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Resumo 

O presente artigo tem como intuito descrever os processos operacionais da LSG Sky 

Chefs Ltda., atuante no ramo alimentício, fornecendo catering aéreo no território 

brasileiro. A justificativa deste estudo reside em registrar uma das dificuldades da 

empresa citada, em suas atividades operacionais: o registro e fluxo comunicacional de 

pedidos urgências de refeições, feitos pelas empresas aéreas. Assim, há uma 

informalidade na solicitação destes produtos, acarretando numa perda de qualidade 

logística, operacional e de recursos financeiros e materiais para a LSG. Desta forma, 

esta pesquisa tenta trilhar um caminho de compreensão dos motivos do cenário descrito, 

bem como sugerir algumas ações que possam minimizar o desperdício visualmente 

notado. São mobilizados os preceitos teóricos de Bueno (1995), Chiavenato (2010) e 

Migliorini; Aurélio (2008), os quais, respectivamente, oferecem informações sobre 

logística, comunicação interna e processos gerenciais. A finalidade deste trabalho é 

realizar a melhoria, mostrar que o sistema de informações gerenciais, não é o fato de se 

dispor de um conjunto de informações arrumadas, mas sim sua integração e 

importância. 
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Introdução 

 

A indústria da aviação, em especial transporte de cargas e pessoas, tem tido um 

impacto bastante significativo na economia nacional. O transporte aéreo tem 

participação relevante na economia do País, representando aproximadamente 3% do 



produto doméstico bruto, e com um impacto total (direto e indireto) de 

aproximadamente 18 bilhões de dólares (Marchetti et al, 2001). Uma vez que há o 

crescimento contínuo do número das movimentações de pessoas e mercadorias nas 

deslocações domésticas e internacionais. Por meios de dados da desagregação das 

receitas de cada sub-setor em 2002. Podem ser apuradas as seguintes informações; 

transporte de passageiro internacional e doméstico se baseia em 85%, onde transporte 

de cargas internacional e doméstico com 12%. É possível inferir que as receitas da 

indústria são geradas, basicamente, pelo transporte de passageiros (85% do total de 

receitas). 

Com o desenvolvimento do capitalismo mundial, sobretudo a partir da 

Revolução Industrial, a logística tornou-se cada vez mais importante para as empresas 

num mercado competitivo. Isto ocorreu, pois a quantidade de mercadorias produzidas e 

consumidas aumentou muito, assim como o comércio mundial, nos ultimos vinte anos 

as maiores histórias de sucesso são de organizações que conseguiram pensar de um jeito 

rápido e barato de levar os produtos até as mãos dos clientes.   

Scanlon (2007) afirma que Catering são o serviço planeado de alimentos e 

bebidas, em contraste com o serviço de restaurante, onde os alimentos e bebidas são 

geralmente servidos em função do pedido do cliente na altura. Link utilizado para 

citação.<http://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/8779/1/2014.04.009_.pdf>. Porém, 

a maioria dessas pessoas não sabe o que é necessário para que seja feito o abastecimento 

alimentício dessas aeronaves que são utilizadas em todos esses vôos, existe todo um 

processo logístico que engloba diversas etapas para que esse abastecimento seja 

realizado até seu destino final.  

Uma dessas etapas é a comunicação, quanto maior a empresa mais rigorosa deve 

ser seu processo na comunicação. Hoje, não se pode imaginar uma empresa que se 

pretenda ser líder de mercado e que volte as costas para o trabalho de comunicação. 

(BUENO, 1995, p. 9). 

O artigo a seguir, relata todo estudo voltado para catering aéreo na empresa LSG 

Sky Chefs, onde será destacado o problema em questão. Assim, qual o ponto crítico 

existente no processo de informação entre o catering e a companhia aérea? A falha se 

encontra no processo de como é passada para a linha de produção todos os aumentos de 

refeições e de como é chegada à informação, uma forma manuscrita através de 

comandas preenchida a punho, podendo se perder no caminho gerando assim um 

enorme impacto para a empresa. Tais como multas, desperdícios entre outros. 

http://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/8779/1/2014.04.009_.pdf


Quando ocorre falha na comunicação entre o cliente e o catering seja ela por 

esquecimento ou por falha no sistema os dois estão sujeitos á punições se a falha foi por 

falta de sistema no catering a empresa se responsabilizara por qualquer atraso ou 

situação que possa ocorrer nesse percurso, se a falha veio do cliente ele 

automaticamente fica responsável por qualquer atraso ou imprevisto. Assim, as 

empresas precisam distinguir os diferentes tipos de falhas e dar maior atenção àquelas 

que são consideradas mais críticas. Para isso é necessário obter conhecimento do por 

que alguma coisa falha para, em seguida, conseguir mensurar o impacto das mesmas 

(SLACK, 2009). 

O segundo ponto crítico é a falta de treinamento dos funcionários, a empresa não 

estabelece um treinamento padrão, simplesmente os funcionários passam um para o 

outro o que sabe e o que acha que é o certo, ou seja, cada um auto-estabelece sua forma 

de trabalhar, para ter qualidade em tudo o que se faz, devem-se ter pessoas qualificadas 

produzindo, e para ter estas pessoas, a empresa deve investir na preparação das mesmas 

através de treinamentos. Chiavenato (2010, p. 60) Nem sempre as pessoas sabem 

exatamente o que fazer e como fazer no seu trabalho. As empresas precisam ensinar 

seus funcionários como executar suas tarefas da maneira como elas consideram corretas 

e adequadas às suas necessidades e expectativas. 

A empresa precisa preparar um treinamento que seja condizente com as 

necessidades diárias da organização onde todos possam falar a mesma língua, pois um 

bom treinamento também requer um bom treinador, geralmente nos espelhamos nas 

pessoas que nos orientam e nos dão suporte, por isso é importante certificar-se que o 

treinador saiba ser atencioso, desempenhe as funções de líder e saiba transmitir bem os 

conhecimentos e exercícios necessários.  

O objetivo principal é encontrar uma alternativa viável ao modelo atual de 

pedidos de aumentos de diversas companhias aéreas utilizando assim o fator principal 

da logística, conseguir criar um mecanismo seguro e eficaz para entrega dos produtos 

tais como; refeições, bebidas, etc. Ao seu destino final num tempo curto, reduzindo 

assim problemas futuros. Segundo Drucker (1997, p. 47) Quando a empresa traça 

objetivos e metas, e busca alcançá-los, ela tem claramente definido do porque ela existe, 

o que e como faz, e aonde quer chegar.  

Diante disso a forma que a empresa gerencia todo processo de sua cadeia de 

abastecimentos pode ser decisiva para sua sobrevivencia. Segundo, Gregório Varvakis 

O gerenciamento de processos é a definição, análise e melhoria continuam dos 

http://www.ibccoaching.com.br/portal/lideranca-e-motivacao/funcoes-lider-gerencial/


processos com objetivo de atender as necessidades e expectativas dos clientes. 

Processo é a seqüência de atividades realizadas na geração de resultados para o 

cliente, desde o início do pedido até a entrega do produto, uma estrutura organizacional 

por processos se caracteriza por uma gestão voltada para entrega final de produtos e 

serviços que são realizados por meio de processos, ao longo da cadeia de valor.  

Dessa forma, o objetivo da estrutura por processos é fugir de uma gestão 

baseada em departamentos separados e desconexos ou entravada pela distância entre 

níveis hierárquicos. Um processo deve fluir, evitando gargalos e desperdícios, buscando 

a eficiência e a eficácia, em uma estrutura organizacional por processos o valor criado 

pela empresa é gerenciado de maneira que um processo sempre entregue ao processo 

seguinte tudo que ele precisa para se desenrolar eficientemente.  

 Um grande exemplo citado neste artigo é a LSG Sky Chefs, uma empresa no 

ramo alimentício, líder global em catering aéreo e gerenciamento de todo processo 

relacionado ao serviço de bordo, a palavra inglesa catering do inglês cater: comprar 

previsões, providenciar um suprimento de comida preparada, designa o serviço de 

fornecimento de refeições para companhias de aviação, sendo que, na contratação do 

serviço, o contratante define previamente o cardápio, o número de comensais, o local e 

a hora entrega dos de produtos. 

No ano de 1942 foi fundada a Sky Chefs, empresa criada para cuidar 

exclusivamente da American Airlines, no Texas. Em 1966 foi fundada a LSG, grupo 

criado pela Lufthansa, na Alemanha. Já no ano de 1993 a LSG comprou ações 

minoritárias da Sky Chefs, lançando assim a marca LSG Sky Chefs. E finalmente em 

2001 a fusão é concluída, com a LSG comprando o resto das ações da Sky Chefs. 

Atualmente o grupo Lufthansa AG tem 100% das ações da empresa. 

LSG Sky Chefs no Brasil possui unidades de produção que prestam serviço para 

nove aeroportos: Guarulhos, Viracopos, Galeão, Santo Dumont, Salvador, Recife, 

Fortaleza, Belém e Natal. Por dia, são feitas cerca de 50 mil refeições para mais de 700 

vôos, referente à unidade de Guarulhos, a quantidade de refeições em média preparadas 

por dia, são de 30 mil refeições, para uma média de 250 vôos por dia. Os alimentos são 

preparados fora do aeroporto, o mais próximo possível da hora do consumo, para a 

conservação adequada. 

Pratos frios, por exemplo, são produzidos em média de 12 a 18 horas antes de 

serem servidas, as bandejas são montadas ainda na unidade do fornecedor, e de acordo 

com os padrões definidos pela companhia aérea. Após a montagem, elas são 



armazenadas em trolleys. O mesmo então é catalogado por número do vôo e aguardam 

em uma câmara resfriada até o horário do transporte para o aeroporto por caminhões. A 

unidade possui 50 caminhões que levam as refeições diretamente para as companhias 

aéreas. http://www.lsgskychefs.com/ 

Nenhuma função logística dentro de uma empresa poderia operar eficientemente 

sem as necessárias informações, as mesmas são essenciais para um planejamento 

correto, junto a um controle logístico, pela sua grande abrangência a logística tornou-se 

fundamental, devido a suas atribuições para empresa como, gerir informações sobre 

demandas, controlar tempo de inicio e final, controlar o atendimento de pedidos e 

manter o rastreamento das entregas até a chegada final do catering.  

A quantidade de refeições é calculada, a base de um recebimento de uma 

previsão da companhia aérea, de acordo com o número de assentos vendidos por voos, 

normalmente a programação da produção é feita de acordo com essas previsões 

compartilhado pela CIA aérea, essas quantidades de passageiros que irá embarcar é 

passado com 48 horas de antecedência e a cada 6 horas é feita uma nova revisão das 

solicitações, podendo ocorrer alterações mínimas com até 2 horas antes da saía de cada 

vôo. 

Isso ocorrer, especialmente, quando as empresas fazem upgrades instantâneos de 

uma classe para outra, alterando assim a quantidade de serviço previamente definida o 

que garanti a padronização da montagem, conforme estipula a empresa aérea em suas 

apresentações de cardápios, passando por esse processo, a empresa LSG Sky Chefs, 

programa todo layout para a produção. Para Kotler (2000, p. 67) o segredo das empresas 

bem sucedidas no mercado se deve ao fato de praticarem frequentemente a arte do 

planejamento estratégico.  

Durante todo processo de detalhamento foi utilizado a técnica de observação, 

destacado assim um problema existente no processo de informação. Esta técnica 

compreende: observação assistemática, observação sistemática, observação não 

participante, observação participante, observação individual ou em equipe etc. Ela nada 

mais é do que uma fonte subsidiária de dados, os quais permitirão ao observador chegar 

a um resultado preciso dos fatos analisados, no caso todo processo de observação 

resultou a um ponto crítico que leva até a forma que as informações são passadas para a 

linha de produção.  

 A Observação Participante foi reconhecida como técnica de pesquisa no âmbito 

acadêmico-científico nos primeiros anos do século XX, a partir do trabalho de campo 

http://www.lsgskychefs.com/


desenvolvido entre 1914 e 1918 por Malinowsky3. Informações extraídas do site; 

http://www.ims.uerj.br/pesquisa/ccaps/?p=438 

 

Figura 1 : Coleta de dados 

 

FONTE: Autoras do trabalho 

 

 A empresa ainda usa uma forma “pré historica” de como é chegada a 

informação até a produção, funciona da seguinte forma: o setor central de clientes recebi 

a solicitação de aumento, no próprio setor da central os funcionários fazem uma 

comanda a punho de 7 vias ao preencher essas comandas é anunciada a supervisora 

responsável de encaminhar esses aumentos para os setores operacionais, a partir deste 

ponto começa toda mão de obra e montagem desses serviços solicitados. 

Há alguns cuidados padrões a serem tomados ao preencher uma comanda, como: 

possuir uma escrita clara e legível de foma completa, no caso de uma devolução de 

pedido, é obrigatóriamente confeccionar uma nova comanda e por fim a cada novo 

pedido um novo preenchimento, uma nova comanda. 

Cada serviço tem sua particularidade dependendo de cada classe, o tempo do 

preparo muda dependendo da classe, quando todos os serviços estão devidamente 

prontos a mesma supervisora recolhe o serviço e o leva para o transporte. Deste ponto as 

refeições são levadas por funcionarios autorizados até o seu destino final que é a 

aéronave. A desvantagem desse processo é a forma que essas informações se perde no 

caminho, onde gera um grande impacto para a empresa. Como os atrasos, podendo gerar 

multas, quebra de contratos, desperdícios e conflitos entre os colaboradores. 

http://www.ims.uerj.br/pesquisa/ccaps/?p=438


 

Figura 2: Processo de Analíse 

 

FONTE: Autoras do trabalho 

 

O foco principal, seria a qualidade da informação segura entre a empresa e os 

colaboradores, minimizando assim diversas falhas na comunicação, evitando futuros 

prejuizos a entrega final. Uma das preocupações também seriam a questão ambiental, 

juntamente com a questão do descarte desses papéis de comanda, com a implantação do 

sistema o indice de disperdicios e contaminação cairia, podendo assim obter lucros 

maiores e vantagens no processo, como: Pontualidade na entrega, segurança no 

armazenamento de dados, eficácia na troca de informação entre os setores de apoio, 

uma possivel redução de custo de papel e com quadro de funcionários, podendo gerar 

uma margem de lucros para a empresa. 

 Segundo Migliorini, E.; Aurélio,M,V (2008 pag 144) o lucro assume valores 

diferentes quando o volume da produção se altera em virtude dos custos fixos. Com a 

tecnologia em alta podemos usar sistemas integrados para centralizar os pedidos, devido 

a diversas falhas a uma enorme necessidade da empresa em melhorar seu processo. 

Através do link, http://netscandigital.com/blog/digitalizacao-de-documentos-o-guia-

completo/ podemos citar que a implementação de um sistema digital com o GED, um 

sistema de gerenciamento de pedidos que utilize o cadastro brevemente montado onde o 

usuário tem a facilidade de preencher e finalizar o processo com essa forma de divisão torna-se 

bastante eficaz no combate a falhas.  

http://netscandigital.com/blog/digitalizacao-de-documentos-o-guia-completo/
http://netscandigital.com/blog/digitalizacao-de-documentos-o-guia-completo/


O ponto em destaque nesse processo é o ganho de tempo, este processo de 

transformação de documentos em papel para painéis digitais é a maneira mais eficaz e 

prática para a rápida localização das informações, chegando ao fim à era das pilhas de 

papel e a cada dia poderá ser observado o aumento da produtividade por conta do rápido 

acesso as informações e ótimo custo benefício. O mundo digital só é implantado para 

melhora de velocidade nos processos feitos com folhas de papel, porque hoje, em 

qualquer parte do planeta, o mundo dos negócios exige agilidade, tempo é dinheiro, a 

adaptação ao processo digital é mais que essencial afinal ninguém quer parar a evolução 

e nem ficar pra trás.  

Ainda sobre a análise, com esse sistema de digitalização de pedidos a forma de 

preenchimento manual de comandas será anulada e passaria a funcionar da seguinte 

forma: Companhias aéreas solicitam os pedidos de aumento para a central de clientes, 

que recebi a solicitação, digitaliza o pedido e envia até um painel eletrônico implantados 

em todos os setores de produção e expedição. Automaticamente é acionado um alarme 

da chegada dos aumentos nos painéis.  

A partir desse ponto o supervisor encarregado da sua área, disponibiliza 

funcionários para o preparo dos pratos/pedidos ao finalizar este processo, expedidores 

serão acionados para retirada dos aumentos podendo assim leva-lós até o transporte com 

destino final às aeronaves.  

A implantação da era digital na empresa, além de facilitar e garantir uma entrega 

eficaz, seria uma enorme diferencial, se destacando assim das demais empresas no ramo 

alimenticio. 

 

Conclusão:  

Esta pesquisa teve por objetivo, mostrar que a partir do momento em que o nível 

de serviços alcança os padrões exigidos pelos clientes, às empresas têm em suas mãos 

um importante diferencial competitivo que as coloca em uma posição de destaque em 

relação as outros concorrentes de seu mercado, para que isso continue o catering e a 

companhia deve manter sempre um dialogo claro, para que os mesmos falem a mesma 

língua. 

 Com isso podemos afirmar que a implantação do novo modelo de informação é 

mais vantajosa, o novo método trás benefícios tanto para a empresa quanto para os 

clientes, sendo assim um controle mais rígido e eficaz em relação dos pedidos, é 

fundamenta, para que tudo funcione em perfeita ordem a empresa deve manter seus 



funcionários sempre bem treinados. Dentro desse contexto, o presente artigo objetivou 

realizar um ponto de vista teórico nas características de um sistema de informação, além 

de fazer algumas reflexões sobre sua aplicação na comunicação. 

 Observa-se que, normalmente, há falta de integração entre companhias e a 

organização, com o novo processo á chances de melhorias, esse visa estabelecer 

aspectos que fortalecem a tomada de decisão. Visivelmente existi uma necessidade de a 

empresa aprimorar seu processo de gestão, face ao anseio de aperfeiçoar o desempenho 

e garantir o cumprimento de sua missão, é preciso faz com que seus administradores 

busquem alternativas na tecnologia da informação.  

O que caracteriza, na empresa, o sistema de informações gerenciais, não é o fato de se 

dispor de um conjunto de informações arrumadas de forma inteligível, mas sim sua 

integração, consistência, processamento e comunicação, incluindo a forma de 

apresentação e o acesso dos administradores ao sistema, bem como a sua eficácia e 

utilidade gerencial para ações e providências administrativas em tempo hábil.  
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