
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: ANÁLISE CRÍTICA DO PROCESSO DE CORTES ESPECIAIS DE ASA DE FRANGO PARA
ATENDIMENTO DOS PADRÕES DE QUALIDADE EM UM FRIGORÍFICO AGRÍCOLA: UM ESTUDO DE
CASO

TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: ADMINISTRAÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA DE CAMPO GRANDEINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): MARCOS LÁZARO DIAS DE SOUZAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): CARLA DAL PIVAORIENTADOR(ES): 



CATEGORIA EM ANDAMENTO                                                                           

1 
 

ANÁLISE CRÍTICA DO PROCESSO DE CORTES ESPECIAIS DE ASA DE FRANGO 

PARA ATENDIMENTO DOS PADRÕES DE QUALIDADE EM UM FRIGORÍFICO 
AGRÍCOLA: UM ESTUDO DE CASO 

 

1. RESUMO 

 
Esse trabalho tem como objetivo geral analisar o processo de cortes especiais de asa de 

frango classificados como meio da asa com ponta e coxinha da asa, para atender os 

padrões de qualidade exigidos pelos clientes Japoneses em um abatedouro de aves, 

localizado no município de Sidrolândia - Mato Grosso do Sul. A Unidade Frigorífica, onde 

será realizado o estudo de caso tem como principal atividade o corte de frangos e 96% de 

sua produção é exportada, sendo que 60% da exportação é destinada para o Japão. Devido 

à alta exigência desses clientes por padrões de qualidade, a organização buscou padronizar 

seus processos críticos para assim atendê-los e garantir constantemente a satisfação 

esperada. Para analisar criticamente o processo em estudo, se buscará primeiramente 

levantar as especificações de qualidade exigidas pelos japoneses e em um segundo 

momento identificar no processo etapas consideradas críticas e fundamentais à serem 

padronizadas, objetivando o atendimento às exigências por qualidade total. Espera-se ao 

final desta pesquisa  mostrar que após a implementação de processos padronizados e 

controlados é possível atender aos clientes mais exigentes e ainda melhorar os resultados 

continuamente. 

 

2. INTRODUÇÃO 
 

Na década de 20, o norte-americano W. A. Shewhart com a preocupação da 

qualidade de bens e serviços desenvolveu o sistema de mensuração de variabilidade que 

ficou conhecido como Controle Estatístico de Processo (CEP), também o ciclo PDCA (Plan, 

do, Check e Action), método essencial da gestão da qualidade. 

No período depois da segunda guerra mundial, 1950, os japoneses perceberam que 

seus produtos perderam o valor no mercado, para que não se extinguissem, foi convidado 

W.E. Deming para reconstruir as indústrias, levando o método de controle estatístico do 

processo. E em 1954, o engenheiro Joseph M. Juran foi também ensinar qualidade aos 

japoneses, então foi criada a JUSE (Japanese Union of Scientists and Engineers) para 

acompanhar e desenvolver as normas de qualidade (LONGO, 2008). 
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Na década de 50 a gestão da qualidade trouxe uma nova filosofia gerencial que ficou 

conhecida como gestão da qualidade total, deixando de ser só uma analise de um produto 

ou serviço, com isso o desenvolvimento de um sistema de qualidade (LONGO, 2008).  

No Brasil em 1990 foi ampliada a produção em massa teve a necessidade de 

estabelecer técnicas de controle estratégicos da qualidade. Com isso o custo do produto 

seria reduzido podendo ser consumido por classes mais baixas, dando o inicio a gestão da 

qualidade (JURAN, 1996) 

O termo qualidade sempre esteve presente na vida dos consumidores, pois se 

preocupavam em inspecionar os serviços e bens que recebiam, com o passar do tempo e 

com as novas tecnologias chegam cada vez mais rápido, e com a necessidade de 

solidificar-se no mercado reuniu referencial básico para a fixação dos padrões, as 

exigências, as necessidades, as preferências ou as conveniências do consumidor, 

chamando de controle de qualidade (JURAN, 1996).  

Uma forma de garantir a qualidade de processo e produtos é a padronização, 

estudado por Campos (1999), padronizar é uma unificação  do comportamento dos 

indivíduos seguindo modelos aceitos por um grupo, elaborando os padrões e o 

acompanhamento dos mesmos, Quando dizemos padrão, não falamos de um único 

processo dentro de uma fabrica, mas com um produto que tem qualidade, e confiabilidade, 

A padronização e uma técnica que reduz a variabilidade dos processos e produtos, sem 

influenciar na sua flexibilidade e produção, para padronizar os processos é necessário para 

que seja possível administrar as rotinas do trabalho (CAMPOS 1999).  

O padrão é o instrumento que auxilia os procedimentos para execução dos trabalhos 

de tal forma que cada um tenha condição de assumir a responsabilidade pelos resultados de 

seu trabalho, ou seja, é o próprio planejamento operacional do trabalho a ser executado 

(CAMPOS, 2002).  

Logo, este trabalho terá como objetivo analisar criticamente o processo de cortes 

especiais de asa de frango em um frigorífico agrícola e através de um modelo de 

padronização dos processos críticos mostrar que é possível atender com qualidade as 

exigências dos japoneses.  

 

3. OBJETIVOS 
 

Analisar criticamente o processo de cortes especiais de asa de frango classificada 

como meio da asa com ponta e coxinha da asa em um frigorífico agrícola localizado em 
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Sidrolândia - Mato Grosso do Sul, objetivando o atendimento às exigências de qualidade 

por clientes japoneses, através da padronização dos processos.     

Para o alcance do objetivo geral se faz necessário apontar os seguintes objetivos 

específicos: 

 Fazer levantamento dos padrões de qualidade dos cortes de asa de frango exigidos 

pelos clientes japoneses. 

 Identificar as etapas críticas do processo de cortes especiais de asa de frango que 

interfere nos padrões de qualidade exigidos pelos clientes japoneses;  

 Analisar a padronização no processo de cortes especiais de asa em estudo para 

compreensão do atendimento das expectativas dos clientes.  

 

4. METODOLOGIA 

 
Para fins de realização desta pesquisa, foi necessário primeiramente realizar uma 

revisão de literatura buscando levantar bibliografias de qualidade total e ferramentas 

utilizadas para atendimento de qualidade, e em um segundo momento foi realizado um 

levantamento de dados e observações do processo de cortes de asas especiais na empresa 

pesquisada, e assim buscando atender aos objetivos propostos nesta pesquisa.  

Logo este trabalho caracteriza-se como qualitativo e descritivo. A estratégia de 

investigação utilizada foi o estudo de caso segundo a definição de Yin (2010), neste sentido, 

os estudos de caso possibilitam apresentar questões do tipo “como” e “por que” quando se 

tem pouco controle das variáveis de pesquisa. 

Segundo Gil (2009), o estudo de caso consiste em um estudo profundo e exaustivo 

de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 
O projeto ainda encontra-se em desenvolvimento, mais especificamente na etapa de 

revisão de literatura e visita a empresa 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
 

Por encontrar-se em andamento, não disponho de resultados relevantes, porém, com 

essa pesquisa pretende-se legitimar os levantamentos teóricos, além de ampliá-los a um 

nível mais científico. Espera-se que ao final dessa pesquisa, seja possível mostrar que 
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processos padronizados beneficiam as organizações e auxiliam grandemente no 

atendimento as exigências dos consumidores finais.  
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