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1- RESUMO: 

O trabalho tem como foco a gestão da fase da produção, em uma empresa 
frigorifica de carne bovina. O presente trabalho foi realizado uma indústria que 
se localiza em Estrela D’ Oeste, observando os métodos de produção que eles 
utilizam através de uma pesquisa de campo, analisado todas as fases de 
produção com o intuito de aperfeiçoar o conhecimento de como é feito o 
processo de produção do Estrela Alimentos. A pesquisa tem como objetivo 
demonstrar se na produção é utilizado todos os equipamentos de segurança 
necessário para a qualidade de vida dos funcionários da empresa.  Para isso 
foi usada na metodologia uma pesquisa de campo qualitativa, e com os 
resultados alcançados buscamos esclarecer quais os métodos utilizados na 
segurança dos funcionários.  
Palavras-chave: Gestão; Sistema de produção; Equipamentos de segurança. 

2- INTRODUÇÃO 

 

O trabalho pretende contribuir para que amplie um conhecimento maior 

de como é feito o procedimento da produção da empresa Estrela Alimentos. A 

partir de um estudo representado pela produção de carne bovina. Quais os 

tipos de maquinas, equipamentos são utilizados pela indústria, como é feito o 

processo de corte e como é embalado o produto para chegar ao cliente com 

qualidade. Quais os principais equipamentos de segurança que os funcionários 

utilizam para sua maior qualidade de vida no local a ser feito a produção e a 

média da quantidade de carne produzida por dia, sendo assim a pesquisa 

mostrará quais são essas etapas. 

A empresa Estrela Alimentos junto aos seus colaboradores tenta 

satisfazer seus clientes de maneira mais adequada e exigida pelos 

consumidores, organizar os elos da cadeia produtiva e oferecer produtos de 

qualidade diferenciada. Como forma de divulgação a empresa Estrela 

Alimentos investe em estratégias como site, rádios e outros. A qualidade dos 

produtos é resultado de uma ação conjunta, de todas as pessoas que 

trabalham no Estrela Alimentos num clima de satisfação e harmonia cujo 

objetivo é garantir a satisfação dos clientes. 

 

 

3- OBJETIVOS 
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           Identificar cada etapa das fases de produção de carne bovina e seus 

equipamentos de segurança utilizados na empresa Estrela Alimentos. 

           Para atingir esses objetivos abordaremos os seguintes objetivos 

específicos. 

 Segurança do trabalho e os EPIs que a empresa usa. 

 Conceito de sistema de produção. 

 Quais são os tipos de sistemas de produção. 

 Demonstrar a fase de produção da indústria. 

4- METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada na indústria Estrela Alimentos que está 

localizada na cidade de Estrela D’ Oeste, observando-se possibilidades de uma 

melhoria com o estudo projeto deste trabalho. Considerou-se a condução 

suficiente para atingir os objetivos, especialmente porque se trata de uma 

pesquisa que retrata as fases de produção.  

O trabalho tem uma atividade pioneira que é compreendida na 

realização de um estudo de caso. Este estudo tem como objetivo visar como é 

feito as fases de produção de carne, baseada em revisões bibliográficas e 

pesquisa de campo. 

“O estudo de caso é uma modalidade amplamente utilizadas nas 

ciências biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e 

exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita ser 

amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível 

mediante outros delineamentos já considerados”(GIL, 2002, p.54)”. 

O estudo de caso apresenta o processo de produção de carnes bovina 

mais detalhada em uma empresa frigorifica localizada na região de Estrela D’ 

Oeste que atua no mercado desde 1979, contudo é importante ressaltar que a 

empresa tem como principal foco a industrialização de carnes. 

As informações revisadas por meios de livros e artigos que falam da 

teoria, estas foram utilizadas para a realização do trabalho, pois o processo 

produtivo permite compreender a conceitos que focam o tema. As teorias foram 

necessárias para conhecer e identificar problemas que foram encontrados na 

pesquisa de campo e que podem ser solucionados. 

 O presente trabalho foi feito uma pesquisa de campo para adquirir 

conhecimentos e consolidar a pesquisa para a obtenção de dados, e foram 
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realizadas também visitas técnicas para ter informações sobre o planejamento 

e controle das fases de produção. Nesta pesquisa iremos utilizar uma 

amostragem de 100% dos encarregados da área da produção de carne. 

A pesquisa é qualitativa, pois o foco abordado terá resultados 

qualitativos para a solução do problema. Bibliográficas, pois foi buscadas 

informações em fontes primárias como monografias, artigos entre outros 

referentes ao assunto. A pesquisa focou em três fases: coleta de informações, 

revisão bibliográficas e analise. A escolha deste tema foi feita para a 

compreensão do controle que envolve o processo de produção desta empresa.  

5- DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 Seguranças do trabalho  

 

 A segurança do trabalho foi uma iniciativa para manter o bem estar 

dos trabalhadores. Eles são causados principalmente por agentes nocivos que 

se encontra em seus ambientes de trabalho e neles estão contidos os físicos 

que são a luzes excessivas, ruídos, vibrações e outros. Também são ameaças 

para o ambiente de trabalho os agentes químicos como, por exemplo, os 

gases, os vapores, etc. E por fim os biológicos que são os mais perigosos, pois 

nos não vemos são os fungos bactérias e vírus. 

Nessa empresa os agentes são causados ao longo do prazo porque 

ele invade o corpo do colaborador aos poucos e cabe a si próprios reconhecer 

os agentes e eliminá-los. 

A prevenção de acidentes é o assunto de maior importância para a 

empresa Estrela Alimentos sabe-se que os acidentes trazem muito sofrimento 

para os colaboradores e as pessoas envolvidas, com isso acarretará prejuízo 

para a empresa, queda na qualidade e isso irá passar uma imagem negativa 

para os clientes e comunidade. Com isso a empresa procura proporcionar as 

condições necessárias de segurança fornecendo EPI ’s. 

O EPI (Equipamentos de Proteção Individual) é considerado todo 

produto ou dispositivo utilizado pelo trabalhador que destinado à proteção 

individual contra riscos no trabalho. A fabricação do equipamento pode ser 

nacional ou importado, mais o produto pode ser vendido só depois do 

certificado de aprovação.  
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Segundo Marras (2002, p. 208), a função da segurança no trabalho é a 

prevenção de acidentes no trabalho e a eliminação de causas de acidentes no 

trabalho. 

De acordo com estatísticas a maioria dos acidentes é causada por falta 

de uso adequado dos EPIs por isso a empresa se preocupa com o bem estar 

dos funcionários e exigem o uso dos seus respectivos equipamentos de 

segurança. 

5.2 Conceitos de Sistema de produção 

 

O sistema de produção é um conjunto de operações e atividades 

interligadas no produto o sistema de produção é constituído por elementos 

fundamentais que são os insumos, sistema de controle e o processo de 

conversão.  

A produção como diz (Moreira, 1998, p.8), é conjunto de operações 

inter-relacionadas a uma só máquina ou um só serviço, (caso indústria). O 

tradicional processo de produção é agrupado em três categorias: 

 Sistema de produção continua ou fluxo de linha. Este sistema é uma 

sequencia linear para fazer um produto padronizado, suas etapas tem um grau 

de velocidade balanceada porque as mais lentas podem retardar o processo. 

Com isso os processos de fluxo de linha são subdivididos em dois tipos: 

Produção em massa que são feitas para a montagem de produtos 

variados. A produção em massa é caracterizada pela linha de montagem com 

escala larga com produtos diferenciados de pequeno grau. 

“A produção em massa pode ser chamada de pura, quando existe 

uma linha ou um conjunto de equipamento específicos para um 

produto final”(MOREIRA, 1998, p.11) 

A produção continua são para indústria de química, papel e etc. A 

produção tem um grau de padronização onde não aparenta muita diferença nas 

peças produzidas. 

Como diz Mayer (1992, p. 343) no caso de fabricação continua tem-se, 

como norma, não fabricar o produto final antes do dia estipulado no documento 

do programa de produção. 

O fluxo de linha é derivado de uma substituição de trabalhos humanos 

por maquinas especializados para serviços altamente repetitivos. 
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Sistema de produção intermitente. A produção é feita por lotes, a mão 

de obra e os equipamentos são organizados por habilidades dos funcionários 

que serão agrupados em conjuntos. Os produtos que vão ser fabricados exige 

mão de obra qualificada por causa das mudanças de ferramentas e acessórios, 

a mudança de equipamentos permite uma grande facilidade para aumentar o 

tempo da rodada de produção. 

Sistema produção de grandes processos sem repetição. Este sistema é 

diferente dos outros mostrados anteriormente, pois ele é um produto único e de 

uma sequencia feita em longo prazo de tempo e não tem nenhuma 

repetitividade. A característica marcante é seu alto custo e dificuldade no 

planejamento, esse projeto tem como exemplo grandes estruturas como 

navios, aviões e outros. 

5.3 Fases da produção 

 

Os bois são levados para a sala da desossa para serem cortas e 

embaladas. Primeiramente os bois são cortados em duas partes entre 

dianteiros e traseiros, assim elas vão ser desossadas por funcionários 

treinados e capacitados para esse tipo de operação com padrão estabelecido 

pela empresa ou pelos clientes. Os cortes já desossados são passados por 

uma esteira rolantes aonde as funcionárias próprias vão embalando e 

etiquetando, depois de embaladas elas irão passar pela caixaria onde vão ser 

destinadas as maquinas de vácuo e assim embaladas em caixas de papelão. 

“UM padrão de mão de obra é o número de minutos por trabalhador 

necessário para concluir um elemento, ou produto sob condições 

operacionais comuns”(GAITHER e FRAZIER,2002,P.472) 

As embalagens de plástico próprias para as maquinas seladoras de 

vácuo elas são próprias para a higiene e evitar a contaminação da carne que 

são os microrganismos aeróbios que são fatais para deterioração causador da 

perda da coloração dos produtos. A perda de vácuo acontece quando as 

embalagens apresentam furos ou quando a embalagem acontece erros de 

selamentos ou manuseio improprio então a embalagem será levada para o 

reprocessamento de produto. A embalagem protege a carne e impede a perda 

da umidade. Bactérias aeróbias deteriorantes, particularmente crescem 

prontamente em condições de alta umidade. Depois de embaladas em caixas 
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de papel são colocadas em pallets e são direcionadas para o estoque de 

refrigeramento e congelamento. 

O processo de refrigeração são as carnes mantidas a rigor na 

temperatura entre-1,3 +70C durante todo o tempo após morte, já as 

congeladas são mantidas em temperaturas menos que -120C após 

congelamentos as carnes congeladas devem ser mantidas a temperaturas-180 

após o congelamento. A capacidade de produção é o nível de atividade 

máxima que pode ser atingida com uma estrutura de produção, dado o estudo 

de capacidade é essencial para a gestão de negócios, pois permite 

compreender e analisar o grau de utilização de cada um deles na organização 

e, assim, ter uma oportunidade para aperfeiçoá-los. Aumentos e diminuições 

na capacidade de produção que vem do investimento ou desinvestimento de 

decisões (por exemplo, a aquisição de uma máquina adicional),quando uma 

linha de produção compreende um número de máquinas ou estações de 

trabalho, a capacidade de produção da planta é determinada pela máquina 

mais lenta ou estação (que tem uma menor capacidade de produção). É 

chamado de linha de equilíbrio para o processo pelo qual se determina o 

número de máquinas e ferramentas para estação de trabalho, para que todos 

eles são bastante equilibrados, evitando o desperdício. 

Produção é adicionar valor utilitário, e ou valor emocional, mudando ou 

deliberadamente alterando a condição física de produtos, assim, para o 

homem, as propriedades desejadas (ou percepção dessas propriedades) para 

obter ou manter negócios. 

Quando, na produção da condição física, aparência de um produto é 

alterada obtém o produto também outras propriedades. Existe uma relação 

direta entre o estado e as características de um produto. O conceito de 

produtividade é derivado a partir do conceito de produção. 

6- RESULTADOS 

 

O estudo mostrou que dentre os entrevistados de cada setor foi abordado o 

tempo de serviço, no grafico1 demonstra que 40% trabalham na empresa entre 

5 e 9 anos, outros 40% comandam a empresa de 10 á 15 anos, já a minoria 

trabalha na empresa a menos de 5 anos onde corresponde a fatia de 20%. 

Gráfico 01: Tempo de serviço 
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Fonte: Sistema de produção, 2013. 

 

Mesmo com o tempo de serviço os lideres de cada setor tem um grau de 

escolaridade pequeno pelo cargo que exerce, no gráfico a seguir podemos 

constatar que nenhum tem pós-graduação, e que também nenhum possui 

curso superior, apenas mostrou que o ensino médio completo corresponde 

apenas 20% dos entrevistados já os outros 60% correspondem ao ensino 

médio incompleto e 20% apenas fez o ensino fundamental. 

Gráfico 02: Escolaridade 

 

Fonte: Sistema de produção, 2013. 

Um dos intuitos desta pesquisa é mostrar a segurança do trabalho de cada 

funcionário. Dentre isso, apesar de ser uma empresa grande, no gráfico2 
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mostra que 100% dos operadores utilizam sempre seus EPIs (equipamento 

protetor individual). 

 

     Gráfico 03: Utilização de EPIs 

 
Fonte: Sistema de produção, 2013. 

 

O gráfico a seguir, mostra que a segurança dos funcionários é um fator 

muito importante para a empresa e com isso a fiscalização é todos os dias para 

garantir a qualidade de vida dos colaboradores. Mesmo que uma fatia mostre 

que 10% faz a fiscalização semanalmente a fatia maior demonstra que 90% faz 

diariamente. 

      Gráfico 04: Fiscalização dos EPIs 

 
      Fonte: Sistema de produção, 2013. 

 

7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A indústria esta crescendo cada vez mais no Brasil, mais ainda que os 

lideres tenham bastante tempo na empresa o grau de escolaridade é muito 

pouco isso mostra que para ser um bom líder e dar uma qualidade de vida 

melhor. Os encarregados de cada setor deveriam ser treinados e capacitados 

para o cargo que exerce, mesmo que a empresa atua no mercado há mais de 

30 anos, a gestão é uma preocupação muito grande para a empresa continuar 

crescendo, gerando mais empregos e produzindo produtos com qualidade. 

Dentre esses fatores a empresa se preocupa com o bem estar de seus 

funcionários e para evitar acidentes no setor de trabalho a empresa 

proporciona a cada funcionário seus respectivos EPIs, pois se ocasionar um 

acidente acarretará um desconforto muito grande em exercer suas funções 

com qualidade. A fiscalização diária é feita para que não ocorra o mesmo, 

então diante disso os colaboradores recebem em mãos os EPIs que são 

obrigatórios por lei. 
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