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1. RESUMO  

O trabalho teve como objetivo reduzir os custos de produção de uma microempresa 

do ramo alimentício. O estudo foi feito a partir de ferramentas da engenharia de 

produção aplicadas na padronização de processos, análise de desperdícios, 

elaboração de fichas técnicas, estruturação de fluxogramas das operações e outros. 

De forma complementar consideraram-se os atuais conceitos da manufatura 

avançada e Indústria 4.0, mediante viabilidade para a implementação na empresa. O 

projeto previu uma redução mínima de 10% nos custos diretos de produção, assim 

como uma maior transparência das operações internas do empreendimento. O 

estudo possibilitou gerar um guia de soluções viáveis a outros empreendedores do 

ramo alimentício, considerando o que há de mais atual e aplicável na engenharia e 

administração da produção.  

2. INTRODUÇÃO  

De acordo com o SEBRAE (2016), um dos fatores mais importantes relacionados à 

sobrevivência e motivos de mortalidade de empresas é a qualidade da gestão do 

negócio, e isso inclui um planejamento rigoroso de custos de produção. Dessa 

forma, empresas que possuem um controle robusto de custos tendem a possuir uma 

taxa de sobrevivência mais elevada em relação àquelas que não controlam 

rigorosamente seus custos.  

Sendo assim propõem-se a seguinte questão da pesquisa: É possível minimizar os 

custos de produção da empresa de doces FIT e FAT, através da redução de 

desperdícios, padronização de processos e análise financeira sistematizada? 

3. OBJETIVOS  

O objetivo primário envolveu a minimização dos custos diretos de produção de 

alimentos através de projetos de organização do trabalho da empresa de doces FIT 

e FAT.  

Os objetivos secundários do estudo foram padronizar os procedimentos de 

produção, identificar os pontos críticos e gargalos e aplicar ferramentas de 

engenharia de produção na linha de produção da empresa.  

4. METODOLOGIA  



A modalidade de pesquisa utilizado foi o estudo de caso e, quanto à natureza, foi 

abordada a pesquisa mista, pois considera tanto aspectos quantitativos (dados 

obtidos de fontes primárias e variáveis pré-determinadas) quanto qualitativos 

(utilizando dados qualitativos e análises subjetivas). 

A partir das informações provenientes dos dados levantados foi possível estabelecer 

um grau de prioridade de produtos que mais precisam de padronização para evitar 

desperdícios, definir postos de trabalho que estão sendo sobrecarregados ou 

ociosos, operações que precisam ter seu tempo padrão melhorado e/ou 

padronizado, e, principalmente, em quais processos estão envolvidos os mais altos 

custos de produção. Foi possível, adicionalmente, analisar quantitativamente quais 

produtos devem ser promovidos, mantidos ou retirados do mercado.  

5. DESENVOLVIMENTO  

A gestão de custos tem a função de fornecer informações internas, analisando de 

que forma os dados contábeis, financeiros e de vendas podem contribuir na tomada 

de decisão da empresa. Segundo Dolabela (2006), há algumas ferramentas 

importantes, como o fluxo de caixa que mostra o horizonte de curto e médio prazos, 

para que o empreendedor possa escolher os melhores percursos. 

Ao longo do trabalho foram utilizadas ferramentas que abordam o projeto do 

produto, do processo e do trabalho como sugerido por Slack, Jones e Johnston 

(2018). Como a curva ABC para seleção dos principais produtos da empresa, 

mapeamento de processo para análise de melhorias, ficha técnica do produto para 

padronização da produção, análise de fornecedores para possível redução de custos 

com matéria prima, análise e redução dos principais desperdícios, entre outras.  

Desta maneira o gestor tem a capacidade de identificar qual produto tem maior 

parcela de lucro, qual não corresponde financeiramente ao investimento, como 

formar preços dos seus produtos, quais processos geram um custo mais elevado. 

Essas e outras informações são consideradas muito importantes para transformar a 

gestão de custos em uma boa vantagem competitiva para as micro e pequenas 

empresas.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES  



A gestão de custos é um fator essencial para o crescimento da empresa, oferecendo 

dados confiáveis para tomadas de decisões, por isso, obteve-se uma planilha de 

custos que engloba todas as informações financeiras internas da empresa para 

possibilitar a previsão dos resultados financeiros por meio do fluxo de caixa, assim 

como o indicador de fluxo de caixa payback e a taxa interna de retorno. 

Com os resultados das análises das ferramentas utilizadas ao longo do trabalho 

foram realizadas propostas de melhorias para reduzir os custos referentes ao 

processo de fabricação e venda dos produtos. Como a implantação de ficha técnica 

do produto e da ferramenta para padronização da produção e redução de 

desperdícios, análise de fornecedores para redução de custos com matéria prima, 

sugestão de uma taxa de entrega padrão, análise e padronização do mix de 

produtos oferecidos pela empresa, virtualizações e automatizações de dados, entre 

outras melhorias. 

O projeto previu uma redução mínima de 10% nos custos diretos de produção, 

assim como uma maior transparência das operações internas do empreendimento. 

Para isso, as melhorias propostas serão como um guia para outros empreendedores 

do ramo alimentício.  
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