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1. RESUMO 

O objetivo do projeto de pesquisa em questão é auxiliar a empresa Vigor Alimentos, 

através da virtualização da linha de produção de margarinas, da fábrica de São 

Caetano do Sul, identificar oportunidades de aumento da eficiência operacional. 

Utilizou-se como metodologia o estudo de caso, e como técnica de coleta de dados 

a observação e entrevista para mapear o fluxo de processos de margarinas, produto 

que atualmente não é o foco da empresa, e que segundo pesquisas vem sofrendo 

queda no mercado brasileiro. Desta forma foram realizadas visitas e conversas com 

a empresa no intuito de identificar perdas e desperdícios com atividades que não 

agregam valor ao produto final.  

 

2. INTRODUÇÃO  

O trabalho foi desenvolvido na Vigor Alimentos, que é uma das 4 marcas 

de laticínios mais importantes do Brasil. Hoje está inserida na divisão de lácteos do 

grupo JBS, sendo direcionada ao mercado de varejo alimentício e possui capital 

aberto na BM&FBOVESPA. Este projeto de pesquisa focará suas análises na fábrica 

de São Caetano do Sul, mais especificamente na margarina Vigor, que está inserida 

no segmento de óleos e gorduras. 

 

3. OBJETIVOS  

3.1. Objetivos primários 

Disponibilizar uma linha de envase de margarinas para a fábrica virtual do 

laboratório do Instituto Mauá de Tecnologia com o objetivo de fazer simulações de 

eficiência operacional. 

3.2. Objetivos secundários 

-Identificar o principal gargalo que possa afetar a efetividade da linha de produção. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latic%C3%ADnio
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-Simulação da linha de envase em três softwares: Delmia, Tecnomatix e Simul8. 

-Contribuir para o aumento da eficiência da linha de produção referida. 

 

4. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada no projeto de pesquisa foi Estudo de Caso, pois envolve o 

estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos de maneira que se permita o 

seu amplo e detalhado conhecimento (GIL, 2002). Ainda segundo Yin (1989), deve 

ser usado em situações onde os comportamentos relevantes não podem ser 

manipulados, mas onde é possível se fazer observações diretas e entrevistas 

sistemáticas. Ou seja, em um estudo de caso, não são propostas ações ou 

interferências ao objeto de estudo, mas sim analisado com profundidade o 

comportamento do mesmo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

O trabalho ainda encontra-se em desenvolvimento mais especificamente na fase de 

virtualização dos dados. A coleta de dados para o trabalho tem duas vertentes 

distintas, fontes primárias, que consistem em entrevistas com os gestores da fábrica 

em questão, coleta de informações com os diretores do escritório, e medições feitas 

durante as produções, e fontes secundárias que são dados de trabalhos 

acadêmicos, livros e artigos. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Como resultados preliminares temos o mapeamento de toda cadeia de suprimentos 

de margarina, desde da o início da definição da demanda até o pós venda, conforme 

visto na figura abaixo. O processo inicia-se em reuniões de marketing, vendas e 

estatística, para alinhamento das expectativas de mercado e formulação da 

demanda, em seguida passa pelo processo de Sales&Operations Planning, onde o 

número é validado com a diretoria, e condições internas de produção. Com isso, a 

demanda é distribuido para as áreas de suprimentos, commodities e produção. 

Depois da produção, é encaminhado para os centros de distribuições da Vigor, e 
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através do controle Order to Cash, os pedidos são alocados e entregues conforme 

estratégia interna. Além disto, foi possivel analisar os dados de eficiência 

operacional da linha referida, que serão inputs para virtualização da fábrica nos 

softwares: Delmia, Tecnomatix e Simul8. 
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