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1. RESUMO 

Estudo de caso que tem por objetivo realizar o mapeamento dos processos 

relacionados à cadeia produtiva de uma empresa de sorvetes, considerando as 

atividades de recebimento de materiais, processamento e expedição de produtos 

acabados, tendo por foco identificar desvios nesses processos que possam 

impactar de forma negativa na qualidade dos produtos gerados. Para isso, foi 

feita a coleta de dados através de visitas técnicas e entrevistas com os 

colaboradores para em seguida elaborar fluxogramas verticais que 

posteriormente foram utilizados para o desenvolvimento de um diagrama de 

processos de negócios (BPM) através da metodologia Business Process Model 

and Notation (BPMN). Com isso, foi possível detectar as interações entre os 

diversos processos e áreas da empresa e identificar oportunidades de melhoria 

nos processos. Tomando isso como base a equipe elaborou propostas 

dedicadas a eliminação de desperdícios por processos que foram 

compartilhadas com os interessados dentro da empresa caso para futura 

aplicação. 

2. INTRODUÇÃO 

A empresa caso possui um processo de fluxo contínuo, que não apresenta 

oportunidades de reprocessamento devido às particularidades da produção de 

sorvetes, onde certas etapas produtivas alteram as características físico-

químicas do produto, daí controlar os processos para não permitir desvios é 

imperativo. 

3. OBJETIVO 

O presente trabalho tem como objetivo realizar o mapeamento dos processos 

relacionados à cadeia produtiva da Bariloche Sorvetes, considerando as 

atividades de recebimento de materiais, processamento e expedição de produtos 

acabados, tendo por foco identificar desvios nesses processos que possam 

impactar de forma negativa na qualidade dos produtos gerados.  

4. METODOLOGIA 

Segundo Miguel (2012), a definição do método é fundamental para conduzir o 

processo de pesquisa. Com isso, foi elaborado uma imagem que detalha os tipos 

de pesquisa e a descrição de qual se adequa melhor ao presente trabalho. 



Figura 1 - Classificação do estudo 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para o desenvolvimento da presente trabalho foi realizado o procedimento de 

coleta de dados e análise dos mesmos. 

A etapa da coleta iniciou-se com entrevistas semiestruturadas, nas quais o 

entrevistador faz uso apenas de uma sequência de tópicos que devem ser 

abordados sem a formulação de um questionário diretivo qualquer, com os 

responsáveis pelas áreas de qualidade, produção, logística, compras e os 

próprios donos da fábrica. 

Embasados nas informações coletadas nas entrevistas semiestruturadas e de 

análises documentais dos arquivos da empresa, o grupo iniciou as visitas ao 

chão de fábrica e a observação direta de cada um dos processos.  

Durante a coleta de dados, os membros da equipe realizaram anotações quanto 

a maneira e ordem com que os processos eram executados. Tais informações 

constituem os insumos para preenchimento de ferramenta utilizadas para o 

tratamento e análise desses dados.  

Dentre as ferramentas utilizadas podemos destacar os fluxogramas verticais e o 

Business Process Model Notation. Ambos forneceram grande auxilio na 

documentação, interpretação e consequente análise dos dados. Nessa etapa foi 

realizada a elaboração dos fluxogramas verticais dos processos da empresa 

relacionados a sua cadeia produtiva, detalhando cada atividade que compõe o 

processo. Com os fluxogramas verticais desenvolvidos, foi possível detectar as 

interações entre os diversos processos e áreas da empresa, resultando na 

elaboração do diagrama de processos de negócio (BPD), através da 



metodologia Business Process Model and Notation (BPMN). Para o 

desenvolvimento desse fluxo o grupo utilizou o programa Bizagi.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Mediante a todo o detalhamento e aprofundamento dos processos, junto com o 

BPD da empresa, foi possível identificar os processos críticos da cadeia 

produtiva da Bariloche Sorvetes. Com isso, foi possível oferecer propostas de 

melhoria para os processos de empresa. Barnes (2001), define quatro enfoques 

que devem ser considerados no desenvolvimento de soluções de melhorias de 

processo, são elas: Eliminar todo trabalho desnecessário; Combinar operações 

ou elementos; Modificar a sequência das operações; Simplificar as operações 

essenciais.  

Tomando isso como base, junto às técnicas e ferramentas da engenharia de 

produção, a equipe está no processo de elaboração de propostas dedicadas a 

eliminação de desperdícios por processos. Essas propostas serão 

compartilhadas com os interessados dentro da empresa caso para futura 

aplicação. 
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