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RESUMO 
 
 

PROBLEMAS LOGÍSTICOS NA IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERECÍVEIS RESUMO Meu 
trabalho de Conclusão de Curso (TCC), baseia-se em um fator que está ligado a maioria da 
população brasileira, onde usufruímos do produto final, mas não notamos o quão importante é 
o processo de produção de produtos perecíveis até o consumo do mesmo, e podem acreditar, 
esse é um fato primordial na qualidade do produto. Achei interessante conhecer e poder contar 
um pouco mais sobre problemas no processo de importação de produtos perecíveis, desde 
dificuldades com transporte até mesmo a estocagem do produto. A logística feita através dos 
produtos perecíveis é uma verdadeira obra de arte, pois os cuidados e custos são imensos e 
chega a ser muitas vezes, se não planejado da forma correta, incalculável. O importador e o 
exportador tem que estarem muito atentos em todo o processo, a partir da saída do produto no 
ponto inicial (exportador) até e chegada do mesmo no destino final (importador), pois o 
negócio, o acordo, depende muito do sucesso dessas seguidas etapas. E foi pensando nisso 
que resolvi explicar um pouco mais esse processo e citei um exemplo para tentar demonstrar 
melhor a importância do processo de importação em nossa vida, muitas pessoas não poderiam 
imaginar que o produto importado que está sendo consumido por ele tem mudado até mesmo o 
funcionamento da economia no país. Quando temos um produto de boa qualidade sendo 
importado, fazemos concorrência ao produto nacional, e consequentemente aumentamos a 
qualidade do produto interno e não deixamos que o cenário local estipule qualquer valor para o 
produto. Além disso, a necessidade de o produto sair e chegar com a mesma qualidade se 
torna cada vez mais difícil e imprescindível pela quantidade e qualidade dos produtos 
importados, por isso a necessidade de se estar atualizado e informado dos problemas e 
dificuldades para importar algo. O foco principal do meu trabalho foi enfatizar o processo de 
importação em alimentos perecíveis, mostrar a importância de ser realizado com o mínimo 
possível de avarias, para que possamos ter qualidade e confiança no consumo. E como dito 
anteriormente, temos uma consequência indireta em uma possível mudança na economia do 
país, além obvio de mais benefícios possíveis com um bom ciclo de importação. Acredito 
através de pesquisas realizadas que é possível sim ter uma importação confiável, com 
qualidade no produto e um preço justo, é muito dificil se precaver de todas possíveis variações. 
pois elas ocorrem constantemente, porem com um planejamento e estudo de caso adequado, 
quanto maior o cuidado tomado com a importação, a probabilidade de perdas diminui e a 
probabilidade de lucros aumenta. Palavras-chave: Logística; Importação; Produtos Perecíveis. 


