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RESUMO 

 

O presente trabalho trata-se de um estudo de caso realizado na empresa Agrodanieli Ind. e 
Com. Ltda, localizada na cidade de Tapejara – RS. O foco do estudo foi identificar o porquê 
ocorre de lotes de frango terem um peso planejado para chegar no abate e os mesmos 
chegarem fora desta previsão. Para se obter um resultado, a pesquisa foi aplicada em duas 
regiões de abrangência da Agrodanieli, região 04 e região 11. A escolha foi devida às mesmas 
apresentarem um volume elevado de problemas de pesos fora do planejado. Para obter um 
resultado, a pesquisa foi aplicada juntamente com um check list de campo, aonde o técnico 
responsável analisava, o mesmo continha informações para se identificar o que ocorreu no 
lote para a previsão de planejamento não ter sido alcançada. Do ponto de vista metodológico, 
este estudo de caso é caracterizado como teórico – empírico, com abordagem qualitativa e 
quantitativa. A pesquisa foi realizada no segundo semestre do ano 2016 e os resultados 
demostraram que se tem necessidade de capacitar os integrados para realizarem as pesagens 
semanais corretamente. Assim conclui-se que, a empresa necessita realizar treinamentos para 
os integrados atingirem os resultados esperados, ou seja, conseguir realizar um planejamento 
correto aonde os lotes cheguem para abate conforme previsto.  

 
Palavras-chave: Planejamento; controle; resultados; analises; acompanhamento. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Produção permite transformar matérias-primas em produtos acabados e prontos 

para serem comercializados. A gestão da produção, como função da empresa, se encarrega de 

tornar o processo produtivo o mais eficiente e eficaz possível. Para isto ocorrer, se tomam 

decisões em nível da definição e especificação do processo produtivo tais como: escolha da 

capacidade produtiva, tecnologia a ser aplicada, layout, política do controle de qualidade, 

manutenção, reparação e substituição dos equipamentos e definição de funções na fábrica. 

O planejamento e controle de produção consiste em um processo que trata do 

gerenciamento da produção onde envolve planejamento, programação e controle. O PCP é 

utilizado para aumentar a eficiência e eficácia do processo produtivo da empresa, atuando 

sobre o meio de produção com a garantia de que os objetivos sejam plenamente alcançados, 

para tanto é necessário planejar e controlar o desempenho. 

O planejamento, como função administrativa determina, antecipadamente, quais são 

os objetivos a serem atingidos, oriundos do planejamento da demanda comercial e o que 

necessita ser feito para atingi-los da melhor forma possível. Já o controle, tem a função 

administrativa que mede e corrige o desempenho, verificando assim se tudo está sendo feito 

conforme planejado e organizado, identificando assim os erros e desvios. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Quando se foca em resultados positivos dentro de uma empresa de grande porte 

como a Agrodanieli, ter uma matéria-prima de boa qualidade é o princípio para atingir esses 

resultados. No caso da Agrodanieli, o setor da agropecuária é o responsável por gerenciar o 

recebimento do produto frango vivo, que deve atender a critérios como o peso do animal, bem 

como a finalidade de sua conversão alimentar, ambos de grande importância para a processo 

dentro da indústria. 

O planejamento para realizar a retirada das aves com o peso planejado é seguido por 

uma tabela de ganho de peso e, estas informações, são repassadas pelos integrados 

semanalmente. Porém, mesmo com este acompanhamento, nem sempre o produto chega à 

indústria o com peso esperado. Isso faz pensar o que interferiu negativamente para não se 

atingir o resultado esperado. Nesse contexto, questiona-se: o que determina a chegada da ave 

para o abate abaixo do peso planejado e em que medida esse fator vem comprometendo a 

produtividade da indústria e integrado? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

Identificar quais são os principais fatores que estão impedindo as aves de chegarem 

ao abatedouro com o peso planejado, ou seja, abaixo do peso comparado com os demais lotes. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Identificar qual a contribuição dos fatores hipoteticamente identificados como 

determinantes, para que o lote não chegue na indústria no peso planejado: 

� Alojamento com a densidade elevada. 

� Estrutura do aviário defasada; 

� Manejos realizados incorretamente; 

� Ocorrência de falta de ração durante o lote; 

� Pesagens semanais incorretas; 

� Pintos oriundos de matrizes novas; 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Este trabalho tem por finalidade analisar e identificar o porquê ocorre casos de lotes 

planejados chegarem para abate com o peso abaixo do planejado. 

O estudo será feito na empresa Agrodanieli Indústria e Comércio situada na cidade 

de Tapejara-RS. A empresa conta com duas unidades de abate sendo um total de 200.000 

aves/dia. A Agrodanieli atua no mercado há 26 anos e possui um quadro de 1.825 

funcionários, além de uma parceria com 305 avicultores, estes que totalizam 613.000 metros 

quadrados de aviários. 

Como acadêmico, a importância desse estudo é analisar e identificar onde estão 

ocorrendo as falhas que prejudicam o andamento do planejamento realizado pela empresa, 

fator este que, não sendo alcançado acaba prejudicando toda a cadeia que envolve o processo. 

Com este estudo será possível verificar as variações dos pesos com antecedência para a 

indústria conseguir se organizar e estar preparada, caso o lote venha a ter disparidade e ganho 

de peso abaixo da tabela. Com esta identificação antecipada se terá tempo e conhecimento 

para nova estratégia quanto à programação. Esta ideia se tem como comando de maior 

importância o peso do lote, pois quanto maior a acuracidade (acertos) entre peso alcançado e 

planejado, maior a margem no produto final para a indústria.  
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Tendo como base os parâmetros citados, eles facilitarão o trabalho dos responsáveis 

do PCP refletindo com isto em outros setores da empresa. Em conjunto de traços apontados, 

acredita-se que será possível alinhar o lote com o produto específico que será produzido, 

melhorando assim a produtividade.  

A programação de abate, sendo o ponto de equilíbrio entre o peso, histórico de 

desempenho dos lotes anteriores e o consumo de ração, com um mal gerenciamento de fluxo 

terá causas negativas quanto a rentabilidade esperada pelo integrado e o resultado do 

responsável técnico quando não atinge a meta que foi estabelecida pela empresa. 

Também é de relevância desta pesquisa o resultado positivo para ambas as partes, 

avicultor e empresa, pois as duas respondem igualmente com as responsabilidades nos atos 

gerados sobre o lote. Uma vez que o avicultor necessita estar informado e atento aos fatores 

que envolvem a qualidade do produto frango vivo, atendendo ao que a empresa solicita, estará 

contribuindo para um bom planejamento do PCP que terá resultados positivos, assim gerando 

lucratividade para a empresa, como a mesma possui uma política de reconhecimento ao bom 

integrado ele por consequência também ganha. 

Empiricamente se sabe de uma série de fatores que podem ser relevantes no 

comprometimento da produção, por isso, a principal contribuição deste estudo é saber qual é o 

fator determinante e, a partir disto, propor ações que visem reduzir as perdas e melhorar o 

processo produtivo da empresa.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo, apresenta-se a revisão bibliográfica realizada através de literatura 

especializada em livros e outros materiais cientificamente seguros que embasarão 

conhecimentos e técnicas confiáveis e aplicáveis na prática.  

O referencial teórico permite verificar o estado do problema a ser pesquisado, sob o 

aspecto teórico e de outros estudos e pesquisas já realizados (LAKATOS; MARCONI, 2003). 

Abordando este e outros conceitos e definições, caracteriza-se a fundamentação teórica de 

forma abrangente, com intuito de dar suporte e garantir o entendimento dos objetivos 

propostos no estudo e embasamento na busca de resultados positivos e eficazes. 

 

2.1 GESTÃO DA PRODUÇÃO  

Gestão da Produção é a atividade de gerenciamento de recursos escassos e processos 

que produzem e entregam bens e serviços, visa atender as necessidades e desejos de 

qualidade, tempo e custo de seus clientes. 

Em síntese, a gestão é um processo de integrar recursos e competências no sentido de 

obter a sinergia suficiente para agregar valor ao negócio e oferecer ao cliente aquilo que ele 

realmente deseja e necessita com o máximo proveito e com o mínimo custo (CHIAVENATO, 

2014). 

Pode-se dizer que a gestão da produção é um assunto prático que trata de problemas 

reais, pelo o que vestimos, comemos e utilizamos passa de alguma maneira por um processo 

produtivo, e o objetivo da Gestão da Produção é organizar o processo eficaz e eficientemente. 

Para Merlo (2013, p. 15) “produção nada mais é do que o conjunto de atividades que 

levam a transformação de um bem tangível (insumo) em outro com maior utilidade 

(produto)”. Complementando os dizeres do autor Chiavenato (2014, p. 12) “gestão da 

produção, é fazer o máximo possível com o mínimo possível. Isso é produtividade. No meio 

disso tudo, está a produção de bens e as operações de serviços”. 

A gestão da produção é uma atividade que aborda a todos os setores de uma 

organização. A sua dinâmica de operacionalização ocorre através da utilização das funções 

básicas da gestão: planejar, organizar, comandar, controlar e coordenar, com o objetivo de 

promover com sucesso as atividades essenciais à empresa. 

As técnicas que a gestão da produção utiliza são colocados por Bezzera (2013, p. 

135) como: 
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Desenvolve práticas básicas de trabalho (disciplina, flexibilidade e 
criatividade; igualdade; autonomia; desenvolvimento de pessoas, qualidade de vida 
no trabalho) projeto de manufatura, foco na operação (simplicidade + repetição + 
experiência = competência), uso de máquinas simples e pequenas, arranjo físico e 
fluxo de tarefas (postos de trabalho próximos e visíveis entre si e linhas de produção 
em formato de U para facilitar a movimentação de pessoas entre um e outro posto).   

 

O profissional em Gestão da Produção atua nas organizações industriais, buscando a 

melhoria da qualidade e produtividade. Dentre as suas atividades, destacam-se, coordenação de 

equipes de produção, análise e otimização de fluxos de materiais e a utilização de conhecimentos da 

logística industrial.  

 

2.1.1 Sistemas de produção  

Para produzir com eficiência e eficácia, é necessário escolher e definir um sistema de 

produção que seja mais adequado ao produto/serviço que se pretende produzir. Isso significa 

buscar os meios mais apropriados para produzir um determinado produto ou operar 

determinado serviço (CHIAVENATO, 2014). Segundo o autor os principais componentes de 

um sistema são: 

Entradas (Inputs) ou insumos: tudo que ingressa em um sistema para permitir que ele 

funcione, as entradas podem ser energia, informação, matéria-prima, ou seja, tudo e qualquer 

recurso que alimente o sistema. As entradas vêm do ambiente externo. 

Saídas (outputs) ou resultados: aquilo que o sistema produz e devolve ao ambiente 

externo. 

Processamento (throughput) ou transformação: trabalho que o sistema (ou seus 

subsistemas) realiza com as entradas para poder proporcionar as saídas. É o próprio 

funcionamento interno do sistema. 

Retroação (feedback) ou realimentação: influência que as saídas do sistema exercem 

sobre as suas entradas no sentido de ajustá-las ou regulá-las ao funcionamento do sistema. 

Existem dois tipos de retroação: 

a. Retroação positiva: acelera ou aumenta as entradas para ajustá-las, quando estas 

são maiores que as saídas. O sistema faz as saídas influenciarem no aumento das entradas por 

meio da retroação para manter o equilíbrio do sistema. 

b.  Retroação negativa: retarda ou diminui as entradas para ajustá-las, quando elas 

são menores que as saídas. O sistema faz as saídas influenciares na redução das entradas por 

meio da retroação para manter o equilíbrio do sistema. 
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Seguindo a ideia do autor, se entende que cada produto tem um determinado sistema 

a seguir, que facilita o processo produtivo, sempre pensando em melhores resultados. 

 

2.1.2 Tipos de sistemas  

Cada empresa segue um sistema de produção para realizar as suas operações e 

produzir os seus produtos ou serviços da melhor maneira possível, e com isto garantir a sua 

eficiência e eficácia.  

Existem três tipos de sistemas de produção: sob encomenda, em lotes e contínua. 

Conforme (CHIAVENATO, 2014) descreve abaixo: 

Sob encomenda: é o sistema de produção utilizado pela empresa que produz somente 

após ter recebido o pedido ou encomenda de seus produtos. Este sistema apresenta as 

seguintes características, cada produto é único e específico, cada produto exige uma variedade 

de máquinas e equipamentos, o produto tem uma data definida de entrega. 

Em lotes: é um sistema utilizado por empresas que produzem quantidade limitada de 

um tipo de produto de cada vez. Essa quantidade limitada é denominada lote de produção. As 

características deste sistema são: a fábrica é capaz de produzir produtos de diferentes 

características, as máquinas são agrupadas em baterias do mesmo tipo. Para este tipo de 

sistema a empresa precisa ter um grande espaço para estocagem. 

Contínua: o sistema de produção continua é utilizado por empresas que produzem 

determinado produto, por um bom período de tempo sem modificações, o ritmo de produção é 

acelerado. A produção contínua facilita as ações corretivas para resolver rapidamente 

qualquer problema de paralização nos processos. 

Cada empresa/indústria, utiliza um tipo de sistema, conforme o tipo de produto que é 

produzido é definido qual o sistema que será utilizado no processo de produção. 

 

2.1.3 Contribuição Japonesa aos sistemas de produção  

Muito se houve falar dos sistemas de produção que foram apresentados e 

implementados pelos Japoneses, sistemas estes de grande importância para o crescimento das 

empresas, onde são utilizados e aprovados até hoje. 

Segundo o que relata Chiavenato (2014, p. 79) “A partir da década de 1960, a 

indústria japonesa assimilou os ensinamentos de dois gurus da qualidade -  Deming e Juan – e 

passou a desenvolver uma série de inovações que proporcionaram um enorme impulso e a 

invasão de novos mercados”. Com estes impulsos surgiram os sistemas Kaizen, Qualidade 

total, Kanban e Just-in-time (JIT), que serão apresentados a seguir. 
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 Costa Junior (2012, p. 27) define o sistema Kaizen como “Um processo de 

aprimoramento contínuo, que consiste na busca de melhorias pela inovação dos processos 

produtivos, dos métodos, dos produtos e das regras de procedimento”.  

 Complementando o entendimento do autor citado acima o kaizen está associado a 

melhoria contínua, trata-se de uma filosofia de trabalho que incentiva uma cultura de 

excelência com foco na eliminação de perdas e erros. O kaizen é uma mudança organizacional 

que ocorre de baixo para cima, ou seja, do chão de fábrica para os níveis hierárquicos mais 

altos.  

 Com a aplicação deste sistema kaizen os resultados esperados segundo (COSTA 

JUNIOR, 2012) são:  

� Melhoria no processo produtivo; 

� Adaptação ou adequação dos postos de trabalho, das máquinas e dos 

equipamentos; 

� Melhoria na qualidade de produtos; 

� Adequação nos métodos de trabalho; 

� Redução de desperdícios em processos; 

� Capacitação e envolvimento dos trabalhadores; 

� Aumento de produtividade. 

Kaisen significa mudar para melhor, é usado para conduzir a noção de melhoria 

contínua na vida em geral, seja ela pessoal, familiar, social e no trabalho. No contexto 

empresarial, o kaizen é uma metodologia que permite baixar os custos e melhorar a 

produtividade. 

O controle de qualidade é baseado nas técnicas de determinação no momento em que 

os erros na produção começam a passar dos limites de tolerância, quando então a ação 

corretiva torna-se necessária. O mesmo apresenta as vantagens de redução de desperdícios, 

diminuição dos ciclos de tempo e dos tempos de resultados, melhoria da qualidade dos 

resultados (produtos ou serviços) (CHIAVENATO, 2014). 

A qualidade total, utiliza o ciclo planejar-executar-estudar-agir, também denominado 

ciclo PDCA ou roda de Deming, esta é a base conceitual para as atividades de melhoria 

contínua. O autor descreve abaixo as quatro etapas básicas no ciclo PDCA Stevenson (2001, 

p. 375): 

Planejar: comece estudando o processo corrente. Documente este processo. Colete, a 

seguir, os dados necessários para identificar os problemas. Faça, então uma pesquisa de dados 

e desenvolva um plano de aperfeiçoamento. Especifique as medidas para avaliar o plano. 
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Executar: implemente o plano, em pequena escala se possível. Documente qualquer 

mudança realizada durante essa fase. Colete sistematicamente dados para a avaliação. 

Estudar: estude e avalie os dados reunidos durante a fase executar. Verifique a 

compatibilidade dos resultados com as metas originais da fase planejar. 

Agir: se os resultados forem bem-sucedidos, padronize o novo método e divulgue-o 

para todas as pessoas relacionadas com o processo. Implemente treinamento para o novo 

método. Se os resultados não forem bem-sucedidos, revise o plano e repita o processo, ou 

então cesse o projeto.  

O Sistema Kanban segundo Cavalcanti (2014, p. 149) “são cartões que servem para 

administrar o fluxo da produção em uma fábrica e são postos em cada contêiner de itens 

fabricados”.  

Complementando o autor citado acima Chiavenato (2014, p. 82) destaca que: 

 

O sistema funciona da seguinte maneira: a linha de montagem final 
recebe o programa de trabalho, que deve ser o mesmo diariamente. Todos os demais 
operadores de máquinas e fornecedores recebem as ordens de fabricação – por meio 
de cartões kanban – dos postos de trabalho subsequentes. Quando a produção para 
por algum motivo, por certo tempo, o posto parado não enviará cartão de kanban 

para o posto que o recebe, e este também irá parar assim que completar o contêiner 
que estava enchendo, e assim sucessivamente. 

 

O sistema kanban pode utilizar vários tipos de recursos para comunicação: cartões, 

sinos, luzes, painéis eletrônicos e computadores móveis de pequeno porte. (CAVALCANTI, 

2014). A utilização deste sistema, permite um controle detalhado de produção. 

Em relação ao sistema just-in-time o mesmo foi desenvolvido na Toyota com o 

propósito de eliminar ou reduzir desperdícios. Toda atividade que consome recursos e que não 

agrega valor ao produto é considerado um desperdício”. 

Para Slack; Chambers; Johnston (2007, p. 88) “JIT significa produzir bens e serviços 

exatamente no momento em que são necessários, não antes para que não formem estoques, e 

nem depois para que seus clientes não tenham que esperar”. Por este motivo, armazena-se o 

mínimo de matéria prima em estoque, apenas em quantidade que permita manter o processo 

produtivo no momento. O número de fornecedores também é reduzido para o modelo 

funcionar de forma eficiente. 
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Na visão de (FERNANDES E GODINHO FILHO, 2010) O JIT é na verdade um 

conjunto de princípios lógicos e coerentes entre si que fornecem rumo para que a empresa 

consiga vantagens competitivas, por meio de uma busca de melhorias constantes, tais como, 

ampliar a fatia de mercado que a empresa possui, atender o cliente o mais rápido possível e 

eliminar desperdícios. 

O sistema just-in-time possuí os 10 mandamentos conforme descreve abaixo 

Chiavenato (2014, p. 84): 

1. Jogue fora métodos de produção que sejam velhos e ultrapassados; 

2. Pense em maneiras de fazê-lo funcionar, e não por que ele não irá funcionar; 

3. Trabalhe com as condições existentes, não procure desculpas; 

4. Não espere a perfeição – 50% está muito bom no começo; 

5. Corrija imediatamente qualquer erro que surja; 

6. Não gaste muito dinheiro em melhoria; 

7. A sabedoria nasce das dificuldades; 

8. Pergunte o “por que” pelo menos cinco vezes até que encontre a verdadeira causa; 

9. É melhor a sabedoria de 10 pessoas do que o conhecimento de uma; 

10. As melhorias são limitadas. 

O JIT é indicado para produção repetitiva e contínua, pois requer um plano mestre 

estável e permanente, o mesmo conduz ao conceito de fábrica enxuta, ou seja, o sistema de 

manufatura exatamente para operações atuais, sem acréscimos desnecessários.   

 

2.2 PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO  

O Planejamento e Controle da Produção (PCP) é a função administrativa que tem por 

objetivo fazer os planos que orientarão a produção e servirão de guia para o seu controle. 

(CHIAVENATO, 1991) diz que a função PCP é que planeja e programa a produção e as 

operações da empresa, bem como as controla adequadamente, objetivando aumentar a 

eficiência e a eficácia através da administração da produção. 

O Planejamento e Controle da Produção tem como propósito garantir que os 

processos da produção ocorram eficaz e eficientemente e que produzam produtos e serviços 

conforme solicitados pelos consumidores. 

Para Tubino (1997, p. 115) “considera que o PCP é responsável pela coordenação e 

aplicação de recursos produtivos de forma a atender da melhor maneira possível os planos 

estabelecidos em níveis estratégico, tático e operacional”. O autor ainda complementa que: 
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No nível estratégico, são definidas as políticas estratégicas de longo prazo 
da empresa. Neste nível o PCP participa da formulação do Planejamento Estratégico 
da Produção, gerando um Plano de Produção. No nível tático são estabelecidos os 
planos de médio prazo para a produção, o PCP desenvolve o Planejamento-Mestre 
da Produção, obtendo o Plano-Mestre da Produção (PMP). No nível operacional são 
preparados os programas de curto prazo de produção e realizado o acompanhamento 
dos mesmos. 

 

Portanto, em termos simples, o PCP determina o que vai ser produzido, quanto vai 

ser produzido, como vai ser produzido, onde vai ser produzido, quem vai produzir e quando 

vai ser produzido. 

O objetivo global do PCP não envolve somente o planejamento, mas também a 

programação (definição de quando fazer) e o controle do que foi estabelecido, não deixando 

que o objetivo final seja desviado do plano, ou ainda, decidindo sobre quaisquer mudanças 

que possam ocorrer, caso, defeitos ou falhas do planejado passem a atuar no sistema. 

Uma das maiores dificuldades para o desempenho da função PCP refere-se a 

problemas nos relacionamentos entre setores. Por administrar informações de diversas áreas, o 

PCP está em constante processo de negociação com os diferentes agentes dentro do processo 

produtivo. O PCP é o representante da área de vendas dentro da fábrica, é ele quem sabe das 

prioridades e prazos de entrega dos produtos aos clientes e faz a programação de modo que 

atenda a esse objetivo (CHIAVENATO, 2001). 

No entanto, os interesses são opostos, enquanto a produção quer uma programação 

estável, flexível e antecipada, os responsáveis pelo setor comercial querem maior flexibilidade 

e diversidade para atender a demanda do mercado. 

 

2.2.1 Planejamento e controle de longo, médio e curto prazo  

O planejamento e controle da produção se divide em três tempos, longo, médio e 

curto prazo. A natureza do planejamento e controle mudam ao longo do tempo.  

No longo prazo, os gerentes de produção fazem planos relativos ao que eles 

pretendem fazer, que recursos eles precisam e quais os objetivos eles esperam atingir. O foco 

está mais no planejamento do que no controle, porque ainda existe pouco a ser controlado 

(SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2007). 

 Para o médio prazo os gerentes de produção estão preocupados com planejar em 

mais detalhes (e replanejar, se necessário). Eles olham para frente para avaliar a demanda 

global que a operação deve atingir de forma parcialmente desagregada (SLACK; 

CHAMBERS; JOHNSTON, 2007). 
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Já no curto prazo, muitos dos recursos terão sido definidos e será difícil fazer 

mudanças de grande escala nos recursos. Todavia, intervenções a curto prazo são possíveis se 

as coisas não correm conforme os planos. Nesse estágio, a demanda será avaliada de forma 

totalmente desagregada (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2007). 

Percebe-se que a função do gerente de produção no planejamento e controle da 

produção é constante, ele participa de todas as etapas, longo, médio e curto prazo. 

 

2.2.2 Diferença entre planejamento e controle  

Planejamento é um conjunto de finalidades enquanto o controle é um conjunto de 

ações que visam o direcionamento do plano. O controle faz os ajustes que permitam que a 

operação atinja os objetivos que o plano estabeleceu, mesmo que as suposições feitas pelo 

plano não se confirmem. 

Para Slack; Chambers; Johnston (2007, p. 339) “O planejamento é a formalização do 

que é pretendido que aconteça em algum momento do futuro. Controle é o processo de lidar 

com mudanças no planejamento e na operação a ela relacionada”. 

Planejamento é a capacidade de projetar uma situação futura desejada e controle é a 

atividade de acompanhar e monitorar o atual desempenho, comparar com o desempenho 

planejado e tomar uma ação no caso de divergências. 

 

2.3 PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO   

O planejamento da produção é um processo de tomada de decisão com o objetivo de 

idealizar o futuro desejado e elaborar formas de alcançá-lo. Sua função é planejar as 

atividades que devem ser realizadas ao longo do tempo do projeto, suas sequências, durações, 

os procedimentos de como devem ser executadas, determinar as equipes para a execução e os 

recursos necessários. 

O planejamento é a função administrativa que determina antecipadamente quais os 

objetivos a alcançar, o que fazer, como fazer e quando fazer, para atingi-los da melhor 

maneira possível (CHIAVENATO, 2008). 

Realizar um planejamento de produção atribui atividades ordenadas por estratégias 

do ciclo produtivo que englobam a cadeia, estruturando as atividades ligadas ao Planejamento 

de Produção que formam regras de controle com outras áreas da empresa. 

Para Chiavenato (2009, p. 30) “O planejamento deve procurar maximizar os 

resultados e minimizar as deficiências, respeitando os princípios da maior eficiência, eficácia 

e efetividades”. Segue abaixo a complementação do autor. 
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Ter eficiência corresponde:  

� Fazer as coisas da maneira certa; 

� Resolver problemas; 

� Salvaguardar os recursos aplicados;  

� Cumprir o dever; 

� Reduzir custos. 

Ter eficácia corresponde: 

� Fazer as coisas certas; 

� Produzir alternativas criativas; 

� Maximizar a utilização dos recursos; 

� Obter resultados; 

� Aumentar o lucro. 

Ter efetividade é:  

� Manter-se sustentável no ambiente; 

� Apresentar resultados globais positivos ao longo do tempo; 

� Coordenar esforços e energias, sistematicamente. 

As empresas ou organizações contam com três níveis de administração, decisão e 

operação.  Pode-se dizer que o planejamento é um processo desenvolvido com o objetivo de 

alcançar uma determinada situação. Existem três níveis de planejamento: estratégico, tático e 

operacional. (CHIAVENATO, 2009) descreve os mesmos como: 

1. Planejamento estratégico: É o planejamento mais amplo, e abrange toda a 

organização. Suas características são projetadas para o longo prazo, tendo suas consequências 

e efeitos estendidos por vários anos, envolve a organização como um todo, todos os seus 

recursos e áreas de atividade, e preocupa-se em atingir os objetivos em nível organizacional. 

Tem como conteúdo genérico, sintético e abrangente. É definido pela cúpula da organização 

(em nível institucional) e corresponde ao plano maior ao qual todos os demais planos estão 

subordinados. 

2. Planejamento tático: É o planejamento que abrange cada departamento ou unidade 

da organização. Suas características são projetadas para o médio prazo, geralmente para o 

exercício anual, envolve cada departamento, com seus recursos específicos, e preocupa-se em 

atingir os objetivos departamentais. É definido em nível intermediário, em cada departamento 

ou organização.  

3. Planejamento operacional: É o planejamento que abrange cada tarefa ou atividade 

especifica. Suas principais características são projetadas para o curto prazo, para o imediato. 
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Envolve cada tarefa ou atividade isoladamente e preocupa-se com o alcance de metas 

especificas. É detalhado, específico e analítico. É definido no nível operacional e focado em 

cada tarefa ou atividade. 

Os três planejamentos são apresentados na tabela abaixo: 

 

Quadro 1– Os três níveis de planejamento na organização. 

PLANEJAMENTO HORIZONTE TEMPORAL ABRANGÊNCIA CONTEÚDO 

Estratégico Longo Prazo 
Macro-orientado. Aborda a organização  

Genérico 

    como um todo   

Tático Médio Prazo Aborda cada unidade da organização Detalhado 

    Separadamente   

Operacional Curto Prazo Micro-orientado. Aborda cada tarefa ou Específico 

    operação apenas    

Fonte: Chiavenato (2009, p. 31) 

 

Em resumo ao que diz o autor, o planejamento estratégico é desempenhado pelos 

diretores da empresa, o planejamento tático é realizado pelos gerentes/coordenadores e o 

planejamento operacional é cumprido pelo chão de fábrica. 

 

2.3.1 Previsão de Demanda  

No atual ambiente competitivo é inegável que as previsões possuem um papel 

fundamental, guiando para o planejamento estratégico da produção, finanças e vendas, no 

setor do PCP. A previsão de demanda possui uma grande importância, pois é um dos 

principais dados de entrada junto as decisões e funções do PCP (FERNANDES; GODINHO 

FILHO, 2010). 

A previsão da demanda é a apoio para o desenvolvimento de uma cadeia de 

abastecimento eficiente. Uma boa previsão permite à organização unificar os processos de 

produção, distribuição e gestão de estoques de forma a responder rapidamente às mudanças na 

demanda do mercado. Para Mesquita (2008, p. 50): 

 

 

Entende-se por demanda a disposição dos clientes ao consumo de bens e 
serviços ofertados por uma organização. Esta demanda é influenciada por uma série 
de fatores que se entendem desde as condições macroeconômicas até questões 
operacionais, como a disponibilidade do produto e o preço no ponto de venda. 

 

As previsões dentro do PCP podem ser classificadas de acordo com cada horizonte 

do planejamento (longo, médio e curto prazo). Ao longo prazo as previsões são importantes 
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para produção, novas instalações e os gastos, entre outros. No médio prazo servem como base 

à capacidade de produção e análise da capacidade agregada a cada área.  Já no curto prazo é 

análise de capacidade de força de trabalho e programação de compras. 

A demanda se refere aos produtos que a organização fornece, expressa em pedidos 

de clientes, previsões de vendas, reabastecimento de centros de distribuição, transferência 

entre fábricas e assim por diante. Ter a demanda e a oferta balanceadas é uma boa 

organização, porém quando a demanda e a oferta não estão em equilíbrio, pode causar muitos 

problemas (WALLACE; STAHL, 2003). 

O mesmo ainda argumenta que o atendimento ao cliente fica prejudicado, pois não se 

consegue enviar os produtos aos clientes no tempo desejado e assim perde-se negócios à 

medida que os clientes procuram outros fornecedores. Os custos aumentam, os fretes sobem, 

pois, a entrada de materiais e saída de produtos precisam ser agilizados, a variação dos preços 

de compras se tornam desfavoráveis, pois, a empresa precisa pagar mais para conseguir os 

produtos que precisa. E por fim a qualidade do produto muitas vezes se perde com toda esta 

confusão. 

Para Wallace e Stahl (2003, p. 3) “Uma vez que a demanda excede a oferta, o 

desempenho se deteriora em três aspectos fundamentais: custo, qualidade e prazo. Perdem-se 

negócios, os custos sobem, e assim a lucratividade é prejudicada”.  

Por estes motivos citados acima que a demanda e oferta devem trabalhar juntas, para 

que assim a empresa não se encontre prendida com margens de lucro menores, custos mais 

altos, dificuldades no fluxo de caixa e a possibilidade de demissões. 

  

2.3.2 Fundamentos para elaborar uma boa previsão de demanda 

Para a elaboração de uma demanda eficiente para as indústrias, é de suma 

importância a participação constante dos gestores da empresa nas decisões a serem tomadas, 

os mesmos possuem grande conhecimento, o que facilita a ação que deve ser tomada diante 

dos problemas. 

Apesar da grande diversidade de métodos, as previsões apresentam algumas 

características comuns a todos os métodos e que devem necessariamente ser conhecidas, 

entendidas e aplicadas pelos gerentes de produção (FERNANDES; GODINHO FILHO, 

2010). 

Ordenando as principais características de fundamentos das previsões, ressalta-se as 

mais importantes a partir de Fernandes e Godinho Filho (2010, p. 17-18): 

� O gerente de produção deverá estar atento as mudanças do planejamento original; 
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� O erro de previsão deve ser medido em função do grau de acuracidade (acertos); 

� Previsões agregadas são elaboradas individualmente já que os erros para mais ou 

para menos acabam sendo compensados no resultado final; 

� Quanto maior for a exatidão das previsões menor é o aumento do horizonte para o 

planejamento; 

� As previsões devem ser coerentes sendo igual ao tempo necessário a 

implementações de mudanças; 

� Os processos de previsões são de responsabilidade conjunta das áreas. 

Uma previsão de demanda é um prognóstico do que acontecerá com as vendas de 

produtos de sua empresa. A previsão de demanda final é o consenso de todos os gerentes 

participantes.  

 

2.3.3 Etapas do processo de previsão de Demanda 

Todas as etapas do processo precisam ser cuidadas e seguidas conforme planejado. 

Conforme o autor (FERNANDES; GODINHO FILHO, 2010) que apresentam aspectos em 

comum: 

� Identificar o objetivo da previsão; 

� Selecionar uma abordagem de previsão; 

� Selecionar os métodos de previsão e estimular os parâmetros; 

� Elaborar a previsão; 

� Monitorar, interpretar e atualizar a previsão. 

Caso ocorra da previsão não estar sob controle, devem-se verificar erros na 

estimação de parâmetros ou mesmo substituir o modelo ou ainda a própria abordagem. 

 

2.3.4 Planejamento Agregado  

A finalidade do planejamento agregado é garantir que os recursos fundamentais para 

a produção estarão disponíveis, com quantidades suficientes, quando for decidir o que 

produzir de cada produto, antes mesmo que seja tomada a decisão final. 

É de ampla importância ter em mente que, se possui vários produtos que utilizam a 

mesma instalação, equipamentos e mão-de-obra. Para planejar estes recursos não é necessário 

saber quanto cada produto vai necessitar, é somente necessário saber o que a família de 

produtos vai precisar. Segundo Lucosta (2008, p. 104) o mesmo conceitua que: 
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O planejamento agregado não necessita de nível de detalhe, uma vez que 
isso é feito nos níveis inferiores de planejamento. Portanto, no planejamento 
agregado diferentes produtos são agregados em famílias e usam uma mesma unidade 
de medida no processo de agregação (tempo, volume de produção ou dinheiro). Isso 
também facilita o papel do planejamento agregado na comunicação com alta 
gerência, a qual se relaciona melhor com essas unidades. 

 

O Planejamento agregado é o processo de planejar e controlar os vários aspectos da 

produção, com o objetivo de atingir as necessidades dos clientes da empresa. O mesmo visa 

planejar a produção no médio prazo, com a finalidade de juntar taxa de produção e taxa de 

demanda. 

Stevenson (2001, p. 397) complementa que o planejamento agregado “É 

particularmente útil para as organizações que sofrem flutuações tanto sazonais como outras, 

na demanda ou na capacidade”. A meta do planejamento agregado é alcançar um plano de 

produção que atenda à demanda esperada, utilizando-se eficazmente os recursos da 

organização. 

 

2.4 CONTROLE DA PRODUÇÃO 

Controle é uma das maneiras de se lidar com variações que possam surgir durante a 

execução de um processo, e é a forma mais fácil de colocar a operação de volta aos “trilhos”, 

sendo, o controle, necessário para identificar ajustes que permitem que a operação atinja os 

objetivos que a empresa estabeleceu. Segundo Quelhas (2008, p. 203) “tudo o que se planeja 

deve ter seus resultados controlados”. 

Complementando (CHIAVENATO, 2008) diz que o controle é a função 

administrativa que consiste em medir e corrigir o desempenho fazendo com que os planos 

sejam executados da melhor maneira possível. A tarefa do controle é verificar se está sendo 

feito conforme o que foi planejado e organizado, para identificar os erros ou desvios, a fim de 

corrigi-los e evitar repetição. 

Por controle entendemos que seja a comparação recorrente entre a programação e os 

resultados que a produção vem obtendo. Essa comparação deve ser feita no sentido de 

detectar desvios e providenciar ajustes. Os próprios dados presentes nos planos de produção 

são utilizados como entradas no processo de controle e comparados com os resultados da 

produção à medida que as tarefas vão sendo executadas (BEZERA, 2013). 

 A ideia do controle de produção é regular as atividades a fim de se assegurar o 

alcance de metas. Segundo Chiavenato (2008, p. 97-98) “A tarefa do controle é verificar se 
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tudo está sendo feito conforme o que foi planejado e organizado, de acordo com as ordens e 

datas, para identificar os erros ou desvios, a fim de corrigi-los e evitar suas repetições”. 

 O controle visa correção de falhas e erros e prevenção de novas falhas ou erros, 

pois, é importante na medida que assegura que aquilo que foi planejado e organizado 

realmente cumpra os objetivos pretendidos. As finalidades do controle da produção segundo 

Chiavenato (2008, p. 99-100) são descritas abaixo: 

� Avaliar e monitorar continuamente a atividade produtiva da empresa; 

� Comparar o programado e o realizado; 

� Apontar falhas, erros e desvios; 

� Elaborar relatórios para a direção da empresa; 

� Informar outras seções sobre o andamento das atividades produtivas. 

O Controle da Produção, procura acompanhar e verificar, isto é, monitorar, os 

seguintes aspectos críticos do processo produtivo da empresa: 

� Previsão de vendas e suas possíveis variações; 

� Planejamento da capacidade de previsão; 

� Plano de produção; 

� Lista de materiais que compõe os produtos/serviços; 

� Planejamento das necessidades de materiais; 

� Compras; 

� Almoxarifado e estoque de matéria prima; 

� Estoque de semielaborados ou materiais em vias; 

� Programa da produção, envolvendo aprazamento (determinação de prazo), roteiro, 

emissão de ordens e liberação da produção; 

� Depósito e preparação de PA (preparação de almoxarifado). 

O controle da produção é a última fase do PCP, que acompanha, avalia e regula as 

atividades produtivas, para mantê-las dentro do que foi planejado e assegurar que atinjam os 

objetivos pretendidos. 

  

2.4.1 MRP – Planejamento de Necessidades de Materiais 

O MRP é uma técnica que permite determinar as necessidades de compras dos 

materiais que serão utilizados na fabricação de um certo produto. Visa ajudar o administrador 

a comprar e produzir apenas o necessário e no momento exato para eliminar o estoque. 

Para uma linha de produção, quando ocorre falta de materiais, gera problemas de não 

atendimento a demanda. Porém, um estoque elevado ajuda a não faltar produtos na linha de 



28 

 

produção. Entretanto, estoques elevados podem causar aumento de custos. Então, se torna 

necessário planejar a disponibilização de materiais ao sistema de produção, procurando uma 

solução equilibrada para os dois pontos custo e benefício (OLIVEIRA, 2008).  

Seguindo a ideia do mesmo autor, no âmbito do PCP, “o MPR¹ busca atender às 

necessidades de planejamento de materiais”, ou seja, o MRP é um sistema para planejamento 

da necessidade de materiais que considera de forma integrada o planejamento da produção e 

estoque. 

Na concepção de Corrêa; Gianesi; Caon (2014, p. 87) “o MRP tem uma lógica que 

parte da visão de futuro de necessidade de produtos acabados e depois vem “explodindo” as 

necessidades de componentes nível a nível, para trás no tempo. Por isso a lógica do MRP é 

chamada de lógica de “programação para trás”. 

Deste modo, considera-se o MRP um sistema que facilita a identificação de o que, 

quanto e quando produzir e comprar, assim vendo a necessidade certa das quantias de itens 

para a produção, e se o mesmo consta em estoque ou não para a realização da compra 

necessária. 

A adoção de um sistema de MPR apresenta benefícios como, nível de estoques 

menores, melhor atendimento ao cliente e otimização de recursos produtivos. 

 

2.4.2 MRP II – Planejamento dos Recursos de Manufatura 

O planejamento da necessidade de materiais foi ampliado para o planejamento dos 

recursos de manufatura (MRPII), que inclui um controle maior da produção e o detalhamento 

do processo de programação.  

O sistema MRP II, possui um aspecto importante que é garantir a eficácia dos 

resultados. Para isto ocorrer é necessário que a empresa possua uma base de dados única, 

onde todos os setores envolvidos tenham acesso às informações e esteja igualmente 

disponível a todos. 

Para Corrêa (2014, p.136) esta fonte de dados consiste em:  

� Cadastro mestre de item: código, descrição, unidade de medida, data de 

efetividade, política de ordem, lead time e estoque de segurança; 

� Cadastro de estrutura do produto: contendo as ligações entre itens “pais” e itens 

“filhos”, ou seja, produtos que dependem um do outro para finalizar destinado item, código de 

mudanças de engenharia, datas de início e término de validade; 

� Cadastro de locais: local onde é armazenado o item, incluindo corredores, 

prateleiras entro outros; 
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� Cadastro de centros produtivos: horário de trabalho, índice de aproveitamento de 

horas disponíveis, entre outros; 

� Cadastro de calendários: conversão do calendário da fábrica no calendário do 

ano, armazena informações de feriados e férias, entre outros; 

� Cadastro de roteiros: sequência de operações necessárias para a fabricação de 

cada item, tempo para emissão da ordem, fila, preparação, processamento, movimentação, 

ferramenta necessária, entre outros.  

As atividades realizadas pelo MRPII são uma lógica estruturada de planejamento que 

utiliza uma sequência hierárquica de cálculos, verificações e decisões, pensando sempre em 

chegar a um plano de produção viável com disponibilidade de materiais e capacidade 

produtiva.  

O MRP II é um software que realiza atividades de PCP como: previsão de demanda, 

planejamento agregado da produção, programa mestre de produção, planejamento das 

necessidades de materiais, análises de capacidade, controle de estoques e controle de fábrica 

(FERNANDES; GODINHO FILHO, 2010). 

Uma das principais vantagens do MRP II é sua flexibilidade diante do processo de 

produção. De acordo com Corrêa; Gianesi; Caon (2014, p. 132) “esta é a condição que o torna 

a cada dia mais importante, devido às turbulências corporativas e à crescente demanda por 

melhores serviços”. 

Com a implementação de um sistema MRP II dentro das empresas, se garante um 

resultado positivo elevado, além dos benefícios que o sistema fornece. 

 

2.4.3 S&OP – Planejamento de Vendas e Operações (Sales and Operations Planning) 

O S&OP é um processo de planejamento que procura identificar como a visão de 

determinado horizonte do futuro, juntamente com os conhecimentos da situação atual, podem 

influenciar e ajudar nas decisões que estão sendo tomadas e que possuem foco em 

determinados objetivos.  

O Planejamento de Vendas e Operações (S&OP) é uma abordagem moderna para a 

administração empresarial e logística, que evoluiu a partir das ferramentas de planejamento da 

produção integrando à produção das demais funções administrativas, em virtude dos 

crescentes desafios envolvidos. 

Para o S&OP poder ser executado com sucesso, é necessário a empresa se 

comprometer a fornecer recursos e tempo necessário para o processo. A equipe de linha de 

frente deve ser composta por executivos de vendas, marketing, engenharia, produção, finanças 
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e recursos humanos. É de grande importância que o diretor geral participe de todas as 

reuniões. 

Abaixo segue a tabela dos participantes de uma reunião S&OP: 

 
Quadro 2 – Participantes sugeridos do processo S&OP 

Participantes sugeridos do processo S&OP 

Área Participantes obrigatórios Potenciais Participantes 

Alta administração Diretor Geral   

Vendas Diretor de Vendas Gerente de Vendas 

    Gerente de Atendimento ao Cliente  

    Gerente de Distribuição 

    Gerente de Assistência Técnica  

Marketing Diretor de Marketing Gerentes de Produto 

    Gerente de Demanda 

Manufatura  
Diretor de Manufatura 

ou  Gerente Industrial, de Produção ou 

  Industrial de Fábrica  

    Gerente de Suprimentos 

    Gerente de Garantia da Qualidade  

Engenharia ou P&D Diretor de Engenharia ou P&D Gerente de Desenvolvimento 

    Gerente de Métodos e Processos 

Finanças Diretor Financeiro Gerente de Orçamento 

    Gerente de Custos 

Recursos Humanos  Diretor de Recursos Humanos Gerente de Pessoas 
Fonte: Corrêa; Gianesi; Caon, (2014, p. 174)  

 

 Como o autor relata para as reuniões S&OP é de suma importância a participação 

de todos os nomes citados conforme na tabela, para a tomada de decisões. 

Os principais desafios do S&OP são:  

� Prover resposta ágil; 

� Antecipar necessidades; 

� Comunicação efetiva entre áreas; 

� Assegurar a confiabilidade das informações; 

� Sincronizar os fluxos através dos processos; 

� Integrar recursos; 

� Minimizar riscos e incertezas; 

� Minimizar perdas; 

� Conter os custos; 

� Subsidiar a tomada de decisões; 

� Implementar mudanças; 
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� Liderar pessoas. 

No que diz respeito aos objetivos do S&OP Corrêa; Gianesi; Caon, (2014, p. 164) 

definem que: 

 

Os objetivos do S&OP consiste em gerar planos de vendas, produção, 
financeiro e de introdução de novos produtos, que sejam realistas, viáveis e 
coerentes uns com os outros e coerentes com os objetivos estratégicos da 
organização. Isto é conseguido por meio de um processo do qual participam 
elementos de todas as principais áreas da empresa, para que analisemos os impactos 
de cada decisão em todas as áreas envolvidas. 

 

Nas empresas, o movimento começa com os questionamentos sobre como se 

pretenderá superar estes desafios, e as respostas nem sempre são tão satisfatórias. Hoje as 

empresas já não podem mais aceitar fracassos, devem sempre buscar soluções. 

 

2.4.4 MPS -  Programa Mestre de Produção 

O MPS, ou Planejamento Mestre da Produção, é o principal input (entrada) para o 

sistema MRP na gestão da produção. Ele estabelece qual o produto e quantidade que deverão 

ser produzidos ao longo do período correspondente ao planejamento. 

Segundo Fernandes; Godinho Filho (2010, p. 78) “O programa Mestre de Produção é 

a primeira das atividades do Controle da Produção e tem por objetivo estabelecer quais 

produtos finais serão fabricados em um determinado período de tempo e em que 

quantidades”. 

O MPS também conhecido como estoque não comprometido, permite que a área de 

marketing, possa fazer promessas de vendas realistas, ou seja, que podem cumprir com as 

entregas segundo o plano de produção. 

Segundo Corrêa; Gianesi; Caon (2014, p. 199) “os planos táticos têm a função de 

orientar as equipes nos problemas operacionais e direcionar os esforços para melhores 

resultados”. Conforme o plano seguinte: 

� Plano de vendas: número de unidades ou serviços que os representantes deverão 

esforçar-se para vender; 

� Plano de Marketing: mercados a atacar, produtos, preços, promoções e esquemas 

de distribuição; 

� Plano de engenharia: programas e projetos a serem desenvolvidos; 

� Plano de finanças: receitas, orçamentos e despesas a margens de lucro visados; 
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� Plano de manufatura: o que, quando, quanto e com que recursos a fábrica vai 

produzir. 

 Os planos devem estar interligados uns com os outros. No caso da função de 

produção, o MPS é o processo responsável por garantir que os planos de manufatura estão 

perfeitamente integrados com o nível superior de planejamento estratégico.  

 

2.4.5 Controle de Estoque 

Uma das principais opiniões dentro do escopo dos sistemas de administração da 

produção é o conceito de estoques. Ele aborda um elemento gerencial eficaz na administração 

de hoje e do futuro. 

Entende-se por estoque quaisquer quantidades de bens físicos que sejam 

conservados, de forma improdutiva, por algum intervalo de tempo. Constituem estoques tanto 

os produtos acabados que aguardam despacho, como matérias-primas e componentes que 

aguardam utilização na produção (MOREIRA, 2008). 

Como definição Mesquita (2008 p. 77) ressalta que: “Estoque é qualquer quantidade 

de produtos ou materiais, sob controle da empresa, em um estado relativamente ocioso, 

esperando por seu uso ou venda”. 

Os estoques possuem uma série de funções, entre as mais importantes, estão as 

seguintes: atender à demanda prevista, tornar as necessidades de produção mais regulares, 

desacoplar as operações no sistema de produção-distribuição, proporcionar uma proteção 

contra faltas, tirar proveito dos ciclos de pedidos, proporcionar uma proteção contra aumentos 

de preços, ou permitir aproveitar descontos concedidos em função da quantidade e viabilizar 

as operações (STEVENSON, 2001). 

Vale ressaltar que controles maus gerenciados do estoque, pode impactar para a 

empresa em riscos como estoques parados sem utilização, ou seja, compra realizada sem 

necessidade que agora não possui mais utilidade para a empresa, itens estes que geraram 

custos sem necessidade para a empresa. 

Para uma boa gestão de estoque, para Corrêa; Gianesi; Caon (2014, p. 36) é 

necessário que “defina-se o momento do ressuprimento (reposição) e a quantidade a ser 

ressuprida (reposta), para que o estoque possa atender às necessidades da demanda. ” 

É de grande relevância que o gestor do setor de estoque das empresas seja um 

colaborador com conhecimento na área e que entenda todo o processo de produção para que 

não ocorra falhas por excesso ou falta de matéria-prima. 
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2.4.5.1 Curva ABC 

Para realizar uma gestão de estoque muito se houve falar do sistema ABC, sistema 

que tem como função administrar o estoque da empresa, classificando os itens de alta, média e 

pequena importância para se ter no estoque. 

A curva ABC tem sido bastante utilizada para a administração de estoques, para a 

definição de políticas de vendas, para o planejamento da distribuição, para a programação da 

produção e uma série de problemas usuais de empresas, quer sejam estas, de características 

industriais, comerciais ou de prestação de serviços (CORRÊA; GIANESI; CAON, 2014). 

Trata-se de uma ferramenta gerencial que permite identificar quais itens justificam 

atenção e tratamento adequados quanto à sua importância relativa. 

Os passos para a aplicação desta técnica ABC são: 

� Para cada item de estoque, determinar a quantidade total; 

� Determinar o custo médio de cada um dos itens do estoque; 

� Calcular para cada item de estoque o custo total; 

� Ordenar em uma lista todos os itens em valor decrescente do valor; 

� Calcular os valores acumulados de valor; 

� Calcular os valores acumulados em percentuais relativos ao valor total acumulado 

de valor de uso para o total dos itens; 

� Definir as três regiões conforme a inclinação da curva, região A grande 

importância, região B, média importância e região C, pequena importância. 

Fernandes; Godinho Filho (2010, p. 168) conceituam a curva ABC da seguinte 

forma: 

 

 

A curva ABC (ou classificação ABC) é resultado da análise de Pareto. A 
análise de Pareto é extremamente útil para melhorar a relação benefício/custo (ou a 
razão custo/benefício) em um sistema de estoque. Essa análise é um instrumento 
para separar itens (no nosso caso, itens de estoque) em itens de alta importância 
(itens da classe A), itens de média importância (itens da classe B) e itens de baixa 
importância (itens da classe C). O critério de desempenho para medir a importância 
de um item pode ser bastante variado. 

 

A Curva ABC recebeu este nome em decorrência da metodologia utilizada, onde a 

Classe A corresponde a 20% do total, Classe B corresponde a 30% do total e a Classe C 

corresponde a 50% do total. 

Mesquita (2008, p. 81) ainda ressalta que “Esse princípio, aplicado à gestão de 

estoques, permite que o gestor concentre seus esforços nos principais itens (itens A), 
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aplicando um controle menos rigoroso aos itens de importância intermediária (itens B) e 

menos ainda ao numeroso grupo de itens de menor importância (itens C)”.  

Em resumo a classificação ABC é uma ferramenta gerencial que permite identificar 

quais itens justificam atenção e tratamento adequados quanto à sua importância relativa. 

 

2.4.5.2 Demanda Dependente e independente 

As demandas independentes são aquelas que não dependem de nem um outro item 

envolvido. Um exemplo desta demanda é o produto final, pois, normalmente sua demanda 

depende de aspectos de mercado e não da demanda de outros itens. 

Já a dependente, necessita ou depende da demanda de outra demanda de demais 

itens, ou seja, é uma demanda de um item final, em exemplo desta demanda é um pneu como 

componente de um veículo. 

A diferença básica entre os dois itens (de demanda independente e de demanda 

dependente) é que a demanda do primeiro tem de ser prevista, com base nas características do 

mercado consumidor. A demanda do segundo, entretanto, não necessita ser prevista pois, 

sendo dependente de outro, pode ser calculada, com base na demanda deste (CORRÊA; 

GIANESI; CAON, 2014). 

Tanto a demanda dependente como a independente são itens essencial para o estoque 

das empresas. 

 
2.4.5.3 Estoque Mínimo 

O estoque mínimo também é conhecido e pode ser chamado de Ponto de pedido, é a 

quantidade de itens estocados a partir do momento que é efetuado os pedidos de reposição. 

São fundamentais: o estoque de segurança e os tempos de entrega e a apresentação do 

consumo diário.  

Os Pontos de Pedidos, isto é, os pedidos de compra de materiais devem ser emitidos 

quando as quantidades estocadas atingirem níveis suficientes apenas para cobrir os estoques 

de segurança (reserva) fixados e os consumos (ou vendas) previstos para os períodos 

correspondentes aos prazos de entrega dos fornecedores (TÓFOLI, 2008). 

Para a utilização do ponto de pedido é necessário descobrir qual deverá ser o estoque 

mínimo para a definição do tempo de reposição, ou seja, quanto tempo demora desde o pedido 

de determinado produto até o recebimento do mesmo. 
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2.4.6 Planejamento de Capacidade  

Planejamento de capacidade é uma atividade crítica desenvolvida juntamente ao 

planejamento de materiais. No entendimento de Quelhas (2008, p. 309) o planejamento de 

capacidade define-se como: “a capacidade de um processo é uma medida da quantidade que 

pode ser produzida, sendo expressa em razões”.  

Para (CORRÊA; GIANESI; CAON, 2014) o planejamento pode ser definindo em 

três etapas, longo, médio e curto prazo. 

1. O planejamento de capacidade de longo prazo visa subsidiar as decisões do S&OP 

(Planejamento de Vendas e Operações), tendo como principais objetivos, antecipar 

necessidades de capacidade de recursos que requeiram um prazo relativamente longo (meses) 

para sua mobilização e subsidiar as decisões de o quanto produzir de cada família de 

produtos, principalmente nas situações em que, por limitação da capacidade em alguns 

recursos, não é possível produzir todo o volume desejado para atender os planos de venda. O 

horizonte de planejamento necessário pode ser de vários meses a anos, dependendo dos 

prazos de mobilização dos recursos analisados. 

2. O planejamento de capacidade de médio prazo visa subsidiar as decisões do MPS 

(Programa Mestre de produção), tendo como principais objetivos, antecipar necessidades de 

capacidade de recursos que requeiram prazo de alguns meses para sua mobilização, gerar um 

plano de produção de produtos finais que seja viável para que descubramos graves problemas 

de excesso de capacidade e subsidiar as decisões de quanto produzir de cada produto, em 

situações que por limitação da capacidade, não é possível produzir todo o volume desejado 

para atender os planos de venda. O horizonte de planejamento necessário varia entre dois a 

cinco meses. 

3. O planejamento de capacidade de curto prazo visa subsidiar as decisões do 

planejamento detalhado da produção e materiais, MRP (Planejamento de necessidades de 

materiais), tendo como principais objetivos, antecipar necessidades de capacidade de recursos 

que requeiram prazo de algumas poucas semanas para sua mobilização e gerar um plano 

detalhado de produção e compras que seja viável, por meio de ajustes efetuados no plano 

original sugerido pelo MRP, para que este possa ser liberado para execução pela fábrica. O 

horizonte de planejamento típico é de uma semana. 

Cada sistema possui sua finalidade e seu objetivo para organizar o planejamento da 

capacidade.
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3 METODOLOGIA 

Na metodologia, é esclarecido todo o processo científico envolvido no planejamento, 

execução e comunicação dos resultados da pesquisa. De acordo com Cervo, Bervian e Silva 

(2007, p. 27) “entende-se por método o conjunto de processos empregados na investigação e 

na demonstração da verdade”. Para completar esta afirmação, Zanella (2007) ressalta que esse 

conjunto de processos é necessário para alcançar os fins de um estudo.  

O procedimento metodológico orientou a forma com que a pesquisa foi administrada, 

foi apresentado os tipos de pesquisas, o universo e amostra, o instrumento de coleta dos 

dados, análises e interpretação dos mesmos, sempre focando o objeto em estudo. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Quanto à natureza, o presente estudo caracterizar-se como teórico-empírico, pois se 

embasou tanto em livros, artigos e demais publicações relacionadas ao tema, quanto em 

pesquisa prática que foi realizada junto aos resultados dos avicultores da empresa Agrodanieli 

Ind. e Com. Ltda que foi alvo deste estudo. 

A pesquisa teve uma abordagem tanto quantitativa quanto qualitativa. A quantitativa 

que se teve por meio da coleta de dados através de um check list1 aplicado junto ao técnico 

responsável, a fim de garantir o resultado positivo do estudo e contribuir para o levantamento 

de dados necessários para o desenvolvimento da pesquisa.  Já a qualitativa foi pelo fato de se 

realizar um estudo, onde o pesquisador se envolveu com a obtenção de dados descritivos 

através de pesquisas bibliográficas. 

A abordagem quantitativa, possui como diferencial a intenção de garantir a precisão 

dos trabalhos realizados, conduzindo a um resultado com poucas chances de distorções. A 

pesquisa quantitativa tem como objetivo identificar a presença e medir a frequência e 

intensidade de comportamentos, atitudes e motivações de um determino público-alvo.    

Segundo Rodrigues (2015, p. 95-96): 

 

A pesquisa quantitativa procura identificar os dados. Ela busca 
uma evidência conclusiva, que toma por base amostras grandes e 
representativas e, de alguma forma, aplica análise estatística. As descobertas 
da pesquisa quantitativa podem ser tratadas como exclusivas e utilizadas para 
recomendar um curso de ação final. 

 
 

                                                 
1 Check List: um instrumento de controle, composto por um conjunto de condutas, nomes, itens ou tarefas que 
devem ser lembradas e/ou seguidas.  
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O estudo também é classificado de forma qualitativa. Araújo e Oliveira (1997), 

definem a pesquisa qualitativa como a obtenção de dados por meio do contato direto do 

pesquisador com o que é estudado. Ela reflete as perspectivas dos participantes, enfatizando 

mais o como fazer em detrimento do que será feito. Além disso, focaliza a complexidade e 

contextualização da realidade. A pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos da 

realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da 

dinâmica das relações sociais.  

Em relação aos objetivos, a pesquisa é do tipo descritiva, por se tratar de um estudo 

que teve como finalidade, analisar e identificar quais as possíveis causas de não ocorrer um 

resultado positivo. De acordo com Gil (1999, p. 42), “a pesquisa descritiva tem como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis”.  

Quanto aos procedimentos técnicos, esta pesquisa classificou-se como um estudo de 

caso pois, buscou-se conhecimento e prática com análises que foram realizadas durante o 

estudo. Segundo Cervo; Bervian e Silva (2007, p. 62) “É a pesquisa sobre determinado 

indivíduo, família, grupo ou comunidade que seja representativo de seu universo, para 

examinar aspectos variáveis de sua vida”. O estudo de caso é uma técnica de pesquisa com 

base empírica e consiste em selecionar um objeto de pesquisa, que pode ser um fato ou um 

fenômeno estudado nos seus vários aspectos. 

 

3.2 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

O presente estudo foi realizado na empresa Agrodanieli Ind. e Com. Ltda, empresa 

de grande porte. Atua no segmento de grãos, insumos, industrialização de soja, rações, 

segmento avícola e supermercado, da produção a comercialização. Localizada em Tapejara-

RS, possui um quadro de 1.825 colaboradores e atua no mercado há 26 anos. Hoje conta com 

duas unidades de abate de frangos de corte com capacidade de 200.000 aves/dia, uma 

localizada na unidade de São Domingos e a outra na comunidade de São Silvestre. 

 Os produtos que a Agrodanieli produz com o abate dos frangos são: asa de frango, 

coxinha da asa, meio da asa, coxa, sobrecoxa, coxa e sobrecoxa, peito, frango inteiro com 

miúdos. Os produtos são distribuídos no mercado nacional e internacional.  

A empresa busca modernização no seu processo produtivo com ações planejadas, 

pesquisas e tecnologias. Seu crescimento está impulsionado por dois objetivos: transformar 

grãos em carnes nobres e ser reconhecida no mercado pela competitividade e qualidade de 

seus produtos. 
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Na relação com os avicultores, a Agrodanieli os denomina parceiros, o avicultor 

recebe em suas propriedades a ração a granel, pintos de 01 dia, assistência técnica, consultoria 

para garantir a produção dos frangos e a participação relevante no processo produtivo. 

Dentro da estrutura organizacional da empresa, o estudo foi realizado no setor de 

agropecuária, PCP e logística, estes que são responsáveis de manter o contato direto com o 

avicultor desde o alojamento dos pintinhos no aviário até a programação de abate. O setor da 

agropecuária garante o andamento dos processos sem que haja falhas, sendo que as 

responsabilidades são de ambas as partes, ao que compete ao avicultor é repassar para a 

empresa as informações decorrentes do seu lote de produção e a empresa verifica a veracidade 

destas informações obtidas. 

O ciclo do alojamento até o abate dura em média 47 dias, conforme a variável dos 

pesos e o tipo de sexagem do lote. O responsável técnico trabalha junto com os setores citados 

acima onde mantem o intermédio avicultor e empresa, contribuindo com apoio, e competência 

da área avícola e empresarial para melhor ganho de desempenho zootécnico e rentabilidade no 

custo de produção. 

Para obter os resultados necessário para o estudo foram utilizadas as informações que 

o avicultor repassa semanalmente à pessoa responsável, esta que lança os dados no sistema 

SAG (sistema este que é utilizado pela empresa para o andamento de todos os setores 

envolvidos). Também se mantem contato com a equipe técnica dos aviários, onde cada 

técnico possui uma região, ou seja, atende uma demanda de avicultores. 

Para a realização do estudo optou-se por trabalhar com uma amostra intencional, 

onde foram analisados 71 integrados, os mesmos foram selecionados de acordo com o critério 

pré-determinado, este que é identificar quais os lotes que não chegam para abate conforme o 

peso planejado, que são obtidas a partir das informações que o avicultor repassou durante a 

vida do lote.  

 

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

O presente trabalho foi desenvolvido a partir de coleta de dados secundários, obtidos 

por meio de pesquisas bibliográficas que tem papel fundamental no esclarecimento dos 

conceitos relacionados ao tema foco do estudo. 
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Também foram levantados dados secundários juntamente com os responsáveis 

técnicos de abrangência da Agrodanieli, a mesma possui um total de 11 regiões, sendo que as 

regiões selecionadas para a pesquisa foram a 04 e 11, estas que apresentam maiores números 

de avicultores com diferenças em relação ao peso planejado, com o real que chega para a 

indústria. 

As informações foram coletadas através de um check list (ver apêndice A), que 

contempla perguntas e informações que foram solicitadas como forma de identificar qual o 

motivo para que o lote de frango não tenha atingido o resultado esperado. Para o check list, 

além dos critérios determinantes para identificar o porquê a indústria não recebeu o lote 

conforme o esperado, também foram solicitadas informações como:  

� Nome do avicultor; 

� Região a qual ele pertence; 

� Data que abateu o lote; 

� Código do lote (identificação do avicultor); 

�  Sexagem (fêmea/macho);  

� Idade com a qual abateu o lote.    

O check list foi aplicado para os avicultores que apresentavam um resultado maior ou 

menor de diferença de 100g do peso que foi planejado, com o real que chegou para abate na 

indústria (ver apêndice B). Este acompanhamento é realizado com base em uma planilha 

montada no sistema software Excel, onde a responsável pelo setor de PCP que estrutura a 

programação de abate analisa o peso informado pelo avicultor quando ele completa 35 dias de 

vida no campo, em cima deste peso é realizado um cálculo (ganho diário de peso) que 

apresenta com qual peso o avicultor deve entregar o lote para a indústria. 

O check list foi entregue para o técnico responsável preencher sempre que o avicultor 

da sua região apresentou divergência em relação ao peso que foi planejado. O mesmo foi 

aplicado de 04/07/2016 até 14/09/2016. 

 

3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

Com a análise de dados, foi observado o resultado de um conjunto de informações 

com o objetivo de verificar e analisar os resultados e quando ocorrer desvios, identificá-los. 

De acordo com Prodonav e Freitas (2013), a análise deve ser feita a fim de atender 

aos objetivos da pesquisa e para comparar e confrontar dados e provas com o objetivo de 

confirmar ou rejeitar a(s) hipótese(s) ou os pressupostos da pesquisa. A análise e a 

interpretação desenvolvem-se a partir das evidências observadas, de acordo com a 
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metodologia, com relações feitas através do referencial teórico e complementadas com o 

posicionamento do pesquisador.  

Os dados foram apresentados em planilhas software Excel e gráficos para que seja 

possível visualizar os resultados da pesquisa. Os dados obtidos a partir da tabulação foram 

necessários para análise do tema foco da pesquisa, que visa identificar o porquê ocorre de 

lotes de frango chegarem para abate, abaixo do peso planejado. 

Após a finalização da pesquisa, foram analisados todos os check list que foram 

aplicados em relação aos avicultores das regiões 04 e 11, que não proporcionam resultados 

positivos no planejamento do peso previsto. Os resultados desta pesquisa foram apresentados 

graficamente onde irão evidenciar quais são as maiores incidências que ocorrem, exibido por 

ordem decrescente. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

A empresa Agrodanieli Indústria e Comércio Ltda, iniciaram suas atividades em 

1990, localizada na cidade de Tapejara – RS. Atua desde então no segmento de grãos, 

insumos, industrialização de soja, rações, segmento avícola e supermercado. 

O grupo Agrodanieli vem crescendo constantemente o qual é focado em um objetivo 

“transformar grãos em carnes nobres e ser reconhecida no mercado pela competitividade e 

qualidade de seus produtos”.  

Hoje a empresa conta com um crescente número de colaboradores em suas unidades 

de atuação, totalizado 1.825 colaboradores, distribuídos entre: silos, Fábrica de Ração, 

Frigorifico São Domingos, Frigorifico São Silvestre, Cereais São Domingos, Fábrica de 

farinhas São Silvestre e incubatório. 

A empresa hoje proporciona várias oportunidades de empregos para a população de 

Tapejara e outras cidades vizinhas. Também, indiretamente a milhares de pessoas gera 

oportunidade de negócios, assim disponibiliza renda e bem-estar para toda a região.  

A oportunidade de crescimento profissional dentro da empresa se torna a cada ano 

mais possível, com oportunidades de crescimento os colaboradores são incentivados a estudar 

e constantemente estão participando de treinamentos para aperfeiçoar os conhecimentos. 

O Grupo Agrodanieli conta com duas unidades de abate de frangos de 

corte modernas e eficazes no município de Tapejara, com capacidade de abate de 200.000 

aves/dia. Com o objetivo de atender o mercado nacional e internacional, essas Indústrias têm 

a mais alta tecnologia de processamento e industrialização, com um elevado conceito de 

segurança alimentar, armazenagem e transporte eficaz, garantindo assim a integridade e 

qualidade ao produto final. Soma-se ainda a todo esse processo a vocação para produzir 

alimentos. 

Os produtos da Agrodanieli são comercializados com as marcas Isidoro e Danieli 

alimentos. Esses produtos chegam ao consumidor em forma de cortes, frangos congelados e 

resfriados, em diferentes formas de apresentação, agregando maior valor e qualidade a esses 

alimentos nobres. 

A marca Isidoro produz congelados e resfriados, atualmente atua em todo o estado 

do Rio Grande do Sul. A produção é realizada na unidade de São Silvestre aonde é 

direcionada um volume para abate de 50.000 aves/dia, a unidade conta com um turno de 

abate. 

A Danieli Alimentos é uma marca nova no mercado teve início no ano de 2008 com 

um novo frigorífico moderno, esta unidade trabalha com mercado interno em todo o Brasil e 
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exportação para países como Ásia e Europa. A produção é realizada na unidade de São 

Domingos onde hoje é realizado abate de 150.000 aves/dia, a unidade conta com dois turnos 

de abate. 

 

 

 

 



43 

 

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A Agrodanieli hoje possui uma parceria com 305 integrados sendo eles com as 

regiões abrangentes de Tapejara e região. A análise da pesquisa foi realizada com 107 

integrados, sendo que destes 71 apresentaram irregularidades quanto aos resultados da 

pesquisa, que necessitaram ser avaliados (ver apêndice C e D).  

 

Gráfico 1: Integração Agrodanieli 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

Em análise do gráfico citado acima, pode-se observar que em 26% da integração 

(integrados), foi aplicado a pesquisa e realizado a análise dos dados. 

Em relação ao segundo gráfico, o mesmo apresenta as informações que continha o 

check list aplicado nos integrados que apresentaram diferença no peso do frango vivo no dia 

do abate com diferença maior ou menor de 100g. 
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Gráfico 2: Informações check list 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

Conforme resultado obtido, dois itens do check list apresentaram relevância em 

relação aos demais, tendo quatro das opções que não apresentam problema no campo, em 

relação ao peso final do lote. 

O terceiro gráfico apresenta o resumo da região 04 – Valdionei, onde o mesmo da 

assistencia técnica a 120 integrados, a pesquisa foi aplicada em 69 e a análise com o check list 

foi realizado a coleta de informações em 48 integrados. 
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Gráfico 3: Apresentação da região 04 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 
Diante do gráfico percebe-se que na região 04, 69% dos integrados apresentam 

alguma falha no processo que afetou no resultado final. 

O quarto gráfico é a apresentação dos resultados da pesquisa em relação a região 04, 

onde o mesmo expõe que o maior volume de erros se encontra no item 4a. 

 

Gráfico 4: Apresentação resultado do check list região 04 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 
 



46 

 

 

Conforme evidenciado no gráfico 4, o item de maior destaque é o item 4a pesagens 

do lote não são realizadas corretamente, conforme orientação das pesagens, em 1% do lote. 

O quinto gráfico apresenta o resumo da região 11 – Valeria, aonde a mesma da 

assistencia técnica a 70 integrados, a pesquisa foi aplicada em 38 e a análise com o check list 

foi realizado em 23 integrados. 

 

Gráfico 5: Apresentação da região 11 

     
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

Diante do gráfico percebe-se que na região 11, 60% dos integrados apresentam 

alguma falha no processo este que afeta no resultado final. 

O sexto gráfico é a apresentação dos resultados da pesquisa em relação a região 11, 

onde o mesmo expõe que o maior volume de erros se encontra no item 4a. 
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Gráfico 6: Apresentação resultado do check list região 11 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 
 

 
Conforme evidenciado no gráfico 4, o item de maior destaque é o item 4a pesagens 

do lote não são realizadas corretamente conforme orientação das pesagens em 1% do lote. 

Realizando uma análise dos integrados que foi aplicado os check list, na região 04 – 

VALERIA ocorreu de um integrado estar duas vezes na análise, ou seja, dentro do período 

que foi realizado a pesquisa o mesmo apresentou problema duas vezes, já na região 11 – 

VALDIONEI ocorreu com dez integrados este mesmo caso (ver apêndice E). 

O check list aplicado apresentava seis opções para ser analisado pelo técnico 

responsável das granjas. As opções falta de estrutura, manejo incorreto, falta de ração e 

densidade elevada são fatores que afetam sim o resultado do lote, porém são itens que 

prejudicam o lote desde o alojamento dos pintinhos até a retirada do campo, não afetam 

somente a pesagem dos 35 dias, esta que é utilizada para realizar o planejamento do peso que 

chegará para o abate. 

O item que apresentou maior relevância no resultado do check list foi o item 

pesagem incorreta, hoje a empresa possui uma grande dificultadade neste fator devido ao 

produtor não realizar as pesagens conforme orientação técnica, citando um exemplo de um 

integrado que aloja 60.000 aves no campo, para o mesmo realizar corretamente a pesagem 

semanal deve ser pesado 600 aves por semana dividindo este volume em cinco pontos do 

avíario, ou seja, nas quatro laterais e no meio, este procedimento para ser realizado 
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corretamente leva em torno de 5 horas, isto quando o integrado possui prática, a cada um 

minuto é realizado a pesagem de dois frangos. 

O segundo item, que apresentou resultado na pesquisa, foi melhora no desempenho 

do lote após os 35 dias de vida, ou seja, como a programação de abate é realizada com base no 

peso dos 35 dias informado no sistema, com este peso também é realizado o cálculo para 

chegar no peso planejado para abate. Esta melhora pode ocorrer devido a mudança de 

temperatura, quando estamos em uma temperatura mais elevada e rapidamente acontece uma 

baixa na temperatura, com esta alteração o frango se movimenta mais assim consumindo 

maior volume de ração e consequentemente resultando no peso do lote. 

Analisando o resultado da pesquisa e somando-se com a experiência diária que se 

adquire trabalhando diretamente com estes problemas, pode-se sugerir alguns pontos onde se 

conseguiria um resultado positivo para a empresa: 

1. Para as pesagens serem realizadas corretamente dentro das propriedades é de 

grande relevância a instalação de balanças automáticas dentro dos aviários, estas que realizam 

as pesagens de 1% das aves alojadas em cinco pontos dos aviários, com esta balança 

consegue-se analisar as pesagens diárias e não mais semanais, assim tento um resultado 

positivo para o planejamento do peso que chegará para a indústria. Esta sugestão ainda não foi 

colocada em prática nas propriedades devido ao custo elevado para a implantação; 

2. A empresa disponibilizar técnicos capacitados para realizar as pesagens junto com 

os integrados que apresentam diferenças nos resultados, ou seja, o mesmo ir até as 

propriedades realizar as pesagens da forma correta e quantidade necessária de frangos; 

3. Realização de treinamentos em conjunto para os avicultores, aonde se apresente 

qual a importância do peso planejado chegar até a indústria, repassando todos os empecilhos 

que um lote fora do esperado pode afetar para o processo produtivo da empresa; 

4. Implementar no pagamento do lote um valor para assertividade do peso do lote, 

ou seja, todo integrado que chegar com o peso fora do planejado terá uma “multa no 

pagamento”, assim comprometendo o mesmo a realizar todo o processo correto para não ter 

descontos no valor final do acerto financeiro. 

Todos os objetivos do trabalho foram alcançados e este estudo pode servir para 

futuras pesquisas, tanto para verificar se as demais regiões também apresentam os mesmos 

resultados, quanto para analisar se as regiões que foram aplicadas as pesquisar tiveram 

melhoras nos resultados. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como objetivo geral analisar o porquê ocorre de lotes de 

frango chegarem para abate diferente do peso planejado. Com o intuito de identificar aonde se 

encontrava o problema foi realizado uma pesquisa na abrangência da empresa Agrodanieli, 

esta que conta com 11 regiões se assistência técnica. As escolhidas para o estudo foram as 

regiões 04 – Valdionei e região 11 – Valeria, afim de identificar onde se encontram os 

problemas nas propriedades.   

Todas as informações referentes aos resultados da pesquisa foram conferidas pelas 

análises realizadas no histórico dos lotes. Para que o objetivo do trabalho fosse alcançado, foi 

realizado uma crítica no resultado dos lotes comparado com o peso planejado, analisando 

individualmente cada integrado e aplicando-se o check list para o responsável. Retornando os 

resultados individuais foi realizado a análise dos itens. Encontrados os resultados por região 

foi criado os gráficos com a apresentação dos resultados. 

Com o resultado do trabalho conclui-se que, mesmo com a pesquisa aplicada em 

somente duas regiões da empresa, pode-se concluir que a empresa está tendo grandes 

dificuldades para realizar o planejamento dos pesos dos lotes que chegam para abate, devido 

aos problemas que se encontram hoje nas granjas. Os pontos relevantes encontrados na 

pesquisa estudada, foi a realização das pesagens incorretas no campo e a melhora no 

desempenho do lote após os 35 dias de vida do lote. 

Analisando os resultados, é visível perceber que falta conhecimento por parte dos 

integrados sobre como realizar o acompanhamento das pesagens semanais dos lotes e também 

como realizar as mesmas. Neste sentido, a ação correta a ser tomada é o setor de agropecuária 

realizar treinamentos, palestras e dias de campo para auxiliar e treinar o integrado da forma 

correta de se realizar o procedimento e reforçar com o mesmo a importância deste processo 

para o resultado, tanto do integrado como da indústria. 

O estudo tem como limitação o fato de ter sido realizado em somente duas regiões, o 

que restringe os resultados, pois como a empresa hoje conta com onze regiões, as quantidades 

de análises realizadas foram menores. 

Todos os objetivos do trabalho foram alcançados e este estudo pode servir para 

futuras pesquisas, tanto para verificar se as demais regiões também apresentam os mesmos 

resultados, quanto para analisar se as regiões que foram aplicadas as pesquisar tiveram 

melhoras nos resultados. 
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APÊNDICE A – CHECK LIST 

                            

                            

   

  
 

AGRODANIELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA   

  CHECK-LIST DE AVALIAÇÃO FRANGO DE CORTE Data: 23-05-16 
    

            

                          

  Avicultor: Região: Data abate:  ___/___/____ Lote nº:   
                    Sexagem: Idade lote: 

POSSIVEL PROBLEMAS OCORRIDOS 

1 Melhora no desempenho do lote após 35 dias de vida    

2 Falta de estrutura   

a Ventiladores   

b Aquecimento   

3 Manejo incorreto   

a Não realizado aquecimento nos sete primeiros dias de alojamento   

b Não movimentado as aves durante o alojamento   

4 Pesagens incorreta X 
a Não realizado pesagens de 1% do lote toda semana   

b Não realizado pesagens em cinco pontos do aviário toda semana   

5 Falta de ração   

a Pedido incorreto pela parte do integrado   

b Atraso na entrega por parte da empresa   

6 Densidade elevada   

  Alojamento acima de 13,2 aves m²   

      

                            

                            

  Assinatura do técnico       Assinatura do responsável PCP 
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APÊNDICE B – ACOMPANHAMENTO PROGRAMAÇÃO DE ABATE 

 
  

 

Acompanhamento programação de abate 

Data abate Integrado Região Idade Sexagem  
Prev. 
Cálculo 

Peso 
Real 

Dif. 
Planejado 

04/07/2016 12028 - CLAUDEMIR BOTEZINI REGIAO 11 - VALERIA  51 FÊMEAS 2.670 2.790 120 

05/07/2016 12038 - ANTONIO OLIBONI REGIAO 11 - VALERIA  49 MACHOS 2.660 2.620 -40 

05/07/2016 12041 - SERGIO DOS SANTOS REGIAO 04 - VALDIONEI 48 MACHOS 2.750 2.660 -90 

06/07/2016 12042 - ODALGIRO SEGATTO REGIAO 04 - VALDIONEI 49 MACHOS 3.030 3.010 -20 

06/07/2016 12022 - PAULO CAROFF REGIAO 11 - VALERIA  48 MACHOS 2.910 2.760 -150 

07/07/2016 12058 - VALDAIR POLO REGIAO 04 - VALDIONEI 49 MACHOS 3.090 3.130 40 

07/07/2016 12050 - ALMIR CARAGNATTO REGIAO 04 - VALDIONEI 49 FÊMEAS 2.715 2.850 135 

07/07/2016 12049 - CLAUDIO SARTORI REGIAO 04 - VALDIONEI 49 FÊMEAS 2.740 3.090 350 

08/07/2016 12063 - ADENIR POLLI REGIAO 04 - VALDIONEI 48 FÊMEAS 2.590 2.720 130 

13/07/2016 12073 - ARTIDOR RIBEIRO REGIAO 11 - VALERIA  49 MACHOS 2.580 2.820 240 

14/07/2016 12103 - ORLEI RODIGHERI REGIAO 11 - VALERIA  44 MACHOS 2.600 2.530 -70 

14/07/2016 12088 - LUIZ JUSTINO MORSELLI REGIAO 04 - VALDIONEI 48 MACHOS 3.010 2.780 -230 

14/07/2016 12087 - JANDIR CHISTE REGIAO 04 - VALDIONEI 48 FÊMEAS 2.580 2.570 -10 

15/07/2016 12100 - DINORVAN SCALCON REGIAO 04 - VALDIONEI 46 MACHOS 2.770 2.990 220 

15/07/2016 12094 - LUIZ OLIBONI REGIAO 11 - VALERIA  48 MISTOS 2.945 2.850 -95 

18/07/2016 12099 - DUCIMAR PEGORINI REGIAO 04 - VALDIONEI 49 MACHOS 2.880 3.270 390 

18/07/2016 12101 - JAIRO DEDEA  REGIAO 04 - VALDIONEI 49 MACHOS 3.180 2.910 -270 

18/07/2016 12107 - MAURO FERRON REGIAO 04 - VALDIONEI 47 MACHOS 3.080 3.070 -10 

18/07/2016 12110 - EVANDO PAIZ REGIAO 04 - VALDIONEI 44 MISTOS 2.385 2.250 -135 

19/07/2016 12109 - IVANILDO MASSUCATTO REGIAO 04 - VALDIONEI 48 MACHOS 2.970 3.240 270 

20/07/2016 12129 - EVERTON PIECHECK REGIAO 11 - VALERIA  48 MACHOS 2.710 2.960 250 

20/07/2016 12106 - VILMAR DALLABILIA REGIAO 04 - VALDIONEI 49 MACHOS 2.870 2.910 40 

21/07/2016 12113 - AQUILES POLO REGIAO 04 - VALDIONEI 49 MISTOS 2.710 2.730 20 

21/07/2016 12117 - AMARILDO SCHIAVON REGIAO 11 - VALERIA  49 FÊMEAS 2.613 2.710 97 

21/07/2016 12121 - ANTONIO VIEBRANTZ  REGIAO 11 - VALERIA  49 FÊMEAS 3.040 2.590 -450 

21/07/2016 12112 - FERNANDO BERNARDES REGIAO 11 - VALERIA  49 MISTOS 2.810 2.940 130 

22/07/2016 12114 - ARLINDO BASSOLI REGIAO 04 - VALDIONEI 48 MACHOS 2.610 2.780 170 

25/07/2016 12132 - GERALDINO PIECHEK  REGIAO 11 - VALERIA  49 FÊMEAS 2.540 2.510 -30 

26/07/2016 12154 - DENILSO DALL ALBA REGIAO 04 - VALDIONEI 46 MACHOS 3.080 2.650 -430 

26/07/2016 12135 - RAIMUNDO A DALLACORT REGIAO 04 - VALDIONEI 49 FÊMEAS 2.540 2.670 130 

26/07/2016 12156 - OLIVIO FORTUNA REGIAO 04 - VALDIONEI 46 MISTOS 2.725 2.920 195 

27/07/2016 12127 - ARLINDO FRANCESCHETTO REGIAO 11 - VALERIA  48 MACHOS 3.070 2.960 -110 



55 

 

APÊNDICE C – INTEGRADOS APLICADOS CHECK LIST REGIÃO 04  

 

Data 
abate Integrado 

Dif. 
Planejado 

07/07/2016 12051 - LORENÇO DA SILVA 320 

07/07/2016 12050 - ALMIR CARAGNATTO 135 

07/07/2016 12049 - CLAUDIO SARTORI 350 

08/07/2016 12063 - ADENIR POLLI 130 

14/07/2016 12088 - LUIZ JUSTINO MORSELLI -230 

15/07/2016 12100 - DINORVAN SCALCON 220 

18/07/2016 12099 - DUCIMAR PEGORINI 390 

18/07/2016 12101 - JAIRO DEDEA  -270 

18/07/2016 12110 - EVANDO PAIZ -135 

19/07/2016 12109 - IVANILDO MASSUCATTO 270 

22/07/2016 12114 - ARLINDO BASSOLI 170 

26/07/2016 12154 - DENILSO DALL ALBA -430 

26/07/2016 12135 - RAIMUNDO A DALLACORT  AV01 300  130 

26/07/2016 12156 - OLIVIO FORTUNA 195 

27/07/2016 12136 - RAIMUNDO A DALLACORT  AV02 100 230 

28/07/2016 12153 - NEURI PAIZ 155 

28/07/2016 12152 - CRISTIANO MARTINI PEDOT -180 

28/07/2016 12161 - PEDRO SLONGO -170 

28/07/2016 12159 - SOLIMAR PICININ AV01 170 

28/07/2016 12160 - SOLIMAR PICININ AV02 420 

29/07/2016 12151 - DORVALINO PALOSCHI 160 

29/07/2016 12169 - DELCI PICOLOTTO 180 

01/08/2016 12179 - OCLEDES FOSS 270 

03/08/2016 12167 - ANACLETO PIOVEZAN 280 

05/08/2016 12223 - GLAUCIO GREGIO 270 

12/08/2016 12247 - ADELIO PROVIN 180 

18/08/2016 12263 - CLAIR MENON 150 

18/08/2016 12261 - ALMIR ZANFONATO AV02 -130 

18/08/2016 12262 - ALMIR ZANFONATO AV01 -140 

19/08/2016 12248 - SERGIO TONIAL 107 

19/08/2016 12257 - RONI MARINI 140 

22/08/2016 12260 - NEDIO FRIZON 255 

24/08/2016 12279 - UDIR MARCHEZIN 210 

24/08/2016 12277 - VOLMIR SEGATTO 120 

25/08/2016 12303 - CLAUDETE RITTI 240 

26/08/2016 12302 - JUSTINO PEGORINI RIGO 260 

02/09/2016 12331 - ADENIR POLLI -210 

03/09/2016 12349 - VALDAIR POLO -280 

03/09/2016 12347 - CLAUDIO SARTORI 150 

03/09/2016 12348 - ALMIR CARAGNATTO 210 

03/09/2016 12350 - LORENÇO DA SILVA 110 

12/09/2016 12384 - DUCIMAR PEGORINI 370 

12/09/2016 12382 - DINORVAN SCALCON 280 

12/09/2016 12379 - EVANDO PAIZ 110 

13/09/2016 12396 - ARLINDO BASSOLI 150 

14/09/2016 12400 - IVANILDO MASSUCATTO 210 

14/09/2016 12406 - AQUILES POLO 115 

14/09/2016 12385 - LUIZ JUSTINO MORSELLI 118 
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APÊNDICE D – INTEGRADOS APLICADOS CHECK LIST REGIÃO 11 

 

Data 
abate Integrado 

Dif. 
Planejado 

04/07/2016 12029 - JORGE CAROFF 140 

04/07/2016 12032 - MARCIO TIBOLA 170 

04/07/2016 12028 - CLAUDEMIR BOTEZINI 120 

06/07/2016 12022 - PAULO CAROFF -150 

13/07/2016 12073 - ARTIDOR RIBEIRO 240 

20/07/2016 12129 - EVERTON PIECHECK 250 

21/07/2016 12121 - ANTONIO VIEBRANTZ  -450 

21/07/2016 12112 - FERNANDO BERNARDES 130 

27/07/2016 12127 - ARLINDO FRANCESCHETTO -110 

10/08/2016 12217 - JOSE O SARAIVA FRANCA -110 

11/08/2016 12216 - DARCI PASINI 190 

11/08/2016 12210 - VALDIR PEREIRA 105 

15/08/2016 12228 - JOSE CARLOS CEREZOLI 120 

16/08/2016 12243 - CLAUDIO JORGE OTTONI 150 

17/08/2016 12249 - MALVINA TRES 350 

22/08/2016 12271 - CRISTIANO TRES 300 

22/08/2016 12270 - AZELIR TRES 190 

23/08/2016 12281 - CARLOS STRAPASSON -180 

24/08/2016 12288 - JOSE VOLMIR RIBEIRO AV02 256 

30/08/2016 12319 - JOAO MARIA ROSA DO PRADO 200 

05/09/2016 12342 - ANTONIO OLIBONI -290 

05/09/2016 12373 - CLAUDEMIR BOTEZINI 340 

14/09/2016 12412 - AMARILDO SCHIAVON 264 
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APÊNDICE E – INTEGRADOS APLICADOS DUAS VEZES O CHECK LIST 

 

 

 

 

REGIAO 04 - VALDIONEI   

INTEGRADO 

DIFERENÇA 

DE PESO 

ADENIR POLLI 130 

ADENIR POLLI -210 

ALMIR CARAGNATTO 135 

ALMIR CARAGNATTO 210 

ARLINDO BASSOLI 170 

ARLINDO BASSOLI 150 

CLAUDIO SARTORI 350 

CLAUDIO SARTORI 150 

DINORVAN SCALCON 220 

DINORVAN SCALCON 280 

DUCIMAR PEGORINI 390 

DUCIMAR PEGORINI 370 

EVANDO PAIZ -135 

EVANDO PAIZ 110 

IVANILDO MASSUCATTO 270 

IVANILDO MASSUCATTO 210 

LORENÇO DA SILVA 320 

LORENÇO DA SILVA 110 

LUIZ JUSTINO MORSELLI -230 

LUIZ JUSTINO MORSELLI 118 

    

REGIAO 11 - VALERIA   

INTEGRADO 

DIFERENÇA 

DE PESO 

CLAUDEMIR BOTEZINI 120 

CLAUDEMIR BOTEZINI 340 


