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RESUMO
O estudo em tela tem como objeto de análise o processo de produção e
comercialização de amoras em uma propriedade rural, localizada na cidade de
São Mateus do Sul, Paraná. O objetivo desta pesquisa foi analisar a empresa
para propor melhorias na comercialização, no sistema logístico, e facilitar o
escoamento dos produtos, além de demonstrar os benefícios da
profissionalização da gestão do agronegócio. Na operacionalização do trabalho,
foi realizada coleta de dados sobre a propriedade e a maneira de
operacionalização do negócio. Esse processo se deu por meio do
acompanhamento em campo, juntamente com o proprietário e os demais
envolvidos nos processos. As ferramentas utilizadas para tal coleta e captura de
informações foram: a matriz SWOT, para a identificação dos pontos fortes e
fracos, as oportunidades e as ameaças da propriedade e o método dos 4 Pês de
marketing para o estudo da comercialização. A pesquisa teve início no primeiro
semestre de 2020 e ainda está em andamento, no entanto, as informações
obtidas até o presente momento apontam lacunas no processo de gestão, que
serão supridas pelas propostas ainda em elaboração. Os dados e informações
obtidas e tratadas sinalizam que, com as melhorias em análise para a empresa,
será possível alinhar o processo de produção com o sistema logístico
(comercialização e distribuição), sem que isso afete a qualidade dos produtos,
que haja menos desperdício no processo de transporte, o que, por consequência,
irá provocar uma melhoria nos lucros da empresa.
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