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Nós da Frutas e Verduras AP iniciamos nossas atividades no mercado atacadista de 

Frutas e Verduras há mais de 18 anos. 

Contamos com mais de 150 colaboradores diretos e indiretos, bem treinados e em 

constante aperfeiçoamento. 



MISSÃO
Comercializamos alimentos de qualidade, numa busca contínua em 

oferecer ao consumidor alimentos mais saudáveis, conscientizando 

produtores de que natureza e ser humano podem e devem trabalhar em 

sintonia. “O PLANETA AGRADECE!”

Assegurar o progresso dos colaboradores.

Manter a qualidade dos produtos comercializados.

Ser empresa-referência no segmento que atuamos, buscando a excelência em 

produção, desenvolvimento e qualidade dos produtos.

VISÃO
• Compromisso com a qualidade dos produtos

• Pontualidade na entrega

• Fidelidade

• Relacionamento de parceria com clientes e fornecedores

• Profissionalismo

• Ética 

VALORES



“
Produção

Produzimos e comercializamos 
anualmente cerca de 3 milhões de 

unidades de brocolis e 500.000kg de 
morangos.



AREA DE EMBALAMENTO

�Possuímos 1000m2 de área onde os produtos 

são embalados e mais de 300m2 de área de 

estocagem(Câmara Fria)



LOGISTICA

�Nossa logística é própria e 

Refrigerada para manter a qualidade

do produto, desde o campo ate o cliente

Final.



Rastreabilidade

Rastreamos os produtos desde 2008 onde obtivemos os seguintes benefícios;

Melhoria na gestão de Packing House empresa.

 Implantação de uma gestão tecnológica no campo e packing.

Melhoria na gestão da cadeia de abastecimento(parceiros).

 Contribuição para a sustentabilidade na agricultura.



Sistema de Qualidade

�No gráfico a seguir percebemos uma evolução da 

Empresa nas auditorias realizadas.

Auditorias



EVOLUÇÃO



Sistema de Qualidade

�No gráfico a seguir percebemos um declínio significativo 

nas devoluções feitas pelos Clientes(varejo) 

Índice de Devoluções





Sistema de Qualidade

�No próximo gráfico comprovamos que, um sistema de 

gestão de qualidade eficaz, também se estende por toda a 

cadeia, principalmente pelos parceiros produtivos. 

�O Grafico exemplifica que o volume recebido próprio para 

atender o varejo era muito baixo, os produtos que não eram 

aprovados, eram e são destinados para indústria.

Parceiros



Parceiros



Sistema de Qualidade

�Concluimos que

�Uma gestão de qualidade eficaz muda gestão da empresa 

minimizando as perdas, antes durante e após o processo, 

isto só é possível se a empresa se submeter a inserir 

procedimentos eficientes monitorando-os.



Nossos produtos são rastreados e atendem a norma inc02 e também 

somos Certificados pelo HACCP e GLOBAL GAP

Certificações


