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CADEIA DE SUPRIMENTOS DE UMA PEQUENA EMPRESA FABRICANTE DE 
SALGADOS 

 

 

1. RESUMO 
Neste artigo apresenta-se o sistema logístico de uma pequena empresa fabricante 

de salgados localizada na região do ABCD no estado de São Paulo. Ao longo do 

desenvolvimento deste texto os conceitos de logística e de cadeia de suprimentos, 

assim como os subconceitos pertinentes são abordados para fundamentar o 

trabalho. Uma breve descrição das etapas do processo produtivo da empresa foi 

identificada. Como fruto deste trabalho uma pequena reorganização do fluxo de 

trabalho foi sugerida a empresa e será apresentada em trabalho futuro. 

 

2. INTRODUÇÃO 
Neste artigo apresenta-se o sistema logístico de uma pequena empresa fabricante 

de salgados localizada na região do ABCD no estado de São Paulo. Ao longo do 

desenvolvimento deste texto os conceitos de logística e de cadeia de suprimentos, 

assim como os subconceitos pertinentes são abordados para fundamentar o 

trabalho. Uma breve descrição das etapas do processo produtivo da empresa foi 

identificada. O aumento da automação pode ser uma forma de aumentar a 

produtividade do processo. 

 

3. OBJETIVOS  
 

Identificar o sistema de produção de uma pequena empresa e identificar as 

limitações do mesmo. 

 

4. METODOLOGIA 
O presente trabalho consiste em uma pesquisa exploratória com revisão da literatura 

e um estudo de caso desenvolvido em uma pequena empresa de fabricação de 

salgados da região do ABCD no estado de São Paulo. 
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5. DESENVOLVIMENTO 
Nesta etapa identificaremos alguns conceitos pertinentes ao contexto do trabalho. 

Logística 
Ballou (2001) apresenta um conceito de logística com uma visão mais operacional e 

define que: “A missão da logística é dispor a mercadoria ou o serviço certo, no lugar 

certo, no tempo certo e nas condições desejadas, ao mesmo tempo em que fornece 

a maior contribuição à empresa”. 

A logística é área da gestão responsável por administrar o fluxo de informações e de 

materiais necessários para execução das atividades operacionais de uma empresa 

desde a obtenção das matérias primas até a entrega do produto final, em alguns 

casos ainda abrange o processo de logística reversa. (BERTAGLIA, 2003 e 

LEITE, 2006a; LEITE, 2006b; BALLOU, 2001). 

Cadeia de suprimentos 
Para Christopher (2002), a Cadeia de Suprimentos é uma rede de organizações, 

com ligações nos dois sentidos, de processos e atividades que produzem bens e 

serviços requeridos por clientes finais. 

A cadeia de suprimentos é um sistema pelo qual empresas se integram com o 

objetivo comum de entregarem produtos e serviços para seus consumidores, 

envolvendo todas as operações, direta ou indiretamente, tendo como objetivo suprir 

as necessidades dos clientes. Para que este objetivo seja alcançado necessitamos 

uma integração completa, tanto operacional quanto de informações, entre todos os 

participantes da cadeia de suprimentos.  

Um gerenciamento da cadeia de suprimento bem feito proporciona a maximização 

do nível de serviço ao menor custo possível para seu cliente. 

A cadeia de suprimentos atua desde os seus fornecedores  de matérias primas, 

passando pelos centros de manufatura e canais de distribuição até o consumidor 

final. 

O desenvolvimento de uma cadeia de suprimentos competitiva permite a inserção de 

empresas de pequeno e médio porte no mercado global tornando-as mais 

competitivas e focadas em seu negócio. 

Uma das maiores dificuldades na gestão de cadeias de suprimentos é a co-

dependência de informações sem as quais o processo torna-se complicado, 
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impreciso e dispendioso. Para evitar este problema deve-se compartilhar 

informações entre as empresas, permitindo que os envolvidos nos processos 

opinem em tomadas de decisões que podem afetar todas as organizações da cadeia 

de suprimentos. Deve haver sincronismo de informações para não gerar 

desconfiança e obter maior confiabilidade, credibilidade e competitividade frente aos 

desejos e anseios dos consumidores evitando-se o conflito. (BALLOU, 2001; 

BERTAGLIA, 2003 e NOVAES, 2004; FELIZARDO, 2005). 

Em seguida discutiremos alguns aspectos relevantes para a gestão da cadeia de 

suprimentos. 

Planejamento  
A etapa de planejamento da cadeia de suprimentos é fundamental para o 

alinhamento das operações envolvidas, nesta etapa serão definidos as atribuições 

de cada participante da cadeia, suas responsabilidades e o nível de serviço a ser 

entregue aos clientes diretos.  

Com o objetivo de atingir todas as metas da empresa, temos que ter um excelente 

planejamento, as empresas necessitam concentrar os seus esforços em algumas 

atividades que afetarão seu desempenho, tais como desenvolvimentos de canais de 

distribuição, o planejamento de estoque, produção e destinação final. 

Se cada elemento ou empresa da cadeia de suprimentos desenvolver o seu próprio 

planejamento sem considerar os outros envolvidos, não haverá possibilidade de se 

integrar o processo, ou seja, a demanda e o abastecimento irão ficar comprometidos 

em toda a cadeia e a mesma não atingirá seu nível de serviço planejado. (BALLOU, 

2001; BERTAGLIA, 2003 e NOVAES, 2004; LEITE, 2006a; LEITE, 2006b). 

Compras 
O departamento de compras em uma empresa tem como função básica obter 

materiais, que também inclui a seleção dos fornecedores. 

Os profissionais da área de compras devem ter entendimento global de negócios e 

tecnologia. O comprador, hoje em função da tecnologia, é muito mais um analista de 

suprimentos e um negociador do que propriamente um operador de transações que 

faz pedido e monitora-os. 

Existem algumas característica de compras que são usadas pelas empresas com 

finalidade de obter algumas vantagens. (ALT, 2006; BERTAGLIA, 2003; 

CHRISTOPHER 2002). 
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Transporte 

A estratégia de transporte deve ser desenvolvida na etapa de planejamento levando-

se em consideração as especificidades de cada matéria prima, subproduto ou 

produto a ser transportado. No caso específico deste estudo encontra-se na cadeia 

de suprimentos o setor de siderurgia no qual o custo de transporte pode tornar 

proibitivo o desenvolvimento da cadeia de produção.  

Além do custo, um componente essencial na estratégia de transporte planejada é o 

sincronismo da entregas e recebimentos em toda a extensão do processo, 

englobando os clientes internos e externos das empresas. (BALLOU, 2001). 

Recebimento 
Esta etapa do processo é normalmente menosprezada em relação às demais, mas, 

o sistema de gestão da qualidade está intrinsicamente ligado ao processo de 

recebimento em todas as etapas da cadeia, pois, nesta fase verifica-se os atributos 

necessários para continuidade do processo. Nesta etapa são verificadas as 

quantidades, o padrão de qualidade e as características dos materiais recebidos. 

Armazenagem 
Após o recebimentos, os itens  ficam em uma área aguardando a liberação das 

amostras, por parte do setor de qualidade.  Assim que os materiais são aprovados e 

liberados seguem para a armazenagem. 

A correta armazenagem assegura a manutenção da qualidade dos produtos e a 
mesma pode se utilizar de sistemas de apoio informatizados. (BALLOU, 2001; 
BERTAGLIA, 2003 e NOVAES, 2004; LEITE, 2006a; LEITE, 2006b; NOVAES, 
2004). 

 

6. RESULTADOS 
 

6.1. Empresa. 

A empresa que será citada no presente estudo, é uma fábrica de salgados 

chamada DRG terceirização de salgados, que atua no ramo alimentício há 15 anos 

com clientes diversificados produzindo 19 tipos de produtos.  A DRG conta hoje com 

4 funcionários, pois a fabricação dos produtos é feita por máquinas, as partes 

usadas com manuseio não são necessários muitos funcionários.  
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A demanda de pedidos da empresa hoje é mais ou menos 11 mil salgados 

por semana, sendo eles solicitados por clientes jurídicos (empresas terceiras como, 

buffet, lanchonets entre outros) e cliente físicos (clientes comuns como festas em 

domicílios). Qualquer tipo de cliente atendido na empresa sobre qualquer pedido, 

segue o mesmo processo logístico e produtivo de sua encomenda.  

6.2. Produto e Matéria Prima 

6.2.1. Produto  

Iremos falar de um produto especifico, o bolinho de queijo que é composto por 

uma massa feita com farinha de trigo, agua, leite em pó, caldo Knorr, e outros 

produtos que por sigilo da empresa não podem ser citados, o recheio é composto de 

queijo mussarela. Produtos esses fornecidos pelo Assai Atacadista, um atacado que 

atende diversos consumidores, sendo empresas ou consumidores comuns 

independente do seu volume de compra. 

6.2.2. Matéria prima 

Os processos de compra das matérias primas no Assai Atacadista começam 

a partir do recebimentos das encomendas pedidos dos clientes, sendo eles feitos 

por telefone, e-mail ou através de visitas a fábrica que tem seu atendimento 

especializado.  

As compras são feitas toda segunda-feira, os produtos partem de diversos 

fornecedores como; farinha de trigo fornecida pela anaconda, caldo de galinha pela 

Knor, leite em pó e queijo mussarela pela Italac, produtos já entregues pelos 

fornecedores ao Assai Atacadista prontos para serem comercializados. O fornecedor 

principal da DRG é o Atacadista Assai, os produtos são comprados em uma unidade 

do Assai Atacadista, sendo armazenados em um estoque ou dispensa pela condição 

em que as matérias primas serão usadas no decorrer da fabricação dos produtos da 

empresa DRG. 

6.3. Estoque 

O controle de entrada e saída do estoque ou dispensa é feito a cada 

utilização dos materiais, também é feito um monitoramento semanal dos produtos, 

validades, condições e faltas em estoque, pois mesmo que a compra da matéria 
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prima seja feita em cima da encomenda do cliente, a empresa DRG sempre mantém 

um pequeno estoque para encomendas imediatas.  

6.4. Processo de fabricação 

6.4.1 Preparação da massa 

O produto aqui escolhido é o bolinho de queijo, feito em diversas etapas até a 

entrega do produto final ao cliente.  

Primeiro é colocado ao fogo alguns ingredientes como; agua, óleo, sal, caldo 

knor e leite em pó, deixando ferver por mais ou menos 30 minutos, enquanto isso é 

montada a máquina modeladora que da a forma do produto (bolinho). 

6.4.2. Montagem da máquina modeladora 

A máquina modeladora é composta por 32 peças que dão os formatos para 

cada produto, para fabricação dos bolinhos de queijo a máquina é formada por 6 

peças, peças essas que são higienizadas antes do uso para montagem e logo após 

a utilização. 

6.4.3 Recheio 

Após a máquina montada, é inicializado o processo de trituramento do recheio 

que é o queijo mussarela, passado em um processador ficando totalmente ralado 

levando um tempo de 10 a 20 minutos.  

6.4.4. Massa 

No momento em que os ingredientes da massa fervem é colocada 

imediatamente a farinha de trigo, mexendo-a rapidamente até dar o ponto de uma 

massa homogênea. Após o cozimento da massa, coloca-se a mesma em uma 

bancada de mármore espalhando-a para o esfriamento, sovando-a manualmente 

para que ela possa ser condicionada a máquina.  

Com a máquina já montada em seu formato de sair os bolinhos de queijo, é 

colocado a massa e o recheio nos seus devidos compartimentos, digita-se no 

computador da máquina a numeração desejada para o formato do bolinho de queijo, 

para que o molde formador corte na medida, peso e tamanho desejado. 
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Ligando a máquina a massa e o recheio já em ponto, entram em um pistão 

juntos, a massa cai por um pistão e o recheio por um pistão tipo funil, esse pistão 

empurra a massa e o recheio que formam o modelo do bolinho caindo sobre a 

esteira que joga os bolinho dentro de uma bandeja para que seja iniciado o segundo 

processo que é o de empanar a massa. 

6.5 . Empanamento, congelamento e ensacamento 

O processo de empanamento é feito da seguinte forma; coloca-se agua com 

sal em um recipiente mergulhando os bolinhos na mesma, para aderir a farinha de 

rosca que é passado os bolinhos em seguida na agua.  

Os bolinhos já empanados são colocados em bandejas de maneira que 

fiquem armazenados delicadamente evitando assim amassar, evitando a perda de 

produtos. Após o empanamento de cada assadeira de salgados os mesmos são 

levados imediatamente ao frízer que já está em temperatura máxima para 

congelamento.  

Após o congelamento que dura aproximadamente 24 horas, inicia-se o 

processo de ensacamento dos produtos. Os produtos são ensacados a cada 50 

unidades separadamente por tipos, após o ensacamento é feito uma contagem da 

quantidade de pacotes colocando-os novamente no frízer para manter o 

congelamento.  

Esse processo é feito várias vezes durante o dia, a máquina modeladora tem 

capacidade de fabricar três mil salgados por hora podendo trabalhar até 8 horas por 

dia, os serviços citados nessas etapas são executados por dois funcionários, 

fazendo este processo da massa até o congelamento dos salgados prontos.  

6.6 . Entrega  

A entrega do produto final ao cliente pode ser feita de duas formas; da forma 

congelados em pacotes com 50 unidades citados no processo anterior ou fritos 

ambos de acordo com a quantidade solicitada pelo cliente.  

Se a opção desejada for os salgados congelados, são entregues na própria 

embalagem em que foram ensacados finalizando a encomenda do produto ao 

cliente, os sacos de embalagens também são comprados no Assai Atacadista. 
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A opção sendo os salgados fritos, teremos o processo e fritura que é feito da 

seguinte forma. É utilizado uma fritadeira que comporta mínimo de 7 e máximo de 10 

litros de óleo e frita a cada 50 unidades de bolinho de queijo por vez em um período 

de 3 a 5 minutos com temperatura que pode variar de 250 a 300 graus. O bolinho de 

queijo é um salgado que tem que ter um acompanhamento de muita cautela para o 

este processo de fritura, pois o mesmo pode estourar por conta da temperatura, por 

isso são fritados apenas a cada 50 unidades por vez, para que não possa ocorrer o 

risco de um grudar no outro e acabar estourando, assim perdendo produtos. 

A cada fritura de 50 unidades os bolinhos são passados por uma bandeja com 

papel toalha que absorve o óleo de cada bolinho, fazendo com que fiquem 

sequinhos dando a qualidade e o diferencial da empresa DRG.  

Após esse processo os bolinhos de queijo são acomodados em caixas de 

embalagens um a um, embalagens essas adquiridas no fornecedor Assai 

Atacadista, para que não amassem ou deformem seu formato de bolinhas. Até a 

entrega ao cliente os bolinhos de queijo ficam armazenados dentro de um forno 

convencional mantendo a temperatura ambiente.  

A entrega do produto final ao cliente pode ser feito de duas formas; o cliente 

pode retirar seu encomenda na própria fábrica por conta própria e com hora 

marcada, ou optar para que seja entregue no local desejado também com hora 

marcada, caso o cliente solicite que seja entregue em algum local muito distante da 

fábrica é cobrado uma taxa de entrega que varia de acordo com a distância da 

entrega.  

A entrega feita no local desejado ao cliente é feita da seguinte forma; é 

transportado em um carro de forma com que as caixas podem ser empilhadas em 

até 5 caixas, os produtos tem a temperatura ambiente, cada cliente faz o seu 

aquecimento, podendo ele ser feito em forno convencional e em sua própria 

embalagem de entrega.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste artigo abordamos o conceito de logística. 
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Apresentamos o sistema de produção da DRG e apesar de parte do sistema de 

produção ser executado em máquinas podemos alavancar a produção da empresa 

ao automatizar a linha de produção. 
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