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A agroindústria é um segmento de elevada importância econômi-
ca, por sua participação na cadeia produtiva e pelas ligações que
mantém com os demais setores da economia.

Para enfrentar a competitividade nos negócios relacionados ao
processamento de produtos ou matérias-primas de origem agríco-
la, pecuária ou florestal, é preciso encontrar soluções no âmbito da
gestão e da inovação tecnológica.

A Embrapa está engajada nessa meta e, em parceria com o SEBRAE,
lança o Projeto de Desenvolvimento Agroindustrial, expresso na
Série Agronegócios.

O Projeto é voltado para empreendedores e empresários inseridos
no segmento agroindustrial de pequeno porte, e tem como objeti-
vo promover sua capacitação e seu desenvolvimento, a partir de
uma metodologia que atenda a todos os segmentos da cadeia pro-
dutiva, ou seja, conhecimento das potencialidades do mercado, da
oferta de matéria-prima, da demanda do produto final, passando
pela gestão, processamento, distribuição e comercialização de pro-
dutos agroindustriais. 

O tema deste volume Iniciando um Pequeno Grande Negócio
Agroindustrial de Hortaliças Minimamente Processadas é abordado
em três partes.

A primeira parte – Processo de Produção – contém as várias etapas
do processamento mínimo de hortaliças, da colheita ao resultado
final, bem como o controle de qualidade, a fim de oferecer um pro-
duto competitivo de alta qualidade.

Na segunda, Análise de Mercado, o empreendedor irá conhecer as
estratégias de marketing – da pesquisa de mercado ao lançamen-
to dos produtos – para ingressar nesse mercado promissor.

A terceira parte trata da Análise Financeira, que contém um roteiro
completo de um plano de negócio, iniciando com a definição do
volume de produção, passando pela estimativa dos investimentos
físicos, do cálculo dos custos e das despesas, e finalizando com o
investimento necessário para implantar uma agroindústria de hor-
taliças minimamente processadas.

O usuário deste material poderá contar com assessoria preparada
para esclarecer dúvidas e responder questionamentos. Espera-se,



com isso, habilitá-lo a desenvolver o planejamento inicial de sua agroin-
dústria, utilizando da melhor forma possível, os recursos de que dispõe
e preparando-o para tomar as providências necessárias à concretização
dessa iniciativa desafiadora e gratificante, que é ser responsável pelo
próprio negócio.

Clayton Campanhola Silvano Gianni
Diretor-Presidente da Embrapa Diretor-Presidente do SEBRAE
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Capítulo 1 Processo de Produção 
e Controle de Qualidade

Para você, futuro empreendedor da agroindústria de

processamento mínimo de hortaliças, preparamos estas

orientações sobre o processo de produção e  controle de

qualidade, sendo este último condição indispensável ao sucesso

de seu negócio.

Hortaliças minimamente processadas são vegetais colhidos e

submetidos a um processo industrial que envolve as atividades

de seleção e classificação da matéria-prima, pré-lavagem, corte,

fatiamento, sanitização, enxágüe, centrifugação e embalagem,

visando obter-se um produto fresco, saudável e que, na maioria

das vezes, não necessita de preparo para ser consumido. 
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