MELLO; MARINHO; 

CARDOSO, 2008). 
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3 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do presente trabalho de conclusão de curso foram 

utilizados os procedimentos descritos nesse capítulo. 

3.1 NATUREZA DA PESQUISA 

A natureza do presente trabalho de conclusão de curso é qualitativa. Segundo 

Michel (2015), uma pesquisa qualitativa tem como base estudar as diferentes 

representações e opiniões sobre o assunto estudado. Na pesquisa qualitativa, as 

informações verídicas não são apresentadas em números ou estatísticas, mas sim 

com argumentações, experimentações e análise detalhada.  

Para Flick (2012), uma pesquisa qualitativa tem como objetivo descrever ou 

avaliar uma determinada teoria. Devido a esse processo o pesquisador participa, 

compreende e interpreta os fatos ocorridos.  

Para Gil (2010), a pesquisa parte de um procedimento sistemático e racional 

e que seu objetivo e obter resposta de acordo com os problemas levantados. A 

desenvoltura de uma pesquisa é desenvolvida por etapas, começando com a 

inicialização ou formulação do problema e termina com a apresentação dos 

resultados. 

Segundo Matias-Pereira (2012), uma pesquisa é composta por procedimentos 

e técnicas para que alcance o conhecimento desejado. 

3.2 TIPO DE PESQUISA 

O tipo da pesquisa se enquadra como pesquisa exploratória, se dá através de 

conversas com os funcionários que estão envolvidos na atividade bem como os 

responsáveis pelo sistema em questão. 

Segundo Corrêa (2003), a pesquisa exploratória é o primeiro passo de 

qualquer trabalho científico, apresenta informações sobre o tema que o pesquisador 

pretende abordar, auxilia e ajuda a definir um objetivo a descobrir uma forma original 

de desenvolver seu assunto. 
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3.2 DELIMITAÇÃO DO UNIVERSO 

 “O universo da pesquisa é constituído por todos os elementos de uma classe, 

ou toda a população” (ANDRADE, 2006, p. 144). 

              A presente pesquisa foi realizada no município de Fraiburgo-SC, na 

empresa Fischer S/A Agroindústria, no setor de colheita da maçã da empresa em 

estudo. 

A fruticultura é entendida como um emaranhado de técnicas e práticas que 

têm como objetivo explorar plantas que produzem frutos para comercialização. As 

plantas frutíferas são classificadas principalmente de acordo com o clima de cada 

região, também por tipo de fruto (FACHINELLO; NACHTIGAL; KERSTEN, 2008).  

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Para a coleta de dados qualitativos foram utilizados os procedimentos de 

observação ao dia a dia da coleta de dados do sistema, entrevista semiestruturada e 

depoimento dos gestores e funcionários que fazem uso dos equipamentos em 

análise. Teve-se acesso a documentos com registros da empresa, o que caracteriza 

essa pesquisa como documental. 

Segundo Triviños (1987), uma entrevista semiestruturada tem como principal 

característica questionamentos básicos o qual são apoiados em hipóteses e teorias 

e que estão relacionadas ao tema da pesquisa. 

Segundo Lopes (2006), método de observação consiste através do mesmo 

adquirir um conhecimento claro e preciso aplicando atentamente os sentidos a um 

objeto, tendo em vista que deve ser exata, completa imparcial, sucessiva e 

metódica. Pois é um procedimento que visa à investigação e é de suma importância 

para ciência.  

Para Bardin (2011), uma pesquisa documental passa de um documento 

primário para documentos secundários, consiste exclusivamente na representação 

do primeiro, está pesquisa tem como base a apresentação compacta das 

informações de consulta e armazenamento de informações. 

Com base em Fachin (2006), a coleta, classificação e utilização de qualquer 

espécie de informações compreende em uma pesquisa documental, qualquer 

informação em formato de texto, atas, inventários, imagens, gravações dentre outros 

são considerados como pesquisa documental. 
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3.4 PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DE DADOS 

Os procedimentos utilizados para a análise dos dados qualitativos foram 

análise de documentos. A partir dos dados levantados será realizada uma planilha 

de controle.  

Para Pereira (2004), dado qualitativo é apresentação simbólica atribuída a 

manifestações de um evento qualitativo, é uma forma de quantificação de um evento 

qualitativo que normatiza e confere um caráter objetivo a sua observação.  
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4 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

Nesse capítulo serão apresentados os resultados do presente trabalho. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 A Fischer S. A Agroindústria é integrante do Grupo Fischer, um dos maiores 

conglomerados privados do Brasil. Dentre suas atividades, destaca-se pela 

produção, estocagem, processamento, industrialização e comercialização de frutas, 

especialmente, maçãs e kiwis. Produção de grãos, como soja e milho. Produção de 

suco clarificado com aroma de maçã e reflorestamento.  

A Fischer, está situada desde 1985 no município de Fraiburgo-SC no estado 

de Santa Catarina, possui responsabilidade significativa no alcance destes dados na 

atualidade, isto porque contribuiu na introdução da produção de maçãs no Brasil e 

ainda foi pioneira na abertura do mercado internacional para a maçã brasileira. A 

organização realizou as primeiras exportações de maçãs para a Europa no ano de 

1986 e, em 2018, exportou maçãs para mais de 25 países da Europa, Ásia e Oriente 

Médio.  

Precursora na utilização de recursos tecnológicos modernos e severos 

acompanhamentos que abrangem a totalidade do processo, a Fischer garante 

excelência na manutenção da qualidade de seus produtos comercializados em 

qualquer época do ano.     

A Fischer produz aproximadamente 120 mil toneladas anuais de maçãs em 

pomares próprios e de pequenos produtores. Suas principais cultivares são do grupo 

Gala (Royal Gala, Galaxy e Maxi-Gala) e grupo Fuji (Fuji, Red Fuji, Fuji Suprema e 

Fuji Mishima). Para comportar essa capacidade, conta com quatro unidades 

industriais (Packing House) destinadas ao recebimento, armazenamento, 

classificação, embalagem e expedição de frutas. Conduzindo suas atividades 

agroindustriais, a Fischer conta com um quadro médio anual de 1.750 colaboradores 

fixos e 3.000 colaboradores contratados para o período de safra (FISCHER, web).   

Seu complexo industrial dispõe de câmaras frigoríficas para armazenar mais 

de 70 mil toneladas de maçãs em atmosfera normal e controlada, maquinário de alta 

tecnologia capacitado para classificar e embalar até 35 toneladas por hora, 
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realizando a classificação por peso e cor das frutas, além de fazer leitura e 

classificação dos defeitos externos.  

Diante desta grandiosa história, evidenciada a cada dia, com a oferta de 

alimentos seguros e atendendo a todas as legislações cabíveis, a Fischer S/A 

Agroindústria mantém diversos programas e certificações, dentre eles, destacam-se: 

Global GAP Fruit and Vegetables; BRC Global Standard – Food; ASDA / Wal Mart; 

TN (Tesco Nurture); GO - Garantia de Origem Carrefour; Qualitá – Grupo Pão de 

Açúcar.   

Apresenta-se com o slogan de “Fischer: a identidade da maçã!”, simbolizando 

que, ao ingerir a maçã com o selo Fischer de qualidade, o consumidor detectará 

todos os cuidados, desde tecnológicos até humanos, empregados na sua produção 

para garantir a qualidade e a segurança alimentar.   

A companhia dispõe de princípios que norteiam as políticas internas, adotado 

pelos acionistas e seguido por todos que integram a organização. O reconhecimento 

pelo trabalho sério, garantia de qualidade e do princípio ético para com seus 

parceiros e clientes é que faz a mesma ser líder no mercado de maçãs no Brasil a 

mais de três décadas.     

4.2 DESCRIÇÃO DO PROCESSO ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 

COLHEITA DE MAÇÃS 

A colheita da maçã compreende-se entre os meses de janeiro a abril de cada 

ano, é a atividade mais importante da empresa. Depois de meses de trabalho de 

cuidados com os pomares, o raleio da maçã, chega à última etapa do processo 

produtivo que é a colheita, cada etapa de sua realização é fundamental para uma 

boa qualidade na produção de frutas para o fornecimento a seus clientes. 

Logo após a fruta ser colhida, ela é deslocada até um pátio para aguardar o 

momento de ser carregados nos caminhões para ser encaminhada aos Packing 

House da empresa, esse processo é realizado diariamente, chegando ao ponto de 

descarga que é onde se encontra as câmaras frias da empresa. A maçã é 

armazenada para no decorrer do ano ser classificada, embalada e encaminhada 

para seus clientes. 
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Antes da implantação do coletor de dados todo o trabalho era feito de forma 

manual, podemos verificar o processo de controle da colheita através da planilha 

demonstrada pela Figura 1, à mesma está demostrada na integra no Anexo I. 

Figura 1 – Controle individual de colheita 

 
Fonte: Empresa Cedente (2019). 

O funcionamento do processo de colheita era da seguinte forma: 

Os funcionários são divididos em equipes de trabalho, o número de equipe e 

trabalhadores depende da área de colheita da fazenda. Cada equipe tem um 

funcionário com a função de apontador, essa função baseia-se na marcação das 

sacolas colhidas no controle individual de colheita. Toda manhã esse funcionário 

retirava do escritório a folha que contemplava as seguintes informações:  

Ø Ciclo: que significa o ano; 

Ø Número da equipe; 

Ø Data e código da fazenda; 

Ø Variedade, tipo de fruta, jornada do dia, líder; 

Ø Responsável pela equipe; 

Ø Patieiro que recebia e carregava os bins nas carretinhas de colheita; 

Ø O apontador que era responsável pelas anotações das sacolas dos 

colhedores; 

Ø Classificador o qual tinha função de classificar as frutas nos bins antes 

de ir para o pátio para ser carregado para o packing house; 

Ø Ao lado dessas funções era acrescentado as informações obtidas 

durante o dia na colheita; 

Ø Em seguida o nome dos funcionários que trabalhavam como colhedor; 
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Ø No rodapé era anotado a quantidade de bins Fischer, Pomelle e outros 

dependendo do qual estava em uso; 

Ø Bins é onde os colhedores colocam a fruta colhida, conforme Figura 2; 

Ø Em seguida assinatura do líder da equipe e apontador. 

Figura 2 – Bins  

 
Fonte: Empresa Cedente (2019). 

Cada colhedor tinha um número ao qual era dado quando montava a equipe, 

o colhedor colhia uma sacola e chegava até o apontador e falava seu número o qual 

anotava na folha, no final do dia, a folha contendo essas informações era entregue 

ao escritório da fazenda que fazia os devidos lançamentos para saber quanto cada 

colhedor ganhou de prêmio (pagamento de um valor x após chegar à meta do dia). 

No Anexo II demonstra um controle de colheita preenchido durante a jornada 

de trabalho. 

Vendo a necessidade de agilizar o processo para um melhor desempenho e o 

controle ser mais rápido, seguro e confiável, a empresa optou em implantar um 

processo informatizado para amenizar e até excluir deficiências no desenvolvimento 

dessa atividade.  

Com isso resolveu otimizar esse processo através de um coletor eletrônico 

para o setor de colheita. Todavia foram adquiridos pela empresa 155 coletores no 

ano de 2016, obtido da empresa Daltech Tecnologia situada na cidade de 
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Videira/SC, sendo este produto usado unicamente para coleta de dados para o 

processamento de informações da colheita e registro de ponto. 

Um controle mais eficiente e confiável necessita de vários estudos, o 

responsável pela criação do coletor conseguiu em uma só ferramenta modificar um 

modo de trabalho que era necessário várias pessoas, contribuindo para um melhor 

desempenho deste serviço em uma colheita de maçã. 

4.3 LEVANTAMENTO DOS BENEFÍCIOS DA IMPLANTAÇÃO DE UMA 

FERRAMENTA AUTOMÁTICA 

Com a implantação do coletor de dados, que podemos observar através do 

Anexo III, o apontador passou para colhedor, um dos grandes benefícios dessa 

aquisição foi em relação à mão de obra para colheita, sendo que a grande parte das 

pessoas sempre foram contratadas de outros estados, isso foi um grande ganho. 

Este coletor marca através do crachá de cada funcionário as sacolas colhidas. 

Na perspectiva dos gestores a nova ferramenta proporcionou uma melhoria 

significativa nos processos de gestão de controle. O ganho de eficiência operacional 

é indiscutível pela melhora ao acesso as informações com diminuição dos erros que 

havia nas marcações. Temos ainda que mencionar o retorno financeiro, também 

percebido pela empresa. 

Hoje o processo de colheita e mais rápido e ágil, depois de ser divididas as 

equipes na colheita, o colhedor colhe uma sacola vai até o ponto de descarga (bin) e 

descarrega a sacola e registra o crachá no coletor, o coletor marca a sacola e 

também mostra em seu visor conforme o colhedor for vindo descarregar as sacolas 

seguintes de acordo com o que ele vai trazendo. Para não ter o problema de uso 

incorreto do coletor junto aos colhedores, ou seja, marcar uma sacola em seguida, 

marcar novamente tentando burlar o sistema, só irá registrar a sacola seguinte 

depois de um tempo estimado pela chefia cerca de 60 segundos, que é o tempo que 

um colhedor leva para colher uma sacola, tendo em vista que o crachá do 

funcionário que tentar burlar o sistema fica registrado em um relatório o qual pode 

ser visualizado pela chefia.  

Além da função citada à cima o coletor mostra em sua tela, para o líder da 

equipe quantas sacolas foram colhidas até o exato momento, quanto está o peso 

médio de cada sacola, quantos bins saíram e quantos colhedores tem na equipe 
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podendo assim realizar ajustes quando necessário conforme a colheita está em 

andamento.  

A marcação de cada saída de bin é o líder da equipe que faz, através do 

chaveiro de controle do equipamento, com este chaveiro que contém um chip ele 

controla o coletor durante a colheita. 

Outro desempenho que é atribuído ao coletor é as marcações do ponto que 

antes eram registrados em um único relógio ponto na sede da fazenda, hoje pode 

ser utilizado no próprio coletor. 

Neste ano foi feito alguns ajustes nos coletores, e todos os dados 

armazenados durante a colheita é repassado via wi-fi, quando chega à sede da 

fazenda as informações de ponto e de colheita são enviadas diretamente para um 

software, que é encaminhado para o sistema. Levando em consideração que todos 

os dados não são perdidos, devido o coletor ter uma memória interna onde é feito 

backup dos dados.  

O sistema que trabalha com as informações dos coletores é interligado a 

matriz da empresa, ou seja, cada fazenda tem seu sistema, mas todas as 

informações geradas são colocadas dentro da rede onde todos os usuários 

responsáveis pela área poderão ter acesso. 

Para demonstrar a planilha de calculo dos custos dos funcionários, estamos 

utilizando a nomenclatura Unidade de Esforço de Produção (UEP), para preservar o 

real custo em moeda corrente que a empresa utiliza. 

Na Tabela 1, demonstra-se em forma de planilha o custo de um funcionário 

que trabalhava como apontador anotando as sacolas: 

Tabela 1 – Cálculo do custo do apontador 

CÁLCULO SALÁRIO FUNCIONÁRIO UEP 

SALÁRIO 5,05 220 1.111,00 

13º 92,58 

FÉRIAS 30,86 123,44 

FGTS 88,88 

ENCARGOS 112,21 

CESTA BÁSICA 12,29 

TRANSPORTE 10,40 

REFEIÇÕES 26,42 

PRÊMIO PRODUÇÃO 210,00 
TOTAL 1.787,22           446,39 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019) 
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Podemos perceber que o custo no mês de cada funcionário para a empresa 

era de UEP 446,69. 

Já na Tabela 2, tem-se o custo de cada coletor e o custo total, sabendo que 

teve no seu primeiro ano a garantia do fornecedor e no ano seguinte não teve 

nenhum custo a mais, somente terá um custo de UEP 100,00 após cinco anos de 

uso devido troca de bateria. 

Tabela 2 – Custo do coletor 

CUSTO DE UM COLETOR NA COLHEITA                                                         UEP 

CUSTO COLETOR         1.100,00 

REVISÃO QUE SERÁ FEITA             100,00 
Fonte: Elaborada pelo autor (2019) 

Na tabela 3, pode-se observar a depreciação do equipamento com base na 

porcentagem de 10%: 

Tabela 3 – Depreciação do equipamento 

CÁLCULO DEPRECIAÇÃO 

EQUIPAMENTOS MENSAL ANUAL 

DEPRECIAÇÃO 10% 9,17 110 
Fonte: Elaborada pelo autor (2019) 

Tabela 4, apresenta-se a comparação dos coletores em relação a quantidade 

de funcionários que trabalhavam como apontador, e a quantidade de meses que o 

equipamento teve para cobrir seus custos. Que foi um pouco menos de três meses. 

Tabela 4 – Comparação total dos coletores e funcionários 

                                 CÁLCULO COLETORESXFUNCIONÁRIOS                             UEP 

CUSTO TOTAL COM COLETORES 
155 COLETORES 

ADQUIRIDOS 155 170.500,00 

CUSTO TOTAL COM MÃO DE OBRA 130 FUNCIONÁRIOS 130 58.031,10 
COMPARAÇÃO COLETOR X 
FUNCIONÁRIOS MESES 2,94 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 

Podemos assim analisar que a empresa obteve ganho com a aquisição e 

implantação dessa ferramenta para uso na colheita, pode-se observar nas planilhas 

os ganhos obtidos, que com dois meses e meio o equipamento pode-se pagar em 

relação aos custos com os funcionários. 



37 

4.4 COMPARATIVO DO ANTES E O DEPOIS DA IMPLANTAÇÃO DA 

FERRAMENTA AUTOMÁTICA  

Cada aparelho adquirido pela empresa contribuiu principalmente na redução 

do tempo gasto para ter acesso a dados mencionados nos capítulos anteriores, o 

avanço da tecnologia em uma atividade como a colheita da maçã é muito importante 

em se tratando na principal atividade da empresa. 

A confiabilidade das informações também foi um fator de extrema importância 

adquirido com a implantação dos coletores, todo e qualquer registro no coletor pode 

ser visualizado tanto na sede da fazenda quanto na sede da empresa, todas as 

partes envolvidas podem ter acesso às informações principalmente em tempo real 

de trabalho, podendo assim fazer os ajustes necessários quanto a qualidade de um 

bom fruto colhido. 

Reduzir o tempo de funcionários, racionalizar custos, trabalhar de uma forma 

planejada em foco sempre de bons resultados, otimizando as informações para o 

processo de tomada de decisão dos responsáveis por cada setor, confiabilidade nas 

informações recebidas, informação em tempo real da colheita, essas são algumas 

das melhorias com a implantação desse novo sistema de gestão. 

E ressaltando que todas as pessoas envolvidas no processo manual que era 

utilizado em anos anterior, foram realocadas em outros setores de produção, 

suprindo assim uma demanda de mão de obra que era necessário na colheita. 

A tecnologia deve atuar sempre a favor dos usuários, o que foi investido não 

gerou apenas gastos e sim lucratividade para a empresa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como finalidade apresentar os benefícios de uma 

ferramenta automática de controle de sacolas de colheita em uma safra da maçã e, 

mostrar o quão importante é um controle interno para obter informações seguras, 

confiáveis e de grande valia, para a gestão de uma empresa. 

Foi possível alcançar o objetivo geral do mesmo, com a análise podemos 

constatar os benefícios da ferramenta de controle de sacolas pode trazer grandes 

resultados para a empresa. 

O controle interno é de grande relevância, pelo fato dessa ferramenta analisar 

como era o processo de premiação da colheita de maçãs antes da implantação do 

coletor de dados, como a empresa obtinha os dados para pagamento de seus 

contratados. 

Após análise do antes e comparação com o presente, houve melhoria, 

confiança dos dados e sigilo de informações conforme o andamento de uma safra da 

maçã, de forma segura, com consistência de informações e sem perda de dados. 

Esse sistema agrega confiabilidade aos resultados diários na colheita, para que os 

gestores tenham indicadores para traçar novos planos. 

Para atingir o objetivo principal foi realizada análise de documentos antigos, 

levantamentos de dados para obtenção do resultado esperado, além de poder fazer 

uma comparação em valores reais de quanto à empresa obteve de ganho com essa 

mudança, bem como o tempo que o coletor demorou em se pagar em se tratando de 

serviço. 

Também foi explanado em planilhas o custo, o rendimento que a empresa 

obteve com a implantação desse novo sistema. 

Esta pesquisa trouxe grande contribuição no levantamento de dados de 

obtenção para lançamentos de informações de colheita. Considera-se em fase de 

desenvolvimento está ferramenta, pois a cada ano podem ser feitas melhorias para 

obter mais informações, também pode ser colocado em outras áreas da fruticultura. 

Toda ou qualquer atividade a geração de dados para tomada de decisões 

parte de estudos e novas tecnologias. 

Conclui-se que implantação do coletor de dados trouxe vários benefícios para 

empresa, com base nas planilhas, observar-se o impacto financeiro que a 

ferramenta trouxe para empresa, provocando significativa redução de custos em 
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relação ao que era gasto na colheita da maçã, ressalto também outros benefícios 

que foram acrescidos, como a confiabilidade das informações, processos 

automáticos que garantem que os dados não podem ser burlados e ou perdidos. 
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ANEXO I – CONTROLE INDIVIDUAL DE COLHEITA 
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ANEXO II – CONTROLE INDIVIDUAL DE COLHEITA PREENCHIDO 
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ANEXO III – COLETOR DE DADOS 
 

 

1 – Coletor: função registrar o Ponto e Marcação de Sacolas/Bins; 

 

2 – Carregador: função de carregar a bateria do coletor (fixar no coletor e na régua de 

energia);  

 

3 – Adaptador Cartão: sua função é possibilitar a transferência das informações do 

cartão de memória para o microcomputador; 

 

4 – Cartão de Memória: função de armazenar os dados registradas pelo coletor; 

 

5 – Chaveiro do Líder: função de navegar nos menus do Coletor e apontamento de 

bins; 

 

6 – Crachá com Chip (individual): função registrar as marcações de ponto e a 

quantidade de sacolas colhidas pelo funcionário.  


