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RESUMO 

Estar em alta em um mercado cada vez mais competitivo, é um parâmetro 

fundamental para a implantação de novos sistemas e novas tecnologias nas 

indústrias, e por isso a busca por melhorias e modernizações,tem tornado os 

produtos e processos mais tecnológicos e automatizáveis.Muitas indústrias buscam 

utilizar sistemas que integrem os setores para gerar ummaior controle sobre os 

processos e dados e torna-losmais precisos.A implantação de um sistema ERP 

(Enterprise Resource Planing) oferece para a organização uma visibilidade e 

flexibilidade maior, expondo o que está ocorrendo em todas as áreas da empresa, 

facilitandoo entendimento do fluxo de informações de forma mais concisa. Com a 

chegada da quarta revolução industrial que apresenta grandes soluções em forma 

de tecnologia e sistemas. O conceito de fabricas inteligentes onde tudo está 

interligado com a utilização de sistemas, automatização e o IOT (internet ofthings), 

tem causado impactos em vários nichos de mercados, fazendo com que 

hajamodificações nos processos e nos produtos.  

INTRODUÇÃO 

Com o avanço da tecnologia e com a chegada da indústria 4.0, muito tem se falado 

da conectividade das coisas, como elas se interligam entre si e interagem. E o que 

faz esta integração dos processos são os sistemas, que de uma maneira 

simplificada armazena todo os dados e gera informações suficientes para uma 

tomada de decisão. Através de um estudo de caso demonstrado neste trabalho 

queremos evidenciar os benefícios que está implantação irá gerar, aplicado a uma 

empresa no seguimento alimentício de cathering aéreo, em que os processos são 

de alta complexidade e possui a necessidade de implantação de um sistema ERP, 

pois em vários setores a empresa só utiliza o Excel, e por isso a um déficit de uma 

integração de dados das áreas, e uma falta de comunicação de precisão de 

dados.Consideraremos o nome da empresa que demonstraremos este estudo de 

caso, como “empresa A”.  

OBJETIVOS 

Este trabalho apresenta um estudo de caso sendo realizado na “empresa A”, para a 

implantação de um sistema ERP integrando todos os setores, no qual tem como 

escopo de projeto, proporcionar uma melhor produtividade e diminuição em custos. 



 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento desta implantação foi necessário 

da empresa A: Tempos de produção; Gargalos; Estoque; 

partir das informações coletadas, a em

sistema, terá todo parâmetro possível para criação do software

DESENVOLVIMENTO 

A empresa trabalha com diversas células de produção que faz a montagem de 

alimentos que são servidos em bandejas (figura 1) e enviados para os passageiros 

nas aeronaves. Ela é dividida

somente é utilizado pessoas para as montagens das bandejas, estas pessoas 

trabalham em células e cada tipo de serviço possui uma quantidade de 

colaboradores diferentes para a realização, no que depende da comple

itens e dos processos, com isso há um extremo cuidado em produzir o ciclo do 

alimento (período em que um d

cada companhia tem um intervalo de tempo diferente em que aquele determinado 

prato será provido. Devido à alta demanda de produtos e clientes diferentes, acaba

se gerando um problema na troca de receituário, pois nem sempre o setor 

responsável consegue alterar em tempo, ocorre que pelo menos que 30% dos 

clientes já tiveram seu produto afetad

da produção de refeição no ciclo errado. Houve então a primeira necessidade de 

implantação de um sistema ERP em que se torna automático a visualização do 

receituário e o que fabricar para cada colaborador (fig

Figura 

O sistema integrado será implantado em todos os setores

Para o desenvolvimento desta implantação foi necessário agrupar

: Tempos de produção; Gargalos; Estoque; desperdícios e custos. A 

das informações coletadas, a empresa responsável pelo desenvolvimento do

, terá todo parâmetro possível para criação do software.  

A empresa trabalha com diversas células de produção que faz a montagem de 

alimentos que são servidos em bandejas (figura 1) e enviados para os passageiros 

nas aeronaves. Ela é dividida por vários setores que não utilizam maquinário, 

somente é utilizado pessoas para as montagens das bandejas, estas pessoas 

trabalham em células e cada tipo de serviço possui uma quantidade de 

colaboradores diferentes para a realização, no que depende da comple

itens e dos processos, com isso há um extremo cuidado em produzir o ciclo do 

alimento (período em que um determinado prato será servido) no tempo correto, e 

cada companhia tem um intervalo de tempo diferente em que aquele determinado 

provido. Devido à alta demanda de produtos e clientes diferentes, acaba

se gerando um problema na troca de receituário, pois nem sempre o setor 

responsável consegue alterar em tempo, ocorre que pelo menos que 30% dos 

clientes já tiveram seu produto afetado pela inconsistência de informação, por conta 

da produção de refeição no ciclo errado. Houve então a primeira necessidade de 

implantação de um sistema ERP em que se torna automático a visualização do 

receituário e o que fabricar para cada colaborador (figura 2).  

Figura 1 – Bandeja montada 

 

Fonte: Empresa A, 2018. 

Figura 2– Sistema a ser implantado 

 

Fonte: Empresa A, 2018. 
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(figura 3), esse sistema irá armazenar todos os dados produtivos através de um 

banco de dados, onde teremos disponíveis de forma organizada, portanto teremos 

dados de planejamento para emissão de ordens de produção e controle de 

produtividade diária, informando quanto e quando produzir, por isso haverá uma 

redução de perca de matéria-prima, devido a utilização de estatísticas de 

passageiros. O setor de expedição contará com um sistema central diretamente 

ligado para a produção, pois quando houver uma variação no número de alimentos 

precisos para aquele voo, o expedidor conseguirá avisar a tempo de ser produzido. 

Com todos os setores conectados teremos um total rendimento nos controles 

internos de dados, pois teremos uma tomada de decisão muito mais fácil. 

Figura 3– Integração dos setores através do sistema 
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Fonte: Autor, 2018. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Podemos observar os ganhos que a implantação deste sistema trará para a 

organização e um dos maiores resultadosdesta implantação será o planejamento 

pois ficará totalmente integrado com os setores de finanças, produção, custos e 

estoque, tornando o acompanhamento da produção e demanda em tempo real. 

Outro ponto importante nesta implantação, é a instalação de visores com 

informações dos receituários, ordens de produção, manual de montagem e manual 

de produção, facilitando assim a produtividade e comunicação entre os 

colaboradores. Como a mudança de cultura se torna um fator agravante na 

implantação deste sistema, estão sendo realizados treinamentos para capacitação 

dos funcionários e adequações no Layout para infraestrutura dos equipamentos. 
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