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PALAVRA DO PRESIDENTE DO SISTEMA OCEPAR 

João Paulo Koslovski
Presidente do Sistema Ocepar

A Edição Especial n. 10 da revista Paraná Cooperativo Técnico e Científico, um dos 

instrumentos utilizados pelo Sistema Ocepar para difundir a Cooperação, o  Coopera-

tivismo e suas práticas nas sociedades cooperativas reflete uma parcela do trabalho 

intelectual desenvolvido por cooperativistas do Paraná.

Estão retratadas nesta edição seis artigos técnicos, sendo o primeiro o resultado de pesquisa 

realizada e apresentada ao Mestrado em Administração Estratégica da PUC/PR,  versando so-

bre as estratégias da Copacol na produção da tilápia em escala industrial pelo sistema vertical 

integrado; seguem-se três artigos baseados em pesquisas e seus resultados sobre valorização 

e economia na produção na Frimesa e um sobre  alternativas para retenção de mão de obra na 

Lar, todos apresentados por participantes de cursos de pós-graduação realizados em parceria 

do Isae, cooperativas e Sescoop/PR; publicamos ainda, um estudo sobre a contribuição do 

Sescoop/PR na relação entre educação corporativa e governança nas cooperativas no estado 

do Paraná apresentado ao Mestrado Profissional em Governança e Sustentabilidade do ISAE 

em parceria com o Sescoop/PR.

O Sescoop/PR é uma das sociedades que integra o Sistema Ocepar e busca a melhoria e mo-

dernização das sociedades cooperativas paranaenses, tendo a responsabilidade de atuar no 

monitoramento das cooperativas e na formação, treinamento a promoção social dos funcioná-

rios, cooperados, dirigentes de cooperativas e de seus familiares.

Em 2014 foram realizados pelo Sescoop/PR, 5.333 eventos de formação, capacitação e pro-

moção social nas cooperativas paranaenses, com mais de 160.500 participantes, sendo 34 

pós-graduações com um total de 1.200 participantes. 

O mérito das cooperativas do Paraná reside especialmente em seu forte interesse na inova-

ção e no aprimoramento tecnológico de seus negócios, que, bem planejados e executados 

trazem benefício econômico e social para os cooperados e as comunidades nas quais elas 

estão inseridas. 

Nossos agradecimentos cooperativos aos autores, presidentes das cooperativas, professores 

orientadores e instituições que propiciaram esta Edição Especial 10 da Revista Paraná Coo-

perativo Técnico e Científico.
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Com o propósito de semear ideias e projetos inovadores no setor cooperativo, 
o ISAE - Instituto Superior de Administração e Economia e Sistema Ocepar/
Sescoop trazem a você a 10ª edição especial da Revista Paraná Cooperativo 

Técnico e Científico.  Nesta publicação, você encontra artigos sobre educação e go-
vernança nas organizações cooperativistas, gestão de pessoas, redução de avarias e 
minimização de perdas – assuntos prioritários da realidade deste setor. 

A iniciativa é resultado do trabalho desenvolvido pelos alunos dos programas In Com-
pany do ISAE para a Cooperativa Agroindustrial Lar e Frimesa Cooperativa Central. A 
edição traz ainda um artigo fruto da pesquisa desenvolvida no Mestrado Profissional 
em Governança e Sustentabilidade do ISAE, além de um artigo de autores convidados. 

O ISAE, enquanto escola de negócios voltada à gestão, promove o conhecimento acadê-
mico para o alcance dos ideais cooperativistas e o apoio aos cooperados. Os artigos dos 
alunos das cooperativas, que você tem em mãos, servem de benchmarking, mostrando 
soluções para novos métodos e melhorando as práticas do setor.

MENSAGEM DO PRESIDENTE DO ISAE

Norman de Paula Arruda Filho
Presidente do ISAE
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Curso
Mestrado em Administração Estratégica

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC/PR

Resumo
Este estudo trata das estratégias da Copacol 

na industrialização de tilápia, através do sistema 
de produção vertical integrado. O embasamento 
teórico fundamentou-se em dados e informações 
derivados de pesquisa realizada pelo autor. Os 
dados primários foram obtidos através de en-
trevista não estruturada, por meio de conversa-
ções guiadas, com abordagem direta. O método 
do estudo foi baseado em pesquisa descritiva. A 
pesquisa tem uma concepção exploratória pela 
qual se busca compreender o contexto do as-
sunto estudado. O embasamento teórico con-
verge para autores de estratégia, governança e 
marketing, e dados apurados em órgãos oficiais 
ou fornecidos pela empresa. Os resultados do 
estudo permitem concluir que: a) a piscicultura, 
de forma específica a produção de tilápia, mes-
mo com entraves a superar, tem muito a crescer; 
b) pela experiência com o modelo de integração 

Palavras-chave: Copacol; tilápia; aquicultura; cooperativismo paranaense.

As estratégias da Copacol (PR) na 
produção de tilápia em escala industrial 
pelo sistema vertical integrado¹

Sérgio Antônio Brum²

PAulo otávio muSSi AuguSto³

adotado para a produção de peixes, semelhante 
ao de aves e suínos, a Copacol atingiu os obje-
tivos e encontra espaço para expansão da ati-
vidade; c) que os hábitos de consumo nacional 
não chegam a afetar a produção, de vez que, 
a demanda está em franco crescimento; d) que 
é nítida, por parte da cooperativa, a adoção de 
estratégias de governança corporativa para ge-
rar valor aos associados e manter-se firme no 
mercado como empresa industrial, destoando 
do que é comum no setor: a produção e comer-
cialização de commodities.

¹Artigo apresentado e publicado nos Anais do III Congresso Brasileiro em Gestão de Negócios – CCSA/COBRAGEN - 2014
²Sérgio Antônio Brum (PUC/PR) sabrum@univel.br – Mestre em Administração Estratégica, professor e assessor do Sincoopar-Oeste
³Paulo Otávio Mussi Augusto (PUC/PR) paulo.augusto@pucpr.br – Doutor em Administração de Empresas, professor, vice-reitor da Pontifícia Universidade Católica ( PUC-PR)
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1. Introdução

O que já foi uma diversão, um prazer de fim de se-
mana, tornou-se um negócio altamente tecnificado e 
gerador de renda para micro e pequenos produtores. 
Hoje, a produção da tilápia é uma atividade industrial 
que exige especialização profissional e que recebe in-
vestimentos direcionados à geração de mais alimentos 
para suprir a demanda nacional e estrangeira do produ-
to, além de contribuir para o crescimento da economia 
no setor de pescados.

Esta é uma realidade encontrada em Nova Aurora, 
na região Oeste do Paraná, onde está instalada a pri-
meira processadora de carne de tilápia do país, atuan-
do pelo sistema integrado do produtor com a indústria.  
A unidade industrial pertence à Copacol (Cooperativa 
Agroindustrial Consolata) de Cafelândia, é referência 
nacional e um modelo consolidado na produção de ali-
mentos.

O contexto deste trabalho visa estudar a aquicultura 
e nesta, a indústria de pescados e o complexo produtivo 
implantado por uma cooperativa do interior do Paraná, 
uma atitude lastreada nas estratégias de governança 
que modificou a práxis industrial da produção e venda 
de commodities, comuns nas cooperativas agropecuá-
rias. O estudo está limitado à produção de tilápia, em 
escala industrial e pelo processo de integração em lâmi-
nas de água, além de sua transformação em alimentos, 
não considerando a pesca artesanal ou industrial em 
rios e mares.

Em pesquisas anteriores, sob o ponto de vista da te-
oria econômica, afirmou-se que o quadro vislumbrado 
para a tilapicultura e para a proposta produtiva implan-
tada pela Copacol seria promissor. Esta predição vem 
a se confirmar, conforme se apurou na pesquisa que 
sustenta este trabalho.

Na visão econômica, o sucesso de uma empresa de-
pende basicamente da qualidade de seus produtos, da 
estrutura organizacional e da capacidade estratégica de 
inovação para atender as demandas do mercado onde 
atua. Neste trabalho é demonstrado como uma indústria 
utiliza as estratégias organizacionais para se afirmar num 
mercado competitivo, desafiador e repleto de barreiras.

Em sua estrutura, o trabalho está dividido em 4 se-
ções, além desta introdução, referendando os objetivos 
de cada uma. A seção 1 reporta-se ao referencial teó-
rico onde se descreve a visão dos diferentes autores, 
sobre o ambiente de tarefa, o planejamento estratégico 
e a vantagem competitiva, o agronegócio brasileiro e a 
piscicultura como atividade fim do objeto de estudo. Na 
seção 2, é relatado o método de pesquisa, na seção 3 
evidencia-se a empresa pesquisada e suas estratégias 
de produção e comercialização e, por último, a seção 4 
destinada às conclusões do trabalho.

2. Referencial teórico

2.1 O ambiente de tarefa

O ambiente organizacional tem se mostrado cada 
vez mais dinâmico e concorrido em função dos avanços 
tecnológicos, determinando novos hábitos de consumo 
e outros fatores característicos de um mundo globaliza-
do (MONTUORI, 1985). E as mudanças radicais, advin-
das dos avanços tecnológicos têm contribuído para a 
transformação do trabalho e da estrutura organizacional 
(BAKER, 2002).

As variáveis que compõem o ambiente organizacio-
nal geral ou macro ambiente são consideradas incontro-
láveis ou não passíveis de manipulação. Este ambiente 
também é conhecido como ambiente de tarefa ou ope-
racional e abrange setores que têm ou não impacto dire-
to nas operações diárias de uma empresa nela influen-
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Cliente

Concorrência

Tecnologia

Governo

Economia

Cultura

Empresas ou indivíduos que adquirem os produtos ou serviços de uma organização.

Todas as empresas com as quais a organização em questão compete no mercado.

Consiste de tendências relativas ao desenvolvimento de novos produtos e serviços,

tais como inovações em tecnologia da informação, inovações cientifi cas, etc.

Envolve legislação e regulamentação nacional, regional ou local.

Fatores relativos a mercado de capitais, mercado de ações, taxas diversas, índices econômicos,

orçamentos do setor público, entre outros.

São os valores da população, tendências demográfi cas, etc.

Fatores componentes Descrição

ciando, indiretamente. Inclui os agentes externos com 
os quais a organização interage diretamente e impacta 
diretamente a capacidade da mesma alcançar seus ob-
jetivos (DAFT, 2002).

Em sua essência, este ambiente é composto por 
clientes (distribuidores e usuários), fornecedores (ma-
téria-prima, força de trabalho, equipamentos e capital), 
competidores (mercado e recursos) e órgãos regulado-
res (agências governamentais, sindicatos, e associa-
ções de classe). Também é defi nido por novos elemen-
tos das relações empresariais, como a satisfação dos 
clientes, a produção de tecnologia intensiva, a alta com-
petição, as mudanças rápidas no panorama de concor-
rentes e fornecedores que não deixam as empresas sem 
outra escolha, senão adaptarem-se a estas condições a 
fi m de sobreviverem e serem bem sucedidas (EKER; 
EKER, 2009). Tais condições atingem diretamente a es-
trutura organizacional das empresas, podendo alterar 
estas estruturas (MARKUS; PFEFFER, 1993).

No estudo estratégico os ambientes de tarefa podem 
ser identifi cados como: “homogêneos ou heterogêneos, 
estáveis ou instáveis, mudados e unifi cados ou ainda, 
segmentados. Os vários termos já usados para descre-
ver o ambiente de tarefa, culminam em três categorias: 
1) Complexidade (o nível de conhecimento complexo 
requerido para a compreensão do ambiente); 2) Insta-
bilidade ou dinâmica (os índices de variação ambiente 
imprevisível) e 3) Disponibilidade de recursos - o nível 

de recursos disponíveis das empresas para atuar no 
ambiente (SHARFMANN; DEAM, 1991).

Quanto ao impacto dos grupos de interesse na ca-
pacidade da organização atingir os seus objetivos, os 
ambientes são classifi cados por Kotler e Armstrong 
(1998) em: objetivos ou subjetivos pela diferenciação 
da análise aos níveis do ambiente geral ou ambiente 
operacional. E em termos das formas de mensuração 
em ambiente objetivo ou ambiente perceptivo. O am-
biente subjetivo ou perceptual concentra-se em ações 
fi rmes, como a busca de informações do executivo para 
a tomada de decisões (DESS; RASHEED, 1991).

Outra classifi cação se faz a partir das características 
do ambiente ou das dimensões objetivas, ou seja: 1) 
em temos de seu dinamismo (estabilidade-instabilidade, 
equivalente a taxa ou grau de mudança ambiental); 2) 
de sua complexidade (consideradas a concentração, a 
dispersão, a heterogeneidade e/ou o intervalo de ativi-
dades da organização no ambiente operacional) e 3) de 
sua munifi cência (capacidade do meio ambiente de sus-
tentar o crescimento) (DESS; BEARD, 1984).

Assim, a mais concisa defi nição do ambiente de tare-
fas aborda os elementos sintetizados no Quadro 1, com 
os quais a empresa interage diretamente, que usam os 
mesmos recursos na troca de interesses, competem di-
retamente na produção ou na comercialização, ou seja, 
cujas atividades têm efeitos diretos nos resultados e de-
cidem o futuro da organização (DAFT, 2002).

Quadro 1 - Componentes do ambiente organizacional

Fonte: Adaptado de DAFT (2002, p. 122-124)
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2.2 Planejamento das estratégias e vantagem competitiva

Uma empresa com excelente desempenho mantém-
-se em constante atenção às mudanças do mercado, di-
recionando as suas estratégias de planejamento para o 
mercado. Mudanças no ambiente, alocação de recursos 
e controle das forças e das deficiências de uma organi-
zação estão diretamente ligadas a uma estratégia bem 
formulada. O planejamento também é instrumento de 
integração dos diversos sistemas de uma organização, 
constituindo uma filosofia de gerenciamento.

Três elementos são considerados por Wheelwright 
(1984) como fundamentais na definição de estratégias: 
1) orientação dominante que se refere à maneira pela 
qual a empresa define em quais mercados irá participar. 
A empresa pode ser orientada para o mercado, a mate-
riais ou produtos, ou ainda, para tecnologias; 2) padrão 
de diversificação: de mercado pela utilização do mix de 
produtos e ou mercados; 3) perspectivas de crescimen-
to que buscam explorar outros mercados e produtos, 
diversificando suas atividades, para obter os resultados 
pretendidos.

Todos os elementos essenciais ao processo de pla-
nejamento, execução e realização de negócios são co-
nhecidos como públicos de interesse, entre os quais 
o consumidor é o principal objetivo. À medida que o 
consumidor vai se tornando mais colaborativo, cultural 
e espiritual, o caráter da gestão também se transforma 
(KOTLER et al. 2010). Para Donaldson e Preston estes 
grupos, com interesses legítimos em aspectos substan-
tivos e/ou procedural da atividade corporativa, são iden-
tificados pela corporação, apenas se esta tem um cor-
respondente interesse funcional neles (DONALDSON; 
PRESTON, 1995).

Os efeitos da vantagem competitiva sobre o de-
sempenho organizacional dependem dos aspectos e 
decisões da gestão estratégica, contemplando o mo-
mento de criação e outros monetizados do valor criado 

(COFF, 2010).  Uma empresa com vantagem compe-
titiva pode ter melhor lucratividade e apresentar um 
crescimento maior (BRITO & BRITO, 2012, p. 81). A 
vantagem competitiva tem sua origem nas atividades 
distintas executadas por uma organização, no projeto, 
no marketing e nos suportes de produto, atendimento 
e outros (PORTER, 1989). Porter salienta ainda que 
a vantagem competitiva surge, fundamentalmente, do 
valor que uma empresa consegue criar para seus com-
pradores, que excede o custo que ela tem ao criá-lo. 
O valor, nesta reflexão, é aquilo que os compradores 
estão dispostos a pagar, maior ou menor, porém, equi-
valentes aos benefícios oferecidos e à satisfação de 
suas expectativas.

Na perspectiva de Mintzberg et al., (2001), a formu-
lação de estratégias não trata apenas de valores e da 
visão, de competências e de capacidades, mas também 
das dificuldades e de empenho, de aprendizado organi-
zacional e de revolução social. A formulação de estraté-
gia, segundo Kotler (2001), pode ser desdobrada em três 
níveis: corporativo, empresarial ou da unidade estratégi-
ca de negócio e funcional. No nível corporativo, a formu-
lação da estratégia se define pela avaliação e seleção de 
áreas de negócio, a alocação de recursos, atratividade e 
posição competitiva: o nível empresarial está relacionado 
ao uso eficiente dos recursos. Nesse nível, predominam 
as chamadas estratégias competitivas. Já o nível funcio-
nal está relacionado ao processo pelo qual as várias áre-
as funcionais da empresa irão usar seus recursos para a 
implementação das estratégias empresariais, de modo a 
conquistar vantagem competitiva e contribuir para o cres-
cimento da organização. O processo de planejamento 
incorpora os três níveis.

Por outro lado, a empresa está num centro dinâmico 
onde gravitam diversas forças que a afetam e são afe-
tadas por ela. As mais notadas, são as cinco forças de 
Michael Porter (1985), que determinam a atratividade 
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de um mercado. São elas: 1) os clientes e seu poder de 
barganha; 2) os fornecedores e seu poder de barganha; 
3) os entrantes em potencial e 4) os produtos substi-
tutos e suas ameaças. Estas quatro forças, individual-
mente ou combinadas, influenciam uma quinta e última 
força: o nível de concorrência.

Estas cinco forças são as que determinam a rentabi-
lidade de uma empresa porque influenciam os preços, 
os custos, o investimento necessário e os elementos de 
retorno sobre o investimento (PORTER, 1989). Estes 
valores, segundo os autores, são intrínsecos. Isso sig-
nifica que cada elemento do grupo de interesse merece 
ser considerado como um fim em si mesmo, e não ape-
nas por causa da sua habilidade para promover os inte-
resses de alguns outros grupos, tais como os acionistas 
(DONALDSON; PRESTON, 1995). Cabe à direção de 
toda a organização, formular as estratégias, selecionar 
as áreas onde a empresa vai concorrer; selecionar as 
táticas e administrar os recursos e as competências cor-
porativas (HARRISON, 2005, p. 180).

O poder de negociação dos compradores influencia 
os preços que as empresas podem cobrar. O poder dos 
compradores sobre os preços que as empresas podem 
cobrar influencia os custos e os investimentos, porque 
compradores poderosos em maior poder de barganha 
também exigem serviços mais dispendiosos. A análise 
da influência dos grupos de interesse envolvidos deve 
ser realizada sistematicamente no processo de planeja-
mento estratégico e de execução responsável (MINTZ-
BERG, 1994).

Assim, na estratégia de marketing se tornam ne-
cessários, contínuos e exaustivos os estudos de seus 
ambientes internos e externos que devem condizer às 
forças e fraquezas da organização e as ameaças e opor-
tunidades do mercado (AAKER, 2001). No ambiente em 
que as indústrias de cooperativas atuam, dominado por 
dimensões objetivas, dinâmico, complexo, heterogêneo 

e mutante, torna-se imprescindível o relacionamento es-
treito com o consumidor.

2.3 A governança nas cooperativas

A governança das cooperativas está mais do que 
em qualquer outro empreendimento, fundamentada nos 
quatro valores de governança corporativa: responsabili-
dade corporativa, transparência, prestação de contas e 
equidade (senso de justiça). Para Millstein (1998), esta 
é a melhor maneira de encorajar as empresas a terem o 
desempenho econômico como objetivo, por compreen-
der uma perfeita estrutura de relacionamentos e corres-
pondentes responsabilidades de acionistas, conselhei-
ros e executivos.

Nesta matriz, as decisões da administração não são 
independentes e isoladas. Elas seguem os princípios 
do sistema cooperativo e os atributos do ambiente ins-
titucional, gerador de mudanças, e dos indivíduos as-
sociados, onde os pressupostos de comportamento se 
originam (WILLIANSON, 1993). Os executivos estão 
alinhados com o interesse dos associados, subordina-
dos à estrutura de controle composta pelo conselho de 
administração, das auditorias internas e independentes 
e do conselho fiscal.

Esta composição de governança alivia a tensão 
porterista da “corrida às vantagens competitivas”, que 
substantiva egoísta, imediatista, com um estado de es-
pírito definitivamente belicoso (AKTOUF, 2002). A com-
petitividade no sistema cooperativo, mesmo atuando 
em regime de livre comércio, é mais equilibrada de vez 
que, visa o bem estar social de um grupo de associa-
dos. Estas práticas de governança aumentam o valor 
da empresa, garantem o seu capital e contribuem para 
a sua perenidade.

O planejamento estratégico das indústrias de coope-
rativas deve levar em consideração a capacidade destas 
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em adaptarem-se à realidade em que estão integradas. 
No caso especial da Copacol que empreende de forma 
ousada e fi rme num segmento em que é pioneira, a sua 
atenção precisa se manter direcionada para a dinâmica 
de respostas às ações estratégicas que infl uenciam na 
sua posição competitiva atual e futura.

2.4 O agronegócio brasileiro

O agronegócio representa toda a atividade que faz 
uso do solo para cultivo de plantas e a criação de ani-
mais. De acordo com Sidonio et al. (2011), o agrone-
gócio brasileiro representa mais de 22% do Produto 
Interno Bruto (PIB) tendo gerado em 2010 com R$ 821 
bilhões de toda a riqueza nacional. Os resultados atuais 
do PIB do setor se devem ao crescimento da produção, 
decorrente da incorporação de novas tecnologias e da 
disponibilidade de terras férteis e adequadas à agricul-
tura e pecuária. O propósito deste trabalho é estudar a 
aquicultura e como atividade desta, a piscicultura, foca-
da na indústria de pescados e no complexo produtivo 
implantado por uma cooperativa do interior do Paraná.

Pelos dados do Ministério de Pesca e Aquicultura 
(MPA), o Brasil possui a maior reserva de água doce do 
planeta, com mais de 8 mil km³ e uma faixa litorânea de 
6,4 mil km de extensão (CAPOBIANCO JR, 2013). Mes-
mo assim, a produção aquícola do país é inexpressiva 
diante deste potencial. Neste caminho, a indústria de 
pescado também atua de forma insipiente, salvo alguns 
incentivos públicos, ou pela iniciativa de empresas como 
a Copacol, cooperativa do município de Cafelândia/PR, 
pioneira na industrialização de tilápia, que implantou 
um sistema integrado para a produção do pescado com 
o objetivo de abastecer a demanda nacional. O siste-
ma segue uma estratégia vertical onde a cooperativa 
mantém o controle de todo o processo de produtos e 
negócios, garantindo assim, a sua competitividade no 
mercado.

Na perspectiva da Food and Agriculture Organization 
of the United Nations (FAO), o consumo mundial de pes-
cado está em crescimento expressivo. Em 2006 a mé-
dia de consumo mundial foi de 16,7 quilos por pessoa/
ano. A estimativa é de que até 2030 o consumo deve 
aumentar para 20 quilos por pessoa/ano (FAO, 2010). 
Dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios 
(PNAD), 2009, do IBGE, dão conta que a média de con-
sumo por brasileiro, em 2009, esteve abaixo de nove 
quilos – 40% a mais que em 2003 (6,46 quilos). A re-
comendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
é de um consumo de 12 quilos por habitante. O Brasil 
projeta atingir este número em 2015.

Estimativas da FAO são que a população mundial 
deve aumentar de sete bilhões em 2011 para 8,3 bilhões 
em 2030. Atender esta demanda é mais um desafi o 
para o setor de pescados, que participa com signifi ca-
tiva parcela do mercado internacional como é possível 
perceber na Tabela 1, que representa as principais car-
nes consumidas no mundo.

Tabela 1 - Proteínas Travessão Mundo (2009)

Fonte: FAO, MPA e USDA

Na Tabela 1 os dados sobre pescados (*) referem-se 
a 2008. Os dados da FAO (**) referem-se às exporta-
ções totais dos países-membros da ONU.

Diferente de outros países, o consumo de pescado 
no Brasil não chega às medidas mostradas. Enquanto 
o mundo consome mais proteínas de carnes de pes-

Pescados*

Suínos

Aves

Bovinos

Caprinos e ovinos

145.100

100.399

72.293

57.027

13.236

32.348

12.066

10.733

9.607

1.007

116.960

100.268

71.860

56.116

13.139

Fatores componentes
Produção

(mil toneladas)
Exportação**

(mil toneladas)
Consumo

(mil toneladas)
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cado e suína, o país produz e consome mais carne 
bovina e de aves. Isto pode ser uma das razões da 
exclusão dos números de pescado na abordagem e 
análises estatísticas sobre a produção de carnes no 
país, o que impossibilitou a obtenção de dados oficiais, 
atualizados.

Pela baixa produção, os números da balança comer-
cial no setor, demonstram um déficit superior a 305 mil 
toneladas/ano. Uma lacuna importante entre o potencial 
de produção e o que verdadeiramente é comercializado 
no mercado externo. Em 2011, o Brasil importou 344 mil 
toneladas de pescado, o equivalente a US$ 1.252.788 
milhões e exportou 39 mil toneladas, o que equivale a 
US$ 350.902 milhões. (BRASIL, 2013).

2.5 A piscicultura

O conceito de piscicultura define a atividade como a 
produção de peixes em cativeiro, uma tradição antiga já 
praticada por povos milenares como chineses, indianos e 
vietnamitas, sendo um subtipo da aquicultura e o seu ramo 
mais importante. Está em franco desenvolvimento no Bra-
sil e responde por 49,5% da produção total do setor.

Na esteira dos peixes asiáticos mais baratos, a 
produção nacional de pescados em cativeiro, cresceu 
86,3% de 2005 a 2010, para 479 mil toneladas. Com 
isso, passou a representar 37,8% da produção brasilei-
ra, em detrimento de pesca extrativa, segundo dados 
do Ministério da Pesca e Aquicultura. (BRASIL, 2013). 
Vista como uma nova opção de geração de riqueza no 
agronegócio, a piscicultura começa a dividir espaço, em 
algumas regiões, com a agricultura e a pecuária. Como 
já enunciado, este artigo se limita à produção de peixe e 
de modo específico à tilápia, em escala industrial e pelo 
processo de integração em lâminas de água além de 
sua transformação em alimentos, não considerando a 
pesca artesanal ou industrial em rios e mares.

O Brasil é hoje o 6º maior produtor de tilápia culti-
vada no mundo. Pouco valorizada até meados da dé-
cada de 1990 tornou-se a principal espécie cultivada 
no país, com 155.450 toneladas em 2010. De acordo 
com os dados oficiais, entre 2000 e 2010 a produção 
de tilápia cresceu em média 17% ao ano, mais do que o 
crescimento médio de 10% experimentado pela aquicul-
tura no geral (SIDONIO et al., 2012).  A produção está 
concentrada, em três pólos: região nordeste do Brasil, 
noroeste paulista e oeste paranaense.

A tilápia é nativa de diversos países africanos, prin-
cipalmente da região do Rio Nilo. Foi introduzida no 
Brasil, na década de 1970. A tilápia da linhagem GIFT 
(Genetic Improvement of Farmed Tilapia), cultivada 
no Brasil, foi produzida através de um melhoramento 
genético. Destaca-se das demais, pela maior taxa e 
rapidez de crescimento, melhor conversão alimentar, 
pela reprodução mais tardia e pelo maior rendimento 
de filé. Sua prolificidade permite alcançar maior ta-
manho antes da primeira reprodução e com isso uma 
produção de grande quantidade de alevinos (KUBIT-
ZA, 2000). Outra peculiaridade deste pescado é a sua 
carne. Ao contrário de alguns pescados disponíveis, 
com cheiro ruim e forte gosto de barro, a tilápia tem 
uma carne branca, de textura firme, sabor delicioso e 
ausência de espinhas em “y”, portanto muito boa para 
o consumo.

Em 2011, conforme dados do Ministério da Pesca 
e Aquicultura, o país produziu quase 253.824 tone-
ladas de tilápias contra pouco mais de 95 mil tone-
ladas de 2007. Isso equivale a um crescimento de 
167% em quatro anos. A tilápia é a espécie que mais 
produz em cativeiro. Segue-se a ela, a carpa, o tam-
baqui, o tambacu e o pacu, conforme demonstra a 
Tabela 2. Os dados são do Ministério da Pesca e da 
Aquicultura. (SIDONIO et al., 2012); (CAPOBIANCO, 
2013).
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Tabela 2 - As principais espécies produzidas no Brasil (t)

Fontes: Sidonio et al. (2012) e Capobianco (2013) 

O Paraná é o estado pioneiro no cultivo de tilápias 
no Brasil e produz grande quantidade de alevinos de 
alta qualidade genética para abastecer os demais po-
los produtores. Em 2011 foi o estado que mais produ-
ziu no país, chegando a 14% da produção nacional 
(CAPOBIANO, 2013).  Na região oeste do estado a 
tilápia é criada em tanques escavados, o que permite 
produzir com o menor custo de produção do país, em 
torno de R$ 2,10/kg. E o preço recebido pelo produtor 
também é o mais baixo, R$ 2,60/kg (SUSSEL, 2011).

Para fortalecer o setor e criar mecanismos para au-
mentar o consumo de tilápia no mercado foi criada a 
Associação Brasileira de Tilápia (CAPOBIANCO, 2013). 
A associação fundada em 25 de outubro de 2003 em 
Londrina (Paraná), pelos primeiros processadores na-
cionais da indústria de tilápias tem sede em São Paulo 
e, além de difundir o processamento do peixe no Brasil, 
pesquisa a criação e manutenção da tilápia, procurando 
facilitar a prática e o desenvolvimento do processamen-
to dos seus afi liados.

3. Método

3.1 Pesquisa e coleta de dados

Este trabalho apresenta um estudo baseado em da-
dos e informações derivados de pesquisa realizada pelo 

autor com foco na industrialização da carne de tilápia 
pela Copacol. O estudo avança em trabalho realizado 
por Horn et al., em 2008 sobre o tema e a alternativa 
da piscicultura projetada à época pela Copacol, como 
forma de gerar renda e viabilizar a capitalização dos 
associados, atualiza os dados e oferece outro enfoque 
teórico para entendimento das estratégias empresa-
riais. 

O levantamento de dados primários foi efetuado di-
retamente pelo pesquisador junto ao diretor presidente 
da cooperativa, à gerente de marketing, ao supervisor 
do abatedouro de peixes e a dois funcionários do de-
partamento de marketing e comunicação, por meio de 
entrevista no período de 27 de agosto a 16 de setembro 
de 2013. O método do estudo foi baseado em pesquisa 
descritiva porquanto objetiva-se a descrição do ambien-
te competitivo e das estratégias da Copacol, no caso 
da produção da tilápia. A pesquisa tem uma concepção 
exploratória pela qual se busca compreender o contexto 
do assunto estudado. 

Para a apuração dos dados primários foram utiliza-
das entrevistas não estruturadas, por meio de conver-
sações guiadas, com abordagem direta. A entrevista 
não estruturada procura saber, como e por que algo 
ocorre, em lugar de determinar a freqüência das ocor-
rências. (RICHARDSON, 2007, p. 208).  Neste tipo de 
abordagem os objetivos do projeto são revelados aos 
respondentes e fi cam evidentes pela própria natureza 
da pesquisa. (MALHORTA, 2010, p.112). Através des-
te procedimento, obtiveram-se informações detalhadas 
para uma melhor análise qualitativa.

4. Abordagem organizacional

4.1 A Copacol

Fundada no início da década de 60, a Copacol se-

Tilápia 

Carpa

Tambaqui

Tambacu

Pacu

Espécies

95.091

36.631

30.598

10.854

12.397

2007

132.957

60.695

46.454

18.492

18.171

2009

253.824

38.079

111.084

49.818

21.689

2011

167

4

263

359

75

Crescimento %
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guiu os preceitos do cooperativismo criado em 1844 na 
Inglaterra e que se alastrou pelos cinco continentes, es-
tando hoje, solidificado no Brasil. A união de força, de-
dicação e muito trabalho fez com que os 32 fundadores 
liderados pelo padre Luis Luise transformassem o ce-
nário pernicioso da época, em “caminho de libertação” 
para os produtores. 

Sua função inicial foi intermediar os negócios da 
produção de grãos dos pequenos agricultores recém 
chegados para desbravar a região. 50 anos depois, o 
legado dos pioneiros a transformou num grande em-
preendimento. A Copacol se confunde com o desenvol-
vimento do município de Cafelândia e da região. Cons-
tituiu-se na primeira empresa do setor agroindustrial do 
país a assumir o compromisso com a ONU no ano de 
2004, para contribuir com os Objetivos de Desenvolvi-
mento do Milênio. Exporta para mais de 30 países da 
Europa, Ásia, Oriente Médio e América do Sul, o que 
representa mais de 35% do frango abatido diariamente 
na sede em Cafelândia (VICENTE, 2012). 

Em 2014, de acordo com o relatório anual, o qua-
dro social da Copacol atingiu 5.184 associados e 70% 
destes são pequenos produtores, empregando 8.350 
colaboradores. Em suas indústrias foram abatidas 98,7 
milhões de aves e mais de 17 milhões de cabeças de 
tilápias, gerando um faturamento de R$ 2,4 bilhões, 
um crescimento de 20% em relação a 2013, o que per-
mitiu distribuir R$ 57 milhões em dividendos aos seus 
associados4. 

Como sustentáculo para sua expansão, em 2004 a 
Copacol lançou o seu primeiro Propósito Estratégico 
“DNA Copacol 1/40/5”. O projeto buscava o crescimento 
sustentável em toda a cadeia de produção e valoriza-
ção humana.  Cinco anos mais tarde, seguindo a tría-
de: Social, Ambiental e Econômico, a Copacol lançou o 
Propósito “Copacol GPS 2.5.25”, encerrado em 2013, 
ano em que comemorou o cinqüentenário, superando 

a meta dos R$ 2 bilhões de faturamento, 5% de renta-
bilidade e atingiu 25 mil participantes em programas de 
desenvolvimento sustentável. 

Novos desafios foram lançados para o período 2014-
2018, com o Propósito Estratégico “4 x 4” que objetiva o 
crescimento dos cooperados, colaboradores e de toda a 
comunidade atingida pela cooperativa. A meta é atingir 
um faturamento de R$ 4 bilhões, alavancando a geração 
e a distribuição de renda; diversificar as propriedades 
rurais; aumentar a produtividade e o desenvolvimento 
econômico e social da região. De acordo com o Presi-
dente da Copacol, Valter Pitol (COPACOL, 2014), “trata-
-se de permitir a todos os associados, colaboradores e 
a comunidade um crescimento integrado”. 

4.2 A verticalização da produção

Grande parte do peixe produzido no país é vendi-
da in natura, direto ao comprador, sem agregar inves-
timentos de implantação de indústrias, despesas de 
processamento, armazenagem e distribuição. Alguns 
frigoríficos existentes apenas processam o produto e 
o oferecem direto ao varejo em forma de filés embala-
dos para o consumo. Os produtores de pequeno porte 
ainda criam a tilápia em pequenos tanques e forne-
cem o produto fisgado pelo próprio consumidor em 
pesque-pagues, ou em diminutas quantidades para 
mercados. 

Na indústria de pescados, a escala de produção é 
um fator determinante e pode inviabilizar uma planta 
industrial de beneficiamento (SIDONIO et al., 2012). 
Para maximizar os resultados, a dimensão dos elos 
da cadeia e a redução de custos desde a produção 
até a comercialização do produto, se tornam impres-
cindíveis. 

A verticalização da cadeia produtiva é uma das es-
tratégias de viabilização dos investimentos. A maior 

4 Os dados descritos foram atualizados em maio de 2015.
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agregação de valor, acompanhada de melhor controle 
e monitoramento da qualidade do produto e redução de 
custos, vem do sistema integrado, já consolidado em 
algumas atividades como a produção de frangos e suí-
nos, cuja experiência  está aprovada também na produ-
ção de peixes. 

O complexo produtivo aquícola, identifica como 
possibilidades de segmentação competitivas: 1ª a co-
mercialização de produtos direcionados ao consumo 
de massa, selecionados pelo consumidor pelo preço; 
2ª o investimento na diferenciação de produtos e 3ª 
a entrada em mercados específicos, sofisticados e 
restritos, de consumidores dispostos a pagar preços 
superiores pelo produto diferenciado (SIDONIO et al., 
2012).

4.3 Estratégias próprias

Considerando os indicativos do mercado e seguin-
do a visão focada no aproveitamento do potencial das 
propriedades, com abundantes mananciais de água e 
terras disponíveis, portanto, fatores ideais para poten-
cializar a produção rural, a direção da Cooperativa Co-
pacol (Paraná), decidiu pelo processamento próprio, 
em escala, do pescado produzido até então de forma 
artesanal pelos seus associados. Através de financia-
mento do BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento 
do Extremo Sul), com recursos providos pelo BNDES 
(Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico So-
cial) a cooperativa implantou o seu frigorífico de pei-
xes. Foram investidos R$ 15 milhões numa área de 
2,3 mil m², de um terreno de 55 mil m², doado pela 
Prefeitura do município de Nova Aurora a 17 km de 
Cafelândia – sede da Copacol. Com isso, a cooperati-
va ampliou a diversificação da produção, e ao contrário 
da timidez da indústria do setor, optou por investir firme 
na atividade.

Em junho de 2008, a unidade industrial de pesca-
dos da Copacol entrou em atividade. No primeiro dia 
o frigorífico abateu 600 cabeças, número este que só 
cresceu nos anos seguintes. Pelos números de agosto 
de 2013, foram abatidas 45 mil cabeças que perfazem 
uma média de 30 toneladas de peixe por dia. As pro-
jeções para 2015 é serem abatidas 40 toneladas/dia e 
60 toneladas/dia em 2017. “Hoje o frigorífico de peixes 
da Copacol é o maior abatedouro de tilápias do Brasil”, 
assim destaca para a pesquisa, o supervisor de pisci-
cultura da Copacol.

Para dar suporte ao abatedouro e garantir o forneci-
mento do pescado, foi implantado o sistema já conheci-
do na produção de carne de frango e suínos: a integra-
ção entre a empresa e o produtor de peixe. O sistema 
ainda é pouco disseminado na piscicultura. Foi iniciado, 
no estado do Paraná pela Copacol e hoje é destaque no 
cenário nacional, como um dos maiores e mais bem su-
cedidos do país. Esta forma de verticalização e estrutu-
ração da cadeia produtiva contribui para a coordenação 
dos atores e maior organização dos elos (SIDÔNIO et 
al., 2012). No processo, a Copacol fornece ao produtor 
a genética, a ração e a assistência técnica. Por sua vez, 
o produtor entrega 100% da produção de tilápias, sem 
custo de transporte, exclusivamente à Copacol que pro-
cessa e comercializa o produto final. Isto assegura ao 
produtor a constância na venda do seu produto, sem 
os efeitos da sazonalidade e à Copacol, a constância 
no fornecimento do peixe para o abate. O modelo de 
integração da Copacol para produção, industrialização 
e comercialização de peixe, é sintetizado pelo autor, na 
Figura 1.

Atualmente, o frigorífico da Copacol é o maior abate-
douro de tilápia do Brasil. Estão integrados no sistema 
da Copacol, 150 produtores de peixe. Os primeiros in-
tegrados no sistema foram associados que já possuíam 
tanques para a criação de peixes. Aos poucos foram 
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incorporados outros produtores e a perspectiva é de do-
brar o número destes nos próximos dois anos.

Os alevinos são fornecidos por cinco criatórios ter-
ceirizados, da região. Está em fase de estruturação o 
fornecimento próprio de alevinos. No desenvolvimento 
tecnológico a empresa desenvolve pesquisa no melho-
ramento genético, no sistema de cultivo, na sanidade, 
na nutrição e na reprodução. Este procedimento garan-
tirá maior índice de efi ciência produtiva para o projeto 
da empresa.

No setor de logística, o transporte dos alevinos é fei-
to em veículos da própria cooperativa, os mesmos que 
transportam frangos. A fábrica de rações, implantada 
especialmente para atender a atividade, fornece o pro-
duto extrusado, próprio e exclusivo para as tilápias, o 
que garante signifi cativos resultados na conversão ali-
mentar e na redução dos custos de produção.

Dados documentais, levantados no período da pes-
quisa, referentes a junho de 2013, demonstraram que a 
conversão alimentar chegou, em alguns casos medidos, 
a 1,587 quilos por cabeça, com crescimento diário de 
4,07 gramas, apontando uma mortalidade considera-
da baixa, de 1,26% da produção. O peso ideal para o 
abate é em torno de 650 gramas. Na industrialização, 
o aproveitamento é total: - 31,5% do peixe é transfor-

mado em fi lés; - 8% em produtos empanados; - 3,5% 
corresponde à pele, que é exportada a compradores da 
França, utilizada na produção de cápsulas gelatinosas 
para a indústria farmacêutica e o restante é transforma-
do em subprodutos, inclusive farinha para ração. Estes 
dados atestam a viabilidade do empreendimento e do 
sucesso do sistema integrado que, além de tudo, mul-
tiplica a renda do produtor. Segundo levantamento do 
Instituto Matogrossense de Economia Agrícula (Imea), 
se comparada ao cultivo de soja, em 1 hectare de lâmi-
na d’água bem manejado, pode render dez vezes mais 
(VARGAS, 2012).

A implantação da indústria também é responsável 
pela geração de novos empregos: São 350 empregados 
diretos no frigorífi co e mais 360 empregos indiretos, nas 
mais de 160 propriedades e fornecedores destes. Um 
fator de otimização de estrutura foi o aproveitamento da 
logística de transporte de frangos: o mesmo caminhão, 
com fácil adaptação para tanques especiais transporta 
os alevinos ou os peixes para o abate.

A comercialização é feita pelos canais de venda já 
estruturados para outros produtos do portfólio da em-
presa. Para os gestores do marketing da Copacol a car-
ne do peixe Copacol contribuiu para o valor da marca, 
com a conquista de novos consumidores. Destacam a 

Figura 1 - Sistema de integração Copacol para industrialização da tilápia

Fonte: Concepção do pesquisador
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qualidade que é o principal fator de escolha do consu-
midor. “Nem vê o preço – vai pela qualidade”, observa a 
gerente de marketing da cooperativa.

4.3.1 Estratégias de gestão de marca e com-
petitividade

Com a necessidade de fortalecer a marca e po-
sicioná-la no segmento de pescado, recém iniciado, 
evidenciou-se a decisão estratégica, de ampliar a linha 
de pescados com outras variedades, além da tilápia já 
comercializada pela Copacol. A decisão veio atender 
as exigências do consumidor e das grandes redes de 
supermercados atendidas pela cooperativa. Essa cons-
tatação, na perspectiva de Kotler et al. (2010), exige co-
nhecimento do cliente e do mercado de forma suficiente 
para apresentar produtos e mensagens relevantes e 
oportunas, que atendam todas as suas necessidades.

Através de uma parceria com a empresa Vale D’Oro 
de Santa Catarina, que processa e industrializa a produ-
ção de novos pescados, a Copacol passou a comerciali-
zar em 2012, com a sua marca e garantia de qualidade, 
10 itens de pescados da Linha Mar. No portfólio da nova 
linha estão os seguintes produtos: camarão-sete-barbas 
com embalagens de 500g; posta de cação de 1kg; filé 
de merluza de 1kg; filé de salmão inteiro sem peso pa-
drão; filé de badejo, pacote de 1kg; sardinha eviscera-
da, pacote de 1kg; camarão vermelho grande de 500g; 
camarão vermelho médio de 500g e filé de pescada de 
1kg.

Comprova-se, assim, a fixação da identidade da 
marca Copacol. Esta realidade influenciou novos pro-
cedimentos de gestão da marca e da comunicação in-
tegrada de marketing que avançou suas práticas para 
o reposionamento da marca no mercado de frios e con-
gelados, outras linhas de produtos da cooperativa. No 
contexto da gestão de marca, o pressuposto fundamen-

tal da abordagem da identidade é que todas as ativida-
des de marketing e comunicação estejam integradas, 
alinhadas e elevadas a partir do produto, focando de for-
ma tática o nível estratégico corporativo (HEDING et al, 
2009). Sob a lógica da gestão da marca de produto, Ka-
varatizis e Ashworth (2006), salientam que, uma gestão 
eficiente contribui de modo significante para transformar 
a marca em multifacetada, beneficiando os vários seg-
mentos que a empresa deseja atender.

Este posicionamento aumenta a vantagem compe-
titiva, principalmente na posição do produto, pois este, 
conforme conceitua Kotler (2001), desenvolve na mente 
do consumidor, uma relação aos produtos concorren-
tes, simplificando o processo de compra por meio de 
categorização – posicionamento. Conforme os autores, 
para escolher uma estratégia de posicionamento a em-
presa deve: 1º identificar o conjunto de possíveis van-
tagens competitivas a construir; 2º escolher as vanta-
gens competitivas certas, e 3º selecionar uma estratégia 
de posicionamento global e, a partir daí, comunicar ao 
mercado a posição escolhida e solidificá-la (KOTLER e 
ARMSTRONG, 2001). A partir destes fatores, o empre-
endedor deve determinar a sua postura. O mundo muda 
e com isso mudam as formas de tratá-lo. “O trabalho 
do marketing é converter as necessidades cambiantes 
das pessoas em oportunidades lucrativas para as em-
presas” (KOTLER et al., 2010).

No caso da Copacol destaque-se o desenho de go-
vernança que salvaguarda a forma unificada de manu-
tenção do processo produtivo com ganhos diversifica-
dos para os cooperados. Diferente de outros modelos 
de administração e transações ao nível de indústria, 
uma vez que o tipo de ativos envolvidos e sua decor-
rente especificidade variam com as características da 
empresa, seu quadro societário e os fins da sociedade.

Uma prática que diferencia a Copacol é a sua vo-
cação industrial alimentícia, não se prendendo, unica-
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mente, á comercialização de commodities. Cria em seu 
corpo de cooperados, os fornecedores da matéria-prima 
necessária e que lhe garantirá a produção final. Geral-
mente as indústrias de alimentos, mesmo as ligadas às 
cooperativas, baseadas em produtos do tipo commo-
dities, costumam selecionar seus fornecedores em um 
ambiente onde predominam as transações via mercado.

5. Conclusão

Diante do exposto no artigo, percebe-se o poten-
cial do mercado aberto para a indústria do pescado no 
Brasil. A fonte de proteína animal mais consumida no 
mundo é o pescado. No Brasil, em parte por não ha-
ver uma estrutura de produção e comercialização em 
larga escala, há muito espaço para crescer. O país de-
tém ótimas condições para a produção aquática: - a 
maior reserva de água doce do planeta, com seus mais 
de 8 mil km³; - áreas disponíveis e adaptáveis para a 
produção de diferentes espécies de peixes; - consumo 
mundial em crescimento; - balança comercial negativa 
por não se conseguir suprir a demanda interna; progra-
mas de financiamento público para o fortalecimento da 
agricultura familiar, para a modernização da agricultura 
de conservação dos recursos naturais e para o desen-
volvimento cooperativo visando a agregação de valor à 
produção agropecuária, este destinado especificamente 
para as cooperativas de produção agropecuária, agroin-
dustrial, aquícola e pesqueira.

Se em 2008 Horn et al., ficaram impedidos de vis-
lumbrar os resultados do investimento empreendido 
pela cooperativa, hoje é possível afirmar-se que, pela 
experiência com o modelo de integração, adotado para 
a produção de peixes, semelhante ao de aves e suínos, 
a Copacol atingiu os objetivos e admite que os resulta-
dos alcançados serão mais expressivos, com a melho-

ria genética, o aperfeiçoamento do manejo e com uma 
maior padronização e constância do produto recebido 
pelo frigorífico, o que assegura a eficácia do projeto.

As barreiras de exportação e de consumo interno 
permanecem, contudo, a própria cooperativa conta com 
o tempo para ver mudado o hábito de consumo do bra-
sileiro e com o aumento de produção e a estabilidade do 
câmbio para investir no mercado externo.

É nítida também, por parte da cooperativa, a adoção 
de melhores práticas de governança corporativa e de 
desenvolvimento de produtos com qualidade superior 
para gerar valor aos associados, conforme foi expos-
to no presente trabalho. Estas atitudes têm reflexo no 
maior grau de proteção ao associado e garantia de per-
manência dos produtos da indústria, no mercado.

A pesquisa encontrou limitações na ausência de es-
tatísticas oficiais, atualizadas, para oferecer uma visão 
mais nítida da real situação da produção pesqueira no 
Brasil. Muitas informações foram descartadas, por não 
serem totalmente confiáveis. Pesquisas futuras podem 
examinar os efeitos da ampliação comercial do segmen-
to, pela adoção de outros tipos de pescados no portfólio 
da cooperativa. Podem expandir estudos a projetos de 
marketing, focados nas opções e formas de venda ao 
mercado doméstico e internacional, bem como, acom-
panhar o comportamento do consumidor na adoção do 
peixe como alimento e principal proteína.
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1. Introdução

O crescente desenvolvimento da concorrência no 
setor alimentício traz, cada vez mais, a necessidade da 
evolução tecnológica industrial. Porém, muitas vezes é 
preciso avaliar a necessidade de investimento de recur-
sos, bem como priorizar os investimentos necessários 
e planejar a evolução da capacidade produtiva da or-
ganização.

Outrossim, antes que seja averiguada a necessida-
de de investimento de recursos e seu custo-benefício, a 
organização deve conhecer a capacidade dos recursos 
disponíveis, a capacidade produtiva atual e ter a certeza 
da total utilização destes de maneira a comprovar maior 
eficiência e produtividade. Em muitos casos, a captação 
de recursos não altera a produtividade, mas a otimiza-
ção da produção sim, contribuindo para o aumento da 
produtividade.

A Unidade Fabril de Lácteos de Matelândia (UFLM), 
filial da Frimesa Cooperativa Central e objeto deste es-
tudo, está em pleno desenvolvimento e contempla pro-
jetos futuros promissores para a cooperativa. Com a 
transferência das filiais de Cascavel e Curitiba, a UFLM 
sofreu um grande processo de reengenharia de sua es-
trutura, tanto física/industrial quanto organizacional, e 
contempla hoje elevada capacidade produtiva.

A atual planta industrial está preparada para aten-
der à demanda de produtos beneficiados do leite, 
possui atualmente grande disponibilidade de recursos 
industriais e contempla o planejamento para novas li-
nhas de produtos. Mas é necessário priorizar os recur-
sos disponíveis, determinando, assim, a capacidade 
produtiva da planta, possibilitando que se possa ava-
liar futuros investimentos ou a elevação da produção, 
aprimorando os atuais e, consequentemente, a produ-
tividade.

Este trabalho tem por objetivo geral abordar a revi-
são da programação de produção para minimização de 
perdas e tem por objetivos específicos:

a) Descrever o processo produtivo do iogurte pacote.

b) Determinar a perda do produto (iogurte pacote) 
em função das trocas de sabores.

c) Propor uma nova forma de programação para di-
minuir as perdas.

2. Referencial teórico

A seguir, contempla-se a base teórica da pesquisa, 
com a compilação de conceitos e abordagens relevan-
tes ao desenvolvimento do estudo e análise de informa-
ções, a fim de concretizar os objetivos propostos.

2.1 Administração

Chiavenato (2003) retrata que a administração, ao 
longo do tempo, sofreu diversas influências que permi-
tiram sua transformação para como a conhecemos hoje, 
integrada à sociedade moderna. Entre elas, o autor des-
taca as influências da Filosofia, da organização militar, 
da Revolução Industrial, das economias liberais e dos 
pioneiros e empreendedores. Todos esses fatores com-
pletam as condições específicas para a base científica 
da evolução das práticas administrativas e o surgimento 
da teoria empresarial. O contexto explanado pelo autor 
demostra a disparidade entre as organizações bem-su-
cedidas e que fazem uso das técnicas administrativas e 
as organizações precariamente geridas, que penam no 
caminho rumo ao sucesso empresarial.

A administração acontece em sua maioria no in-
terior das organizações, que podem ser públicas ou 
privadas, companhias limitadas, S.A.s e coopera-
tivas. O cooperativismo, entre elas, segue algumas 
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diferenciações das demais, por ser de uma natureza 
diferente e possuir objetivos distintos. Como o objeto 
de estudo deste trabalho retrata a administração de 
produção em uma cooperativa, é pertinente que se 
retrate esse conceito.

2.2 Cooperativismo

As cooperativas são um tipo de sociedade com al-
gumas características que as diferenciam do sistema 
societário comum. A definição legal de cooperativa 
pode ser encontrada na Lei nº 5.764, de 1971, que 
rege a Política Nacional de Cooperativismo, conforme 
o Art. 4º: As cooperativas são sociedades de pessoas, 
com forma e natureza jurídicas próprias, de natureza 
civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar 
serviços.

Além disso, a Lei nº 5.761, de 1971, define socie-
dade cooperativa como uma sociedade de igualdade 
entre os sócios, que devem ser de um mínimo de 20 
pessoas, com o objetivo de viabilizar suas atividades, 
não havendo fator limitante à abrangência das coope-
rativas, sendo elas de proveito comum e sem objetivo 
de lucro.

As sociedades cooperativas devem ser dotadas de 
diversas características próprias. Dentre elas, pode-se 
destacar (Lei Nº 5.764, 1971):

a) Adesão voluntária, com número ilimitado de as-
sociados.

b) Singularidade de voto dos associados.

c) Naturalidade política e indiscriminação religio-
sa, racial e social.

d) Prestação de assistência aos associados.

e) Gestão democrática e livre.

f) Participação econômica equitativa entre os 
membros.

2.3 Administração da produção e operações

Nas indústrias, as tarefas que são objeto da 
administração da produção encontram-se concen-
tradas prioritariamente na fábrica ou na planta in-
dustrial. Ao longo do tempo, a designação de admi-
nistração da produção vem sendo confundida com 
a atividade fabril.

A partir do momento em que o plano mestre de pro-
dução diz o que se vai fazer (quais os produtos e quan-
to de cada um deles), começa o problema de progra-
mar e controlar a produção e obedecê-la. Programar 
e controlar a produção são atividades marcadamente 
operacionais que encerram um ciclo de planejamento 
mais longo, que teve início com o planejamento da ca-
pacidade e a fase intermediária com o planejamento 
agregado.

Os objetivos da programação da produção, poten-
cialmente conflitantes entre si, são os seguintes:

1. Permitir que os produtos tenham a qualidade es-
pecificada.

2. Fazer com que máquinas e pessoas operem com 
os níveis desejados de produtividade.

3. Reduzir os estoques e os custos operacionais.

4. Manter ou melhorar o nível de atendimento ao 
cliente.

Reduzir custos operacionais requer que sejam 
reduzidos os estoques de produtos acabados, de 
matéria-prima e de material em processo; por sua 
vez, atingir a produtividade desejada de pessoas e 
máquinas pode exigir um grau de ocupação desses 
recursos que acabe levando ao aumento de esto-
ques.

As técnicas disponíveis para a programação da pro-
dução variam em função da natureza do sistema pro-
dutivo.
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No cotidiano de uma organização, os gestores são 
encorajados a tomar decisões, sendo que estas devem 
contribuir para a lucratividade da organização, garan-
tindo sua sobrevivência. Em paralelo à decisão, faz-
-se necessário a busca contínua pela eliminação das 
perdas nos processos, tanto produtivos quanto de ne-
gócios. Perdas são atividades que geram custo e não 
adicionam valor ao produto, portanto devem ser elimi-
nadas do sistema (ANTUNES et al, 2008). O Sistema 
Toyota de Produção (STP) é uma das abordagens con-
temporâneas da Engenharia de Produção dissemina-
da no contexto industrial, a qual propõe melhorias nos 
processos por meio de eliminação de perdas (ANTU-
NES et al, 2008).

Tendo como enfoque a melhoria dos processos, por 
meio da maximização de regras que visam gerenciar 
plenamente a organização, o gerenciamento ocorre 
pelo uso de um sistema de indicadores, divididos em 
duas vertentes:

• Indicadores locais utilizados para auxiliar na toma-
da de decisão gerencial, referente a uma decisão geren-
cial específica da organização.

• Indicadores globais, utilizados para avaliar cada 
ação gerencial executada nos diferentes departamen-
tos para atingir a meta global da organização, que é ga-
nhar dinheiro hoje e no futuro (GUPTA; BOYD, 2008; 
LACERDA; RODRIGUES, 2010).

No que tange à avaliação das ações gerenciais, é 
visto, com base em Goldratt (2009), que as técnicas 
fundamentais do STP têm por objetivo melhorar o fluxo 
de materiais no nível “chão de fábrica”. Desse modo, 
observa-se a inexistência de métodos para mensurar a 
eficiência das ações gerenciais locais apuradas em ter-
mos de contribuição significativa para alcançar a meta 
global. Nesse sentido, parece relevante aproximar o 
STP e a Teoria das Restrições em termos conceituais 

do Sistema de Perdas e da Contabilidade de Ganhos 
(QUEIROZ; RENTEZ, 2010).

3. Metodologia

A seguir, será apresentado o diagnóstico orga-
nizacional da Cooperativa Frimesa, com intuito de 
compilar informações sobre a organização úteis 
ao conhecimento da cooperativa e análise da pes-
quisa.

• Razão social: Frimesa Cooperativa Central; Nome 
fantasia: Frimesa

• CNPJ: 77.59.395/0009-02; Inscrição Estadual: 
419.01230-01

• Endereço: Estrada Waldemar Justen, 1157; Cida-
de: Matelândia; CEP: 85.887-000

• Ramo de Atividade: Beneficiamento e Industrializa-
ção de Leite e Derivados.

A Unidade de Lácteos da Frimesa em Matelândia, 
indústria objeto deste estudo, foi adquirida da Laticí-
nios Kambi em 1981, junto à indústria de Cascavel. A 
área fabril, onde estão focalizados os objetivos desta 
pesquisa, possui atualmente 150 colaboradores, inte-
grando as linhas de produtos fabricados pela indús-
tria. O mix de produtos atual conta com mais de 60 
itens, entre as linhas iogurte pacote, bebida láctea 
pacote, iogurte copo, iogurte garrafas (apresentação 
850 ml e 170 ml), iogurte bandeja, queijo petit suisse, 
creme de leite (apresentação 300 g e 3,5 kg) e sobre-
mesas.

Com a elevação da qualidade produtiva e geração de 
empregos, a Frimesa está voltada para o aperfeiçoamen-
to e a modernização tecnológica, expandindo sua visão 
para futuras demandas de clientes.
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DESCRIÇÃO DA LINHA PRODUTIVA DO IOGURTE PACOTE

1. Recebimento de leite pasteurizado/pesagem.

2. Pesagem xarope.

3. Adição de ingredientes.

4. Hidratação.

5. Pré-aquecimento.

6. Homogeneização.

7. Pasteurização.

8. Resfriamento.

9. Inoculação.

10. Fermentação.

11. Resfriamento/Estocagem.

12. Adição de preparado.

13. Envase.

14. Embalagem secundária.

15. Estocagem.

16. Expedição.

Etapa 1 – Recebimento de leite pasteurizado/pesa-
gem do leite: o leite pasteurizado é recebido do tanque 
de estocagem de leite pasteurizado, previamente pa-
dronizado conforme o teor de gordura desejado para o 
produto a ser produzido, através de tubulações para o 
tanque instrumentado, onde é pesado.

Etapa 2 – Pesagem do xarope: para os iogurtes pa-
cote, o xarope é bombeado do tanque de estocagem 
através de tubulações próprias de aço inoxidável para o 
tanque instrumentado, sendo que a quantidade de xaro-
pe adicionada é medida pela célula de carga. 

Etapa 3 – Adição de ingredientes: os ingredien-
tes são adicionados no triblender e enviados ao 
tanque instrumentado através de motobomba cen-
trífuga, a qual está equipada com agitador. O agita-
dor permanece ligado até completar a mistura dos 
ingredientes. 

Etapa 4 – Hidratação: a mistura fi ca em agitação 
para a completa hidratação. Esse tempo varia conforme 
o produto que está sendo formulado. No caso do iogurte 
pacote, o tempo é de 10 a 15 min. 

Etapa 5 – Pré-aquecimento: a mistura segue para 
o pasteurizador através de tubulações, onde sofre um 
aquecimento com temperatura determinada (50 a 68ºC) 
e, em seguida, vai para o homogeneizador. 

Etapa 6 – Homogeneização: nessa etapa, ocorre a 
homogeneização da base, para a completa distribuição 
das partículas de gordura através do homogeneizador, 
a uma pressão de 150 bar para o iogurte pacote. No ho-
mogeneizador, as moléculas de gordura são quebradas 
pela agitação da base, evitando, assim, a separação da 
gordura do produto após sua embalagem. 

Etapa 7 – Pasteurização: a pasteurização da base é 
realizada em trocador de calor a placas. O pasteuriza-
dor é dotado de um sistema de medição de temperatura 
utilizando termômetro PT 100, com registrador gráfi co. 
Quando ele não atinge a temperatura especifi cada au-
tomaticamente, abre-se uma válvula de circulação e, 
em seguida, aciona-se o alarme sonoro e, somente 
após a estabilização da temperatura, inicia-se nova-
mente o processo de pasteurização, com uma tempe-
ratura de 88 a 92ºC. 
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Etapa 8 – Resfriamento: o resfriamento da base é 
realizado através da seção de resfriamento do pasteuri-
zador, sendo resfriada à temperatura de 40 a 43ºC. 

Etapa 9 – Inoculação: o fermento é adicionado na 
mistura na fermentadeira, que permanece sob agitação 
constante de 10 a 15 minutos. Após, inicia-se a fermen-
tação. 

Etapa 10 – Fermentação: o produto permanece em 
repouso de 6 a 8 horas, tempo em que são coletadas 
amostras para análises físico-químicas. Quando atingi-
dos os padrões de acidez (60ºD, pH 4,20, q 4,40), o 
iogurte está liberado para o corte. 

Etapa 11 – Resfriamento/Estocagem: o produto é 
passado pelo trocador de calor, onde é resfriado a uma 
temperatura de 17 a 20ºC. Após resfriamento, o produto é 
encaminhado para os tanques de estocagem isotérmicos. 

Etapa 12 – Adição do preparado: para os iogurtes 
pacote, os preparados são adicionados diretamente na 
linha de envase, após o resfriamento antes da etapa de 
envase na linha de base branca. O preparado é bom-
beado para dentro de um tacho de aço inoxidável fe-
chado através de motobomba positiva, que o envia para 
a linha e o faz entrar em contato com a base branca, na 
quantidade de acordo com a formulação de cada produto. 

Etapa 13 – Envase: é envasado por sistema de tubu-
lações, através de bomba positiva. A máquina envasa e 
sela as embalagens automaticamente, as quais caem 
em esteira, sendo que são verificadas por colaborado-
res e enviadas até a sala de embalagem secundária.  

Etapa 14 – Embalagem secundária: o produto é 
acondicionado em caixas de papelão, onde cabem 12 
iogurtes pacote. Após, o produto é etiquetado, “paletiza-
do” e enviado à câmara de estocagem. 

Etapa 15 – Estocagem: os produtos são estocados em 
câmaras de estocagem com temperatura de 0 a 10ºC, até o 
momento de saída para carregamento. 

Etapa 16 – Expedição: o produto é acondicionado 
dentro de caminhões com câmaras frias e com contro-
lador de temperatura, os quais são inspecionados antes 
do carregamento, quando são observados as condições 
sanitárias do compartimento de carga e o teste de frio. 
Também é verificada a temperatura do produto durante 
o carregamento, a qual não deverá exceder 10ºC. 

Como situação-problema, tem-se que, durante cinco 
dias da semana, é produzido o iogurte pacote, em cin-
co sabores que ocasionam perdas de base branca na 
linha. O ajuste da programação de produção para duas 
trocas diárias reduziria grande parte dessas perdas. 

Foram levantados os dados de produção do iogurte 
pacote durante três meses, sendo avaliadas:

• Quantidade total produzida.

• Quantidade por sabores produzidos.

4. Apresentação dos resultados

O Gráfico 1 representa o total produzido e a quantida-
de por sabores no mês de setembro de 2014.

Gráfico 1 – Porcentagem do total produzido em setembro de 2014

 

Fonte: Dados internos UFLM

Coco 21%

Ameixa 11%

Pêssego 9%

Sal. de fruta 17%

Morango 42%

Total

% Total produzido - setembro 2014

118.000

242.000

51.000

66.000
575.000

98.000
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O Gráfi co 2 representa o total produzido e a quantida-
de por sabores no mês de outubro de 2014.

Gráfi co 2 – Porcentagem do total produzido em outubro de 2014

 

Fonte: Dados internos UFLM

O Gráfi co 3 representa o total produzido e a quantida-
de por sabores no mês de novembro de 2014. 

Gráfi co 3 – Porcentagem do total produzido em novembro de 2014

 

Fonte: Dados internos UFLM

Nos gráfi cos apresentados, verifi ca-se que o sabor 

com maior volume produzido é o de morango.

5. Análise dos resultados

Visando aplicar a técnica de análise de conteúdo, 

proposta metodológica deste trabalho, a seguir idea-

lizou-se a análise dos resultados coletados para esta 

pesquisa, por meio de tabelas que apontam a situação 

real das produções de iogurte pacote.

A Tabela 1 apresenta as perdas por troca de pro-

duções por kg, considerando o total de produções e 

dividindo entre elas os dias com duas trocas e três 

trocas. Comparando as produções com 3 e 2 trocas 

de sabores diárias, verifi ca-se que as perdas são sig-

nifi cativas.

Coco 18%

Ameixa 15%

Pêssego 8%

Sal. de Fruta 16%

Morango 43%

Total

% Total produzido - outubro 2014

109.000

264.000

51.000

94.000
615.000

97.000

Coco 19%

Ameixa 14%

Pêssego 9%

Sal. de Fruta 17%

Morango 42%

Total

% Total produzido - novembro 2014

106.000

237.000

50.000

77.000
565.000

95.000

Mês

Setembro

Outubro

Novembro

Média

Quantidade 
de produção 
mensal

18

19

17

18

3 trocas
diárias

16

18

17

17

Perdas em kg
referentes a 3 
trocas

5.760

6.480

6.120

6.120

2 trocas 
diárias

2

1

0

1

Perdas em kg
referentes a 2 
trocas

480

240

-

240

Total de
perdas

6.240

6.720

6.120

6.360

Tabela 1 – Perdas em kg por troca de sabor/mês

A tabela 2 apresenta as perdas por troca de pro-

duções em R$, considerando o total de produções e 

dividindo entre elas os dias com duas trocas e três 

trocas.

Fonte: Dados internos UFLM
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Mês

Setembro

Outubro

Novembro

Média

Mês

Setembro

Outubro

Novembro

Média

Mês

Setembro

Outubro

Novembro

Média

Quantidade 
de produção 
mensal

18

19

17

18

Total de perdas 
em kg/mês

6.240

6.720

6.120

6.360

Total de
perdas/mês
em R$

R$ 10.483,20 

R$ 11.289,60 

R$ 10.281,60 

R$ 10.684,80 

3 trocas
diárias

16

18

17

17

Kg produto/mês
referentes a 2 trocas
de sabor por dia

4.320

4.560

4.080

4.320

Perdas em kg 
referentes a 3 
trocas

R$ 9.676,80

R$ 10.886,40

R$ 10.281,60

R$ 10.281,60

Kg de produto/mês
economizado pela
proposta

1.920

2.160

2.040

2.040

Valores em R$
referentes a 2 trocas
de sabor por dia

R$ 7.257,60 

R$ 7.660,80 

R$ 6.854,40 

R$ 7.257,60

2 trocas 
diárias

2

1

0

1

Valores em R$
economizados
pela proposta

R$ 3.225,60 

R$ 3.628,80 

R$ 3.427,20 

R$ 3.427,20

Perdas em kg
referentes a 
2 trocas

R$ 806,40

R$ 403,20

R$          -

R$ 403,20

Total de per-
das em R$

R$ 10.483,20

R$ 11.289,60

R$ 10.281,60

R$ 10.684,80

Tabela 2 – Perdas em R$ por troca de sabor/mês

Tabela 3 – Economia em kg gerada segundo a proposta apresentada

Tabela 4 – Economia em R$, gerada segundo a proposta apresentada

Na Tabela 2, verifi cou-se que as perdas causadas 

por 3 trocas de sabores diários, em média, pode-se 

perder quase 26 vezes mais em relação a duas trocas 

diárias. A diferença em reais (R$), nesse caso, também 

é signifi cativa. 

A Tabela 3 mostra que, se forem produzidos diaria-

mente 2 sabores de iogurte, o ganho será de mais de 

32% em kg.

Na Tabela 4, observa-se que a economia gerada também representa 32% do valor referente a 2 trocas de sabor por dia. 

Fonte: Dados internos UFLM

Fonte: Dados internos UFLM

Fonte: Dados internos UFLM
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A Tabela 5 mostra um exemplo de como obter a mes-
ma produção sem alterar a quantidade programada, al-
cançando-se os resultados demonstrados no artigo.

6. Recomendações

Apontando-se para novos horizontes de pesquisa, al-
gumas possibilidades são abertas a partir deste trabalho:

• Alteração da programação para dois sabores ao dia.

• Estudo da produtividade da máquina e do operador.

7. Conclusão

Os objetivos específi cos deste trabalho eram deter-

minar a perda de produto do iogurte pacote em função 

das trocas de sabores e propor uma nova programa-

ção para diminuir as perdas. Estes foram alcançados 

por meio da análise de dados decorrente de pesquisas 

documentais, levantamento referencial e observação. 

Os principais resultados encontrados estão apresen-

tados a seguir.

Sabores

Morango 

Salada de fruta

Pêssego

Coco

Ameixa

Sabores

Morango 

Salada de Fruta

Pêssego

Coco

Ameixa

Segunda
feira

12000

10000

 

13000

 

Segunda
feira

20000

 

 

15000

 

Terça
feira
 
 
 
 
 

Terça
feira
 
 
 
 
 

Quarta
feira

20000

 

6000

 

9000

Quarta
feira

 

21000

14000

 

 

Programação de produção semanal

Proposta sugerida

Quinta
feira

8000

15000

 

12000

 

Quinta
feira

16000

 

 

 

19000

Sexta
feira

17000

 

8000

10000

10000

Sexta
feira

15000

 

 

20000

 

Sábado

5000

5000

 

 

 

Sábado

11000

9000

 

 

 

Total
semanal

62000

30000

14000

35000

19000

Total
semanal

62000

30000

14000

35000

19000

Tabela 5 – Programação de produção semanal

Fonte: Dados internos UFLM



30 PR Coop. Tecn. Cient., Curitiba, v. 10, n. 122, p. 21-31, ed. esp. 10. 2015

Quanto ao objetivo geral abordar a revisão da 
programação de produção para minimização de per-
das, verificou-se que é possível reduzir perdas se 
for ajustada a programação de produção para dois 
sabores diariamente.

Quanto ao primeiro objetivo específico, descrever 
o processo produtivo do iogurte pacote, verificou-se 
in loco e este foi detalhado por meio de fluxograma 
e descrição de cada etapa do processo.

Quanto ao segundo objetivo específico, determi-
nar a perda de produto do iogurte pacote em função 
das trocas de sabores, verificou-se a atual progra-
mação de produção. As trocas de sabores realiza-
das diariamente foram de grande relevância em qui-
logramas e, em reais (R$), as perdas de produção.

Quanto ao terceiro objetivo específico, propor 
uma nova programação para diminuir as perdas, 
verificou-se que produzir dois sabores diariamente 
reduz as perdas de forma significativa.

As perdas são todas as atividades praticadas na 
organização que geram custo, não contribuindo para 
o alcance da meta. É necessário rever o conceito 
de perdas como “atividades que geram custo e não 
agregam valor”. Dessa forma, o novo conceito de 
perda poderia ser revisto como “qualquer atividade 
que gere custo ou reduza o ganho sem agregação 
de valor”. A revisão desse conceito pode, eventual-
mente, direcionar as organizações a pensarem para 
além da eliminação de custos e direcioná-las ao que 
Goldratt (1991) chama de “mundo dos ganhos”.

Ao eliminar as perdas, a empresa pode melho-
rar sua dinâmica competitiva, pois os volumes an-
tes consumidos pelos desperdícios ocorridos nos 
processos ou então as importâncias que a empre-

sa deixava de obter podem ser reinvestidos. Esse 
reinvestimento pode ocorrer em ações estratégicas 
voltadas para a melhoria dos processos. Dessa for-
ma, a organização consegue obter um maior lucro lí-
quido com o mesmo valor de investimento aplicado, 
tornando a empresa mais rentável.
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Resumo
O presente trabalho, realizado na Frimesa Coope-

rativa Central, consistiu em um estudo de caso cen-
trado na área de expedição de Medianeira, com o ob-
jetivo de identificar fatores e causas que podem gerar 
avarias de produtos acabados na expedição. Para pro-
ceder o levantamento dos dados, foram utilizadas as 
técnicas de observação direta, entrevistas formais e 
informais com os colaboradores do setor de expedição 
da cooperativa, bem como a análise documental, com 
o propósito de delinear os tipos e causas de avarias 
ocorridas durante o processo de armazenamento, mo-
vimentação e carregamento de produtos acabados. Os 

resultados mostram que a Frimesa, ao longo de suas 
atividades, vem procurando reduzir as suas perdas por 
avarias e otimizar os processos, buscando redução de 
custo. Observou-se ainda que as avarias ocorrem por 
falta de treinamento do pessoal, qualificação da mão 
de obra, falhas de equipamentos e desatenção no ma-
nuseio dos produtos. Diante desse diagnóstico, foram 
propostas recomendações como: intensificar o treina-
mento a todos os colaboradores, dar feedback mensal 
sobre a situação das avarias no setor, ações preven-
tivas, restruturação do layout e até um programa de 
bonificação de metas para redução de avarias.

Palavras-chave: avarias; expedição; redução; pessoas.

Plano de contenção de perda 
de produtos acabados 

ADeilDo DiAS PereirA

Antonio AlexAnDre girArDi

ClAuDinei riBeiro DA SilvA

eDSon luiz De limA

FABriCio CArloS BASSetto

mArCoS DA SilvA

oSmAni CoStA

Cooperativa
Frimesa Cooperativa Central

Orientador
Prof. Gianfranco Muncinelli

Curso
Programa de Desenvolvimento Gerencial

 ISAE – SESCOOP/PR



33PR Coop. Tecn. Cient., Curitiba, v. 10, n. 122, p. 32-42, ed. esp. 10. 2015

1. Introdução

Todas as empresas inseridas no mercado, de uma 
forma ou de outra, procuram obter uma vantagem com-
petitiva em relação aos seus concorrentes e, como con-
sequência, buscam a otimização de seus recursos e 
eficiência nos processos.

Este trabalho relata resultados de um estudo de caso 
desenvolvido na Cooperativa Central Frimesa no setor de 
expedição, sediada no município de Medianeira, no esta-
do do Paraná, uma cooperativa no segmento alimentício 
com produtos industrializados e in natura na área de leite 
e carne suína. O trabalho desenvolvido trata da área de 
materiais, movimentação, armazenagem e expedição de 
produtos acabados, com o objetivo de identificar as cau-
sas e fatores que podem gerar perdas e o impacto destas 
no processo.

Por meio de análise e discussão, procura-se mos-
trar os resultados obtidos na coleta de dados e suas 
análises, além de descrever a atual situação do se-
tor, procurando retratar os resultados do trabalho 
dando uma visão geral da situação da expedição. 
Na sequência, são apresentadas as conclusões e 
recomendações necessárias para a melhoria da or-
ganização.

Este trabalho tem por objetivo geral: identificar fato-
res e causas que podem gerar avarias de produtos aca-
bados na expedição da Cooperativa Central Frimesa, 
de Medianeira, PR.

E os objetivos específicos são: apontar os pontos crí-
ticos das avarias na expedição, demonstrar o impacto 
destas no contexto geral do setor e descrever como é 
possível a redução delas.

2. Referencial teórico

2. 1 Logística geral

Os conceitos básicos de logística são aplicados em 
todas as atividades de empresa privada e pública. No 
decorrer dos anos, vários títulos têm sido comumente 
utilizados para descrever todos ou parte dos assuntos li-
gados à logística: logística empresarial, distribuição físi-
ca, administração de logística de materiais, suprimento 
físico, logística interna e distribuição geral. Em 1991, o 
Council of Logistics Management modificou sua defini-
ção (de 1976) de administração da distribuição física, 
alterando primeiramente para logística e, em seguida, 
alterando a definição para:

Logística é o processo de planejamento, imple-

mentação e controle eficiente e eficaz do fluxo e ar-

mazenamento de mercadorias, serviços e informações 

relacionados desde o ponto de origem até o ponto de 

consumo, com o objetivo de atender às necessidades 

dos clientes (BOWERSOX; CLOSS, 2001, p. 20).

Ainda para Bowersox e Closs (2001, p. 20), tanto o 
interesse quanto as necessidades relacionadas à logís-
tica têm origem na combinação de áreas tradicionais em 
uma iniciativa de estratégias integradas. Na maior parte 
das citações, os âmbitos desejados dessas coordena-
ções transcendem a própria organização e ampliam-se 
para incluir clientes, assim como para incluir fornecedo-
res de materiais e de serviços. Em sentido estratégico, 
o executivo principal de logística assume a iniciativa das 
fronteiras empresariais para facilitar o efetivo relaciona-
mento com a cadeia de suprimento. 
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Já, para Ballou (2006, p. 26)

a logística é a essência do comércio. Ela con-
tribui decisivamente para melhorar o padrão de 
vida geral. A logística é o processo de planeja-
mento, implementação e controle do fl uxo efi cien-
te e efi caz de mercadorias, serviços e das infor-
mações relativas desde o ponto de origem até o 
ponto de consumo com o propósito de atender às 
exigências dos clientes.

2.2  Supply Chain Management

Suplly Chain Management vem do inglês e corres-
ponde a Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. 
É um termo mais recente associado à logística, que 
abrange todas as atividades relacionadas com o fl u-
xo e transformação de mercadoria desde o estágio da 
matéria-prima (extração) até o usuário fi nal, bem como 
os respectivos fl uxos de informação, que fl uem tanto 
para baixo quanto para cima na cadeia de suprimentos 
(BALLOU, 2006, p. 28).

Para Bowersox e Closs (2001, p. 101), a logística/
cadeia de suprimentos é um conjunto de atividades 
funcionais (transporte, controle de estoque, etc.) que 
se repetem inúmeras vezes ao longo do canal pelo 
qual a matéria-prima vai ser convertida em produto 
acabado, por meio das quais se agrega valor ao con-
sumidor. Uma vez que a fonte de matéria-prima fabri-
ca, o ponto de venda em geral não tem a mesma loca-
lização e o canal representa uma sequência de etapas 
de produção, as atividades logísticas podem ser repe-
tidas várias vezes até o ponto de chegada ao mercado. 
Então, elas se repetem à medida que o produto usado 
é transformado a montante no canal de distribuição, 
conforme Figura 1:

Figura 1 – Supply Chain Management 

Fonte: BOWERSOX; CLOSS (2001, p. 101).

2.3 Logística de estoque

A armazenagem de mercadorias prevendo o futuro 
exige investimento por parte da organização. O ide-
al seria a perfeita sincronização entre a oferta e a de-
manda, de maneira a tornar a manutenção de estoque 
desnecessária. Entretanto, como é impossível conhecer 
exatamente a demanda futura e como nem sempre os 
suprimentos estão disponíveis a qualquer momento, 
devem-se acumular estoques para assegurar a disponi-
bilidade de mercadorias e minimizar os custos totais de 
produção e distribuição. 

As ferramentas de gerenciamento de estoque me-
lhoraram bastante a partir da década de 1970 e da ado-
ção do modelo Just in Time (JIT). Ching (1996, p.20) 
aponta ainda que um estoque bem gerenciado melhora 
a capacidade competitiva da empresa, entretanto sa-
lienta a importância da adoção de uma técnica de admi-
nistração/gerenciamento adequada.

2.4  Movimentação de material

A movimentação de materiais deve ser feita de forma 
detalhada e bem organizada, analisando-se todos os 

Compras Fornecedores

Fluxo de materiais

Empresa

Fluxo de informações

Cliente Distribuição 
física Fabricação
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fatores que podem influenciar no desenvolvimento da 
empresa. Há fatores de extrema importância para uma 
realização eficiente; um deles – senão o principal – é 
a escolha dos equipamentos de movimentação. Essa 
importância se justifica, pois, caso seja feita uma opção 
equivocada, poderá haver grandes perdas de lucros, já 
que deve ser considerado tanto o tipo de layout do local 
assim como haver uma disposição agradável no am-
biente entre mercadorias, equipamentos e funcionários.

O objetivo é movimentar de modo eficiente grandes 
quantidades de mercadorias para dentro do depósito, 
além de expedir produtos pedidos pelos clientes. A si-
tuação ideal seria ter produtos chegando e partindo no 
mesmo dia (BOWERSOX; CLOSS, 2001, p. 349). 

Segundo Costa (2002, p. 82), a movimentação con-
siste em entradas, saídas e transferências basicamen-
te, onde em cada etapa é essencial muita atenção, pois 
não pode haver avarias de produtos ou mesmo furtos. 

Por meio de uma boa movimentação, também há 
possibilidade de redução de custos para a empresa, 
pois poderá ser agregado como um auxílio na movimen-
tação interna e externa, a implantação de equipamen-
tos mecânicos, que ajudam a desenvolver melhor as 
atividades. Sendo assim, trabalhos que eram efetuados 
manualmente passam a ser praticados de forma mais 
rápida e com menor esforço físico do homem, além da 
diminuição no índice de acidentes. 

A movimentação trata do conjunto de processos para 
que se torne eficiente todo o fluxo do armazém, evitan-
do ao máximo movimentos desnecessários. Em outras 
palavras, é a organização lógica dos produtos e proces-
sos a fim de agilizar e aumentar a produtividade. 

2.5 Avarias e perdas

As avarias têm sido um fator de preocupação nas mo-
vimentações logísticas. Pode parecer simples a perda 

de um produto avariado, porém não podemos esquecer 
o que isso acarreta. Indenizações, queda na receita da 
empresa, algumas vezes descontentamento do cliente e 
outras situações são exemplos reais do que acontece.

Os produtos podem ser avariados por diferentes mo-
tivos, como impactos, compressões, perfuração, sumiço, 
manuseio e armazenamento incorretos, problema de em-
balagem, falta de treinamento de pessoal, entre outros. A 
armazenagem tem ligada a ela, como já foi dito, diferentes 
fases, porém para que estas sejam cumpridas ou atendi-
das é indispensável o cumprimento de alguns requisitos.

O excessivo manuseio também afeta diretamente os 
índices de avarias. As cargas são movimentadas inicial-
mente da linha de produção para o armazém e do arma-
zém para a estocagem. Depois são encaminhadas da 
estocagem para a separação, onde a mercadoria é des-
carregada, conferida, registrada e encaminhada para 
um veículo de transferência, que seguirá para o termi-
nal de destino. Poderá, inclusive, não ser carregada e 
voltar novamente para a estocagem, onde novamente 
é manuseada para futuramente ser movimentada para 
separação, conferência e colocação em um veículo de 
entrega. Por fim, do veículo de entrega é descarregada 
no cliente, onde ainda poderá sofrer novas movimenta-
ções até a sua utilização final.

Assim, a seguir, são enumerados os mais importan-
tes motivos que se observa no momento da armazena-
gem e expedição que podem gerar avarias:

a) Manuseio indevido do produto.

b) Má conservação dos produtos.

c) Falta de atenção no manuseio/montagem da carga.

d) Embalagem não adequada para conservação do 
produto.

e) Espaço físico do armazém.

f) Equipamentos sem manutenção ou de má quali-
dade.
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3. Metodologia

O presente trabalho tem como objetivo identificar 
e descrever como é possível a redução de avarias de 
produtos acabados no setor de expedição, na Frimesa 
Cooperativa Central. Os procedimentos metodológicos 
científicos deste estudo permitem classificá-lo como 
Estudo de Caso do Tipo Exploratório e Descritivo, pois 
descreve variáveis quantitativas e qualitativas. Uma das 
características desse tipo de pesquisa é o uso de téc-
nicas padronizadas de coleta de dados, como o ques-
tionário que tem como objetivo analisar criticamente as 
informações levantadas.

A primeira etapa da pesquisa, mediante revisão de 
literatura sobre o tema delimitado, deu todo o suporte 
teórico e está embasada e fundamentada nos autores 
citados nesta fase do estudo.

A segunda etapa vale-se de uma pesquisa documen-
tal mediante relatórios técnicos do setor de armazena-
gem e expedição da cooperativa que se constitui no 
campo empírico do presente estudo, além de observa-
ções dos processos adotados na gestão dos estoques 
de produtos acabados.

3.1 Caracterização e particularidades da Organização

Razão social: Frimesa Cooperativa Central 

Marca: Frimesa

Ramo de atividade: Industrialização e comercializa-
ção de leite, carne e seus derivados.

Área do projeto: Expedição UFM (Medianeira). 

A cooperativa foi fundada em 13 de dezembro de 
1977 por um grupo de líderes cooperativistas, visando 
formar uma central para industrializar e comercializar a 
matéria-prima produzida pelos seus associados. Essas 

atividades iniciaram na cidade de Francisco Beltrão, su-
doeste do Paraná. Fazem parte da central as seguintes 
cooperativas do oeste do Paraná: Cooperativa Agroin-
dustrial Copagril, Cooperativa Agroindustrial Lar, Coo-
perativa Agroindustrial Consolata (Copacol), C.Vale Co-
operativa Agroindustrial (C.Vale) e Primato Cooperativa 
Agroindustrial (Cooperlac).

Em meados de 1979, acontece a aquisição do Fri-
gorífico Medianeira S.A., que possibilitou para a coope-
rativa a operacionalização no segmento de carne suína 
com a marca Frimesa. Nesse mesmo ano, a empresa 
adquiriu as unidades de leite do Laticínio Rainha, de 
Marechal Cândido Rondon e Cascavel, marcando o iní-
cio da industrialização e comercialização de produtos 
lácteos com a marca Rei do Oeste.

Já o ano de 1981 foi marcado pela transferência da sede 
de Francisco Beltrão para Medianeira, no oeste do estado, 
bem como pela desfiliação das cooperativas do sudoeste.

Hoje, para industrializar a produção dos mais de 8 
mil produtores de leite e suinocultores, a Frimesa con-
ta com cinco unidades fabris, sendo quatro na área de 
leite em Marechal Cândido Rondon, Matelândia, Capa-
nema e Aurora e uma na área de abate de suíno em 
Medianeira, além de parcerias com as cooperativas Lar 
e C.Vale, Matzupel e Clap Foods para a produção de 
produtos com a marca Frimesa. Essas unidades geram 
mais de 6.100 empregos diretos e outras 25 mil pesso-
as estão ligadas economicamente com a empresa. Para 
isso, a Frimesa investe constantemente em programas 
de treinamento e de valorização dos colaboradores, a 
fim de garantir que seus produtos sejam manipulados 
por pessoas de bem com a vida e conscientes de que a 
qualidade é fundamental em todas as etapas industriais.

Hoje, a empresa possui um portfólio com mais de 
400 produtos nas linhas de queijos, iogurtes, produtos 
UHT, linguiças, mortadelas, salames, presuntos, cortes 
in natura, embutidos, defumados e processados.
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2 CÂMARAS PARA PRODUTOS CONGELADOS

1 CÂMARA PARA PRODUTOS RESFRIADOS

2 CAMARAS PARA PRODUTOS AMBIENTES

CAPACIDADE DE 3.763 POSIÇÕES

CAPACIDADE DE 3.227 POSIÇÕES

CAPACIDADE DE 1.310 POSIÇÕES

TEMPERATURA DE -18 A -25OC

TEMPERATURA DE -2 A +2OC

TEMPERATURA DE +5 A +16OC

A Frimesa Cooperativa Central, para atender e am-

pliar seus clientes, conta com suas fi liais de vendas e 

centros de distribuição nos estados do Paraná (Apuca-

rana e São José dos Pinhais), São Paulo (Bebedouro e 

São Paulo), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), Santa Ca-

tarina (Chapecó e Itajaí), Rio Grande do Sul (Esteio) e 

recentemente no estado de Minas Gerais (Ribeirão das 

Neves), além de distribuidores espalhados por todo o 

país. Desde 1988, a Frimesa envia seus produtos para 

o mercado internacional, tendo como principais destinos 

Uruguai, Argentina, Hong Kong e Cingapura.

Nosso ponto de estudo, o setor de expedição de 

Medianeira, funciona como o centro de distribuição dos 

produtos da Frimesa. Todos os produtos da cooperativa 

passam por Medianeira, que recebe aproximadamente 

2,7 milhões de quilos de produtos acabados por mês 

de suas unidades fabris de lácteos e aproximadamente 

16 milhões de quilos mensais sua fábrica de carnes. 

Esses produtos são estocados em cinco câmeras frias 

com capacidade máxima de 6 milhões de quilos es-

tocados e estoque médio de 4 milhões de quilos/dia, 

armazenados em:

O carregamento está dividido em três formas: trans-
ferência (para atender as fi liais), exportação e vendas. 
A movimentação mensal gira em torno de 19 milhões 
de quilos, com um quadro de 212 colaboradores nas 
funções de receber, armazenar e expedir os produtos. 
Para a movimentação dos itens em estoque, a expedi-
ção possui 6 empilhadeiras, 10 transpaleteiras elétricas 
e 60 transportadores hidráulicos manuais.

4. Apresentação dos resultados

O foco deste projeto é a redução de avarias na expedi-
ção, na casa dos 5 mil quilos mensais. Olhando-se a mo-
vimentação mensal da expedição, que está na esfera de 
36 milhões de toneladas, esse número não é signifi cativo, 
porém tendo como princípio a efi ciência nos processos a 
fi m de reduzir custos, essas avarias geram mensalmente 
uma perda de 30 mil reais para a empresa, valores que 
poderiam comprar um carro popular ou pagar os salários 
e encargos de no mínimo 10 colaboradores, ou até mes-

mo investir em equipamentos para o próprio setor, como 7 
transportadores hidráulicos manuais por mês ou 1 transpa-
leteira elétrica por mês ou 1 empilhadeira a cada 4 meses. 

A empresa vem procurando amenizar os custos com 
as avarias ocorridas durante as suas atividades de dis-
tribuição física dos produtos transportados, nos momen-
tos das manobras de carregamento, descarregamento e 
na entrega dos produtos aos clientes.

Na Tabela 1, estão números mensais das avarias na 
expedição, de janeiro a outubro de 2014 (mês de execu-
ção do projeto), divididos em avarias lácteos e avarias 
carnes, comparando com o total expedidos na organiza-
ção e o percentual que isso representa em perdas.

Na segunda parte da tabela, estão os valores que 
esses números representam, contabilizados como pre-
ço de custo de produção dos itens. Por isso, é possível 
perceber que em alguns meses o peso total é maior que 
em outros, porém o valor é inferior. Já o último campo 
mostra um gráfi co de linhas onde podem ser melhor vi-
sualizados em escala os números dessas avarias.
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4.1 Análise dos resultados

Com a fi nalidade de identifi car as causas dessas 

avarias, responder os problemas descritos no início do 

projeto e compreender as características pessoais e so-

ciais dos colaboradores que trabalham na expedição, foi 

elaborado um questionário com perguntas fechadas e 

abertas, o qual será demonstrado a seguir.

Os dados coletados na pesquisa foram trabalhados 

no programa Excel, analisados qualitativamente e quanti-

tativamente, com a utilização de ferramentas estatísticas 

(análise de frequência em percentual), sendo reunidos 

em conjunto para análise e conclusão do resultado fi nal

Dos 212 colaboradores da expedição UFM, a distri-

buição está da seguinte forma:

Para o projeto, foram priorizados conferente, auxiliar 
administrativo, encarregado e operador de empilhadei-
ra e transpaleteira, pois estão mais expostos a inciden-
tes com avarias e por trabalharem com máquinas, pois 
em caso de avarias os danos e as perdas são maiores. 
Logo, para a entrevista foram selecionadas 53 pessoas, 
o que representa 25% do quadro da expedição e o re-
sultado é apresentado a seguir.

A pesquisa ouviu 42 pessoas do sexo masculino, 
que representam 79% dos entrevistados e pouco mais 
de 25% de todo o quadro de colaboradores. Já quan-
to ao sexo feminino, atualmente o setor conta com 45 
mulheres, divididas em todas as funções. Na pesquisa, 
foram ouvidas 11 mulheres, que representam em torno 
de 21% dos entrevistados e pouco mais de 24% de todo 
o quadro de colaboradoras.

Tabela 1 – Demonstrativo de avarias totais

MÊS
Avarias (Carnes)
Avarias (Lácteos)

TOTAL
Expedidos
Percentual

VALORES
Reais - R$

MÊS
Consumo
Descargas
Percentual

VALORES
Reais - R$

JANEIRO
3.775
1.531
5.305

17.377.498
0,031%

JANEIRO
R$ 21.256

JANEIRO
374

2.393.606
0.016%

JANEIRO
953

FEVEREIRO
4.322
1.197
5.518

16.365.478
0,034%

FEVEREIRO
R$ 26.370

FEVEREIRO
285

2.360.808
0,012%

FEVEREIRO
1.414

MARÇO
4.107
880

4.986
17.722.856

0,028%

MARÇO
R$ 22.133

MARÇO
376

2.369.643
0,016%

MARÇO
1.150

ABRIL
3.303
821

4.124
17.925.644

0,023%

ABRIL
R$ 18.141

ABRIL
256

1.932.717
0,013%

ABRIL
756

MAIO
3.358
1.349
4.706

18.893.775
0,025%

MAIO
R$ 21.325

MAIO
341

2.049.585
0,017%

MAIO
944

JUNHO
4.170
1.103
5.273

16.680.684
0,032%

JUNHO
R$ 25.528

JUNHO
228

2.213.991
0,010%

JUNHO
891

JULHO
5.342
954

6.296
18.458.545

0,034%

JULHO
R$ 29.641

JULHO
204

1.909.538
0,011%

JULHO
R$ 811

AGOSTO
4.077
789

4.867
18.773.274

0,026%

AGOSTO
R$ 22.771

AGOSTO
428

2.088.957
0,020%

AGOSTO
R$ 1.853

SETEMBRO
5.334
703

6.037
17.557.554

0,034%

SETEMBRO
R$ 28.929

SETEMBRO
209

2.648.804
0,008%

SETEMBRO
R$ 849

OUTUBRO
5.251
675

5.927
19.059.561

0,031%

OUTUBRO
R$ 33.097

OUTUBRO
176

2.714.745
0,006%

OUTUBRO
R$ 1.046

Tabela 2 – Distribuição de colaboradores do setor por função e entrevistados

FUNÇÃO
AUX. ADMINISTRATIVO
AUX. DE EXPEDIÇÃO

CONFERENTE DE ARMAZÉM
CONFERENTE DE CARREGAMENTO

ENCARREGADOS
MONITORES

OP. EMPILHADEIRA
OP. TRANSPALETEIRA

SUPERVISOR
TOTAL

ENTREVISTADOS
6
4
12
12
3
2
7
6
1

53

QUADRO
10
108
25
22
8
3
15
20
1

212

%ENTREVISTADOS
11%
8%
23%
23%
6%
4%
13%
11%
2%

100,00%

%
5%

51%
12%
10%
4%
1%
7%
9%
0%

100,00%

%EM RELAÇÃO A FUNÇÃO
60%
4%

48%
55%
38%
67%
47%
30%
100%
25%
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Quando questionada a idade dos entrevistados, os nú-
meros mostraram colaboradores extremamente jovens, de 
21 a 30 anos na maioria, conhecidos como geração Y.

A geração Y também é conhecida por ter grande am-
bição, e é normal encontrar jovens dessa geração que 
trocam de emprego frequentemente porque no emprego 
anterior não eram desafi ados e não tinham oportunida-
de de crescer profi ssionalmente. Esse desapego com o 
trabalho é visto no próprio setor, como mostra a Tabela 
5, onde metade dos entrevistados possuem no máximo 
3 anos de empresa.

Esse turnover favorece os incidentes com avarias, 
uma vez que os colaboradores detêm o conhecimento 
das rotinas de trabalho, sabem o que a empresa pro-
duz ou quais serviços ela presta e, após algum tempo 
na cooperativa, esses profi ssionais passam a dominar 
as atividades e a desempenhá-las sem maiores proble-
mas; porém a rotatividade faz com que toda vez que 

uma pessoa saia, outra seja treinada no setor e até que 
alcance o domínio das atividades, é passível de come-
ter erros que podem provocar avarias.

Sobre o grau de instrução dos colaboradores, no 
Gráfi co 1 observa-se que 61% possuem um nível de co-
nhecimento de Ensino Médio, seja ele concluído ou não, 
20% possuem apenas Ensino Fundamental e outros 19% 
cursam ou concluíram o Ensino Superior. Apesar das exi-
gências atuais do mercado devido à globalização e às 
inovações tecnológicas advindas do uso do computador 
e equipamentos com soluções tecnológicas, os colabo-
radores conseguem se adequar, acompanhar esta evo-
lução e realizar suas atividades diárias sem difi culdade.

Gráfi co 1 – Escolaridade

Diante das respostas obtidas por meio de um ques-
tionário contendo 10 perguntas abertas com a fi nalida-
de de fazer um diagnóstico da atual situação em que 
se encontra o espaço físico da expedição e a política 
de redução de produtos com avarias, foi preciso levar 
em consideração que a empresa trabalha com produtos 
bastante frágeis, como iogurtes, ou ainda com variação 
de peso, caixas de 1 quilo até caixas de 33 quilos. 

Conforme relato nas visitas técnicas efetuadas, foi 
observado que a cooperativa possui locais adequados 
para receber e armazenar qualquer tipo de produtos, 
tais como: congelados, resfriados e secos, porém o es-

Tabela 4 – Idade dos colaboradores

IDADE
18-20
21-25
26-30
31-35
36-40

41 ou mais
TOTAL

QUANTIDADE
4
12
17
8
6
6
53

%
8%
23%
32%
15%
11%
11%

100%

Tabela 3 – Distribuição de colaboradores do setor por sexo

SEXO
MASCULINO
FEMININO

TOTAL

ENTREVISTADOS
79%
21%

100,00%

TOTAL
NO SETOR

167
45

212

TOTAL
NO SETOR

25%
24%

ENTREVISTADO
42
11
53

Tabela 5 – Tempo de empresa dos funcionários da expedição

TEMPO DE EMPRESA
Menos de 1 ano
De 1 a 3 anos
De 4 a 6 anos

De 7 a 10 anos
Acima de 10 anos

TOTAL

QUADRO
4
26
11
7
5

53

%
8%
49%
21%
13%
9%

100,00%

Ensino médio completo

Superior incompleto

Superior completo

Ensino fundamental incompleto

Ensino fundamental completo

Ensino médio incompleto 42%

19%

9%

6%

13%

11%
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paço físico encontra-se pequeno para atender a toda a 
sua necessidade. Foi também observado que a Frime-
sa possui equipamentos de movimentação necessária 
para dar apoio no carregamento/descarregamento dos 
produtos para distribuição, assim como o número de 
pessoal está na capacidade máxima que a planta pode 
absorver.

As mesmas perguntas foram feitas aos entrevistados 
e as respostas obtidas foram exatamente iguais, além 
de ainda ser colocado como contratempo a quantida-
de de itens da empresa, que demanda tempo para se-
paração e localização de cada um para carregamento, 
já que a Frimesa adota o modelo de carregamento por 
pedidos.

Quando perguntados se todos tinham informações de 
quanto representam as avarias do setor, as respostas fo-
ram na maioria negativas, conforme gráfi co a seguir:

Gráfi co 2 – Conhecimento sobre avarias totais do setor

A pesquisa demonstrou que, embora seja uma pre-
ocupação da liderança da expedição, a redução e o 
controle de avarias, não há disseminação dessas infor-
mações, que fi cam “presas” ao alto escalão do setor. 
Os colaboradores são cobrados por avarias, porém no 
dia a dia não recebem o feedback. Segundo os dados 
levantados, apenas 11 pessoas afi rmaram ter conheci-

mento do número total das avarias, porém todos se di-
zem preocupados com elas e que são cobrados quando 
as ocasionam.

A pesquisa ainda perguntou o que ocasiona as ava-
rias dos produtos no setor. Entre as diversas respostas, 
várias colocaram falta de atenção com os produtos, co-
branças por agilidade, cansaço físico devido à exten-
sa jornada de trabalho (horas extras diárias), falhas de 
equipamentos, desatenção no manuseio de caixas que 
colocam produtos mais frágeis sob produtos pesados, 
paletes recebidos da indústria com pouco stretch ou tor-
tos e ainda brincadeiras durante o trabalho. 

Mesmo reconhecendo que as avarias acontecem por 
falhas operacionais, ninguém acredita que há intenção 
por parte dos funcionários em causá-las e que as ava-
rias que acontecem fazem parte da desatenção no fl uxo 
do trabalho.

Por último, foi perguntado quais medidas poderiam 
ser tomadas para a redução de avarias na expedição, 
de maneira a fazer com que os colaboradores pensem 
sobre as causas de avarias e, mesmo inconscientemen-
te, trabalhem essas medidas que descreveram como 
importantes. As principais respostas estão a seguir:

• Conscientização dos funcionários.

• Atenção na execução das tarefas.

• Treinamento sobre movimentação de material.

• Não recebimento de produtos da indústria que apre-
sentem avarias.

• Não recebimento da indústria de paletes tortos ou sem 
stretch.

• Manutenção preventiva dos equipamentos de trans-
porte de materiais.

• Melhora do layout do setor.

• Maior participação dos líderes na questão de correção 
de erros.

Não tem conhecimento

Tem conhecimento

21%

79%
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5. Recomendações

Fundamentando-se nos resultados analisados an-
teriormente, recomenda-se que a Frimesa, no setor de 
expedição de Medianeira, implante o seguinte plano de 
ação para tentar solucionar ou pelo menos, reduzir os 
problemas de ocorrências com avarias de mercadorias:

1. Treinamento a todos os funcionários do CD e 
aos que forem admitidos.

2. Realização de reuniões mensais com a finalida-
de de dar feedback, sanar dúvidas e resolver problemas 
pertinentes ao assunto.

3. Realização pela liderança de levantamentos di-
ários das avarias e suas causas, tomando ação preven-
tiva para evitar novos casos.

4. Reestruturação de todos os processos e layout 
do setor, além de criar um manual de treinamento e pro-
cedimento operacional das atividades, com o intuito de 
reduzir avarias sem afetar o tempo de expedição.

5. Criação de uma comissão de avarias, avalian-
do causas, consequências, formas e metodologias para 
sua redução.

6. Criação do Programa Avaria Zero, estabelecen-
do-se metas de avarias (R$/kg), com incentivo financei-
ro distribuído igualmente entre todos os colaboradores 
todas as vezes que as metas sejam atingidas.

7. Conscientização frequente dos funcionários do 
CD sobre a importância do correto manuseio das mer-
cadorias.

6. Conclusão

No decorrer deste trabalho, buscou-se descrever as 
deficiências que a empresa apresenta no processo lo-
gístico de carregamento e armazenagem de produtos 

no setor de expedição de Medianeira, que vem gerando 
algum tipo de perda para a cooperativa. Constatou-se 
que, mesmo tratando-se de uma organização com sis-
tema e processos de logística definidos, ainda há um 
número significativo de avarias e que tanto os fluxos dos 
materiais como os processos podem ser alterados em 
busca da eficiência. 

O setor na verdade é o centro de distribuição da Fri-
mesa, com movimentação de 36 milhões de toneladas e 
perdas com avarias mensais de 30 mil reais, percentual 
de 0,024% de perdas se comparado com o estoque mo-
vimentado no mês, sendo que ocorrem avarias desde o 
recebimento da indústria, passando pela desatenção na 
movimentação de armazenar e expedir.

Com base no que foi exposto no trabalho, por meio 
de entrevistas e análise do setor, relata-se que os ob-
jetivos geral e específicos foram alcançados e, como 
sugestão para auxílio na diminuição dessas despesas, 
foram apresentadas algumas recomendações para a 
Frimesa, as quais possibilitarão reduzir consideravel-
mente a quantidade de ocorrências de perda de mer-
cadorias.
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Resumo
O objetivo deste artigo é verificar se é possível eco-

nomizar dinheiro com a implantação da primarização de 
mão de obra nas atividades de manutenção industrial, 
especificamente na área de soldas, na Frimesa Coope-
rativa Central, situada em Medianeira, PR. A pesquisa 
foi realizada por meio de análises de gastos com os 
diferentes métodos, utilizando-se de um comparativo 
entre os custos da terceirização e da primarização. Os 
resultados da pesquisa evidenciaram que a contratação 
da mão de obra direta é mais econômica que a terceiri-
zada e que, além dessa economia, traz alguns benefí-
cios que são considerados de grande importância para 
a cooperativa.
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1. Introdução

O presente artigo reflete sobre  perspectivas do tra-

balho desenvolvido na área de manutenção na Frimesa 

Cooperativa Central, no município de Medianeira/Para-

ná, apresentando sugestão de economia para outras 

áreas.

A Frimesa é uma cooperativa central que absorve a 

matéria-prima de outras cinco cooperativas singulares, 

que são Copagril, Lar, C.Vale, Copacol e Primato. Ou 

seja, ela não possui produtores integrados, e sim coo-

perativas filiadas, as quais possuem produtores que for-

necem matéria-prima para a Central para a produção de 

produtos de carne suína e lácteos.

A cooperativa, fundada em 1977, situa-se no Oeste 

paranaense, onde existe forte incentivo à agroindústria 

e o cooperativismo opera em grande escala no ramo de 

suínos, leite e frango. No decorrer de seu desenvolvi-

mento, a Frimesa avançou na industrialização de carne 

suína e leite, primando pela diversificação e inovação 

de produtos.

No entanto, não podemos deixar de mencionar que o 

cooperativismo abarca várias áreas como saúde, crédi-

to, transporte, entre outros, além do ramo agropecuário, 

ao qual pertencem as cooperativas mencionadas.

Os precursores do cooperativismo foram tecelões 

de Rochdale, na Inglaterra, constituindo uma socieda-

de na área de consumo, em 1844, reconhecida pela 

Aliança Cooperativa Internacional como primeira so-

ciedade cooperativa. O cooperativismo lançou suas 

primeiras iniciativas no Brasil pouco tempo depois que 

o movimento surgiu no mundo, sendo formalizada em 

Minas Gerais a Sociedade Cooperativa Econômica dos 

Funcionários Públicos de Ouro Preto, em 1889. Esta co-

operativa oferecia produtos diversificados dos mais varia-

dos gêneros, desde alimentos até créditos e residência. 

No início do movimento, muitas cooperativas eram 

formadas por funcionários públicos, militares, profissio-

nais liberais e operários, que juntos buscavam atender 

melhor às necessidades. Outras estavam vinculadas a 

empresas, as quais estimulavam a cooperação entre 

os funcionários, principalmente no Estado de São Pau-

lo (BRASIL, 2006).

Ainda no século XIX, o cooperativismo chegou ao 

Rio Grande do Sul, mais especificamente na região de 

Veranópolis, em 1892. Foi a partir desse momento que 

o segmento ganhou força e desenvolveu-se no Sul do 

país, estimulado tanto por imigrantes europeus como 

asiáticos. O movimento ganhou impulso no Brasil em 

1910, quando incentivado pelo governo do estado de 

Minas Gerais para a organização da produção e comer-

cialização do café. 

O ramo cooperativista mais antigo e ainda em funcio-

namento no Brasil é o ramo de crédito (BRASIL, 2006). 

Este foi idealizado em 1902 na cidade de Nova Petrópolis 

no Rio Grande do Sul, pelo padre jesuíta suíço Theodor 

Amstad, que era conhecedor do sistema cooperativo eu-

ropeu. Essa organização ficou conhecida como Socieda-

de Cooperativa Caixa de Economia e Empréstimos. Tal 

organização, em 1992, tornou-se Sicredi Pioneira, inte-

grando o Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi). 

Além disso, o sistema cooperativo brasileiro teve 

grande interferência de imigrantes europeus, principal-
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mente pelo que foi chamado de “modelo alemão” (BRA-

SIL, 2006). 

O cooperativismo brasileiro é pleno de diversida-

des. O mosaico de raças e de culturas formado nesse 

país de dimensões continentais impõe uma mescla de 

estágios de desenvolvimento econômico. E o coope-

rativismo não foge à regra. Enquanto o Sul e o Sudes-

te são potências cooperativas de dar inveja até aos 

países desenvolvidos, o Norte e o Nordeste pedem 

atenção especial do governo para evoluir. (…) Nos 13 

ramos do cooperativismo brasileiro são encontrados 

incontáveis exemplos de impulso à economia das co-

munidades, de aproveitamento das vocações locais e 

de superação de crises econômicas ou de problemas 

climáticos (BRASIL, 2006).

Quando se pensa em cooperativismo paranaense, 

para Serra (1995) há algumas entidades que evoluíram 

para grandes empresas comerciais e industriais e que se 

mantêm até hoje, implantadas por imigrantes italianos, 

alemães, poloneses e holandeses. Entre os ramos ex-

plorados estão os granjeiros, fomentados por imigrantes 

italianos e alemães, e os produtores de trigo e leite, em 

sua maioria italianos, alemães, poloneses e holandeses.

Segundo o autor, houve grandes incentivadores do 

cooperativismo no Paraná no início do século XX. Entre 

eles, encontram-se o ucraniano Valentin Cuts, que entre 

1918 e 1930 fundou 14 cooperativas no Paraná. Tinha 

como objetivo atender às necessidades dos imigrantes 

ucranianos onde se fixavam. Outro incentivador entre os 

agricultores foi o padre Teodoro Drapienski, que em 1920 

fundou a Sociedade Cooperativa de Comércio União La-

voura de Sant’Ana, no município de Cruz Machado.

Para Serra, as cooperativas constituídas no Paraná 

por agricultores imigrantes foram muito importantes na 

função de fixar o homem à terra e facilitar a sua adap-

tação cultural e socioeconômica dentro do contexto das 

colônias agrícolas, o que em um segundo momento, fa-

cilitou a participação deles como produtores agrícolas 

no sistema econômico dominante. 

O autor supracitado menciona algumas cooperativas 

agropecuárias e suas antigas colônias no estado do Pa-

raná, como Carambeí e Castrolanda, em Castro; Capal 

em Arapoti – todas colônias holandesas. Ainda cita que 

existem outras de origem alemã, como Witmarsum, em 

Palmeira; polonesa e italiana. Entre os produtos desen-

volvidos estão a erva-mate, o café e o leite. Serra discor-

re que o café teve seu grande desenvolvimento no Norte 

paranaense, nas regiões próximas a Londrina e Maringá. 

Após essa explanação sobre o desenvolvimento e 

a importância do cooperativismo no Brasil, a seguir é 

explicada a proposta do artigo em questão.

Diante da necessidade de obtenção de competiti-

vidade para alcance dos objetivos das organizações, 

torna-se necessário que elas estejam sempre inovando, 

o que muitas vezes implica em modificar processos pro-

dutivos, controle operacional e estrutura funcional, bus-

cando sempre atingir mais produtividade e aumentar a 

lucratividade.

Para atingir tal objetivo, muitas empresas se utili-

zam da terceirização de mão de obra, que Amaro Neto 

(1995) define como a transferência de atividades que 

não se referem à atividade principal para terceiros, po-
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dendo dessa forma direcionar suas energias para o que 

constitui sua atividade principal. 

Segundo Pagnoncelli (1993, p. 22), a terceirização 

surgiu na década de 1950 após a Segunda Guerra Mun-

dial, sendo os americanos os pioneiros em sua utilização, 

pois, devido à escassez de mão de obra, passaram a 

contratar atividades consideradas como não essenciais. 

No Brasil, o processo de terceirização tem crescido rapi-

damente, justificando-se principalmente pela dedicação 

das empresas para com a sua atividade fim, deixando 

para as terceiras as atividades secundárias, uma vez que 

os encargos trabalhistas são de alto valor em uma con-

tratação direta somado ao custo empresarial.

É importante salientar que adotar a terceirização 

pode causar prejuízos, se não for realizado um estudo 

detalhado da organização, da atividade a ser terceiri-

zada e da empresa a ser contratada. A falta de treina-

mento e qualificação de pessoal, ausência de vínculo e 

comprometimento profissional, rotatividade e a perda de 

direitos sociais e trabalhistas são os grandes vilões da 

terceirização e muitas vezes levam as organizações a 

repensarem o sistema utilizado.

Por apresentar tais onerações, a primarização sur-

giu para atender a tal necessidade, que nada mais é 

do que resgatar perdas causadas por uma terceiriza-

ção implementada sem uma análise e um planejamento 

adequado, trazendo novamente a contratação de forma 

direta, verticalizando o processo produtivo, ou seja, pri-

marizando o que estava na mão de outras pessoas.

Todavia, em um cenário de crescente competição, a 

decisão de terceirizar ou primarizar  tornou-se um gran-

de desafio. Nesse sentido, o presente artigo tem como 

objetivo geral, por meio dos resultados encontrados em 

um estudo realizado, verificar a possibilidade de econo-

mizar dinheiro no processo de implantação da primari-

zação da mão de obra nas atividades de manutenção 

industrial, especificamente na área de soldas, na Frime-

sa Cooperativa Central, situada em Medianeira, PR. 

Para tanto, será necessário determinar o valor gasto 

atualmente pela cooperativa com a mão de obra terceiri-

zada e qual será o valor equivalente com a mão de obra 

primarizada, realizando um comparativo entre os dois 

métodos, relacionando os custos entre ambos.

2. Referencial teórico

2.1 Terceirização

A palavra “terceirização” tem sua origem em uma pa-

lavra já existente na língua portuguesa, que é “terceiro”, 

compreendida como “intermediário” (DELGADO, G. N., 

2003, p. 56). Ele esclarece que não se trata de terceiro, 

como o entendido no sentido jurídico, que é aquele estra-

nho a certa relação jurídica entre duas ou mais partes. O 

neologismo foi construído pela área de administração de 

empresas, fora da cultura do Direito, visando enfatizar a 

descentralização empresarial de atividades para outrem, 

um terceiro à empresa (DELGADO, M. G., 2004, p.44).

Oliveira (2014) conceitua a terceirização da seguinte 

forma:

A terceirização tem múltiplas e variadas definições. 

Para alguns conformados com o fenômeno, apontam 

para sua disseminação, e afirmam que a terceirização 

é a horizontalização da atividade econômica, segun-
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do a qual muitas grandes empresas estão transferindo 

para outras uma parte das funções até então por elas 

diretamente exercidas, concentrando-se, progressi-

vamente, em rol de atividades cada vez mais restrito 

(OLIVEIRA, 2014).

Ainda nesse sentido, Robortella (1999, p.101) afirma 

que a terceirização permite a dedicação e o empenho 

da empresa em seu foco ou objetivo final, provocando 

um desmonte da estrutura organizacional clássica, que 

concebia as organizações como uma entidade autossu-

ficiente, autárquica, que se responsabilizava por todas, 

ou quase todas, as fases do processo produtivo. Em 

verdade, ela se movimenta no sentido da desconcentra-

ção produtiva, sendo o fornecimento de serviços busca-

do fora da empresa, em mãos de terceiros.

Segundo Martins (1996, p. 47), pode-se classificar 

as áreas de terceirização como: a) atividades acessó-

rias: limpeza, alimentação, transporte de funcionários, 

vigilância; b) atividades meio: departamento de pessoal, 

manutenção de máquinas, contabilidade; e c) atividades 

fim: produção, vendas, transporte de produtos.

Apesar da grande aceitação e implantação de servi-

ços terceirizados, a terceirização não está regulamenta-

da por norma específica. As hipóteses de terceirização 

lícitas permitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro 

encontram-se previstas somente na Súmula n° 331, do 

TST (revisão do Enunciado n° 256, do TST), nos seguin-

tes termos:

 

I – A contratação de trabalhadores por empresa 

interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente 

com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho 

temporário (lei 6.019, de 03.01.1974). 

II – A contratação irregular de trabalhador, mediante 

empresa interposta, não gera vínculo de emprego com 

os órgãos da administração pública direta, indireta ou 

fundacional (art. 37, II, da CF/1988). 

III – Não forma vínculo de emprego com o tomador 

a contratação de serviços de vigilância (lei 7.102, de 

20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como 

a de serviços especializados ligados à atividade meio 

do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a 

subordinação direta. 

IV – O inadimplemento das obrigações trabalhistas, 

por parte do empregador, implica a responsabilidade 

subsidiária do tomador de serviços, quanto àquelas 

obrigações, inclusive quanto aos órgãos da adminis-

tração direta, das autarquias, das fundações públicas, 

das empresas públicas e das sociedades de economia 

mista, desde que hajam participado da relação proces-

sual e constem também do título executivo judicial (art. 

71 da Lei 8.666, de 21.06.1993).

É importante alertar que, se o pressuposto técnico 

da ideia de “terceirização” é a especialização dos ser-

viços, em nome da qualidade, para atendimento dessa 

característica de tal modelo produtivo, é essencial que 

a empresa prestadora tenha uma atividade empresa-

rial própria sendo, portanto, especializada no serviço 

que se propõe a prestar. Assim, não há como admitir a 

figura daquela empresa terceirizante que contrata mão 

de obra barata e desqualificada e a oferece às empre-

sas que estão objetivando reduzir custos, por meio 
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da demissão de seus empregados efetivos (MAIOR, 

2005, p.10).

É de suma importância nesse sentido efetuar uma 

análise no âmbito empresarial da prestadora de serviços 

(principalmente no que diz respeito à sua especialização e 

idoneidade econômica), a fim de se evitar a concretização 

de fraude no processo terceirizante, com consequências 

desastrosas à parte hipossuficiente (trabalhador). 

Salienta-se que, sendo o trabalho terceirizado exe-

cutado em favor do tomador, a ele se impõe o dever 

de zelar pelo cumprimento das obrigações trabalhistas 

dos empregados terceirizados. Dessa forma, é prudente 

que exija da prestadora de serviços os comprovantes 

de pagamento das parcelas trabalhistas e fiscais devi-

das aos empregados, visando, assim, resguardar-se de 

problemas futuros, visto que o tomador possui a respon-

sabilidade subsidiária e, caso tais parcelas não sejam 

adimplidas pela empresa prestadora de serviços, cabe-

rá à tomadora esse ônus, pois se fundamenta na pre-

sunção de culpa in vigilando ou in eligendo do tomador.

Além dessas hipóteses, pode ocorrer o reconheci-

mento do vínculo de emprego quando ficar caracteriza-

da a subordinação jurídica e a pessoalidade entre os 

trabalhadores e o tomador de serviço, mesmo diante 

das situações autorizadas pelo verbete jurisprudencial 

para o processo terceirizante.

Como se pode notar, o processo terceirizante implica 

em inúmeras vantagens e desvantagens, dependendo 

de sob qual aspecto se analisa o fenômeno. Geralmen-

te, dada a flexibilidade do Direito do Trabalho diante da 

terceirização, a longa listagem dos malefícios incidirá 

sobre os trabalhadores, parte hipossuficiente da relação 

empregatícia. 

Sendo assim, o processo terceirizante é instrumento 

hábil para o crescimento e desenvolvimento da econo-

mia, entretanto, necessita ser controlado, de forma a 

obedecer aos ditames legais, para não se instalar no 

ordenamento jurídico como forma de precarização dos 

direitos trabalhistas conquistados.

2.2 Primarização

Como já exposto, a terceirização não garante que 

os objetivos serão alcançados e, quando não se obtêm 

os resultados esperados, pode-se optar por reverter a 

terceirização, com a adoção de um processo inverso, a 

primarização. 

Desterceirização, outsourcing reverse e re-insour-

cing são termos utilizados para designar primarização, 

sendo esta definida como internalização dos serviços 

ou de empregados por uma organização. 

Domingues, Colombelli e Porto (2008) definem a pri-

marização como o processo inverso à terceirização, que 

ocorre quando as organizações encontram-se preocu-

padas com a qualidade, a satisfação do cliente e com os 

serviços obtidos com a contratação de terceiros.

Conforme observado, a primarização surgiu da ne-

cessidade de se resgatar perdas causadas por uma 

terceirização implementada sem uma análise precisa 

e sem um planejamento adequado. Segundo Giosa 

(2003, p. 72), o mesmo movimento capitalista que torna-

ra as empresas competitivas por meio da terceirização 

agora as aproxima da primarização.

De acordo com Druck (1999, p. 46), o primeiro e mais 

óbvio benefício da primarização é o controle total que 

uma organização alcança sobre a atividade, mantendo 
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a maioria do processo “dentro de casa”, o que oferece 

maior garantia de qualidade.

A primarização aparece também como uma forma 

de reverter problemas com a desqualificação da mão 

de obra terceirizada, acidentes do trabalho, absenteís-

mo, desarmonia entre obreiros no ambiente de trabalho, 

perda na produção por desmotivação, desperdício de 

materiais pela falta de comprometimento do trabalhador 

terceirizado, entre outros fatores que podem levar ao 

aumento de gastos pela empresa tomadora, e não à sua 

diminuição, como prevê a terceirização.

Porém, cabe ressaltar que, para reverter o proces-

so da terceirização, é importante analisar os custos e 

verificar se a primarização das atividades será realmen-

te mais benéfica do que manter a terceirização. Além 

disso, é preciso verificar se as organizações possuem 

capacidade de admitir empregados com melhor qualifi-

cação e capacitação, garantindo serviços e produtos de 

qualidade sem a necessidade da terceirização.

2.3 Manutenção

A busca pela excelência empresarial é um fruto do 

novo cenário de uma economia globalizada e altamen-

te competitiva, em que as mudanças ocorrem em altas 

velocidades. Nesse novo cenário, a manutenção, que 

anteriormente era um fator de custos e gastos supos-

tamente desnecessários, passou a ser atividade funda-

mental na produção, devendo atuar como um agente 

proativo. 

Segundo Mirshawka e Olmedo (1993, p. 15), a ma-

nutenção se define como um conjunto de ações que 

permite manter ou restabelecer um bem em um esta-

do especificado ou ainda como uma medida de garantir 

determinado serviço. Portanto, busca aumentar a dis-

ponibilidade de equipamentos, que é a relação entre o 

tempo em funcionamento e tempo total.

Nesse mesmo sentido, acreditam Kardec e Nascif 

(2009, p. 16) que a manutenção tem como missão ga-

rantir a confiabilidade e a disponibilidade da função dos 

equipamentos e instalações, de modo a poder atender 

a um processo de produção ou de serviço, com segu-

rança, preservação do meio ambiente e custos ade-

quados.

A manutenção deixou de ser uma atividade qualquer 

para se tornar uma autêntica ciência, diante da sofisti-

cação de máquinas, equipamentos e instalações cada 

vez mais envolvidas por sistemas com grau de comple-

xidade e exigências de qualidades crescentes. O alto 

valor dessas instalações destinadas a altos volumes de 

produção exige conhecimentos, métodos e sistemas de 

planejamento, controle e execução da manutenção tão 

ou mais eficientes que os próprios equipamentos.

Nas indústrias, as gerências de manutenção des-

pendem esforços para garantir a disponibilidade física 

dos equipamentos, a fim de acompanhar o ritmo da 

produção, mas para isso são necessários profissionais 

de manutenção qualificados, preparados, motivados e 

dispostos.

Portanto, é fato que o sucesso ou fracasso de uma 

empresa depende do trabalho  em equipe de seus co-

laboradores. E, no setor de manutenção, esse fator 

é mais do que crítico, tanto internamente entre seus 

membros quanto no relacionamento com a área de 

operação.
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3. Metodologia

Este estudo trata da Frimesa Cooperativa Central, 

situada em Medianeira, PR, setor de manutenção indus-

trial, especifi camente na área de soldas.

O setor de manutenção da Frimesa está dividido em 

4 ofi cinas: manutenção frigorífi ca, que é responsável 

pela manutenção dos equipamentos do setor de indus-

trializados; manutenção elétrica, que é responsável pela 

manutenção dos equipamentos do abate, desossa, ex-

pedição, além de também fi car responsável pelas ma-

nutenções das balanças e empilhadeiras; manutenção 

geral, responsável pelas áreas externas, sala de má-

quinas, caldeira, graxaria, prédio do administrativo, es-

tacionamento e subestação de entrada de energia elé-

trica; e setor de operações, que fi ca responsável pela 

manutenção mecânica da sala de máquinas, caldeira, 

poços e redes de alimentação de água e portas de câ-

meras frias. Ainda há o setor de manutenção civil, que 

fi ca responsável pela conservação do prédio de todas 

as áreas. 

Além de técnicos, mecânicos, eletricistas e enge-

nheiros, a equipe de manutenção também trabalha 

com estagiários, jovens aprendizes e programadores 

de manutenção, que auxiliam na programação e en-

cerramentos das ordens de serviço, cadastro de equi-

pamentos e demais processos administrativos dentro 

da área. 

A fi m de obter vantagens competitivas, torna-se ne-

cessário que as organizações passem a rever conceitos 

e a analisar qual método se torna mais vantajoso, a ter-

ceirização ou primarização da mão de obra nos setores 

de manutenção. Acreditando na importância de tal estu-

do, este trabalho tem como objetivo analisar qual o mé-

todo mais adequado de contratação de mão de obra nas 

atividades de manutenção industrial, especifi camente 

na área de soldas, na Frimesa Cooperativa Central, que 

atualmente é terceirizada.

4. Apresentação dos resultados

Conforme exposto, a Frimesa utiliza-se do método 

de terceirização para contratação de mão de obra na 

área de soldas. Para a demanda atual, utilizam-se 4 

(quatro) soldadores e 4 (quatro) auxiliares, sendo que 

o valor pago a esses trabalhadores é de R$ 27,00 por 

hora, independentemente da função, sendo que eles 

trabalham em torno de 193 horas por mês, que gera um 

valor repassado para a empresa contratada, como pode 

ser observado na tabela 1 a seguir.

Tabela 1 – Custo anual com mão de obra terceirizada

Soldadores

Auxiliares

Pessoas

4

4

R$ / hora

R$ 27,00

R$ 27,00

Horas / mês

193

193

Custo mensal

R$ 20.844,00

R$ 20.844,00

Custo ano

R$ 250.128,00

R$ 250.128,00

TOTAL R$ 500.256,00

Fonte: Dados da Assessoria de Programas Sociais Sicredi Rio Paraná PR/SP
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Conforme demonstra a Tabela 1, a Frimesa Coopera-

tiva Central tem como despesa com mão de obra terceiri-

zada no setor manutenção, área de soldas, o montante de 

R$ 41.688,00 ao mês, totalizando R$ 500.256,00 ao ano.

Para calcular qual será o gasto com a adoção do mé-

todo de primarização, vários fatores foram analisados, 

visto que o custo com todos os ônus trabalhistas passa 

a ser da empresa contratante, como o décimo terceiro 

salário, férias, vale-transporte, vale-alimentação, segu-

ro de vida, entre outros. Por esse motivo, é necessário 

somar esses valores ao montante gasto na contratação.

Considera-se que, com a adoção da primarização, 

torna-se necessária a contratação de 5 soldadores, 

não mais 4, como é com a terceirização, devido à ne-

cessidade da cobertura de férias tanto dos soldadores 

quanto dos auxiliares, uma vez que será contratado um 

soldador, em vez de um auxiliar, para não se correr o 

risco de uma equiparação de função, considerando que 

cobrirá férias de auxiliares e soldadores.

Para a estimativa de cálculo da contratação direta, é 

necessário se balizar no salário pago a essa categoria 

de profi ssionais, que, conforme pesquisa realizada é de 

R$ 2.200,00 para os soldadores e de R$ 1.350,00 para 

os auxiliares. Os encargos da contratação de um em-

pregado são aproximadamente de 76,32% do valor do 

salário dele, como se evidencia na Tabela 2, a seguir.

Como relatado, apesar do salário dos colaboradores 

corresponder a um valor, a empresa acaba tendo que 

arcar com vários encargos, ou seja, o salário do solda-

dor de R$ 2.200,00 custa para a empresa R$ 3.879,00, 

e do auxiliar de R$ 1.350,00 custa R$ 2.380,00, sendo 

então o custo mensal com esses empregados de R$ 

28.915,00, totalizando no ano R$ 375.895,00, já soman-

do o valor referente ao décimo terceiro salário.

 Além do décimo terceiro salário, é neces-

sário considerar o gasto com férias (Tabela 3), va-

le-alimentação (Tabela 4), vale-transporte (Tabela 

5) e seguro de vida (Tabela 6), que são obrigações 

do empregador, conforme determinação da CLT e 

de Convenção Coletiva de Trabalho, que somam 

uma quantia considerável, como se pode verificar 

a seguir.

Tabela 3 – Custo anual para contratação direta a título de férias Tabela 4-Custo anual para contratação direta a título de vale-alimentação

Tabela 2 – Custo anual para contratação direta levando em conta o salário

Soldadores

Auxiliares

Soldadores

Auxiliares

Soldadores

Auxiliares

Pessoas

5

4

Férias

R$ 733,00

R$ 450,00

Pessoas

5

4

Salário

R$ 2.200,00

R$ 1.350,00

Pessoas

5

4

Vale-alimentação

R$ 142,00

R$ 142,00

Encargos mensais (76,32%)

R$ 1.679,00

R$ 1.030,00

Encargos ano

R$ 559,00

R$ 343,00

Custo ano

R$ 6.460,00

R$ 3.172,00

TOTAL R$ 9.632,00

Custo ano

R$ 8.520,00

R$ 6.816,00

TOTAL R$ 15.336,00

Custo empresa

R$ 3.879,00

R$ 2.380,00

Custo empresa

R$ 19.385,00

R$ 9.520,00

Custo ano

R$ 252.135,00

R$ 123.760,00

TOTAL R$ 375.895,00
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Pode-se perceber, analisando a Tabela 3, que ao 

custo da primarização soma-se o referente às férias, 

que serão de R$ 9.632,00, considerando o terço do sa-

lário que é pago aos colaboradores referente a elas.

Somado a isso há o vale-alimentação, que de acordo 

com a Tabela 4 totaliza no ano o valor de R$ 15.336,00, 

sendo que a convenção coletiva adotada pela coopera-

tiva determina o pagamento de um bônus mensal de R$ 

142,00 a título de vale-alimentação, aos colaboradores 

que recebam até 5 salários mínimos.

Ainda, deve-se somar a esse montante o valor do 

vale-transporte e do seguro de vida; o primeiro, exem-

plifi cado na Tabela 5, equivale a R$ 5.112,00, conside-

rando que os trabalhadores residam na cidade de Me-

dianeira e que utilizam o transporte público regular, não 

olvidando que o colaborador contribui com até 3% do 

seu salário-base e o restante do valor é subsidiado pela 

cooperativa. Com relação ao seguro de vida, represen-

tado pela Tabela 6, o valor anual seria de R$ 324,00, 

considerando que a cooperativa paga o valor de R$ 

3,00 por pessoa mensalmente.

Sendo assim, com as obrigações legais seria pago 

o montante de R$ 30.404,00, resultado das somas das 

tabelas analisadas.

Há ainda os gastos com os benefícios que são forne-

cidos pela cooperativa aos colaboradores, como forma de 

incentivo. São eles: a coparticipação em plano de saúde 

Unimed e o bônus assiduidade, que é pago a quem não 

possui faltas, além de outros benefícios entregues em forma 

de “presente” ao longo do ano e a Participação nos Lucros e 

Resultados (PLR) ao fi nal de cada exercício, quando ocorre 

o atingimento das metas/resultados da cooperativa.

Os gastos com plano de saúde são exemplifi camos 

na Tabela 7.

Tabela 6 – Custo anual para contratação direta a título de seguro de vida

Tabela 5 – Custo anual para contratação direta a título de vale-transporte

Soldadores

Auxiliares

Soldadores

Auxiliares

Vale-transporte

R$ 2,55

R$ 2,55

Pessoas

5

4

Pessoas

5

4

Vale mês

40

40

Seguro de vida

R$ 3,00

R$ 3,00

Total ano

R$ 6.120,00

R$ 4.896,00

Custo ano

R$ 180,00

R$ 144,00

TOTAL R$ 324,00

Total ano colaborador

R$ 3.960,00

R$ 1.944,00

Total ano Frimesa

R$ 2.160,00

R$ 2.952,00

TOTAL R$ 5.112,00

Tabela 7 – Custo com plano de saúde coparticipativo

Soldadores

Auxiliares

Pessoas

5

4

Unimed
Auxílio

Frimesa mês

R$ 125,00

R$ 68,00

Auxílio
Frimesa ano

R$ 1.500,00

R$ 816,00

TOTAL R$ 2.316,00
Obs.: valores de auxílio baseados nas médias de idade entre 19 a 38 anos para quarto coletivo.
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A Tabela 8 demonstrou que o valor gasto com bô-

nus assiduidade será de no máximo R$ 18.662,00, 

considerando que durante o ano os colaboradores não 

terão nenhuma falta, mas caso elas ocorram, esse va-

lor será menor.

Com a primarização, a cooperativa economizará 

com o valor referente à alimentação fornecida no re-

feitório, considerando que, para os terceirizados, é 

fornecida a alimentação sem nenhuma contrapartida 

dos trabalhadores, o que não ocorre com a mão de 

obra direta, pois os colaboradores pagam o referen-

te a R$ 0,50 por refeição, conforme demonstrado na 

Tabela 9.

Nesse sentido, os valores da Tabela 9 são apresen-

tados como valores negativos, pois será um valor de 

contraprestação do colaborador para com a coopera-

tiva. Foram considerados no cálculo 22 refeições por 

mês, o que defi niu o montante de R$ 1.188,00.

Conclui-se então com os valores apresentados que 

a adoção da primarização pela cooperativa terá os se-

guintes gastos: com salários e décimo terceiro de R$ 

375.895,00; mais o gasto com férias, vale-transporte, 

vale-alimentação e seguro de vida de R$ 30.404,00; 

não esquecendo do valor com os benefícios fornecidos, 

que podem chegar a somar R$ 20.978,00. Então, dessa 

soma diminui-se a contraprestação que a cooperativa 

receberá do empregado referente à alimentação, que 

totaliza R$ 1.188,00; sendo assim o valor gasto com a 

primarização de mão de obra na área de soldas na Fri-

mesa Cooperativa Central será de R$ 426.089,00. Os 

dados mencionados estão apresentados na Tabela 10:

Para levantamento dos custos apresentados na Ta-

bela 7, foi considerado que os colaboradores que serão 

contratados, caso haja a primarização, terão em média 

a idade de 19 a 38 anos e utilizarão o plano com quarto 

coletivo, visto que o valor do mesmo leva em conta a 

faixa salarial, a idade e o tipo de acomodação. Nesse 

sentido, considerou-se a participação da cooperativa 

para com os soldadores de R$ 125,00 mensais e de R$ 

68,00 para os auxiliares, dessa forma com o plano de 

saúde soma R$ 2.316,00. 

Cabe ressaltar que o plano de saúde é opcional e 

que nem todos os colaboradores aderem a ele, ou seja, 

o custo com o plano de saúde pode ser menor se alguns 

dos colaboradores não aderirem. 

Com relação ao bônus assiduidade, foram obtidos os 

valores demonstrados na Tabela 8.

Tabela 8 – Custo com o bônus assiduidade

Soldadores

Auxiliares

Pessoas

5

4

Assiduidade

R$ 98,00

R$ 98,00

Custo ano

R$ 5.880,00

R$ 4.704,00

Encargos ano

R$ 4.488,00

R$ 3.590,00

Custo total

R$ 10.368,00

R$ 8.294,00

TOTAL R$ 18.662,00

Tabela 9 – Valor pago pelo colaborador referente à alimentação

Soldadores

Auxiliares

Pessoas

5

4

Alimentação

-R$ 0,50

-R$ 0,50

Custo Ano

-R$ 660,00

-R$ 528,00

-R$ 1.188,00
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5. Análise dos resultados

Atualmente, a Frimesa Cooperativa Central tem 

como despesa com a mão de obra terceirizada no se-

tor de manutenção, área de soldas, o montante de R$ 

500.256,00 ao ano.

Conforme o estudo realizado, com a adoção do mé-

todo de primarização, ou seja, a contratação de mão de 

obra direta, o custo será de R$ 426.089,00 ao ano, ou 

seja, uma economia de R$ 74.167,00. 

A relação desses valores é da ordem de 14,83% na 

redução de custos com mão de obra nas atividades de 

solda. Salienta-se ainda que o estudo foi feito de manei-

ra conservadora, considerando que, por exemplo, todos 

os colaboradores usarão vale-transporte, irão aderir ao 

plano de saúde e que nunca faltarão, fatos esses dife-

rente da realidade encontrada atualmente, o que torna 

ainda mais econômica a contratação direta de mão de 

obra, conforme estudo realizado.

 

6. Recomendações

Recomenda-se realizar o mesmo estudo nas unida-

des de Marechal Cândido Rondon (UFQ) e Matelândia 

(UFLM), para verifi car a viabilidade nessas unidades, 

não sendo pertinente realizar nas unidades de Capane-

ma e Aurora, pelo porte delas.

Recomenda-se também estudo para criação de uma 

seção específi ca de solda ligada à ofi cina de manuten-

ção geral, com o intuito de otimização do direcionamen-

to da mão de obra (possível diminuição de quadro).

7. Conclusão

O presente trabalho teve como objetivo o estudo de 

viabilidade econômica da primarização de mão de obra 

do setor de manutenção, área de soldas, da Frimesa 

Cooperativa Central, na cidade de Medianeira, PR, visto 

que até então é utilizada a terceirização na contratação 

de mão de obra.

O tema primarização apresenta-se como um grande 

desafi o para as empresas, pois é como se elas andas-

sem no contrapé do processo que teoricamente con-

tribui para um maior investimento na atividade fi m das 

organizações, a terceirização. 

No entanto, é incontroverso que, nas últimas déca-

das, a terceirização vem apresentando desvantagens, 

que quando de seu início não eram percebidas, princi-

Tabela 10 – Custo total de mão de obra primarizada

Custo Ano

R$ 375.895,00 

R$ 30.404,00

R$ 20.978,00

-  R$ 1.188,00

R$ 426.089,00

Itens

Salário e 13º salário

Vale-transporte, vale-alimentação, férias e seguro de vida

Unimed e assiduidade

Alimentação 

TOTAL
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palmente na esfera trabalhista. Isso pode ser percebi-

do agora, pois muitas vezes as empresas contratantes 

da mão de obra terceirizada entram no polo passivo 

de lides trabalhistas como responsáveis subsidiárias 

da ação e, com isso, tendo que arcar com as despe-

sas relacionadas à responsabilidade por acidentes de 

trabalho, custas trabalhistas, caracterização de vínculo 

empregatício, entre outros.

Outro aspecto a ser observado é que, por vezes, to-

ma-se o processo de terceirização como algo simples, 

que envolve somente a contratação de uma empresa 

que dispõe seus funcionários para prestarem serviços. 

Contudo, na prática diária, tal rotina vem se moldando 

de forma que se distancia da simplicidade, pois, além 

dos ônus apresentados, existem outros fatores, como 

a diferença do engajamento e o comprometimento com 

os valores e princípios da cooperativa em comparação 

com a mão de obra direta.

Por esse motivo, mostrou-se necessário o estudo de 

qual forma de contratação de mão de obra se torna mais 

vantajosa para a cooperativa, considerando seu cresci-

mento constante, principalmente na área estudada. 

Nesse contexto, o presente trabalho elucidou resul-

tados que apontaram para a primarização como a forma 

mais vantajosa no aspecto econômico, trazendo ainda 

alguns benefícios que se alinham à cultura organizacio-

nal da cooperativa. 

Com a adesão a tal processo, a Frimesa poderá in-

vestir em mais qualidade de serviço em um dos prin-

cipais campos de atuação da área de manutenção, a 

manutenção preventiva. 

Nesse sentido, fica comprovado que é viável a con-

tratação de mão de obra de forma direta, primarização, 

no setor de manutenção, área de soldas, da Frimesa 

Cooperativa Central, com uma economia de 14,83%, ou 

seja, R$ 74.167,00 anuais. 
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1. Introdução

O aquecimento do mercado e a crescente rotativida-
de de profissionais têm feito as empresas preocuparem-
-se diretamente com esse assunto, visto que há muito 
tempo essa questão distanciou-se das preocupações 
constantes das empresas, voltando hoje ao cenário de 
uma forma diferente, no qual as pessoas passaram a 
ser consideradas recursos essenciais para o crescimen-
to organizacional, e nessas mudanças a área de Recur-
sos Humanos está intimamente inserida.

Segundo Smaneoto e Binsfeld (2013), com o passar 
dos tempos as empresas vêm buscando mudar e am-
pliar a visão com relação à gestão de pessoas, visando 
a ações estratégicas com o objetivo de valorizar mais 
seus colaboradores. Nesse sentido, cada vez mais o 
mundo empresarial disputa bons profissionais e procura 
mantê-los na empresa; assim tem-se investido em uma 
política agressiva de retenção de mão de obra e talen-
tos presentes na empresa.

Nas organizações, as pessoas se destacam por ser 
o único elemento vivo e inteligente, pelo seu caráter 
eminentemente dinâmico e pelo seu incrível potencial 
de desenvolvimento. Assim, os processos de desenvol-
vimento de pessoas e organizacional representam in-
vestimentos efetuados nas pessoas pela organização 
(VASCONCELOS, 2010).

Nesse sentido, a importância de ter pessoas com-
prometidas no trabalho é bastante relevante para o su-
cesso de uma empresa. Não adianta o funcionário ter 
talento e competência se não possuir comprometimento 
com seu trabalho, com metas, objetivos, com as estraté-
gias e ainda com os resultados da empresa.

De acordo com Bastos e Borges-Andrade (2002), 
a maioria das pesquisas sobre comprometimento tem 
estabelecido relações entre pessoas, características 

de trabalho e políticas organizacionais com diferentes 
níveis de vínculo do trabalhador. Portanto, o êxito das 
mudanças pretendidas depende, em grande parte, da 
forma como as organizações lidam com o envolvimento 
do trabalhador mediante estratégias que assegurem o 
compartilhamento de valores, de objetivos e de políticas 
que garantam trocas equânimes entre as partes.

Dutra (2008) ressalta que os indivíduos que estabe-
lecem algum tipo de vínculo de trabalho com a empresa 
buscam a satisfação de novas necessidades, tais como 
maiores oportunidades de crescimento e desenvolvi-
mento pessoal e profissional, conservação da compe-
titividade profissional, entre outras, fazendo com que 
as organizações estejam preparadas para suprir essas 
necessidades.

De acordo com Smaneoto e Binsfeld (2013), é ne-
cessário proporcionar ao funcionário oportunidades 
para que ele esteja sempre motivado, a fim de que au-
tomaticamente ocorra seu desenvolvimento pessoal e 
profissional, resultando em condições satisfatórias no 
trabalho em todos os sentidos. Assim, o feedback é 
fundamental para a motivação e o resultado dos traba-
lhadores, pois eles necessitam saber como está o seu 
resultado no trabalho, bem como a percepção sobre seu 
comportamento.

Robbins (2009, p. 121) argumenta que a avaliação de 
desempenho exerce um papel importante na influência 
sobre a motivação dos trabalhadores. Assim, no contexto 
atual, as empresas cada vez mais estão voltadas para o 
seu corpo funcional, ou seja, as pessoas que dão vida 
à organização, que contribuem para a formação de um 
clima organizacional favorável, e que, consequentemen-
te, conduz a resultados positivos tanto para a empresa 
quanto ao colaborador. 

O objetivo deste trabalho é identificar oportunidades 
para reter mão de obra comprometida com os princípios, 
objetivos e missão da Cooperativa Agroindustrial Lar.
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Como objetivos específicos destacam-se:

• Apontar os motivos que fazem com que as pes-
soas permaneçam na cooperativa.

• Correlacionar à visão profissional das gerações 
presentes na cooperativa;

• Identificar oportunidades para que as novas 
gerações permaneçam e evoluam profissionalmente na 
empresa.

2. Referencial teórico

2.1 Tendências atuais para a área de Recursos 
Humanos

No ambiente atual empresarial, os fatores que es-
timulam as mudanças na administração de recursos 
humanos são os fatores internos e externos. Assim, na 
busca incessante pelas novas políticas da gestão de 
pessoas, a inovação tornou-se um dos fatores essen-
ciais para as organizações dos novos tempos, assim 
como conhecimentos práticos, teóricos, além de novas 
atitudes e habilidades decorrentes da introdução das 
inovações sócio-organizacionais, as quais vêm alte-
rando o perfil dos talentos humanos dentro da orga-
nização.

Segundo Sovienski e Stigar (2008, p. 53), a área de 
Recursos Humanos deixou de ser um mero departa-
mento de pessoal para se tornar o personagem principal 
de transformação dentro da organização. Se relembrar-
mos que, há algum tempo, o departamento de Recursos 
Humanos atuava de forma mecanicista, com uma visão 
do empregado relacionada à obediência, à execução da 
tarefa, e do chefe, ao controle centralizado, o que se 
tem visto nos dias de hoje é um cenário diferente, os 
empregados são chamados de colaboradores e os che-
fes, de gestores.

2.2 Mudanças e inovações na administração de 
Recursos Humanos

Na era da informação, aumentou a competitividade 
entre as empresas, tornando os processos mais impor-
tantes do que os órgãos que formam a organização. Em 
meio à explosão da inovação tecnológica e à sociedade 
em transformação, as organizações, para competir gra-
dativamente, dependem cada vez mais das habilidades 
e competências dos indivíduos. O conhecimento passou 
a ser o recurso mais importante e as pessoas, a principal 
base da excelência da nova organização, ou seja, ad-
ministrar com pessoas, transformando o conhecimento 
uma grande riqueza (CHIAVENATO, 2009, p. 11).

Assim, Wood Jr. (2000 apud Mildeberger, 2011) nos 
ensina que o tema “mudança na organização do traba-
lho” não é novo, mas ganhou contornos diferentes nos 
últimos anos. O aumento na instabilidade ambiental e, 
particularmente, o acirramento da competição colocou a 
questão da mudança como central para a sobrevivência 
das organizações. O foco passa a ser mudar para criar 
uma performance competitiva.

A área de Recursos Humanos muda de órgão exe-
cutor e operacional para equipe estratégica de consul-
toria interna. Gerentes executivos tornam-se líderes 
democráticos e incentivadores. As novas práticas de 
gestão de pessoas com relação à seleção, salários e 
treinamentos deixam de ser padronizadas e de ver as 
pessoas como meros recursos humanos, mas passam 
a considerar as diferenças individuais, aprimorando 
competências pessoais e buscando talentos, com o ob-
jetivo de manter a competitividade. O trabalho passa a 
ser uma atividade grupal. A abordagem cartesiana, com 
o conceito de trabalho dividido e especializado, passa 
por transformações, hoje se torna fundamental junção e 
integração para obter efeito sinergético e multiplicador. 
As pessoas trabalhando juntas desenvolvem melhor e 
ficam mais satisfeitas (CHIAVENATO, 2009, p. 72).
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2.3 Desenvolvimentos de pessoas

Chiavenato (2009) explica que o desenvolvimento 
de pessoas passa pelas etapas de transformar pessoas 
em talentos, para que por meio de suas competências 
agreguem valor à organização; transformar talentos 
em capital humano, dando apoio, liberdade, suporte, 
motivação, mais autonomia e responsabilidade, sendo 
a estrutura organizacional integrada e flexível, propor-
cionando uma cultura participativa e empreendedora; 
transformar capital humano em capital intelectual, capi-
tais intangíveis, mas que podem ser muito valorizados 
em transformar capital intelectual.

Portanto, França (2014) afirma que o desenvolvimen-
to é o processo de longo prazo para aperfeiçoar as capa-
cidades e motivações dos empregados a fim de torná-los 
futuros membros valiosos da organização. Por isso as 
organizações precisam se tornar corporativas e aplicar 
treinamentos eficazes, que tenham acompanhamento e 
avaliação do setor de Recursos Humanos para transfor-
má-los em resultados tangíveis para a organização.

2.4 Gestão de pessoas

Os avanços observados nos últimos anos têm leva-
do as empresas a buscarem novas formas de gestão, 
principalmente no foco de mudar e ampliar a visão com 
relação à gestão de pessoas, buscando ações mais es-
tratégicas com o intuito de valorizar mais seus colabo-
radores, pois sabem que as pessoas representam o su-
cesso ou fracasso de uma organização (SMANEOTO; 
BINSFELD, 2013).

A gestão de pessoas é a maneira pela qual uma em-
presa se organiza para gerenciar e orientar o compor-
tamento humano dentro do trabalho. Dessa forma, ela 
estrutura-se definindo os seus princípios, suas estraté-
gias, suas políticas e os processos de gestão. Além de 
que é por meio desses processos que a empresa pro-

grama as diretrizes e orienta os estilos de atuação dos 
seus gestores com os colaboradores (FLEURY, 2002).

Segundo Chiavenato (2004) uma grande parte da 
vida as pessoas passam trabalhando dentro das em-
presas a fim de atingir os seus objetivos pessoais e 
profissionais. Assim, dentro do processo de produção, 
para atingir as metas as organizações dependem dire-
tamente das pessoas, ou seja, sem elas, as empresas 
certamente não existiriam, pois uma depende da outra.

De acordo com Dutra (2008), os indivíduos que es-
tabelecem algum tipo de vínculo de trabalho com a em-
presa buscam a satisfação de novas necessidades, tais 
como maiores oportunidades de crescimento e desen-
volvimento pessoal e profissional, conservação da com-
petitividade profissional, entre outras, fazendo com que 
as organizações estejam preparadas para suprir essas 
necessidades.

Assim, em um sentido mais enfático da valorização 
na gestão de pessoas, Chiavenato (2004, p. 288) afirma 
que não basta remunerar as pessoas pelo seu tempo 
dedicado à organização. Isso é necessário, mas insu-
ficiente. É preciso incentivá-las continuamente a fazer 
o melhor possível, a ultrapassar o desempenho atual e 
alcançar metas e resultados desafiantes.

Um dos desafios mais exigentes a que as empre-
sas têm de responder é o de desenvolver as competên-
cias humanas internas, saber desenvolver as compe-
tências individuais. Para isso, não basta um acréscimo 
de formação, é preciso haver uma mudança de atitude 
no sentido do desenvolvimento de recursos humanos 
com maior grau de responsabilização, orientando não 
apenas para o cumprimento de objetivos e índices de 
desempenho, previamente negociados e ancorados 
na orientação estratégica da empresa, mas igualmen-
te com uma crescente autonomia e liberdade de ação, 
condições indispensáveis para o desenvolvimento de 
atos criativos (SANTOS, 2004).
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2.5 Comprometimento organizacional

O comprometimento organizacional definido por 
Rego e Souto (2004) é o estado psicológico que carac-
teriza a ligação do indivíduo à organização, tendo impli-
cações na sua decisão e devendo ser positivo e benéfi-
co para ambos. O comprometimento é o sentimento de 
fazer parte integrante para o sucesso da empresa, sen-
do gerado pelo fato de esta proporcionar diversos tipos 
de benefícios com treinamento, conciliação do trabalho 
com a família, participação nos lucros, seguro saúde, 
horários flexíveis, entre outros.

Para Müller et al (2005), os estudos sobre o com-
prometimento organizacional possuem um silogismo de 
que um grande grau de comprometimento dos colabo-
radores para a organização contribui para que as em-
presas alcancem seus objetivos, pois o sucesso empre-
sarial não é conquistado somente por único e sozinho 
comprometimento. Nesse sentido, o comprometimento 
organizacional faz com que as pessoas tenham uma 
atitude proativa diante dos objetivos da organização, 
possibilitando o alcance da eficiência.

2.6 Clima organizacional

Segundo Chiavenato (2003), clima organizacional 
envolve uma visão mais ampla e flexível da influên-
cia ambiental sobre a motivação. É a qualidade ou 
propriedade do ambiente organizacional que pode ser 
influenciada pelos membros da organização e influen-
cia no comportamento. O funcionário pode sentir-se 
bem ou não dentro da organização por fatores como 
a convivência com os outros, a estrutura física do am-
biente, etc.

Para Luz apud Moreira (2006), clima organizacional 
é o reflexo do estado de espírito ou do ânimo das pes-
soas que predomina em uma organização, em algum 
determinado período. É o resultado da cultura das orga-

nizações, dos aspectos positivos e negativos (conflitos) 
que ocorrerem dentro e fora delas.

Segundo Luz apud Bezerra (2011), o grau de satisfa-
ção dos funcionários de uma empresa está relacionado 
à atmosfera psicológica. Assim, quando o clima organi-
zacional é insatisfatório, podem ser percebidos certos 
conflitos tanto entre os colaboradores como entre chefia 
e subordinado, gerando prejuízos para a empresa. Um 
dos aspectos que se pode perceber em um clima orga-
nizacional insatisfatório é o alto índice de rotatividade 
dos funcionários.

Segundo Chiavenato (2004, p. 53)

o clima organizacional é favorável quando propor-

ciona satisfação das necessidades pessoais dos par-

ticipantes, produzindo elevação do moral interno. É 

desfavorável quando proporciona frustração daquelas 

necessidades.

Para Vieira e Vieira (2004), a organização competiti-
va se caracteriza pela capacidade de escolher adequa-
damente as pessoas em sua área de atuação profissio-
nal, mantendo-as satisfeitas ao longo do tempo.

Para corroborar, Barreni (2012) faz sua conclusão 
conforme dito pelos autores anteriormente de que uma 
organização competitiva tem que ter um sistema de se-
leção de funcionários criterioso, de modo que encami-
nhe o colaborador para as atividades que ele melhor de-
sempenha, para que trabalhe satisfeito e, assim, possa 
oferecer melhor rendimento.

Assim, de acordo com Chiavenato (2003, p. 31), um 
clima organizacional favorável depende de alguns fato-
res, como:

• Condições econômicas da empresa.

• Estrutura organizacional.

• Oportunidades de participação do pessoal.
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• Significado do trabalho.

• Escolha da equipe.

• Preparo e treinamento da equipe.

• Estilo da liderança.

• Avaliação de remuneração da equipe.

Palácios e Freitas (2006, p. 46) dizem que fatos ou 
eventos acontecidos na organização, como a negação 
de um incremento salarial, podem mudar ou afetar o cli-
ma organizacional, mas não devem ser considerados 
como componentes dele.

De acordo com Silva (2011, p. 48), a organização 
deve oferecer algo que determina uma satisfação para 
os funcionários, pois quando eles, por algum motivo, es-
tão desmotivados com a empresa buscam novas opor-
tunidades de trabalho no mercado que atendam às suas 
expectativas. Assim, um ambiente de trabalho estimu-
lante, que proporcione constantemente aprendizado e 
também ofereça oportunidades de crescimento profis-
sional, é um fator fundamental para reter talentos.

Segundo Davis et al. (2002, p. 10), considerar o com-
portamento organizacional é desenvolver os colaborado-
res em termos de realização e crescimento; assim, as 
organizações devem preocupar-se com os efeitos das 
atividades desenvolvidas sobre eles. O funcionamento 
organizacional depende da motivação, pois, mesmo com 
investimento em equipamentos e tecnologia, precisa-se 
de pessoas motivadas para colocar em prática. No entan-
to, o autor ainda  ressalta com o  fator pessoas, a dignida-
de humana, afirmando que estas devem ser tratadas de 
forma diferente dos outros fatores de produção.

2.7 Rotatividade de pessoas

A rotatividade de pessoas, também conhecida como 
turnover, está relacionada diretamente com a saída de 
funcionários de uma organização e, atualmente, requer 

a atenção especial dentro das empresas, sendo consi-
derado um aspecto importante da dinâmica organiza-
cional.

É preciso definir a rotatividade como a flutuação 
de pessoal entre uma organização e seu ambiente, ou 
seja, é o volume de pessoas que entram e que saem da 
organização. Assim, diversas são as razões para o des-
ligamento. As pessoas podem solicitar a sua demissão 
por estarem descontentes com alguma política da em-
presa, falta de motivação, não adaptação ao cargo ou a 
busca de uma colocação profissional (NASCIMENTO et 
al., 2012).

Sendo assim, a importância da avaliação da rotati-
vidade se estende para além da gestão da empresa, 
pois pode causar dificuldades não só para a organiza-
ção, que perde em nível financeiro, produtivo e de qua-
lidade, mas também para os próprios funcionários, pelo 
acúmulo de trabalho decorrente de demissão de outro 
funcionário do setor (MATEUS, 2010).

De acordo com Quegé (2008), a rotatividade de fun-
cionários é, sem dúvida, um elemento que demanda 
atenção constante por parte de qualquer líder de uma 
organização. Esteja ela em padrões elevados, normais 
ou baixos, a necessidade de entender a rotatividade 
acaba de se tornar um fator de competitividade em to-
dos os mercados, pois ela envolve a perda de capital in-
telectual, fuga de conhecimento e memória corporativa, 
riscos que envolvem a carteira de clientes e recursos 
financeiros diretos e indiretos, entre outros.

Nesse sentido, Pomi apud Dall’inha (2006) enfatiza 
que as práticas de RH têm uma grande contribuição 
para a rotatividade. E a rotatividade pode, por exemplo, 
influenciar em uma reformação da política de RH das 
organizações, podendo estar relacionada diretamente 
às funções, às atribuições de RH, como a deficiência 
nas contratações, a falta de conhecimento e encami-
nhamento quanto às insatisfações com as lideranças, 
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a falta de investimentos em T&D, a falta de um plano 
estratégico de identificação e retenção de talentos, en-
tre outros.

Para Abreu (2009), reter talentos significa manter 
aqueles que trazem melhores resultados e diminuir gas-
tos relacionados à rotatividade de profissionais na em-
presa. A saída de talentos para a organização se torna 
custosa, pois levam consigo toda a experiência e co-
nhecimento adquirido com o tempo.

Nesse sentido, Silva (2011) ressalta que, além de 
atrair e desenvolver os colaboradores, a organização 
deve preocupar-se também em retê-los, pois suas saídas 
refletem diretamente no tempo e nos recursos investidos 
nesse colaborador. Atrair e reter talentos são fundamen-
tais para a sobrevivência da organização, sendo a reten-
ção um desafio maior ainda.

2.8 Conflitos de gerações no mercado de trabalho

A reformulação do gerenciamento de pessoas nas 
organizações é um tema indiscutível nas corporações 
atuais. No entanto, Engelmann (2009) ressalta que o 
ambiente organizacional é a causa e o efeito das mu-
danças sociais que ocorreram nos dias de hoje.

Dentro do processo de globalização, é importante 
estudar como cada geração se destacou, identificando 
quais foram as influências que as constituíram. Dentre 
as quais destacamos três gerações: geração Baby Boo-
mers, geração X e geração Y.

Segundo Malafaia (2011), os baby boomers nasce-
ram entre os anos de 1946 a 1964 e as principais carac-
terísticas deles são valores como sucesso, realização, 
ambição, rejeição ao autoritarismo e lealdade à carrei-
ra. Já a geração X, por sua vez, é a que predomina no 
mercado na atualidade. Não se detém a padrões tão 
rígidos, apesar de certo conservadorismo em algumas 
questões. São filhos de pais separados, que trabalham 

fora. Para Lombardia et al., apud  Santos et al. (2011), 
trata-se de uma geração que presenciou a Guerra Fria, 
à queda do muro de Berlim, o surgimento da AIDS e as 
mudanças de conceitos. Viveram a expansão tecnoló-
gica e assistiram ao início da decadência de padrões 
sociais. Como profissionais, essa geração valoriza o 
trabalho e busca ascensão profissional, sendo indepen-
dente e autoconfiante.

Já a geração Y, segundo SANTOS, C. F. et al. 
(2011), não se assusta com as rápidas e constantes 
mudanças nos meios de comunicação. O computador, 
entendido como parte do conjunto de aparelhos do-
mésticos, é utilizado para aprendizado, comunicação, 
lazer, compras, trabalho, enfim, apenas como mais um 
aspecto da “vida digital”. Algumas características que 
mais se destacam nessa geração são: permanente co-
nexão com algum tipo de mídia; são flexíveis a mu-
danças e dão valor à diversidade; preocupam-se com 
questões sociais e acreditam nos direitos individuais; 
são mais criativos; são curiosos, alegres e colaborado-
res; formam redes para alcançar objetivos; priorizam o 
lado pessoal em relação às questões profissionais; são 
inovadores e gostam da mobilidade; são imediatistas, 
impacientes, autoorientados, decididos e voltados para 
resultados; não lidam bem com restrições, limitações e 
frustrações.

É importante identificar uma clara mudança na for-
ma como cada geração lida com o trabalho. Enquanto 
os baby boomers mantêm a lealdade à organização, 
valorizando mais a carreira, os membros da geração 
X já não se sacrificam tanto por seus empregadores, 
pois valorizam ainda mais o sucesso profissional e, 
por fim, a geração Y é focada em si mesma: a orga-
nização é um mero veículo para atingir o seu sucesso 
profissional, sendo bastante comum que troquem de 
organização para ir trabalhar na empresa concorrente 
(MALAFAIA, 2009).
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Tem-se observado que jovens vêm com uma ava-
lanche de ideias, expectativas e energia para ingressar 
no mercado de trabalho, provocando diversas mudan-
ças nas empresas e na forma de pensar as relações 
profissionais, querem contribuir para o negócio e pre-
cisam que o trabalho tenha um sentido na vida. Assim, 
para a organização manter o convívio entre várias ge-
rações pode ser muito rico, pois algumas delas pos-
suem os chamados baby boomers, além das outras 
gerações X e Y, e isso traz à empresa a possibilidade 
de somar saberes; e essa gestão deve contemplar um 
ambiente próximo, onde a comunicação seja aberta, 
fluida e direta, preservando a autonomia e valorizando 
o feedback (SMANEOTO e BINSFELD, 2013).

Atualmente, percebe-se que as gerações antigas têm 
a capacidade bem definida de pensar estrategicamen-
te, o que leva suas decisões a serem estatisticamente 
mais acertadas. Enquanto o jovem pode inovar cons-
tantemente, por meio das suas ideias, os profissionais 
das gerações anteriores viabilizam a inovação sem os 
prejuízos que estas podem causar por não terem sido 
concebidas de maneira estratégica. Percebe-se atual-
mente que muitos líderes das gerações baby boomers e 
X estão se tornando cada vez mais Y, devido ao cresci-
mento do volume de informações a serem consumidas 
diariamente (CARVALHO, 2012).

Nesse sentido, há uma diferenciação da maioria 
dos executivos de formação de épocas diferentes das 
de hoje, mas começam a esboçar um novo perfil de 
comportamento diante dessa nova realidade, envol-
vendo-se por livre vontade ou acabam sendo envol-
vidos. Portanto, a empresa do futuro se apresentará 
como aquela que será capaz de conciliar diferentes 
gerações em um mesmo ambiente de trabalho, ob-
tendo de cada profissional o que se tem de melhor 
e equilibrando os potencias individuais em um bem-
-estar coletivo.

3. Metodologia da pesquisa

3.1 Caracterização da pesquisa

A pesquisa foi realizada na empresa Cooperativa 
Agroindustrial Lar, na cidade de Medianeira, Paraná. 
Foram delimitados para o estudo os seguintes setores: 
Centro Administrativo, Logística de Transporte, Posto 
de Combustível, Unidade de Medianeira, Supermerca-
do Medianeira, Unidade Industrial de Ração.

3.2 Instrumento de coleta de dados

O estudo do caso aqui proposto contribuiu na elabo-
ração da pesquisa, sendo que é um método que pos-
sibilitou um estudo minucioso do tema escolhido e sua 
relação com o que ocorre na empresa.

Assim, a coleta de dados é informar como se pre-
tende obter dados necessários para a pesquisa. Nes-
sa parte, correlacionam-se os objetivos aos meios de 
alcançá-los, justificando a adequação de um e outro.

Para Gil (2009), o questionário é um conjunto de 
questões que são respondidas por escrito pelo pes-
quisado. Assim, é uma ferramenta a mais no auxílio do 
pesquisador em obter mais informações necessárias 
para atingir os objetivos propostos. A formulação de um 
questionário estruturado determinou a resposta dos co-
laboradores quanto ao estado de satisfação e compro-
metimento com a cooperativa.

A aplicação do questionário foi por sorteio de 10% do 
total de funcionários pertencentes a cada área dos seto-
res da Lar de Medianeira, sendo classificados por tem-
po de empresa, conforme as seguintes estratificações: 
menos de 2 anos na empresa, entre 2 a 5 anos, entre 
5 a 10 anos, entre 10 a 15 anos e acima de 15 anos. O 
questionário foi aplicado na própria empresa e optou-se 
pela técnica de questões fechadas (10), utilizando como 
respostas o grau de concordância com: Muito satisfeito, 
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Satisfeito, Indiferente, Pouco satisfeito. Os responden-
tes manifestaram o grau de concordância em relação a 
cada uma das questões conforme descritas abaixo:

1. Você se sente envolvido na missão e visão da Lar?

2. Você se sente valorizado/reconhecido pelo traba-
lho que realiza?

3. Como você se sente com relação aos critérios uti-
lizados para promoções internas?

4. Você acredita que pode evoluir profissionalmente 
na Lar?

5. Em termos de realização profissional com o traba-
lho que você executa, você se sente...

6. Como você sente que suas ideias e sugestões são 
ouvidas pela empresa?

7. Você acredita que a Lar torna você uma pessoa 
importante e fundamental no processo?

8.  Quanto à estabilidade de emprego, como você se 
sente.....

9.  Na sua visão, o relacionamento nas equipes de 
trabalho é....

10. Como você se sente fazendo parte do quadro de 
funcionários da Lar?

As questões abertas (3), com respostas livres de ex-
pressão, que estabeleceram a coleta de dados, foram 
iguais a todos os participantes da pesquisa.

1. O que fez você escolher a Lar para trabalhar?

2. O que faz você permanecer trabalhando na Lar? 

3. O que poderia fazer com que você deixasse a Lar?

A coleta de dados deu-se pelas respostas das ques-
tões aplicadas pelo questionário, onde pôde-se obter 
dos colaboradores a satisfação e o comprometimento 
com a cooperativa. As questões pertinentes ao formulá-
rio entregue foram elaboradas com o objetivo de anali-
sar os seguintes quesitos: valorização/reconhecimento, 
melhoria no clima organizacional, envolvimento com a 

missão e visão da empresa, promoções internas, rea-
lização profissional, participação e importância no pro-
cesso, estabilidade e relacionamento interpessoal. 

Esse conjunto de questões fechadas auxiliou na bus-
ca de informações para identificar alternativas visando a 
retenção de mão de obra na Cooperativa Lar. Também 
foram elaboradas questões abertas com o intuito de 
avaliar e identificar qual o motivo real da permanência 
do funcionário ou eventualmente a saída da empresa.

Os resultados foram apresentados por meio de da-
dos estatísticos, com formulação de gráficos, identifi-
cando as relações de satisfação, os meios de retenção, 
o tempo de empresa e a idade dos entrevistados.

4. Análise dos resultados

A análise de pesquisa visa demonstrar a opinião dos 
funcionários, averiguando os fatores que influenciam no 
clima organizacional na cooperativa estudada, de for-
ma coerente, objetivando levantar a satisfação de estar 
inserido, permanecer e evoluir profissionalmente nela. 

Por meio do levantamento realizado, identificaram-
-se os fatores que influenciam o clima organizacional da 
organização, onde se encontram detalhados os dados 
referentes às perguntas do questionário, as quais foram 
analisadas conforme o conteúdo exposto no trabalho.

Na Figura 1, encontram-se os resultados das per-
guntas fechadas, que expressam a média das respos-
tas obtidas de 115 colaboradores entrevistados, consi-
derando uma escala de 1 a 4 na média de respostas 
entre muito satisfeito, satisfeito, indiferente e pouco 
satisfeito das respostas obtidas deste gráfico. Para 
efeitos de quantificação e análise os graus de aceita-
ção, foram transcritos em formatos numéricos, sendo 
4,0 muito satisfeito; 3,0 satisfeito; 2,0 indiferente; 1,0 
pouco satisfeito. 
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Com a finalidade de identificar os pontos positivos in-
dicados na pesquisa e as oportunidades que podem ser 
trabalhadas pela empresa, adotou-se como meta notas 
médias acima de 3,0, haja vista que tal classificação 
aponta que os funcionários demonstram estar satisfei-
tos ou muito satisfeitos com o ambiente que encontram 
na Lar perante o item solicitado nas questões.

Como pontos positivos, podem-se apontar, em or-
dem decrescente das notas, os resultados obtidos para 
a questão 10, “Como você se sente fazendo parte do 
quadro de funcionários da Lar”, apresentando um índice 
de 3,49. Com relação à questão 5, quando pergunta-
dos “Em termos de realização profissional com o traba-
lho que você executa, você se sente...”, o índice obtido 
foi 3,39. Quanto à questão 4, onde se questionou aos 
entrevistados “Você acredita que pode evoluir profis-
sionalmente na Lar”, o índice foi de 3,27 e na questão 
8, “Quanto à estabilidade de emprego, como se sente”, 
o índice obtido foi de 3,27. Pode-se concluir que todas 
essas questões apresentaram resultados satisfatórios.

Por meio dos resultados dessa amostragem, eviden-
ciaram-se fatores favoráveis, em que o quadro de fun-
cionários demonstra que se sente orgulho em trabalhar 
na Lar, suas atividades são satisfatórias de acordo com 
suas expectativas e percebe possibilidades de cresci-
mento profissional – o que faz com que permaneça na 
empresa.

Com relação às questões 1, 3 e 6, que tratam sobre 
valorização, reconhecimento, critérios utilizados para 
promoções e sua participação com ideias e sugestões, 
os índices apresentados na figura 1 demonstraram uma 
pontuação inferior a 3,0, valor que demonstra índices 
entre satisfeito e indiferente, indicando um nível de sa-
tisfação abaixo do esperado, demonstrando a necessi-
dade de ações e melhorias.

Observa-se na Figura 2, com relação à pergunta 
aberta “O que fez você escolher a Lar para trabalhar”, 
que dos diversos pontos apresentados foram identifi-
cados três fatores predominantes na avaliação da per-
gunta em questão. Citam-se as boas oportunidades de 
emprego e crescimento, credibilidade e boas condições 
de emprego na Lar, que corresponderam a 36%, 28% e 
12%, respectivamente. Percebe-se uma visão positiva 
com relação aos que almejam ingressar no quadro de 
funcionários da Cooperativa Lar, pois a consideram que 
ela detém vários segmentos, larga oferta de emprego e 
possibilidades de crescimento profissional. As pessoas 
percebem a Lar como uma empresa com um ambiente 
de trabalho favorável, tanto pela forma de gestão quan-
to pela infraestrutura apresentada.

Na Figura 3, observa-se que, quando os funcionários 
foram questionados sobre “O que faz você permanecer 
trabalhando na Lar?”, os fatores mais relevantes que po-
dem ser observados foram o gosto pela função exercida 

Figura 1 – Resultado das médias gerais com relação às perguntas realizadas

Fonte: dados da pesquisa

Figura 2 – Percentuais obtidos das respostas com relação à pergunta aplicada

Fonte: dados da pesquisa.
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(27%), oportunidade de crescimento profissional (22%), 
condições de trabalho (12%), segurança e estabilidade 
(10%) e amizades conquistadas (9%). Os resultados 
demonstram que, as pessoas sentem-se bem com as 
atividades que exercem, sendo assim, observa-se que, 
quando o ambiente de trabalho é favorável, as equipes 
gostam do que fazem, criam relações entre si, no traba-
lho e como conseqüência o resultado é positivo, pesso-
as que trabalham com prazer constroem o verdadeiro 
crescimento da cooperativa, pois são mais produtivas, 
criativas e colaborativas.

Analisando as respostas da Figura 4, quando os fun-
cionários foram questionados sobre “O que faria você sair 
da Lar?”, destacam-se melhores propostas de trabalho 
(33%), ou seja, além do desejo que muitas pessoas man-
têm de ter seus próprios negócios, o mercado oferece ris-
cos, pois percebe-se que ele está buscando profissionais 
da Lar, mão de obra altamente qualificada para trabalhar 
em suas empresas, muitas vezes oferecendo algo a mais 
para convencê-los a trocar de emprego. 

A desvalorização (16%) pode estar relacionada à 
remuneração salarial (inadequada em relação a algu-
mas funções comparadas ao mercado de trabalho), 
ao sentimento de não sentir-se participativo no pro-
cesso, além de outros benefícios e crescimento pro-
fissional. 

Quanto aos motivos pessoais (12%), ocorrem a qual-
quer momento, como busca de aperfeiçoamento (estu-
dos), mudança de endereço, problemas com saúde de 
familiares, entre outros, considerado como normal em 
virtude das necessidades pessoais que cada pessoa 
apresenta, independentemente do ambiente de traba-
lho. Já com relação à falta de oportunidades (11%), foi 
identificada uma mesma correlação entre a resposta 
das figura 2 e 3, onde se percebe que os funcionários 
indicam falta de outras oportunidades e de crescimento 
profissional interno em alguns momentos. 

Muitas vezes, o crescimento profissional esperado 
não acontece pela falta e falha de informações. Por isso, 
a cooperativa poderia mostrar uma projeção futura de 
crescimento e oportunidades ao funcionário, mostrando 
o caminho a ser percorrido, resultados esperados e o 
tempo para que aconteça. Problemas de relacionamen-
tos (9%) apontados na pesquisa podem ocorrer entre 
uma equipe desunida, liderança inflexível e desprepara-
da ou o próprio indivíduo, sendo importante a utilização 
da ferramenta de análise do clima organizacional de for-
ma contínua em busca de soluções. 

É válido ressaltar que necessitamos resgatar o papel do 
ser humano nas organizações, deixando para trás a ideia 
de que ele é um mero recurso, mas, sim, estimular o talen-
to humano e suas capacidades produtivas a ganharem um 
novo reconhecimento e promover sua motivação interna.

Figura 3 – Percentuais obtidos sobre a pergunta aplicada do questionário

Fonte: dados da pesquisa.

Figura 4 – Médias percentuais das respostas obtidas da pergunta aplicada

Fonte: dados da pesquisa.
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Com relação à Figura 5, quando na pesquisa abriu-se 
um espaço para que os funcionários sugerissem melhorias 
ou observações, seis pontos foram relevantes, representan-
do 75% das sugestões apresentadas e são consideradas 
como ferramentas importantes, que podem ser utilizadas 
para evitar a rotatividade e promover a retenção de talentos.  

Em primeiro lugar destaca-se a implantação do pla-
no de carreira, seguido por melhorias que afetam as 
necessidades básicas (climatização, refeitório, equipa-
mentos, uniforme, entre outras), este último percebido 
principalmente para aqueles colaboradores de setores 
de áreas operacionais e baixo escalão. A falta de re-
conhecimento e compreensão dos superiores e da em-
presa apontada em terceiro lugar demonstra que possa 
existir a ausência de atenção das lideranças em alguns 
locais e/ou áreas da empresa. 

Em quarto lugar, destacou-se a falta de sinergia entre 
áreas e pessoas, podendo ocorrer grupos individualizados 
e nem todos comportarem-se de forma a facilitar o anda-
mento das atividades focadas nos objetivos e metas da co-
operativa. Em quinto lugar, está a melhoria salarial, que de-
monstra que os alguns funcionários estão pouco satisfeitos 
com as suas remunerações, o que pode estar associado à 
comparação de sua função com outras empresas do mes-
mo ramo ou devido ao tempo de serviço na cooperativa. Em 
sexto lugar, aparece novamente possível falta de oportuni-
dades de crescimento, citada nas figuras 2, 3 e 4.

Assim, nesse contexto apresentado, a qualidade de 
vida no trabalho é um fator que interfere no grau de sa-
tisfação, motivação do funcionário e consequentemen-
te em sua produtividade. Na visão de Robbins (2009, 
p. 24), as evidências sugerem que os fatores mais im-
portantes são um trabalho mentalmente desafiante, re-
compensas justas, condições de trabalho estimulantes 
e colegas colaboradores. Nesse sentido, as pessoas 
buscam trabalhos que não sejam passageiros, elas 
pretendem permanecer nas empresas, porém a falta 
de um caminho claro a seguir, orientações e oportuni-
dades podem fazer com que se crie um ambiente de 
descontentamento e desmotivação.

5. Recomendações

A pesquisa apresentou vários pontos positivos, os 
quais foram citados no corpo do trabalho. A partir de 
uma análise, buscou-se o aproveitamento das informa-
ções e sugestões para melhorar as características cita-
das nas expectativas deste artigo.

A qualidade de vida no trabalho é um fator que inter-
fere no grau de satisfação e motivação do funcionário. 
Para melhorar o nível de satisfação das condições am-
bientais de trabalho, recomenda-se uma reavaliação em 
todas as áreas da cooperativa com o intuito de apontar 
e corrigir as necessidades. Sugere-se aos gestores que 
dêem atenção especial para as condições estruturais das 
organizações, no sentido de espaço e condições básicas.

Para melhorar a sinergia entre as áreas, destaca-se 
a importância de desenvolver um trabalho de coopera-
ção entre todos, por meio de uma ferramenta de apro-
ximação para torná-los mais participativos no processo 
e com acesso aos líderes, pois a motivação no contex-
to organizacional envolve também o relacionamento 
entre líderes e equipes. Os seres humanos carecem 

Figura 5 – Médias percentuais obtidas quando sugeridas respostas de livre expressã

Fonte: dados da pesquisa.
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de atenção, muitas vezes apenas querem ser ouvidos 
e sentirem-se abraçados pela organização, e isso é o 
verdadeiro sentimento de respeito que deve ser desen-
volvido dentro da Lar. Nesssa nova forma de gestão de 
recursos humanos, observa-se um fator importante nes-
ta pesquisa que ressalta a importância de tornar o fun-
cionário participativo no processo, dando abertura para 
expressão de ideias, aplicação de feedbacks e melhoria 
no relacionamento interpessoal.

É importante também avaliar a possibilidade de im-
plantação de um plano de carreira abrangendo todas 
as funções/atividades da cooperativa e verificar a cria-
ção de uma equipe de acompanhamento e suporte, que 
esteja voltada a atender as diversas necessidades das 
áreas da cooperativa, tratando-as com a devida impor-
tância de serem ouvidas e respondidas mesmo quando 
da não possibilidade de resolvê-las.

Essa equipe iria a campo, observando a realidade e 
entrevistando pessoas para saber a situação emocional 
e profissional em que se encontra o funcionário em seu 
local de trabalho, por meio de um cronograma anual e 
rotativo, o que poderia ser um ponto positivo alcançado, 
uma vez que as pessoas teriam atenção e se sentiriam 
peças de valor para a cooperativa.

6. Conclusão

Diante das ideias propostas, conclui-se nesta pesqui-
sa que o principal meio de permanência do funcionário 
na cooperativa dá-se pela expectativa de crescimento 
e reconhecimento profissional. Percebe-se uma grande 
credibilidade do funcionário devido à Lar ser conside-
rada uma cooperativa sólida no mercado e inserida em 
um contexto regional agrícola.

Em resposta ao segundo objetivo da pesquisa, quan-
do correlacionados a idade e o tempo com a visão pro-

fissional das gerações presentes na cooperativa, não 
houve variações significativas entre as respostas.

Como oportunidade de permanência dos jovens da 
nova geração na Lar, percebeu-se uma necessidade 
de cultivar o sistema cooperativista divulgando seu pro-
cesso de realização, fora do contexto de atuação, mas, 
sim, trabalhando em conjunto com a comunidade, com 
o intuito de promover um vínculo da nova geração, que 
busca uma oportunidade de trabalho na cooperativa.

Quanto ao terceiro objetivo específico, uma das 
oportunidades para que as novas gerações permane-
çam e evoluam na cooperativa seria a atenção aos itens 
salário x bônus, embasado em pesquisas do mercado 
externo, e os desafios impostos às pessoas, pois ao 
serem desafiadas elas buscam desenvolver sua capa-
cidade intelectual e automaticamente percebem o cres-
cimento profissional; a empresa por sua vez precisa 
reconhecê-las quando do alcance desses objetivos e 
torná-los realizados.

Preparar as lideranças para trabalhar com essas 
novas gerações, tornando-as mais engajadas nas ati-
vidades e formadoras de uma corrente, em que os su-
periores hierárquicos são aliados, e não adversários, ou 
seja, diminuir a distância entre os gestores e sua equipe 
funcional, fazendo com que os funcionários sintam-se 
mais presentes e à vontade para desenvolver seus tra-
balhos e expressar suas ideias.

É necessário ter claro conhecimento do que se 
pretende atingir dentro da cooperativa, principalmente 
quanto à retenção de pessoas, assim não basta elabo-
rar um plano de carreira. Manter as pessoas talentosas 
na organização dependerá de todos os esforços para 
retê-las, e nisso se incluem as oportunidades de car-
reira.

Quanto ao objetivo geral da pesquisa, pode-se en-
tender que foi alcançado, por meio do questionário apli-
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cado, principalmente por escolher diversos setores da 
cooperativa. Assim, foi possível certificar-se do quanto 
os funcionários expressam a vontade de permanecer e 
crescer profissionalmente, assim como descobrir real-
mente o que o funcionário busca na Lar.
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1. Introdução

As organizações estão atuando em um cenário de 
negócios cada vez mais competitivo, com a presença 
forte de concorrentes e de entrantes. Nessa conjuntura 
se estabelece um ordenamento, que exige das empre-
sas a prospecção de mercados, monitoramento da con-
corrência, análise crítica de suas forças e fraquezas e 
aprimoramento do seu capital humano em relação aos 
competidores. Esse monitoramento tem cada vez mais 
importância, à medida que, nas sociedades cooperati-
vas, cresce a exigência por parte dos cooperados de 
garantia que os gestores ajam de acordo com os seus 
interesses, por meio da afirmação e consolidação de 
mecanismos adequados para o gerenciamento da or-
ganização.   

Mudanças no ambiente empresarial e de negócios 
provocaram a necessidade de se alterar as formas de 
avaliação dos ativos de capital humano das organiza-
ções. O desempenho das empresas não pode reduzir-se 
às análises econômicas e financeiras, mas essas devem 
ser avaliadas de maneira eficiente também pelos seus 
ativos intangíveis.

As cooperativas brasileiras conquistaram a sua au-
tonomia a partir de 1988, com a promulgação da nova 
Constituição Federal. O sistema não tem mais a inter-
ferência estatal na sua estrutura de funcionamento. 
Visando disciplinar a atuação das cooperativas, a Or-
ganização das Cooperativas Brasileiras (OCB) aprovou 
um programa nacional de autogestão. Na análise de 
caso, foram explorados indutores do programa auto-
gestão que podem motivar a estruturação de processos 
de educação corporativa e governança nas sociedades 
cooperativas.

Este artigo explora como a governança e a educa-
ção corporativa, alinhadas às competências organiza-

cionais, ampliam a sua utilização para além da fronteira 
dos recursos humanos, propiciando um alto nível de 
transparência e objetividade, provendo as organizações 
de ferramental para a obtenção de vantagens competi-
tivas.

2. Fundamentação teórica

2.1 Conceitos de governança corporativa

A partir da década de 1990, a batalha pela sobrevi-
vência empresarial ficou mais evidente. A abertura de 
novos mercados, canais de informação expandidos, 
diminuição dos ciclos de vida de produtos e serviços, 
necessidade crescente de acesso das empresas aos 
mercados de capitais e a inesgotável demanda por ino-
vações exigiram das organizações adaptações ágeis na 
sua modelagem de negócios para o atendimento des-
sas externalidades. Inseridas nesse novo ordenamento, 
as empresas sentem a necessidade de melhoria, não só 
no desempenho operacional e financeiro, mas também 
relacional com as partes interessadas e recebendo re-
conhecimento do mercado. 

A origem do termo governança corporativa remonta 
ao ano de 1991 e, no ano seguinte, foi definido o primeiro 
Código de Melhores Práticas da Governança Corporati-
va, segundo Andrade e Rossetti (2004, p. 20). Existem 
vários conceitos de governança corporativa adotados 
por vários autores ou por colegiados de órgãos, que 
apresentam certa sinergia entre si em diversos aspec-
tos, tais como: relação com investidores, direcionamen-
to do comportamento esperado pelos gestores e trans-
parência na relação entre as partes interessadas. 

A governança corporativa trata da maneira pela qual 
os fornecedores de recursos às corporações se asse-
guram de que irão obter retorno de seus investimentos 
(SHLEIFER; VISHNY, 1997, p. 737-783). Referem-se 
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aos sistemas de controle e monitoramento das orga-
nizações, estabelecidas pelos acionistas de modo que 
suas ações e direcionamentos confluam com os interes-
ses dos proprietários.  

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Governança Cor-
porativa (IBGC) define o conceito de governança corpo-
rativa como

o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas 

e monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre 

Acionistas/Cotistas, Conselho de Administração, Di-

retoria, Auditoria Independente e Conselho Fiscal. As 

boas práticas de Governança Corporativa têm a fina-

lidade de aumentar o valor da sociedade, facilitar seu 

acesso ao capital e contribuir para a sua perenidade 

(IBGC, 2014).

O modelo de governança corporativa no Brasil ain-
da necessita de refinamentos, devido principalmente 
aos seguintes motivos: mercado de capital ainda pou-
co expressivo, propriedade acionária muito concentra-
da, conflito de interesses entre acionistas majoritários 
e minoritários, atuação incipiente dos conselhos de ad-
ministração, modelo concentrado para atendimento das 
demandas dos proprietários, entre outros fatores. Esse 
cenário tem se alterado nos últimos tempos em virtude 
do número crescente de privatizações, fusões, entrada 
de investidores estrangeiros, reestruturação societária, 
ofertas públicas de ações e maior conscientização dos 
conselhos e classes empresariais (ANDRADE e ROS-
SETTI, 2004, p. 34).    

A estrutura de governança de uma empresa ou insti-
tuição a eleva a outro estágio e implica na organização 
e sistematização de mecanismos estruturantes que de-
finam o fluxo de informações, deleguem poderes e pro-
movam a transparência. Compreende-se a importância 
para as organizações de observarem os processos de 

governança corporativa de forma sistematizada, com o 
objetivo de garantir a sustentação e a manutenção de 
vantagens sobre os seus competidores.

A discussão sobre governança coorporativa parte da 
hipótese de que seus mecanismos influenciam positiva-
mente nos resultados das empresas. Entretanto, por ser 
um tema muito recente, existem poucos trabalhos que 
corroborem com empirismo ou medições de como as 
boas práticas de governança contribuem efetivamente 
no desempenho organizacional. 

As técnicas de governança corporativa invadem di-
versas áreas da organização e buscam fontes confiá-
veis fora das empresas para o atendimento de suas de-
mandas; da mesma forma, os processos de educação 
corporativa também estão pulverizados em diferentes 
espaços da organização. Essas características tendem 
a aproximar as duas disciplinas e melhorar o desempe-
nho da empresa.

 2.2 Educação corporativa

As primeiras manifestações teóricas sobre educação 
corporativa nasceram a partir da década de 1980, quan-
do se percebeu a necessidade do alinhamento da estra-
tégia de gestão de pessoas com a estratégia corporati-
va. Nesse novo cenário, originou-se a hipótese de que 
as organizações não possuem todas as informações de 
que necessitam e que seu conhecimento é apenas par-
cial. As informações são geradas e apropriadas em um 
processo contínuo. O conhecimento é fator de disputa e 
acirra a competição entre as organizações.

A educação corporativa é um conjunto de ações inte-
gradas que possibilitam o desenvolvimento de pessoas 
com foco nas competências empresariais e humanas, 
que são estratégicas para o sucesso do negócio (EBO-
LI, 2004, p. 38-43).

A educação não mais termina com a formação es-
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colar tradicional, uma vez que a vida não mais se divide 
em dois períodos: aquele em que se está estudando e 
o posterior à formatura; hoje é preciso se preparar para 
o mercado, que exige formação ativa e contínua (MEIS-
TER, 1999, p. 11).

Os modelos de educação corporativa comumente exi-
gem uma relação intrínseca entre as etapas de desenvolvi-
mento, implantação de conhecimentos tácitos e atividades 
de pesquisa. Pode-se examinar que o desenvolvimento da 
educação corporativa não segue padrões lineares de cons-
trução e interage com fontes de conhecimento que estão 
pulverizadas nas organizações, tais como: elementos da 
cultura organizacional e processos de aprendizagem que 
não deram certo em um primeiro momento.

A administração dos processos de educação corpo-
rativa atualmente integra aspectos tecnológicos e hu-
manos na sua construção, e essa integração perpassa 
diversas áreas das organizações. A gestão dos proces-
sos de educação provoca confronto entre múltiplos fato-
res do ambiente externo, forçando as empresas a rea-
girem com rapidez. Em paralelo, a natural instabilidade 
do ambiente interno exige dos gestores e da direção 
delegação de poderes para tomada de decisão, o que 
pode exigir reavaliação do modelo de gestão adotado.

A busca pelo conhecimento dentro dos processos 
de educação corporativa está distribuída nas mais di-
ferentes fontes. Para que isso efetivamente ocorra, as 
empresas precisam criar canais que possibilitem que os 
seus funcionários, parceiros e clientes colaborem e inte-
rajam, formando um ambiente favorável à disseminação 
de conhecimento e informação.   

A boa gestão da educação corporativa suportada 
pela organização é considerada um fator crítico de su-
cesso. Do ponto de vista da governança, é necessário o 
planejamento de processos de alinhamento de forma a 
assegurar que as execuções das metodologias de edu-
cação aconteçam de acordo com o programado.

3. Análise dos dados

O estudo apresenta uma análise sobre o Sescoop/
PR, explorando-se a contextualização da organização 
do sistema cooperativista no estado do Paraná e o ce-
nário para a criação do “S” do cooperativismo. 

Visando dotar as cooperativas de um instrumento 
orientador de seu processo de modernização e fortale-
cimento, é feita uma reflexão sobre o papel do Sescoop/
PR e os caminhos para ampliar a efetividade de suas 
ações.

Abordando-se o objeto da análise de caso, estão de-
monstrados os desafios para a prática estruturada de 
processos de governança e educação corporativa para 
auxiliar a atuação do Sescoop/PR junto às cooperativas 
do estado do Paraná.

3.1 Estrutura cooperativista no estado do Paraná

Desde a sua constituição, a Organização das Coo-
perativas do Estado do Paraná (OCEPAR) incorporou 
por antecipação, em sua estrutura estatutária, os fun-
damentos jurídico-legais contidos no Projeto de Lei que 
tramitava no Congresso Nacional e que resultou, após 
sua promulgação, na Lei Cooperativista nº 5.764, de 
16/12/1971. 

Essa lei geral, que atendia todos os ramos coope-
rativistas, era tecnicamente bem estruturada, funcio-
nal, avançada para os padrões da época, em sua ver-
tente voltada à promoção das demandas econômicas 
das cooperativas, e alinhada fielmente aos princípios 
e valores consagrados pelo cooperativismo mundial, 
defendidos pela Aliança Cooperativista Internacional 
(ACI). 

A lei criava um sistema federativo único de represen-
tação cooperativista, a Organização das Cooperativas 
Brasileiras (OCB), com representação nacional, e orga-
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nizações estaduais, as Organizações de Estados e do 
Distrito Federal (OCEs), com atribuições iguais às da 
OCB nas áreas de suas jurisdições.

Todavia, a lei mantinha o cooperativismo tutelado 
pelo Estado, quanto à autorização de funcionamento e 
suas alterações, fiscalização e com total poder discri-
cionário de intervenção na vida da sociedade coope-
rativa, diferentemente do tratamento dispensado pelo 
Estado às demais sociedades empresárias de pres-
tação de serviços e mercantis. Esse regime de tutela 
pelo estado foi posteriormente revogado pela Consti-
tuição Federal de 1988, a qual concedeu ao cooperati-
vismo poder na forma da lei e responsabilidade de sua 
própria gestão.

O Brasil vivenciava, à época, os efeitos da reestru-
turação política, social e econômica de substituição de 
importações, imposta pelo regime militar implantado 
desde a década de 1960. Esse era o ambiente políti-
co e social no qual ocorreu a formatação do programa 
de autogestão, que teve como uma de suas vertentes o 
propósito de modernizar as infraestruturas legais, pro-
dutivas e sociais das cooperativas.

Dentro dessa estratégia também estava inserida a 
modernização do agronegócio brasileiro, com ênfase na 
organização dos agricultores e da produção agrícola, 
focado no abastecimento do mercado interno e na gera-
ção de excedentes de produção.

O modelo cooperativista consolidado, todavia, 
surgiu a partir da década de 1970, quando foram de-
senvolvidos os Projetos de Integração de Coopera-
tivismo (PICs), inicialmente implantados nas regiões 
Oeste e Sudoeste do Paraná, com a denominação 
de Projeto Iguaçu de Cooperativismo (PIC). Na se-
quência, com o Projeto Norte de Cooperativismo 
(Norcoop), implantado na região Norte e Noroeste 
em 1974, e finalmente o Projeto Centro-Sul de Co-
operativismo (Sulcoop), em 1976, envolvendo as 

cooperativas das regiões do Centro, Leste e Sul do 
Paraná.

Os projetos de integração foram importantes para a 
formatação do modelo de cooperativismo paranaense e 
são citados com frequência em publicações e por diri-
gentes que participaram do processo inicial de planeja-
mento do cooperativismo paranaense (RICKEN, 2009,  
p.04). 

Pode-se resumir a evolução temporal do coopera-
tivismo paranaense como fruto da incorporação das 
experiências cooperativistas vivenciadas pelos imi-
grantes europeus de diferentes etnias, com destaque 
para as cooperativas agropecuárias de colonização, 
autossustentadas pelas comunidades assentadas e, 
posteriormente, com o surgimento das cooperativas de 
cafeicultores e de produção agrícola e agroindustriais, 
fomentadas pelo poder público ou constituídas por ini-
ciativas privadas.

3.2 Programa de Autogestão

Em 1991, implantou-se na Ocepar, por delibe-
ração de sua Assembleia Geral, o Programa de 
Autogestão, vinculando todas as cooperativas re-
gistradas. Esse programa prevê o monitoramento 
permanente das cooperativas por meio do Sistema 
de Acompanhamento das Cooperativas (SAC). Tam-
bém coloca à disposição da sociedade interessada 
uma Incubadora de Cooperativas para orientar a 
constituição de novas cooperativas e um Programa 
de Desenvolvimento de Cooperativas, o Procoope, 
incumbido de prestar orientação e assistência técni-
ca às pequenas cooperativas em fase de estrutura-
ção (OCEPAR, 2014). 

A autogestão reflete um desejo das cooperativas, 
manifesto por ocasião da realização do X Congresso 
Brasileiro de Cooperativismo, em março de 1998, e 
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determina que: “A criação de associações e, na forma 
da lei, a de cooperativas independem de autorização, 
sendo vedada a interferência estatal em seu funciona-
mento”.

Visando manter a qualidade da gestão das empre-
sas cooperativas, credibilidade perante terceiros, trans-
parência perante o quadro social e principalmente a ga-
rantia da continuidade da cooperativa, cumprindo seus 
objetivos sociais, faz-se necessário o monitoramento 
da empresa cooperativa. Vários instrumentos combi-
nados são utilizados com esse objetivo, separando-os 
segundo a sua natureza e necessidade de especializa-
ção profissional, a fim de garantir que o trabalho resulte 
nos efeitos que se deseja, com maior resultado e menor 
dispêndio financeiro possível. 

O estabelecimento desses instrumentos de controle 
deve ser entendido como ferramenta de administração, 
e não como mera fiscalização. O que se deseja é pro-
porcionar melhores condições para que a cooperativa 
possa de fato ser uma sociedade democrática e que 
atenda aos anseios de seus cooperados, sem perder de 
vista o mercado (OCEPAR, 2014). Despertar os órgãos 
da cooperativa para o processo de autogestão, liberan-
do as cooperativas da ação “fiscalizadora estatal”, que 
tem se mostrado ineficiente porque as entidades esta-
tais não dispõem de recursos financeiros e humanos 
qualificados e suficientes para a realização da fiscaliza-
ção (KOSLOVSKI, 2004, p. 03).

3.3 Sescoop/PR

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Coopera-
tivismo (Sescoop) foi criado pela Medida Provisória nº 
1.715, de 03/09/1998, e Decreto nº 3.017, de 06/04/1999 
e tem como objetivo “desenvolver a educação e a capa-
citação cooperativista profissional para o cooperativis-
mo, a autogestão das cooperativas e o fortalecimento 

da causa cooperativista” (SESCOOP, 2014). É um ór-
gão que faz parte do Sistema “S”, sem fins lucrativos, 
com sede em Brasília-DF, sendo o braço da capacita-
ção junto à Organização das Cooperativas Brasileiras 
(OCB).

O Sescoop/PR tem como objetivo investir na profis-
sionalização de associados, conselheiros, empregados 
e familiares de cooperativas registradas e ativas no Pa-
raná em seus diversos ramos de atividade, atendendo 
às demandas das cooperativas no Paraná, nas linhas 
estratégicas de formação profissional, monitoramento 
de cooperativas e promoção social. Desenvolve ações 
norteadas em direções estratégicas baseadas em valo-
res e princípios do Cooperativismo e focadas na promo-
ção da autogestão das cooperativas.

3.4 Mecanismos e relação da educação

corporativa e governança no Sescoop/PR 

Os processos de educação corporativa e gover-
nança dentro das características da organização es-
tudada têm como objetivo a análise de mecanismos 
estruturados. Para atendimento dessa proposição, 
foram identificadas as fórmulas utilizadas pela orga-
nização, bem como os métodos de coleta, análise e 
disseminação das informações que são decompostas 
presentemente.    

Coletando sistematicamente os dados, analisando 
e interpretando-os, o Sescoop/PR disponibiliza esses 
instrumentos de análise por meio de canais de informa-
ção às cooperativas. A utilização dessas ferramentas de 
inteligência estratégica subsidia a tomada de decisão, 
gerando diferenciais competitivos para as cooperativas 
paranaenses.

O Sescoop/PR abastece o sistema cooperativo com 
o acompanhamento e criação de cenários, que seguem os 
eventos do ambiente, com a finalidade de detectar mudan-
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ças e identificar tendências, abastecendo os gestores das 
cooperativas com informações para a tomada de decisão. 
O monitoramento do ambiente, interno e externo, é reali-
zado com coleta e análise de uma série de informações 
que estão no mercado e nas cooperativas, disponibiliza-
dos no Sistema Autogestão (SESCOOP, 2014).

 O desenvolvimento e aprimoramento das atividades 
de treinamento e desenvolvimento estão diretamente re-
lacionados à evolução das necessidades das empresas, 
aos modelos de gestão, à cultura organizacional e com 
um espectro mais amplo, à própria evolução do sistema 
cooperativista. A preocupação do capital em gerir o conhe-
cimento dentro das organizações vem desde os primeiros 
passos da sociedade cooperativista, mesmo que isso não 
tenha sido percebido e corretamente gerenciado.

Dados da Ocepar demonstram que o volume de 
investimentos em treinamentos para as cooperativas 
paranaenses vem aumentando significativamente. Na 
figura 1, pode-se observar que o volume de investimen-
tos era de 1,89 milhões de reais no ano 2000, alcançan-
do o volume de 21,74 milhões de reais em 2014. Já a 
movimentação econômica das cooperativas paranaen-
ses passou de 6,17 bilhões de reais em 2000 para 50,90 
bilhões de reais em 2014. Em uma avaliação preliminar, 
é possível induzir que os investimentos em treinamento 
têm influenciado o crescimento econômico das coope-
rativas no período analisado.

A aplicação de uma cultura de compartilhamento de 
informações e uso de sistemas inteligentes decompõe a 
informação em ferramentas estruturadas para apropria-
ção dos subsídios pela educação corporativa. As boas 
práticas podem ser utilizadas para incentivar e organizar 
o processo de criação de conhecimento, mas somente 
a modificação de conduta e o compartilhamento de in-
formações pode transformar o conhecimento relevante 
em processos efetivos de governança corporativa. In-
dependentemente do selecionado, essas avaliações 

costumeiramente se tornam muito onerosas, devido à 
complexidade das cooperativas e dos mercados em 
que operam. Complementarmente, a heterogeneidade 
de ramos, portes e grau de industrialização dificulta a 
adoção de um método único para que o Sescoop/PR 
avalie de maneira única as cooperativas paranaenses.

Com o objetivo de possibilitar a utilização de uma me-
todologia-padrão, o Sescoop/PR propôs um método deno-
minado Plano Estratégico de Desenvolvimento Cooperativo 
(PEDC), o qual busca promover uma análise sistêmica do 
planejamento e da gestão das cooperativas, objetivando 
seu pleno desenvolvimento. Para tanto, aliam-se diversos 
tipos de análises – econômico-financeira, estratégica, so-
cial e funcional – buscando o direcionamento e a conver-
gência de esforços e recursos, de modo que os resultados 
sejam alcançados. Todo o processo é realizado instigan-
do não somente a reflexão, mas também o planejamento 
nas cooperativas, procurando dotá-las de um instrumento 
orientador em seu processo de modernização e fortaleci-
mento, perseguindo resultados quantitativos e qualitativos 
da aplicação dos recursos em treinamentos.

A prática de processos de educação e governan-
ça corporativa é influenciada por fatores ambientais e 
culturais da organização, e, se correlacionados com 
metodologias adequadas de gerenciamento organiza-

Figura 1 – Comparativo entre volume de investimentos em treinamento
x movimentação econômica das cooperativas paranaenses

Fonte: Sistema Autogestão Ocepar, 2015.
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cional, permitiram ao Sescoop/PR vantagens interde-
pendentes, cada uma consumindo e fornecendo insu-
mos para a construção de cenários que possibilitaram 
à organização a detecção de ferramentas que podem 
ser utilizadas na construção de sistemas estruturados 
de gestão. 

4. Considerações finais

A educação corporativa não gera necessariamente 
processos de governança nas empresas, mas o apri-
moramento e o alinhamento desses mecanismos con-
ferem condições favoráveis para o crescimento das 
empresas, estabelecendo vantagens competitivas. A 
globalização trouxe impactantes mudanças estruturais 
para o setor cooperativista, exigindo modernização e 
reestruturação organizacional na busca pela sobrevi-
vência, em um cenário de intensa competição e cons-
tante desenvolvimento. 

Estando os investimentos em educação corporati-
va entre os mais difíceis de serem alocados assertiva-
mente, é primordial estudar e identificar o método mais 
adequado às cooperativas paranaenses para que, no 
momento do amadurecimento desses investimentos, o 
setor não deixe de usufruir dos benefícios esperados. 

O Sescoop/PR reconhece o valor da informação e 
disponibiliza recursos para sua coleta e análise, utilizan-
do o conhecimento por ela gerado como fundamento 
dos processos de tomada de decisão, nos níveis opera-
cional, tático e, especialmente, para o nível estratégico, 
no qual é adotada a maioria das decisões de impacto no 
negócio das cooperativas. 

O modelo proposto também pode servir de subsídio 
para os dirigentes e gestores. A sua adoção significa criar 
um mapa de navegação para a condução dos negócios, 
pois abrange diversas áreas e relacionam o desempenho 

da cooperativa sobre diversas e diferentes perspectivas, 
possibilitando uma cultura de aprendizagem organizacio-
nal para o desenvolvimento sustentável.
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PALAVRA DO PRESIDENTE DO SISTEMA OCEPAR 

A         Edição Especial 11 da Revista Paraná Cooperativo Técnico e Científico traz 05 ar-

tigos elaborados por colaboradores de cooperativas e especialistas de alto nível 

acadêmico e prático em experimentação e vivências de pós-colheita de grãos. 

Aliando as experiências de suas atividades diárias nas cooperativas ao aperfeiçoamento 

em seus conhecimentos adquiridos em curso de pós-graduação realizados em parceria 

da Ocepar, Sescoop/PR e da UniFil – Centro Universitário Filadélfia, de Londrina/PR, os au-

tores trazem importante colaboração à resolução de problemas e circunstâncias técnicas 

frequentemente encontrados em cooperativas.

A avaliação técnica do efeito da temperatura de secagem na capacidade germinativa da 
cevada cervejeira; o estudo comparativo do custo x benefício de trilhar vagens de soja 
durante o recebimento de grãos na unidade armazenadora; o expurgo comparativo em 
silos metálicos com e sem vedação interna das chapas e a recirculação de fosfina; as per-
das na qualidade dos grãos de soja convencional e transgênica durante o armazenamen-
to e os sistemas de colheita na porosidade e no índice de grãos quebrados de soja são os 

artigos produzidos e publicados nesta edição. 

Além dos artigos eminentemente técnicos agrícolas publicamos um modelo de plano de 

contas contábil para cooperativas agropecuárias brasileiras. O modelo foi inteiramente 

desenvolvido a partir das normas contábeis exaradas pelo Conselho Federal de Contabili-

dade e da prática adquirida pelo autor, ao longo do exercício profissional em cooperativa 

agropecuária e de Técnico Especializado da Gerência de Desenvolvimento e Autogestão 

do Sescoop/PR e membro da Comissão Contábil Tributária do Sistema OCB.
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Cooperativa
Cooperativa Agrária Agroindustrial

Curso
Pós-graduação em Pós Colheita 

de Grãos na Segurança Alimentar
UNIFIL - SESCOOP/PR

Resumo
A cevada (Hordeum sp.), originária do Orien-

te Médio é o quinto grão em ordem de impor-
tância mundial; no Brasil, a cevada é produzida 
basicamente na região Sul em escala comercial 
para fabricação de malte cervejeiro. A secagem 
de grãos é uma operação indispensável no pro-
cesso de produção, porém, a temperatura utili-
zada pode afetar a qualidade fisiológica da ce-
vada e, tendo em vista a que se destina, deve 
apresentar capacidade germinativa mínima de 
95%. Este trabalho objetivou avaliar o efeito 
de diferentes temperaturas de secagem, acima 
das atualmente recomendadas, na capacidade 
germinativa de cevada cervejeira. Formaram-se 
dois lotes da cultivar BRS-Elis, apresentando 
teor de água inicial 17,1% e 19,6%, os quais fo-
ram secos pelo método estacionário com fluxo 
de ar de secagem forçado, utilizando-se as se-
guintes temperaturas: 70ºC, 80ºC e 90ºC. Após 

Palavras-chave: Cevada cervejeira; malte; capacidade germinativa.

Avaliação do efeito da temperatura 
de secagem na capacidade 
germinativa de cevada cervejeira

CARLOS JOSÉ MACHADO1 

ADRIANO DIVINO LIMA AFONSO2

os tratamentos de secagem, avaliou-se a capa-
cidade germinativa ao longo de 225 dias, por 
meio do método rápido denominado Vitascope. 
A qualidade fisiológica não foi comprometida, 
devendo o trabalho ser complementado em ní-
vel de campo, utilizando os secadores de grãos 
de indústrias para validação da prática. Neste 
trabalho não foram avaliadas as composições 
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ções pelo efeito das temperaturas empregadas, 
e os efeitos na qualidade do malte.
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Abstract
Barley (Hordeum sp.), originating from the 

Middle East is the fifth grain in order of global 
importance; in Brazil it’s basically produced in 
South in commercial scale for the manufacture 
of brewing malt. The grain drying is an essential 
operation in the production process, however, 
the temperature used can affect the physiological 
quality of the barley and, in view of the intended 
use, should present the minimum germination ca-
pacity of 95%. This study evaluated the effect of 
different drying temperatures above the currently 
recommended, the germination of malting barley. 
Two lots of the cultive BRS-Elis were formed, pre-
senting an initial content of water of 17,1% and 
19,6 %, which were dried by stationary methods 
with a forced flow of drying  air, using the follo-
wing temperatures: 70ºC, 80ºC, and 90ºC. After 
the drying treatments, germination capacity was 
valued for 225 days, by the quick method named 
Vitascope. The physiological quality was not com-

Keywords: brewing barley; malt; germination capacity

Evaluation of the effect of drying 
temperature on the germination 
capacity of barley brewing

CARLOS JOSÉ MACHADO

ADRIANO DIVINO LIMA AFONSO

promised, and the work should be complemen-
ted at field level, using the driers of industries for 
the practice validation. In this work, there weren’t  
valued the chemical composition of barley grains 
and possible changes by the effect the tempera-
tures used, and the effect in the quality of malt.

The physiological quality was not compromi-
sed, should the work be complemented at field 
level using the industrial grain dryers to the prac-
tice validation. In this work there was not evalua-
ted the chemical composition of barley grains and 
possible changes by the effect of the temperatures 
used, and the effects on the quality of malt.
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Gráfico 1. Participação mundial na produção de cevada no período de 2005-2009

Fonte: MORIL & MINELLA, 2012.

1. Introdução

A cevada (Hordeum sp.), originária do Oriente 
Médio, é o quinto grão em ordem de importância 
mundial após o arroz, milho, trigo e soja. Com quan-
tidade anual média de aproximadamente 140 mi-

lhões de toneladas, a produção do cereal está con-

centrada nas regiões temperadas da Europa, Ásia 

e América do Norte (MORIL & MINELLA, 2012).

No período de 2005-2009, a participação da 

produção mundial segundo MORIL & MINELLA, 

2012 foi conforme o Gráfico 1.

Os 10 maiores produtores mundiais de cevada 
são União Européia, Rússia, Ucrânia, Austrália, 
Canadá, Turquia, Estado Unidos, Argentina, Irã e 
China. Esse conjunto responde por aproximada-
mente 85% da produção mundial. Na União Euro-
péia, a Alemanha, a França e a Espanha respon-
dem por, aproximadamente, 58% da produção do 
bloco (MORIL & MINELLA, 2012).

A produção brasileira de cevada está concen-
trada na Região Sul. Na safra 2012/13 foram culti-
vados 102,8 mil hectares, com produção de 287,2 
mil toneladas e rendimento médio de 2.794 kg por 
hectare, conforme Tabela 1. Na safra 2013/14, a 
área manteve-se praticamente a mesma, com au-
mento de 25,77% na produção e 25,63% no rendi-
mento médio por hectares (CONAB, 2014).
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Tabela 1. Produção de Cevada na Região Sul

Figura 1. Relação dos dez municípios que apresentaram maior área colhida, quantidade produzida e rendimento de cevada, safra 2010.

Fonte: CONAB, 2014

Fonte: MORIL & MINELLA, 2012

Podemos observar na Figura 1 os municípios com maior área de cultivo, produção e produtividade.

SUL

PR

SC

RS

CENTRO-SUL

BRASIL

102,8

50,8

5,7

46,3

102,8

102,8

2.794

3.599

3.000

1.885

2.794

2.794

287,2

182,8

17,1

87,3

287,2

287,2

102,8

43,7

1,8

57,4

102,9

102,9

3.510

4.157

3.300

3.024

3.510

3.510

361,1

181,7

5,9

173,6

361,1

361,1

0,1

(14,0)

(68,4)

24,0

0,1

0,1

25,6

15,5

10,0

60,4

25,6

25,6

25,7

(0,6)

(65,5)

98,8

25,7

25,7

REGIÃO/UF

ÁREA (Em mil ha)

ÁREA COLHIDA QUANTIDADE PRODUZIDA RENDIMENTO

Safra 12/13
(a)

Município Município Município

Safra 12/13
(c)

Safra 12/13
(e)

Safra 13/14
(b)

Safra 13/14
(d)

Safra 13/14
(f)

VAR. %
(b/a)

ha t kg/ha

VAR. %
(d/c)

VAR. %
(f/e)

PRODUTIVIDADE (Em kg/ha) PRODUÇÃO (Em mil t)

1o

2o

3o

4o

5o

6o

7o

8o

9o

10o

Guarapuava - PR

Palmeira - PR

Pinhão - PR

Candói - PR

Júlio de Castilhos - RS

Reserva do Iguaçu - PR

Tibagi - PR

Ipiranga - PR

Catuípe - RS

Ponta Grossa - PR

Guarapuava - PR

Pinhão - PR

Palmeira - PR

Candói - PR

Reserva do Iguaçu - PR

Tibagi - PR

Júlio de Castilhos - RS 
Ipiranga - PR

Ponta Grossa - PR

Catuípe - RS

Ibiraiaras - RS

Candói - PR

Guarapuava - PR

Pinhão - PR

Vila Lángaro - RS

Caseiros - RS

Ipiranga - PR

Mangueirinha - PR

Reserva do Iguaçu - PR

Foz do Jordão - PR

12.260

5.600

5.180

5.000

3.500

2.850

2.800

2.300

2.000

1.600

50.725

21.180

20.893

20.800

11.115

9.800

9.450

9.052

5.920

4.000

4.200

4.160

4.141

4.089

4.000

4.000

3.936

3.913

3.900

3.800
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No Brasil, a cevada é cultivada em escala co-
mercial exclusivamente para uso na fabricação de 
malte, principal matéria-prima da indústria cerve-
jeira.

O cultivo de cevada cervejeira no Brasil teve 
sua expansão a partir da aplicação da pesquisa 
em melhoramento genético e um forte componen-
te de financiamento da cultura via fomento de em-
presas cervejeiras.

Em 1977, a Embrapa Trigo iniciou programa 
de pesquisa e melhoramento de cevada cervejei-
ra em estreita colaboração com as companhias 
cervejeiras Antarctica e Brahma, que conduziram 
parte dos ensaios cooperativos nas suas estações 
experimentais e na sua área de ação e contribuí-
ram com avaliação anual da qualidade industrial 
de cultivares e linhagens e de resultados de en-
saios de fertilização. Neste grupo de trabalho se 
integrou o Instituto Agronômico do Paraná (IA-
PAR) e a Cooperativa Agrária Mista de Entre Rios, 
Guarapuava, PR (ARIAS, 1999).

Segundo a Comissão de Pesquisa de Cevada, 
clima, genética e manejo são fatores determinan-
tes da produção de cevada com padrão de qua-
lidade para malteação, principalmente ao poder 
germinativo, tamanho do grão, teor de proteína e 
a sanidade de grão (MINELLA, 2013).

A cevada destinada à produção de malte cer-
vejeiro precisa apresentar uma série de caracte-
rísticas, entre as quais, germinação mínima de 
95%, percentagem de grãos 1ª classe acima de 
85% e teor de proteína não excedendo 12%, são 
da maior relevância.

A capacidade germinativa é fundamental para 
enquadrar-se como cevada cervejeira, onde a ca-

pacidade germinativa mínima é de 95%. A deter-
minação é feita através do método rápido denomi-
nado Vitascope, que consiste na redução do sal 
incolor Tetrazólio para formação de coloração aver-
melhada; essa reação é catalisada pelas oxi-redu-
tases, ou seja, só ocorre em grãos vivos (grãos 
que ficam avermelhados estão vivos). Durante a 
recepção é verificado o percentual de germinação 
de cem meios grãos por carga, resultantes do cor-
te longitudinal para expor o germe e mergulhado 
na solução de tetrazólio a 45ºC por cinco a dez mi-
nutos, no equipamento Vitascope. Esta caracterís-
tica influencia diretamente a qualidade da cevada, 
já que o malte é produzido a partir da modificação 
do endosperma do grão, através da germinação, 
sob condições de ambiente controladas, que ativa 
as enzimas, desencadeando modificações quími-
cas dos principais componentes do grão (amido, 
proteínas, etc.), deixando o produto pronto para a 
fabricação de cervejas (PORTO, 2011).

O momento ideal para colheita na fase da ma-
turidade fisiológica (umidade em torno de 30%), 
quando a semente atinge o máximo do peso da 
matéria seca, encontra-se no máximo de sua 
potencialidade e a deterioração é mínima, mas 
encontra uma série de problemas a serem con-
tornados, como por exemplos: maturação desuni-
forme, danos mecânicos nos grãos, etc. (TUNES, 
2009).

A colheita da cevada na região de Guarapuava-PR 
normalmente ocorre quando os grãos apresentam 
percentual de umidade 15% a 23%, necessitando 
a secagem artificial reduzida a 13%.

Segundo Carvalho (1994), as temperaturas má-
ximas suportáveis por sementes em função do seu 
teor de água apresentam-se conforme Tabela 2.
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De modo geral, nos secadores utilizados atual-
mente para não ultrapassar os níveis críticos cita-
dos na Tabela 2, o ar de secagem está entre 60 a 
65oC. O volume de recepção diária de cevada nas 
unidades armazenadoras vem aumentando signifi -
cativamente a cada ano, levando-nos a buscar alter-
nativas de incremento na capacidade de secagem.

O trabalho objetivou avaliar o efeito da tempe-
ratura de secagem na capacidade germinativa de 
cevada cervejeira, em duas umidades de colhei-
ta submetidas à secagem com três temperaturas 
distintas, indagando a possibilidade de aumento 
da temperatura de secagem da cevada cervejeira 
sem causar danos à capacidade germinativa.

2. Materiais e métodos

O trabalho foi conduzido durante a recepção 
de cevada cervejeira safra 2013 na Cooperativa 

Agrária Agroindustrial - Unidade Pinhão, localiza-
da à margem esquerda da PR 459, km 18, no mu-
nicípio de Pinhão – PR, no período de novembro 
de 2013 a julho de 2014.

Foram utilizadas amostras de cevada cervejei-
ra da variedade BRS-Elis após pré-limpeza, teores 
de água 17,1% identifi cada como (AM-a) e 19,6% 
identifi cada como (AM-b). As amostras foram sub-
metidas a quatro tratamentos: T0 – testemunha 
(avaliação inicial antes da secagem); T1 – seca-
gem estática com fl uxo do ar de secagem forçado, 
aquecido a 70oC; T2 – secagem estática com fl uxo 
do ar de secagem forçado, aquecido a 80oC e T3 
– secagem estática com fl uxo do ar de secagem 
forçado, aquecido a 90oC.

A secagem foi realizada em um secador de 
amostras com sistema de controle de temperatura 
e secagem estática com fl uxo de ar forçado.

A avaliação da capacidade germinativa dos 
grãos de cevada avaliados foi feita através do mé-

Tabela 2.Temperaturas máximas suportáveis por sementes, durante a secagem, em função do seu teor de água.

Teor de água
das sementes (%)

Temperatura máxima que as sementes podem
atingir sem dano fi siológico (oC)

> 18

10 – 18

< 10

32

38

43
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todo rápido de tetrazólio. Foram coletados aleato-
riamente 100 grãos de cevada de cada amostra 
e cortados longitudinalmente para que o germe 
dos grãos fi que exposto à solução de tetrazólio. 
Os grãos cortados fi cam em contato com a solu-
ção de tetrazólio por 5 minutos em temperatura de 
45ºC, esta temperatura, por sua vez, é controla-
da com termômetro de mercúrio em uma estufa 
própria (Vitascope). Posteriormente, a avaliação 
do índice germinativo é feita pela interpretação da 
coloração do germe com coloração avermelhada, 
que caracteriza o grão vivo e sem coloração, que 
caracteriza grão morto. 

3. Resultados e discussão

A avaliação inicial da capacidade germinativa 
(germinação inicial – antes da secagem) foi feita 
no momento da recepção da carga, apresentando 
99% tanto na AM-a quanto para AM-b.

Após classifi cação inicial, o restante da amos-

tra AM-a foi subdividida em trinta amostras de 1,0 
kg, nomeadas na seguinte forma: T1 (AM-a1;...;... 
e AM-a10); T2 (AM-a11;...;.... e AM-a20) e T3 (AM-
a21; ....;.... e AM-a30).  A mesma ação tomada com 
o restante da amostra AM-b, nomeando como: T1 
(AM-b31;...;... e AM-b40); T2 (AM-b41;...;... AM-
b50); T3 (AM-b51;... e AM-b60).

A secagem da amostra AM-a ocorreu no dia 
21/nov, secando grupos de 10 amostras de uma 
só vez, na sequência T1 (Tabela 3), T2 (Tabela 4) 
e T3 (Tabela 5), objetivando o teor de água fi nal 
máximo de 13%, obtendo a amplitude de 10,9% a 
12,9% e média aritmética 12,1%.

O tempo de exposição da amostra AM-a nos 
tratamentos T1; T2 e T3 foram consecutivamente 
28, 25 e 22min. 

Foram executadas oito avaliações de capacida-
de germinativa, sendo a primeira aos 15 dias após 
secagem, e as demais ocorreram aos 29; 47; 65; 
78; 103; 162 e 225 dias, conforme Tabela 3, Tabe-
la 4 e Tabela 5.

Tabela 3. AM-a, T1 (temperatura do ar de secagem a 70oC)

AM-a1

AM-a2

AM-a3

AM-a4

AM-a5

AM-a6

AM-a7

AM-a8

AM-a9

AM-a10

17,1

17,1

17,1

17,1

17,1

17,1

17,1

17,1

17,1

17,1

12,9

12,6

12,0

11,9

12,7

12,4

12,3

12,9

12,7

12,4

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

98

99

98

99

99

99

99

99

99

99

99

98

99

99

98

99

99

99

99

98

99

98

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

98

99

98

99

98

99

99

99

98

99

99

99

98

99

97

99

99

99

97

95

98

98

99

99

99

98

99

98

98

99

98

97

99

99

99

98

99

99

98

98

99

99

Amostra

Avaliação da capacidade germinativa aos dias após secagem (%)

15 29 47 65 78 103 162 225

Umid. 
inicial 
(%)

Umid. 
fi nal (%)

Germ. 
inicial 
(%)

Temp. na 
massa 

de grãos 
(oC) 

Tempo 
de ex-

posição 
(min.)
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Tabela 4. AM-a, T2 (temperatura do ar de secagem a 80oC)

Tabela 5. AM-a, T3 (temperatura de secagem a 90oC)

AM-a11

AM-a12

AM-a13

AM-a14

AM-a15

AM-a16

AM-a17

AM-a18

AM-a19

AM-a20

AM-a21

AM-a22

AM-a23

AM-a24

AM-a25

AM-a26

AM-a27

AM-a28

AM-a29

AM-a30

17,1

17,1

17,1

17,1

17,1

17,1

17,1

17,1

17,1

17,1

17,1

17,1

17,1

17,1

17,1

17,1

17,1

17,1

17,1

17,1

12,9

12,6

12,0

11,9

12,7

12,4

12,3

12,9

12,7

12,4

12,9

12,6

12,0

11,9

12,7

12,4

12,3

12,9

12,7

12,4

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

98

99

98

99

98

98

97

99

97

99

98

98

99

98

98

97

98

97

99

98

99

99

99

98

99

99

99

98

99

99

99

99

99

97

98

98

99

99

98

98

99

99

98

99

99

99

98

99

99

99

99

99

98

98

99

98

99

99

99

99

99

99

99

98

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

97

98

99

99

99

99

99

99

99

98

99

98

99

99

98

99

99

99

99

98

96

97

99

98

99

99

99

98

99

99

98

98

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

98

98

99

98

98

97

99

98

98

99

97

97

98

98

99

99

98

97

98

99

99

99

99

98

99

98

99

98

98

97

98

98

98

97

99

98

99

98

98

99

99

Amostra

Amostra

Avaliação da capacidade germinativa aos dias após secagem (%)

Avaliação da capacidade germinativa aos dias após secagem (%)

15 29 47 65 78 103 162 225

15 29 47 65 78 103 162 225

Umid. 
inicial 
(%)

Umid. 
inicial 
(%)

Umid. 
fi nal 
(%)

Umid. 
fi nal 
(%)

Germ. 
inicial 
(%)

Germ. 
inicial 
(%)

Temp. na 
massa 

de grãos 
(oC) 

Temp. na 
massa 

de grãos 
(oC) 

Tempo 
de ex-

posição 
(min.)

Tempo 
de ex-

posição 
(min.)

A secagem da amostra AM-b ocorreu no dia 22/
nov, secando grupos de 10 amostras de uma só 
vez, na seqüência T1 (tabela 6), T2 (tabela 7) e T3 
(tabela 8), objetivando o teor de água fi nal máximo 
de 13%, obtendo a amplitude de 10,9% a 12,9% e 
média aritmética 11,9%, conforme Tabela 6, Tabe-
la 7 e Tabela 8.

O tempo de exposição da amostra AM-b nos tratamen-
tos T1; T2 e T3 foram consecutivamente 35, 24 e 20min.

Da mesma forma que as amostras AM-a, nas AM-b 
foram executadas oito avaliações de capacidade ger-
minativa, sendo a primeira aos 15 dias após secagem, 
e as demais ocorreram aos 29; 47; 65; 78; 103; 162 e 
225 dias, conforme Tabela 6, Tabela 7 e Tabela 8.
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Tabela 7. AM-b, T2 (temperatura de secagem a 80oC)

AM-b31

AM-b32

AM-b33

AM-b34

AM-b35

AM-b36

AM-b37

AM-b38

AM-b39

AM-b40

AM-b41

AM-b42

AM-b43

AM-b44

AM-b45

AM-b46

AM-b47

AM-b48

AM-b49

AM-b50

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

12,9

12,6

12,0

11,9

12,7

12,4

12,3

12,9

12,7

12,4

12,9

12,6

12,0

11,9

12,7

12,4

12,3

12,9

12,7

12,4

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

57

57

57

57
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Tabela 6. AM-b, T1 (temperatura de secagem a 70oC)
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A umidade inicial e a umidade fi nal foram me-
didas no aparelho marca MOTOMCO modelo ES-
919, a temperatura da massa de grãos foi medi-
da com termômetro de mercúrio graduação 0 a 
150oC. O início da contagem tempo de exposição 
se deu no momento que a temperatura do ar de 
secagem atingiu o esperado para cada tratamen-
to. A avaliação da capacidade germinativa foi fei-
ta utilizando o Vitascope, mergulhado na solução 
de tetrazólio a 45ºC por 10 minutos os cem meios 
grãos por amostra.

Conclusão

Os resultados obtidos no trabalho demonstram 
que a secagem dos grãos de cevada a temperatu-
ras acima do recomendado não afetaram a capa-
cidade germinativa da cevada. 

Em função do aumento da temperatura de se-
cagem das amostras, obteve-se uma redução do 

tempo de secagem, consequentemente a exposi-
ção das amostras AM-a, AM-b foi menor compara-
do à secagem industrial. Quando se utiliza seca-
dores com capacidade estática de 120 toneladas, 
empregando temperatura de secagem 60ºC e os 
grãos fi cam expostos por períodos de 1,5 a 2,0 
horas.

Para obter uma avaliação concreta da infl uên-
cia das diferentes temperaturas de secagem sobre 
o índice germinativo e as características bioquími-
cas dos grãos de cevada, recomenda-se submeter 
os grãos a situações de secagem industrial e pos-
teriormente avaliar a qualidade do malte.
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Resumo
Velocidade da colheita com máquinas cada 

vez maiores, falta de mão-de-obra para contra-
tação, equipamentos mal dimensionados e apro-
priados para a execução da trilhagem, sem dúvi-
da estão entre os grandes desafios encontrados 
pelas empresas para realizar o trabalho de trilha 
e consequentemente dificuldades em recuperar 
parte deste produto que no momento da entrada 
por diversos fatores não é totalmente quantifica-
do e descontado do produtor. O objetivo deste 
trabalho foi de avaliar comparativamente, o custo 
de trilhar as vagens de soja recebidas na unidade 
armazenadora e o benefício gerado pela trilha-
gem. O experimento foi realizado na unidade ar-
mazenadora da Coamo Agroindustrial Coopera-
tiva, localizada na Avenida Brasil SN, na Cidade 
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de Juranda - Paraná, durante o recebimento da 
safra de verão 2014 ocorrida no período de 15 
de janeiro a 05 de março de 2014. Apesar das 
grandes dificuldades encontradas em todas as 
etapas do processo, os resultados demonstram 
claramente através dos números apresentados 
em tabelas e gráficos os benefícios e a viabilida-
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durante o recebimento da safra.
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Abstract
Harvesting speed with larger machines, low 

availability of people to contract at postharvest, 
wrong sized equipment and suitable for the im-
plementation of threshing, are the main reasons 
for not threshing properly at stored unit after the 
grain delivery from farmers with problems. The 
objective of this study was to evaluate compa-
ratively the cost of threshing soybean pods de-
livery by farmers at stored unit and the benefit 
generated by threshing. The experiment was 
conducted in the storage unit of Coamo Agroin-
dustrial Cooperativa, located at Juranda, Para-
ná State, Brazil, during summer harvest time 
from 15th of January 15 to 5th of March 2014. 

Keywords: cost x benefits; soybean pods threshing; economic analysis; stored grain quality.

Comparative study of the cost 
benefit of trashing soybeans while 
receiving grains in the storage unit
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Although the great difficulties encountered in all 
stages of the process, the results clearly de-
monstrate through the numbers presented in ta-
bles and graphs, the benefits and the economic 
feasibility in performing the threshing pods at 
postharvest.
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1.Introdução

A propriedade rural tornou-se uma empresa 

produtora de proteína vegetal e animais, com a 

profissionalização da agricultura todos os esfor-

ços do segmento tem como finalidade viabilizar e 

otimizar o uso da terra através de tecnologias que 

visam melhorar a produtividade, como também 

possibilitar a implantação de mais de uma  cultu-

ra anual através da utilização de vários recursos, 

como, o plantio de variedades mais precoces, 

adiantamento dos períodos do plantio e  a utiliza-

ção de técnicas, por exemplo, a dessecação que 

visam encurtar os espaços de tempo entre a co-

lheita e o plantio da próxima safra, principalmente 

na soja.

Segundo o oitavo levantamento realizado pela 

Conab a safra brasileira de soja na temporada 

atual, aponta para uma produção de 86.569,2 mil 

toneladas, representando um incremento de 6,2% 

em relação à safra 2012/13. Esta produção derivou 

de um crescimento de 8,3% na área colhida e uma 

redução na produtividade de 1,9%, comparativa-

mente ao exercício passado (CONAB, 2014).

O período preferencial para o plantio no estado 

do Paraná é o mês de novembro, porém a época 

de semeadura indicada para a maioria das culti-

vares compreende o período entre 15/10 a 15/12 

(EMBRAPA, 2005). A antecipação da semeadura, 

segundo (EMBRAPA, 2005) é aquela realizada an-

tes de 15 de outubro. 

Visando minimizar os riscos climáticos (gea-

das, chuvas e secas) para implantação do milho 

safrinha, a semeadura no estado do Paraná vem 

acontecendo cada vez mais cedo, a partir de 10 de 

setembro.

Porém, com a rapidez de ciclo destas plantas, 

deficiente controle do ataque de pragas e anteci-

pação da operação de dessecação em relação ao 

estádio de desenvolvimento da cultura, podem ser 

fatores que a cada safra vem agravando o proble-

ma para as unidades armazenadoras que é o ex-

cesso de vagens no momento da entrega da soja.

Velocidade da colheita com máquinas cada vez 

maiores, falta de mão-de-obra para contratação, 

equipamentos mal dimensionados e apropriados 

para a execução da trilhagem, sem dúvida estão 

entre os grandes desafios encontrados pelas em-

presas para  realizar este trabalho e consequen-

temente dificuldades em recuperar  parte deste 

produto que no momento da entrada, por diversos 

fatores, não é totalmente quantificado e desconta-

do do produtor. 

Nos últimos anos, os produtores estão consta-

tando aumento no número de plantas de soja com 

maturação desuniforme, o que se reflete em folhas, 

hastes e vagens verdes mesmo depois da lavou-

ra alcançar maturidade normal. “Esse problema 
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tem se refletido principalmente na indústria, pois 

as vagens verdes embucham o sistema de recebi-

mento”, “Além disso, a clorofila presente nos grãos 

verdes escurece o óleo e aumenta os custos para 

clarear a produção (EMBRAPA, 2014).

O objetivo deste trabalho foi de avaliar compa-

rativamente, o custo de trilhar as vagens de soja 

recebidas na unidade armazenadora e o benefício 

gerado pela trilhagem.

2.Materiais e métodos

O experimento foi realizado na unidade arma-

zenadora da Coamo Agroindustrial Cooperativa, 

localizada na Avenida Brasil s/n, na Cidade de Ju-

randa - Paraná, durante o recebimento da safra de 

verão 2014 ocorrida no período de 15 de janeiro a 

05 de março de 2014.

O Setor Operacional da unidade é composto de 

dois conjuntos de máquinas de pré-limpeza e lim-

peza com capacidade de processamento total de 

660 toneladas hora. 

Para a realização da trilhagem foram contra-

tados seis funcionários pelo sistema terceirizado 

devidamente registrados através do Sindicato dos 

Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias 

em Geral de Campo Mourão, com remuneração 

salarial mensal de R$ 1.300,00, mais um adicional 

de R$ 2,75 por saca de 60 kg de soja trilhado. 

Os equipamentos utilizados para a trilhagem 

foram  duas máquinas, uma trilhadeira marca 

LINDNER movida por um motor elétrico de 12 CV 

e uma batedora de vagens marca VENCEDORA 

MAQTRON movida por dois motores, um motor 

de 15 CV e um de 3 CV, ambas instaladas em um 

espaço de 345 metros quadrados no barracão de-

nominado pela unidade de barracão da algodoeira.

Devido ao alto volume de vagens e também não 

haver um secador apropriado ou espaço com re-

vestimento asfáltico para realizar a secagem, a tri-

lhagem foi realizada com as vagens ainda verdes.

O trabalho seguiu a rotina normal na unidade 

adotada em períodos de safra, ou seja, carregar 

toda manhã nas casas de máquinas as vagens se-

paradas no processo de beneficiamento durante o 

dia e a noite anterior, armazenadas em sacas de 

aproximadamente 30 kg no caminhão caçamba, 

em seguida descarregando o caminhão basculan-

do no barracão para realizar a trilhagem. 

Visando reduzir as perdas na debulha das va-

gens durante o processo de trilhagem foram ins-

taladas duas máquinas em seqüência, sendo a 

primeira máquina batedora, que, após fazer a  tri-

lhagem, descarregava na trilhadeira que finaliza-

va o processo de retrilha, como também a limpe-

za dos grãos. Finalizando esta etapa os volumes 

eram retirados das máquinas em sacas de apro-

ximadamente 40 kg e empilhados no mesmo bar-
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racão. Ao fi nal do dia os grãos foram carregados 

no caminhão, que após a pesagem e retirada da 

amostra para a classifi cação, foram descarregados 

na moega e secos no turno da noite, utilizando um 

secador de 40 toneladas por hora. Os grãos, após 

secos foram incorporados à massa de grãos arma-

zenados no silo.

Visando quantifi car as perdas no processo de 

trilhagem, ou seja, qual o percentual de grãos que 

em virtude da umidade das vagens não eram de-

bulhados, foi realizado estudo trilhando vagens 

secas, que foram secadas no pátio da unidade e 

comparadas com o percentual de perdas das va-

gens verdes.

Para realizar o cálculo do aproveitamento dos 

grãos da soja, foi medido diariamente o teor de 

água do grão, convertendo sempre para 14% de 

umidade, que é o padrão de comercialização. Tam-

bém foi avaliada a percentagem de impurezas. 

Após foram aplicados os descontos de acordo com 

as seguintes fórmulas:

Procedimento utilizado para o cálculo da viabili-

dade econômica:

Peso líquido Soja trilhado: durante o período 

de 15 de janeiro a 05 de março de 2014, após o 

processo de trilhagem, foi pesado diariamente todo 

grão extraído, classifi cado e aplicado os descontos 

do percentual de impurezas e quebra por umidade 

conforme fórmula demonstrada no item anterior.

Preço de venda: preço praticado pela Coamo 

juntos aos cooperados nos entrepostos da região 

centro-oeste do Paraná no dia 21/01/2014, unida-

de referência sacas de 60 kgs.

Mão de obra: 06 funcionários com salário de R$ 

1.300,00 mensais, equivalente a 26 diárias no va-

lor R$ 50,00, conforme tabela do Sindicato dos Mo-

vimentadores de Mercadorias em Geral de Campo 

Mourão.

Adicional por saca de soja trilhada: R$ 2,75 por 

unidade de 60 kgs utilizando como referência o 

peso bruto, ou seja, não aplicando os descontos 

Ui – Up

100 – Up

Pt . Pi

100

U=

I=

Desconto de Umidade(U):

Ud = Desconto de Umidade

Ui = Umida Inicial

Up = Umidade Padrão

Desconto de Impurezas(I):

Pt = Peso total

Pi = Percentual de impurezas
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do percentual de impurezas e quebra por umidade, 

conforme dados da tabela 3.  

Energia Elétrica: 

- As máquinas utilizadas no processo possuem 

uma carga instalada de 30 CV.

Memória de cálculo: 

Valor KWH: R$ 0,2260

Consumo = 30 CV x 0,736 x 9 horas/dia x 50 dias

Consumo = 9.936 KWH x R$ 0,2260 = R$ 

2.245,53 

- Iluminação do ambiente: 02 refl etores de 500 Watts

2 lâmpadas de 500 Watts funcionando 9 horas 

por dia pelo período de 50 dias

Consumo = 2 x 500 Watts x 9 horas/dia x 50 dias

Consumo = 2 x 500 Watts x 9 horas/dia x 50 dias

1.000

Consumo = 450 kWh x R$ 0,2260 = R$ 101,70.

Todos os dados referente às etapas do trabalho 

realizado foram coletados diariamente, e anotados 

em planilhas  imediatamente após a pesagem.

3.Resultados e discussão

Condições de estresse por altas temperaturas e 

seca, insetos, percevejos principalmente, e doen-

ças podem ocasionar a formação de grãos de soja 

pequenos, enrugados, descoloridos e imaturos de 

coloração esverdeada. Nas situações de défi cit 

hídrico (seca) e altas temperaturas, as plantas de 

soja suprimem a absorção de nutrientes para o seu 

desenvolvimento ou morrem antes do amadureci-

mento completo da semente (MANDARINO, 2012).

O desfolhamento e os danos à vagem causa-

dos por insetos, principalmente percevejos, podem 

causar problemas na maturação dos grãos e, con-

sequentemente, aumento na quantidade de grãos 

verdes numa safra (MANDARINO, 2012).

A percentagem de vagens secas que não são 

trilhadas normalmente são elevadas, fi cando em 

média 9,63%, do total das vagens verdes, que em 

três amostras coletadas fi caram em média 19,67% 

(Tabela 1).

Amostra

01

02

03

Média

Vagens Verdes

19%

22%

18%

19,67%

Vagens Secas

9,8%

10,2%

8,9%

9,63%

Tabela 1– Comparativo de perdas em trilhar vagens verdes e secas
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Analisando a Tabela 1 podemos constatar um 

aumento médio de 9,63% no rendimento, (aprovei-

tamento de grãos), quando as vagens são trilhadas 

secas.

Descrição

Receitas

Peso líquido Soja trilhado - 238.828 Kg = 3.980 Sacas

Preço de venda (saca de 60 kg em 21/01/2014)

Total receita (3.980 X R$ 60,00)

Despesas

Mão de obra (06 funcionários com salário de R$ 1.300,00)

Adicional por saca de soja trilhada bruta R$ 2,75

Encargos trabalhistas (130% sobre salário e adicional )

Energia elétrica

Total despesas

Resultado líquido (R$)

Valores R$

        60,00

238.828,50

13.000,00

16.216,75

37.981,78

2.347,23

69.545,76

169.282,74

Tabela 2. Cálculo da viabilidade econômica do trabalho de trilhagem das vagens
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Através da Tabela 2, constata-se que a trilha-

gem de vagens proporciona uma margem líquida 

de 70,9% e caso não seja realizada esta operação 

a matéria prima, isto é as vagens brutas, devido 

a sua alta umidade, em um curto espaço de tem-

po apodrece sendo possível sua utilização apenas 

como adubo orgânico, proporcionando assim um 

retorno imensamente menor se comparado ao pre-

ço da soja, ou seja, R$ 60,00 a saca de 60 kg. 

Considerando que o volume de vagens geradas 

no processo de recebimento é muito grande, mes-

mo com todas as difi culdades encontradas para a 

execução desta atividade de trilha das vagens de 

soja, onde não existem no mercado equipamen-

tos apropriados e desenvolvidos para a realização 

deste trabalho, sendo necessário o improviso de 

alternativas e também  utilização de mão de obra 

braçal, a valorização entre as receitas e despesas, 

demonstrou um resultado positivo signifi cativo de 

retorno com a execução desta atividade.

Soja Trilhado

Safra

2010

4000000 800000 1200000 1600000

2011

2012

2013

2014 353.820

328.080

366.460

251.360

186.250

% de Vagens X Recebimento

Recebimento (sc)

Quantidade Trilhada (kg)

2010

186.250

1.166.836

0,266 

2011

251.360

1.181.248

0,354

2012

366.460

900.899

0,678

2013

328.080

1.171.268

0,467

2014

353.820

1.136.085

0,519

1.136.085 sc 0,519%

1.171.268 sc 0,467%

900.899 sc 0,678%

1.181.248 sc 0,354%

1.166.836 sc 0,266%

Figura 1. Histórico de vagens trilhadas com peso bruto (sem desconto de impureza e umidade) em comparativo ao recebimento de 2010 à 2014.
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Analisando o histórico do recebimento de va-

gens verdes nesta unidade armazenadora, de 

2010 a 2014, notou-se um aumento signifi cativo 

proporcional das vagens em relação ao recebi-

mento (Figura 1).

A quantidade de vagens verdes recebidas, os 

descontos de umidade e impurezas são apresen-

tadas na Tabela 3, onde se observa um elevado 

volume durante o período de 50 dias de colheita da 

soja e recebida nesta unidade armazenadora.

Data

15/01/2014
17/01/2014
21/01/2014
22/01/2014
23/01/2014
24/01/2014
25/01/2014
27/01/2014
28/01/2014
30/01/2014
31/01/2014
01/02/2014
02/02/2014
03/02/2014
04/02/2014
05/02/2014
06/02/2014
07/02/2014
08/02/2014
09/02/2014
10/02/2014
11/02/2014
12/02/2014
13/02/2014
15/02/2014
17/02/2014
18/02/2014
20/02/2014
22/02/2014
05/03/2014

Total

Peso
bruto kg

5.880
840

4.360
7.120
7.940
10.880
2.240
4.300
6.300
9.540
8.900
4.520
4.560
7.660
15.780
18.500
22.860
19.280
26.360
26.060
13.020
36.520
17.620
10.560
36.020
8.340
5.240
6.420
2.160
4.040

353.820

Desconto
impurezas Kg

476
82
402
722
787
980
218
425
650
865
920
427
390
782

1.600
1.650
2.340
1.920
2.608
2.650
1.402
3.640
1.802
1.120
3.450
822
545
680
232
396

34.983

Desconto 
umidade kg

1.232
195

1.038
1.638
1.888
3.318
515

1.032
1.498
2.176
2.045
1.062
1.186
1.718
3.598
4.005
5.214
4.540
6.198
5.606
2.868
7.645
3.946
2.344
7.618
1.836
1.180
1.462
468
940

80.009

Peso 
líquido kg

4.172
563

2.920
4.760
5.265
6.582
1.507
2.843
4.152
6.499
5.935
3.031
2.984
5.160
10.582
12.845
15.306
12.820
17.554
17.804
8.750
25.235
11.872
7.096
24.952
5.682
3.515
4.278
1.460
2.704

238.828

Tabela 3 – Relação diária da trilhagem com peso bruto, descontos de impureza, umidade e peso líquido
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4.Considerações

Os resultados deste trabalho demonstram clara-

mente, através dos dados, os benefícios e a viabili-

dade econômica em realizar a trilhagem de vagens 

durante o recebimento da safra, apesar das  gran-

des dificuldades encontradas em todas as etapas 

do processo.

Como é um problema que vem se agravando 

nos últimos anos, não existem no mercado máqui-

nas e equipamentos desenvolvidos para esta fina-

lidade, e também as unidades armazenadoras não 

possuem estruturas adequadas para esta ativida-

de. Devido ao elevado prejuízo causado por estas 

perdas, as empresas estão improvisando alternati-

vas para recuperar estas vagens, tornando o pro-

cesso moroso e dependente de mão-de-obra não 

qualificada, com riscos de acidentes de trabalho e 

quebra constantes das máquinas não dimensiona-

das para este volume de produto.

 Pela importância da segunda safra no estado 

do Paraná, a semeadura da soja vem acontecendo 

cada vez mais cedo e pelos diversos motivos rela-

tados anteriormente, entende-se que este proble-

ma de excesso de vagens tende a continuar. Desta 

forma, sugerimos aprofundar estudo no sentido de 

buscar empresas do ramo que tenham interesse 

em desenvolver equipamentos, como, secadores, 

para secar as vagens antes da trilha, o que reduz 

as perdas em torno de 10% durante o processo de 

debulha. Também são necessárias máquinas de 

debulha, esteiras adequadas e maior capacidade 

das máquinas com rendimento no beneficiamento 

e com alto grau de automatização, o que resolveria 

as dificuldades operacionais e diminuiria custos, 

aumentando o resultado financeiro.
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Resumo
O expurgo ou a fumigação é uma técnica empre-

gada para eliminar qualquer infestação de pragas 
em grãos e sementes armazenadas. O inseticida 
indicado para expurgo de grãos, pela eficácia, fa-
cilidade de uso, segurança de aplicação e versati-
lidade é o gás fosfina.  O objetivo deste trabalho foi 
de avaliar comparativamente, o expurgo em silos 
metálicos com e sem vedação interna da chapa-
ria, e também o uso da técnica de recirculação de 
fosfina, que visa uniformizar a distribuição do gás 
durante o expurgo. Foram realizados 4 expurgos 
em dois silos distintos, um vedado pela aplicação 
de um selante (store seal) na parte interna, entre 
as emendas das chapas, promovendo uma maior 
hermeticidade, outro silo não vedado. Os dois pri-
meiros expurgos foram feitos sem recirculação da 
fosfina durante o expurgo e os dois últimos com o 
sistema operando contínuo durante os dez dias. A 
medição da concentração foi realizada com equi-

Palavras-chave: recirculação de fosfina; distribuição de gás; silo metálico vedado; expurgo.

Expurgo comparativo em silos metálicos 
com e sem vedação interna das chapas, 
e a recirculação de fosfina (PH3)1 

FLAVIO RAMOS PILAR2

IRINEU LORINI3

pamento SILOCHEK conectado às mangueiras de 
sucção inseridas na massa de grãos dos silos.  Os 
resultados mostraram que houve liberação da fos-
fina durante os expurgos, mas que a maior parte 
vazou nos primeiros dias, comprometendo a efi-
ciência do mesmo. A recirculação manteve uma 
maior uniformidade do gás durante o expurgo e 
o silo vedado apresentou maior concentração da 
fosfina, porém todos com vazamentos. Estes va-
zamentos resultaram em expurgos não eficientes 
da massa de grãos de milho, pois não foi possível 
manter a concentração de 400 ppm por 120 horas.
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Comparative fumigation of metallic silos 
with and without internal sealing of plates 
and the recirculation of phosphine (PH3)1

FLAVIO RAMOS PILAR

IRINEU LORINI

Abstract
The fumigation is a method to control all insect 

pests of stored grain and seeds. Phosphine is the 
main gas used for stored grain and seeds fumiga-
tion worldwide. The aim of this work was to com-
pare the fumigation with phosphine in metal silos 
sealed and not proper sealed and also with gas 
recirculation. The gas recirculation aimed to have 
better distribution of phosphine in the silo. Four 
fumigation at two distinct silos were performed. 
The first silo became sealed inside with store seal 
material and the second silo was sealed as done 
by the silo manufacture. The first two fumigation 
were done without gas recirculation, one each silo 
type, sealed and not sealed, and the other two 
fumigation using gas recirculation continued for 
ten days. The gas concentration was measured 
at each fumigation with SILOCHEK equipment 
connected inside the silo by plastic hose. The re-

sults showed that phosphine gas was released 
inside the wheat silo but because the leakage at 
both type of silos the concentration was very low 
and the fumigation failed. When the gas recircu-
lation was performed during fumigation a better 
phosphine distribution was gained but that did not 
avoid the low gas concentration. Those leakages 
resulted at not efficient fumigation because the 
phosphine concentration was below the recom-
mended 400 ppm for 120 hours.
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1. Introdução

As pragas de produtos armazenados são con-

sideradas severas porque atacam diretamente o 

grão produzido, com prejuízo imediato. Possuem 

preferência alimentar variável se adaptando às di-

versas espécies vegetais e são responsáveis por 

perdas em grãos e produtos industrializados desti-

nados ao armazenamento, comercialização e con-

sumo (LORINI, 2008).

O conhecimento do hábito alimentar de cada 

praga é um elemento importante para definir o ma-

nejo a ser implementado nos grãos e sementes 

durante o período de armazenamento. Segundo 

esse hábito, as pragas podem ser classificadas em 

primárias ou secundárias. As primárias são aque-

las que atacam sementes e grãos inteiros e sadios 

e, dependendo da parte que atacam, podem ser 

denominadas de primárias internas ou externas. 

As internas perfuram os grãos ou sementes e nes-

tes penetram para completar seu desenvolvimen-

to. Alimentam-se de todo o tecido de reserva dos 

grãos ou semente e possibilitam a instalação de 

outros agentes de deterioração. Já as secundárias 

dependem de grãos ou sementes já danificados ou 

quebrados para se alimentar, pois não conseguem 

atacá-los quando intactos. Ocorrem nos grãos e 

sementes trincadas, quebradas ou mesmo danifi-

cadas por pragas primárias e, geralmente, infes-

tam desde o período de recebimento ao de benefi-

ciamento do produto (LORINI, 2008).

O expurgo ou a fumigação é uma técnica em-

pregada para eliminar qualquer infestação de pra-

gas em grãos e sementes armazenadas (LORINI, 

2008). O expurgo é a operação que visa à elimi-

nação dos insetos que se encontram nos produtos 

armazenados em suas diversas fases de desen-

volvimento, procurando atingir uma eficiência de 

100% no controle (REZENDE, 2011). 

O inseticida indicado para expurgo de grãos, 

pela eficácia, facilidade de uso, segurança de apli-

cação e versatilidade é o gás fosfina. Para que o 

expurgo seja eficiente, ou seja, para que os insetos 

sejam eliminados, independentemente da fase do 

ciclo de vida, a concentração de fosfina deve ser 

mantida, no mínimo, em 400 ppm por pelo menos 

120 horas de exposição (DAGLISH et al, 2002; LO-

RINI et al, 2011) e a distribuição do gás no interior 

do silo deve ser uniforme para evitar resistência 

(LORINI et al, 2007). Krzyzanowski et al (2010) em 

expurgo de sementes de soja, verificaram que a 

fosfina não afeta a qualidade fisiológica da semen-

te e que a eficácia do expurgo foi devido à manu-

tenção da concentração do gás acima de 400 ppm 

durante as 168 horas de exposição das sementes.

 A recirculação de fosfina durante o expurgo 

foi usada com sucesso em silos de alvenaria, onde 

se propiciou a eliminação de todas as pragas, nas 
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suas diferentes formas do ciclo de vida, uniformi-

dade de distribuição do gás em todos os pontos da 

massa de grãos de trigo e economicidade do trata-

mento (SILVA et al, 2010). Porém, em silos metá-

licos que são amplamente utilizados para armaze-

namento de grãos, um dos problemas encontrados 

é a falta de hermeticidade, devido aos vazamentos 

nas chapas e na estrutura de base. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar com-

parativamente, o expurgo em silos metálicos com e 

sem vedação interna da chaparia, e também o uso 

da técnica de recirculação de fosfina, que visa uni-

formizar a distribuição do gás durante o expurgo. 

2. Materiais e métodos

O experimento foi realizado em dois silos me-

tálicos, de 3.000 t de capacidade cada, contendo 

2.800 t (3.733 m³) de milho, pertencentes à Coamo 

Agroindustrial Cooperativa Ltda, unidade de Manoel 

Ribas, situada na região Centro Norte do Estado 

do Paraná.

Um destes silos foi anteriormente vedado pela 

aplicação de um selante (store seal) na parte in-

terna, entre as emendas das chapas, com objetivo 

de fazer a vedação, promovendo assim uma maior 

hermeticidade ao silo e este foi denominado de 

silo metálico vedado. O outro silo usado no expe-

rimento é semelhante, porém sem nenhuma veda-

ção extra nas emendas das chapas, apenas o que 

foi realizado pelo fabricante do silo na montagem, 

este denominado de silo metálico não vedado.

Com auxilio de uma sonda pneumática realizou-se 

a inserção das mangueiras de PVC no interior da 

massa de grãos, junto ao cabo central de termo-

metria, em três profundidades da massa de grãos, 

1,0; 6,0 e 11,5 m, acopladas a um cabo de aço. 

As mangueiras de PVC serviram para monitorar a 

concentração do gás fosfina na massa de grãos, 

pela coleta de amostras em tempos determinados 

do expurgo.

Foram realizados 4 expurgos, dois em cada 

silo. Os dois primeiros expurgos, um em cada silo, 

foram realizados sem o acionamento do sistema 

de recirculação de fosfina e os dois  últimos com 

o sistema de recirculação de fosfina ligado duran-

te as 24 horas nos dez dias do expurgo. A medi-

ção da concentração foi realizada com auxílio do 

equipamento SILOCHEK de fabricação australia-

na (Canary Co), que apresenta a concentração de 

fosfina de forma direta para leitura ao se conec-

tar as mangueiras de sucção inseridas nos silos. 

Estas medições foram realizadas as 8, 11 e 17 

horas, todos os dias do expurgo.

Em todos os expurgos foi usada a dosagem de 

6 g/m3 (aproximadamente 9g/t de milho) de pasti-

lhas comerciais contendo fosfina. As pastilhas de 

fosfina foram aplicadas na superfície da camada 
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de grãos, em uma profundidade de 20 cm, inseri-

das na massa de grãos.

Para os dois últimos expurgos, um sistema 

de recirculação de fosfina no interior do silo foi 

instalado previamente. Para este sistema foram 

usados canos de PVC de 50 mm de diâmetro, 

instalados na parte superior interna do silo, com 

conexão externa a um equipamento tipo calador 

pneumático, adaptado para fazer a sucção do 

gás de fosfina da superfície interna do silo, sob 

a lona, através de um cano de PVC com 9 me-

tros de comprimento, perfurado na parte inferior, 

com vários furos de 6 mm de diâmetro. Posterior 

ao recirculador, o cano foi conectado na base 

ao ducto do sistema de aeração. Este sistema 

de recirculação funcionou sem a admissão de 

ar externo, em circuito fechado, movimentando 

a fosfina da parte superior, onde estava sendo 

liberada, para a parte inferior do silo no sistema 

de aeração instalado. 

Os resultados foram analisados e apresentados 

graficamente, permitindo as comparações entre os 

silos e a recirculação da fosfina liberada. 

3. Resultados e discussão

Foi possível medir as concentrações de gás no 

interior da massa de grãos de ambos os silos du-

rante os quatro expurgos.

O primeiro expurgo no silo vedado sem siste-

ma de recirculação operando, mostrou-se desuni-

forme na distribuição do gás no interior da massa 

de grãos, com maior concentração do gás liberado 

entre as 30 e 78 horas após a liberação das pasti-

lhas na massa de grãos (Figura 1). Neste intervalo 

de tempo a concentração foi superior a 400 ppm 

em grande parte do tempo, porém esta não foi su-

ficiente nem em concentração, nem em tempo de 

manutenção na concentração letal para todas as 

fases de vida da praga, resultando em um expurgo 

ineficiente.

No segundo expurgo no silo não vedado e sem 

sistema de recirculação operando, a concentração 

da fosfina foi muito baixa, chegando no máximo ao 

redor de 100 ppm em um momento apenas (Figura 

2). Isto demonstrou ineficiência total do expurgo e 

também o vazamento de todo gás liberado no inte-

rior do silo. Buscando as causas desta alta perda 

de gás, foi verificado que a lona utilizada no expur-

go estava com muitos microfuros, quase impercep-

tíveis, mas que geraram todo este vazamento.

 No terceiro expurgo realizado no silo veda-

do e com sistema de recirculação operando 24 ho-

ras por dia durante os dez dias do expurgo, houve 

uma melhor distribuição da fosfina no silo e com 

manutenção da concentração acima de 400 ppm 

por mais tempo no expurgo (Figura 3). Mesmo nes-

ta situação, o ideal de 400 ppm de concentração de 

fosfina por 120 horas contínua, não foi conseguido, 
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pois houve vazamento de gás no silo. A recircula-

ção da fosfina permitiu uniformizar a distribuição 

do gás no silo, porém não suficiente para a eficácia 

do processo.

 No quarto expurgo realizado no silo sem 

vedação e com o sistema de recirculação operan-

do durante os dez dias de expurgo, a concentração 

do gás foi baixa, tendo apenas alguns momentos 

onde esta foi superior aos 400 ppm determina-

dos como mínimo de eficiência técnica (Figura 4). 

Como a lona superior foi substituída, houve uma 

melhora na distribuição e manutenção da fosfina 

no silo durante o expurgo, embora insuficiente para 

se ter um expurgo eficaz.

Figura 1. Monitoramento da concentração de fosfina (PH3) durante o expurgo em diferentes profundidades no centro do silo metálico vedado, com a 

distribuição das pastilhas na superfície da massa de grãos, sem sistema de recirculação da fosfina. Coamo, Manoel Ribas, PR, 2014.
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Figura 2. Monitoramento da concentração de fosfina (PH3) durante o expurgo em diferentes profundidades no centro do silo metálico não vedado, com a 

distribuição das pastilhas na superfície da massa de grãos, sem sistema de recirculação da fosfina. Coamo, Manoel Ribas, PR, 2014.

Figura 3. Monitoramento da concentração de fosfina (PH3) durante o expurgo em diferentes profundidades no centro do silo metálico vedado, com a 

distribuição das pastilhas na  superfície da massa de grãos, com sistema de recirculação da fosfina. Coamo, Manoel Ribas, PR, 2014.
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Visando avaliar a concentração de fosfina que 

passava pelo equipamento recirculador, usados 

no terceiro e quarto expurgos, foram feitas medi-

ções da concentração de fosfina na entrada e saída 

do recirculador, a cada 24 horas de intervalo. Os 

resultados mostraram que a concentração se man-

teve elevada, superior a 400 ppm de fosfina, desde 

o início até as 120 horas do expurgo, reduzindo 

para baixo deste patamar a partir das 144 horas de 

avaliação (Figura 5). Em ambos os silos, vedado e 

não vedado, houve liberação de fosfina, que pas-

sou pelo recirculador em quantidade satisfatória 

inicialmente, mostrando a eficiência do equipa-

mento em movimentar a fosfina, sem perdas no 

mesmo. Nos dois equipamentos as medições fo-

ram semelhantes.

Figura 4. Monitoramento da concentração de fosfina (PH3) durante o expurgo em diferentes profundidades no centro do silo metálico não vedado, com a 

distribuição das pastilhas na superfície da massa de grãos, com sistema de recirculação da fosfina. Coamo, Manoel Ribas, PR, 2014.
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4. Considerações

Os resultados deste trabalho demonstram a gran-

de importância de medir a concentração de fosfina 

durante os expurgos de grãos. Esta permite avaliar 

se o expurgo foi eficiente no controle das pragas pelo 

atingimento da concentração mínima de 400 ppm 

pelo período de 120 horas, referência técnica de efi-

cácia no controle das pragas (LORINI et al, 2011).

Também ficou demonstrado o vazamento de 

fosfina durante os expurgos em ambos silos me-

tálicos, sendo mais significativo no silo sem ve-

dação das chapas metálicas. Estes vazamentos 

resultaram em expurgos não eficientes da massa 

de grãos de milho, pois não foi possível manter a 

concentração de 400 ppm por 120 horas.
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Figura 5. Monitoramento da concentração de fosfina (PH3) durante o expurgo na entrada e saída do gás do recirculador de fosfina, com a distribuição 

das pastilhas na superfície da massa de grãos, com sistema de recirculação da fosfina. Coamo, Manoel Ribas, PR, 2014.
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Resumo
A maior parte da produção de grãos é armaze-

nada nos silos antes da venda, podendo ocorrer 
perdas na qualidade durante a permanência do 
produto no armazém. O objetivo desse trabalho 
foi avaliar a perda na qualidade dos grãos durante 
uma simulação de armazenagem de 90 dias para 
soja transgênica e convencional. As amostras fo-
ram coletadas diariamente no armazém, totalizan-
do 3 amostras compostas para soja convencional 
e 3 para soja transgênica, que foram armazena-
das em sacos plásticos sob temperatura de 28oC. 
As análises foram realizadas a cada 15 dias, por 
um período de 90 dias. Avaliou-se a classificação 
dos grãos, teor de água, peso de mil grãos e con-
dutividade elétrica. O delineamento experimental 
foi inteiramente casualizado, com três repetições, 
sendo as médias comparadas por Tukey a 5%, 
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e os dados de condutividade elétrica analisados 
por regressão linear. Os grãos de soja transgêni-
ca apresentaram maiores valores que os de soja 
convencional na classificação para impurezas, pi-
cada de percevejo, bandinha, esverdeado e trin-
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Abstract
The majority of grain production is stored in si-

los prior to the sale and the grain quality losses 
may occur during the storage. The aim of this stu-
dy was to evaluate the losses in grain quality du-
ring 90 days storage for transgenic and conventio-
nal soybeans. The samples were collected daily at 
the silo, totaling three composite samples for each 
conventional and transgenic soybeans grains and 
stored in plastic bags under temperature of 28ºC. 
There were performed analyses every 15 days, for 
the period of 90 days. There were evaluated the 
grains classification, moisture content, thousand 
grain weight and electrical conductivity. The expe-
rimental design was completely randomized with 
three replications, the averages were compared 
by Tukey test at 5%, and the electrical conducti-
vity data were analyzed by linear regression. The 
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transgenic soybeans grains showed higher values 
than those for conventional ones for grain classifi-
cation to impurities, stink bug damage, bands per-
centage, green and cracked grains, and electrical 
conductivity since the beginning of storage. The 
transgenic grains probably came from the field with 
lower quality than conventional.
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1. Introdução

A qualidade dos grãos de soja, prioridade dos 

produtores, processadores e distribuidores é de-

terminada por: teor de água baixo e uniforme; per-

centuais reduzidos de material estranho, de des-

coloração, de susceptibilidade à quebra, de danos 

pelo calor (trincas internas), de danos causados 

por insetos e fungos; valores elevados de massa 

específica, concentração de óleos e proteínas e 

viabilidade (BROOKER et al, 1992). Alguns fatores 

podem afetar estas características como as con-

dições ambientais durante a formação dos grãos, 

época e sistema de colheita, sistema de secagem, 

técnicas de armazenamento, transporte e caracte-

rísticas da espécie e da variedade (ALENCAR et 

al, 2008).

Grande parte da produção de grãos é armaze-

nada durante determinado período, com objetivo 

principal de evitar as perdas e preservar sua quali-

dade original, além de suprir as demandas na en-

tressafra e permitir aguardar variações de preços 

melhores (SAUER, 1992; BROOKER et al, 1992). 

Entretanto, independente da espécie, do deposi-

tante ou das características do local, perdas pode-

rão ocorrer durante a permanência do produto no 

armazém.

Relatos de administradores de armazenagem 

de grãos levam a suspeitar que o armazenamento 

da soja transgênica resulta em uma “quebra técni-

ca” maior que a soja convencional, ou seja, maior 

perda de peso da massa de grãos após o armaze-

namento. Um dos motivos pode ser a maior quanti-

dade de grãos quebrados (“bandinhas”) observada 

para soja transgênica.

 A quebra técnica é uma perda inevitável, pois é 

advinda de um processo intrínseco do próprio grão, 

ou seja, de uma atividade biológica que ocorre na-

turalmente que é a respiração dos grãos. Todos os 

grãos respiram, e isso faz parte de sua fisiologia 

(D´ARCE, 2014). 

A respiração é um processo metabólico contí-

nuo, dependente das condições do ambiente, no 

qual ocorre consumo de reservas para a produção 

de gás carbônico, água e liberação de energia na 

forma de calor (D´ARCE, 2014). Assim, pode se 

afirmar que a respiração dos grãos é a principal 

responsável pela rápida deterioração dos grãos ar-

mazenados. 

O processo de deterioração dos grãos inicia-se 

na maturidade fisiológica, e pode ser acelera-

do ou reduzido de acordo com as condições de 

manejo. A evolução do processo de deteriora-

ção dificilmente é identificada através de altera-

ções morfológicas nos grãos, e inicia-se com a 

desorganização das membranas celulares pela 

oxidação dos lipídios que são atacados pelos 

radicais livres (MARCOS FILHO, 2005; TAIZ, 
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2004). Dentre os testes de laboratório que vi-

sam avaliar a qualidade de grãos e sementes, o 

teste de condutividade elétrica destaca-se pela 

capacidade de avaliar a integridade das mem-

branas celulares, através da condutividade elé-

trica da solução de embebição dos grãos (VIEI-

RA et al, 2001).

Assim, a quebra técnica pode ser maior ou me-

nor em função de técnicas utilizadas na armaze-

nagem (temperatura e umidades dos grãos) e de 

acordo com a região em que está sendo armaze-

nado o produto. Lembrando que o processo cha-

mado de quebra técnica pode ser minimizado, mas 

nunca anulado, principalmente em organismos vi-

vos como os grãos.

Na literatura, parte dos estudos já realizados 

comparando o comportamento da soja conven-

cional e transgênica abordou diferenças na produ-

tividade (LIMA et al, 2008), no custo operacional 

(MENEGATTI;  BARROS, 2007), no teor de lignina 

do tegumento das sementes (GRIS et. al, 2010) e 

na qualidade fisiológica de sementes (CARVALHO 

et al, 2012). No entanto são escassas as informa-

ções de pesquisas que contrastem a diferença no 

armazenamento de material de soja convencional 

e transgênica.

Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar sob 

as mesmas condições de armazenagem o com-

portamento da soja transgênica e convencional no 

que diz respeito à perda na qualidade dos grãos 

durante 90 dias.

2. Material e métodos

Foram utilizados grãos de soja convencional e 

transgênica provenientes da safra de verão 2013/2014 

na unidade de recebimento da Integrada Cooperativa 

Agroindustrial na cidade de Londrina – PR analisados 

na cooperativa e no Laboratório de Ecofisiologia do 

Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR). 

Os grãos chegaram na cooperativa com teor de 

água abaixo de 14%, por isso não houve necessi-

dade dos mesmos passarem por um processo de 

secagem, e foram armazenados nos silos granelei-

ros de 2.500 toneladas a uma temperatura de 28ºC. 

Após 24 horas iniciou-se a amostragem dos grãos 

nos silos, a qual foi realizada diariamente durante o 

seu abastecimento, de forma que apresentou clara-

mente a qualidade do produto armazenado servindo 

de parâmetro para sua comercialização, conforme 

normas de identificação e classificação MAPA (Mi-

nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). 

As amostras foram coletadas com o auxílio de 

um calador de dois estágios, aleatoriamente, de 

forma a se obter 10 kg de grãos, os quais foram 

homogeneizados e retirou-se uma subamostra de 

500g, para compor a amostra de trabalho, a qual 

contou com 3kg de grãos. 
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Foram utilizadas para o experimento 3 amostras 

de trabalho para cada material (soja convencional 

e transgênica) as quais foram acondicionadas em 

sacos plásticos esterilizados e hermeticamente fe-

chados e mantidos em laboratório, por um período 

de 90 dias a uma temperatura de 28ºC, simulando 

as condições do silo. 

As amostras foram abertas a cada 15 dias, quan-

do realizou-se o procedimento de classificação, 

identificando os defeitos da soja durante período de 

armazenamento, teor de água, peso de mil grãos e 

a condutividade elétrica.

Na classificação, a amostra de trabalho foi ho-

mogeneizada e retirou-se 500 g de grãos, deter-

minando a porcentagem de impurezas e grãos 

avariados (imaturos, chochos, verdes, enruga-

do, picado de percevejo, bandinha, esverdeado, 

trincado). As impurezas foram determinadas por 

peneiras manuais, sendo considerado impureza o 

que ficou retido na peneira, mas que não seja do 

produto analisado e o que passou por essa pe-

neira (fundo). Após a classificação, a massa de 

grãos foi novamente colocada no saco plástico e 

armazenada.

O teor de água dos grãos foi determinado, a 

cada 15 dias durante todo período de armazena-

mento pelo aparelho modelo GAC 2100 Dick/John. 

Para essa análise utilizou-se a amostra isenta de 

impurezas. O peso de mil grãos foi realizado com 

oito repetições de 100 grãos de acordo com as Re-

gras para Análises de Sementes (BRASIL, 2009).

O teste de condutividade elétrica foi realizado 

a cada 15 dias, ao longo do período armazenado, 

com quatro repetições de 50 grãos, para cada ma-

terial (soja convencional e transgênica). Os grãos 

foram previamente pesados, e colocados em co-

pos plásticos de 200ml, com 75ml de água deio-

nizada, mantidos a 25ºC por 24 horas. A leitura foi 

realizada em condutivímetro digital, os dados fo-

ram expressos em µmhos/cm/g de grãos (VIEIRA 

et al, 2001).

O delineamento experimental foi inteiramente 

casualizado, com três repetições. Realizou-se aná-

lise de variância, e quando resultou em diferença 

estatística significativa, realizou-se comparação de 

médias pelo teste de Tukey a 5%, e para condu-

tividade elétrica aplicaram análises de regressão 

polinomial (ESTAT, 1994).

3. Resultados e discussão

Observou-se um pequeno decréscimo no teor 

de água nos grãos de soja convencional e trans-

gênica ao longo do período de armazenamento 

(Tabela 1), o qual variou de 10,9% base úmida 

(b.u.), no início do experimento e 10,5% b.u. de-

pois de 90 dias de armazenamento. Não houve 

diferença estatística entre os materiais conven-
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cional e transgênico. A viabilidade dos grãos e, 

consequentemente, sua maior ou menor longe-

vidade depende da interação de vários fatores, 

entre os quais se destaca o teor de água, pois 

infl uencia no comportamento dos grãos quando 

são submetidos às mais diferentes situações da 

colheita à comercialização (D´ARCE, 2014). As-

sim, de acordo com os resultados, não houve in-

fl uência do teor de água sobre a qualidade dos 

grãos ao longo do armazenamento.

A soja transgênica apresentou maior índice de 

grãos trincados e bandinhas em comparação com 

a convencional desde a coleta inicial (Tabela 2). No 

armazenamento os grãos quebrados e bandinhas 

em excesso podem levar a diversos problemas 

como: difi culdades de resfriar a massa de grãos 

durante armazenagem, devido à compactação de 

bandinhas; pequena perda de umidade durante o 

processo de aeração e perdas de grãos por de-

terioração, devido ao aquecimento da massa 

de grãos e desenvolvimento de microrganismos 

(KALETA e GÓRNICKI, 2013).

Soja

Convencional

Transgênico

Média

CV (%)

0

11,13

10,83

10,99a

15

10,50

10,67

10,59ab

30

10,30

10,57

10,43b

60

10,27

10,50

10,39 b

75

10,40

10,60

10,50ab

90

10,50

10,63

10,57ab

Média

10,48 A

10,61A

45

10,23

10,50

10,37b

2,65

Armazenamento (dias)

Teor de água (%)

Tabela 1 – Teor de água (%) de grãos de soja convencional e transgênico armazenados por 90 dias.

* Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.
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Soja

Convencional

Transgênico

CV (%)

Convencional

Transgênico

CV (%)

Convencional

Transgênico

Média

CV (%)

Convencional

Transgênico

Média

CV (%)

Convencional

Transgênico

Média

CV (%)

0

0,27Ba

0,93Aa

5,00Ba

8,33Aa

3,33

4,67

4,00ab

1,67

3,00

2,33 a

2,67

2,33

2,5 a

15

0,17 Aa

0,20Acd

4,67 Aa

7,00 Aa

3,00

3,33

3,17 b

1,00

1,67

1,33 a

1,00

1,33

1,17 bc

30

0,13Aa

0,10Ad

4,33Ba

7,67Aa

3,67

3,33

3,50 b

1,67

2,33

2,00 a

1,67

2,33

2,00ab

60

0,20 Ba

0,50 Ab

7,00Aa

4,67Aa

7,33

6,00

6,67 a

1,33

2,00

1,67 a

1,00

1,00

1,00 c

75

0,17 Aa

0,20Acd

6,33 Aa

6,67 Aa

2,33

3,33

2,83 b

1,33

1,00

1,17 a

2,67

2,00

2,33 a

90

0,23 Aa

0,33Abc

5,00 Aa

7,33 Aa

2,67

4,33

3,50 b

2,00

1,33

1,67 a

1,00

1,00

1,00 c

Média

0,20

0,35

5,58

6,90

4,00 A

4,33 A

1,48 A

1,77 A

1,58 A

1,58 A

45

0,20Aa

0,20Acd

28,18

6,67 Aa

6,67 Aa

23,60

5,67

5,33

5,50 ab

36,85

1,33

1,00

1,17 a

51,32

1,00

1,00

1,00 c

34,02

Armazenamento (dias)

Impurezas (%)

Picado Percevejo (%)

Enrugado (%)

Chocho (%)

Imaturo (%)

Tabela 2 – Dados em porcentagem de impurezas, grãos com picada de percevejo, enrugados, chochos, imaturos, verdes, esverdea-
dos, trincados e bandinhas, para grãos de soja convencional e transgênicos de acordo com o armazenamento.
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Com a adoção da tecnologia da transgenia, uma 

possível explicação, é que os produtores fi caram 

um pouco mais descuidados tanto com a lavoura 

como com a colheita, enviando para as unidades 

armazenadoras um produto com maior porcenta-

gem de impurezas, grãos trincados e bandinhas, 

como o que foi observado nesse trabalho. Assim 

sendo, havendo necessidade de um período maior 

de armazenagem, ou mesmo de uma transilagem, 

pode gerar mais bandinhas e grãos trincados, con-

sequentemente aumentando as impurezas. Esse 

fato pode explicar porque muitos armazenado-

res estão afi rmando que a quebra técnica da soja 

transgênica é maior do que a da soja convencional, 

Soja

Convencional

Transgênico

Média

CV (%)

Convencional

Transgênico

CV (%)

Convencional

Transgênico

CV (%)

Convencional

Transgênico

Média

CV (%)

0

1,67

1,33

1,50 a

1,73Ba

4,27Aa

6,67Aa

6,33Aa

3,67

7,67

5,67 a

15

1,67

1,00

1,33 a

2,00 Ba

3,83 Aa

7,00 Aa

6,67 Aa

2,67

7,33

5,00 a

30

1,33

1,67

1,50 a

2,53Ba

4,47Aa

5,67Aa

6,00Aa

5,00

8,33

6,67 a

60

1,33

1,00

1,17 a

2,33Ba

4,73Aa

6,00Ba

8,33Aa

5,00

11,00

8,00 a

75

1,33

1,33

1,33 a

2,67 Ba

4,50 Aa

3,67 Aa

5,67 Aa

3,33

6,33

4,83 a

90

1,67

1,67

1,67 a

2,80 Ba

4,00 Aa

5,67 Ba

9,00 Aa

4,67

10,33

7,50 a

Média

1,48 A

1,39 A

2,40

4,22

5,58

7,20

4,20 B

8,52 A

45

1,33

1,67

1,50 a

37,42

2,73 Ba

3,80 Aa

12,44

4,33 Ba

8,33 Aa

21,49

5,00

8,67

6,83 a

30,12

Armazenamento (dias)

Verdes (%)

Bandinha (%)

Esverdeado (%)

Trincado (%)

* Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.
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o que na realidade pode ser uma diferença de ma-

nejo no campo.

Durante o armazenamento não houve variações 

signifi cativas para porcentagem de grãos chocho e 

verde. Os grãos mantiveram as condições de ori-

gem tanto para os geneticamente modifi cados como 

para os convencionais. Porém, não se descarta a 

possibilidade de haver alterações nos indicadores 

num período mais longo de armazenagem.

Em relação aos resultados de condutividade 

elétrica (Figura 1) observa-se que houve um au-

mento do valor de acordo com o armazenamento, 

indicando a ocorrência de deterioração dos grãos 

ao longo do tempo. Isso porque este teste avalia a 

deterioração dos grãos pelo aumento da permeabi-

lidade da membrana celular e consequentemente 

maior liberação de solutos para a solução de em-

bebição dos grãos (VIEIRA, et al, 2001).

Em relação aos materiais, inicialmente os grãos 

transgênicos já apresentaram valores mais elevados 

de condutividade elétrica, isso pode ser simplesmen-

te pela diferença genética entre os materiais, como 

também pode servir de indicativo de que esse ma-

terial já estava mais deteriorado que o convencional.

Na avaliação do peso de mil grãos não foram 

observadas diferenças signifi cativas entre os 

materiais convencional e transgênico, indicando 

que as condições de armazenamento (tempera-

tura em torno de 28º C) e acondicionamento das 

amostras (embalagens de polietileno) não tiveram 

Figura 1 – Condutividade elétrica dos grãos de soja convencional (CV) e transgênica (TR) armazenados por 90 dias
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infl uência do ambiente, troca de umidade e ação 

de insetos e microrganismos, que pudessem con-

tribuir para aceleração do processo respiratório e 

a consequente oxidação das substâncias de re-

serva, com redução do peso das amostras (Ta-

bela 3).

Conclui-se que os indicadores merecem uma 

atenção especial das unidades de recebimento e 

armazenadoras, dando ênfase no monitoramento, 

refazendo as análises, e diante do resultado, alterar 

as estratégias de recebimento. Fatores que levam os 

grãos transgênicos e convencionais terem esse com-

portamento podme estar relacionados ao campo no 

tocante ao manejo diferenciado das cultivares. Por-

tanto esse trabalho abre uma perspectiva para novos 

estudos com vistas a mitigar os riscos de prejuízo.

Conclusões

O armazenamento não infl uenciou a diferença 

na qualidade dos grãos de soja convencional e 

transgênico.

A qualidade inferior dos grãos de soja transgê-

nico, comparada aos de soja convencional, foi de-

vida às condições de manejo no campo.
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Tabela 3 – Peso de mil grãos (g) de grãos de soja convencional e transgênico armazenados por 90 dias.

Soja

Convencional

Transgênico

Média

CV (%)

15

157,3

157,9

157,6 b

30

158,6

157,9

158,2 b

45

162,2

160,8

161,5 a

0,72

75

159,2

159,4

159,3 b

90

158,8

159,5

159,2 b

60

161,3

161,9

161,6 a

Armazenamento (dias)

Peso de mil grãos (g)

Média

159,5 A

159,6 A
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Resumo
Na colheita, o sistema de trilha da soja é o prin-

cipal responsável pela quebra dos grãos. Existem 
dois principais sistemas de trilha axial e tangencial, 
assim este trabalho objetivou avaliar sua influên-
cia na porosidade e no índice de grãos quebrados 
de soja.  Foram utilizadas amostras de grãos de 
soja da safra 2013/2014 colhidas por colhedoras 
com sistema axial e tangencial. Avaliaram-se em 
delineamento experimental inteiramente casua-
lizado a porosidade, as impurezas e a porcenta-
gem de grãos quebrados. Os dados médios foram 
comparados estatisticamente pelo teste de Tukey 
a 5%. O sistema de colheita axial causa menos 
danos mecânicos aos grãos de soja, aumentando 
sua porosidade.
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Abstract
At harvest, the soybean threshing system is the 

principal responsible for the grains damages. The-
re are two main threshing systems, axial and tan-
gential, so this study aimed to evaluate its influen-
ce on porosity and damages in soybeans grains. It 
were used soybean samples of the crop 2013/2014 
harvested by axial and tangential threshing sys-
tem. The experiment was arranged completely 
randomized and there were evaluated the porosity, 
impurities and the percentage of damaged grains. 
Average values were compared statistically by 5% 
Tukey test. The axial threshing system causes less 
mechanical damage to soybeans, increasing its 
porosity.

Keywords: porosity; impurities; threshing systems.
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1. Introdução

O processo de colheita da soja (Glycine Max L.) 

constitui uma importante etapa para o sucesso da ar-

mazenagem, já que interfere principalmente na quali-

dade física e fisiológica dos grãos, principalmente no 

que se refere aos danos mecânicos. De acordo com 

Puzzi (1989) grãos quebrados e trincados contribuem 

de modo altamente significativo para a deterioração 

do produto armazenado, pelo aumento da respiração 

e aquecimento da massa de grãos.

Na colheita o sistema de trilha da soja é o princi-

pal responsável pela quebra das sementes (MES-

QUITA et al, 1998), sendo que, muitas vezes, es-

ses danos não são percebidos na mistura com os 

restos culturais ou até em medições de perdas. 

Existem no mercado, colhedoras com sistema 

de trilha tangencial (convencional ou radial), cons-

tituído de cilindro e côncavo transversais e as co-

lhedoras de fluxo axial (ou longitudinal) cujo rotor 

e côncavo, em geral, encontram-se posicionados 

longitudinalmente à máquina.  Ambas podem pro-

duzir efeitos diferenciados na qualidade do mate-

rial a ser colhido (MARCONDES et al, 2005). No 

sistema de trilha convencional, há menor tempo 

de permanência do material na seção de trilha e, 

por consequência, impactos mais agressivos. Já 

no sistema de trilha axial, o material a ser trilhado 

se desloca na direção paralela ao eixo do cilindro 

de trilha, normalmente denominado de rotor, com 

maior tempo para a separação (COSTA et al, 2005; 

CUNHA et al, 2009b).

 De acordo com Mesquita et al (2002), colhedo-

ras que possuem sistema de trilha axial apresen-

tam menores danos mecânicos às sementes quan-

do comparados com sistema de trilha tangencial, 

fato este também comprovado por Campos et al 

(2005). Já segundo Costa et al (2003), o sistema 

de trilha tangencial tende a promover mais danos 

às sementes. Entretanto, Marcondes et al (2005) 

explicam que, tanto a colhedora de cilindro tangen-

cial, quanto a axial, desde que convenientemente 

utilizadas na colheita em relação às especificações 

de regulagem, não provocam diferenças na quali-

dade da semente de soja.

Assim, durante a colheita, normalmente o que 

se espera de um mecanismo de trilha é a redu-

ção das perdas nos grãos e a minimização dos 

danos mecânicos transmitidos a eles (COSTA et 

al, 2001).

Segundo ELIAS et al (2014), valores supe-

riores a 8% de grãos quebrados, na massa de 

grãos, podem comprometer a sua conservação 

já a partir dos 60 dias de armazenamento. Para 

duração superior a 120 dias, o teor de grãos 

quebrados não deve exceder a 5%, mesmo para 

armazenagem bem conduzida. E, se o produto 

for armazenado a granel, o percentual de grãos 
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quebrados é ainda mais crítico. Quanto menor 

for o grão, mais difícil é a aeração, maior é a 

tendência à formação de “bolsas de calor” e mais 

crítico é o efeito de altos percentuais de grãos 

quebrados na conservação.

Além disso, a presença de grãos quebrados in-

terfere na porosidade da massa de grãos, a qual 

é o principal fator que define a resistência à pas-

sagem do ar no processo de secagem e aeração 

de produtos agrícolas (MATA e DUARTE, 2002). 

Os grãos formam uma massa porosa composta 

por eles próprios, chamada de porosidade, a qual 

é constituída pela soma dos espaços intergranula-

res, ou então o espaço não ocupado por sólidos no 

armazém. É importante do ponto de vista da seca-

gem e armazenagem saber qual a porosidade da 

massa de grãos, haja vista que esse aspecto se 

relaciona intimamente com a maior ou menor pres-

são estática, e essa por sua vez, com a menor ou 

maior facilidade de circulação do ar (ELIAS, 2008).

Bordignon (2009) relata que a massa porosa de 

grãos tem relação intrínseca com a respiração de 

grãos, devido à utilização do oxigênio presente no 

espaço intergranular, além de influenciar na condu-

tividade térmica, através da troca de calor entre as 

massas dos grãos.

Devido à escassez de trabalhos relacionando 

sistemas de trilha e qualidade de grãos, este traba-

lho teve como objetivo avaliar a influência de dois 

sistemas de colheita na porosidade e no índice de 

quebrados de grãos de soja.

2. Material e métodos

As amostras de grãos de soja utilizadas 

no presente trabalho, provenientes da safra 

2013/2014, foram coletadas em uma proprieda-

de rural localizada no município de Guaíra-PR 

em março de 2014.  

Os grãos foram recolhidos no momento da co-

lheita na saída do tubo de descarga das colhedo-

ras, quando as mesmas descarregavam seus gra-

neleiros, utilizando-se saco plástico para amostra, 

sendo a colhedora dotada com sistema de trilha 

tangencial modelo New Holland TC 57 e a colhe-

dora modelo John Deere 9470 dotada com sistema 

de trilha axial. 

Utilizaram-se dez amostras de grãos de soja, 

as quais foram consideradas repetições, para 

cada um dos sistemas de colheita tangencial e 

axial, contendo aproximadamente 4 kg cada. No 

momento da colheita as amostras apresentavam 

aproximadamente 14% de umidade.

Posteriormente, essas amostras foram sub-

metidas ao processo de limpeza para retirada de 

materiais estranhos e determinação de impurezas 

na sala de recepção e classificação da Integrada 

Cooperativa Agroindustrial - Guaíra-PR, utilizan-
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SISTEMA
Tangencial

Axial
CV(%)

Porosidade
39.48 B
41.75 A    

1.58

Impurezas
1.54 A 
1.25 B
20.48

Quebrados
22.15 A    
7.15 B
15.93

do-se um separador Sintel com peneira de crivo 

redondo de 4 mm. 

Para determinação da porosidade dos grãos 

utilizou-se o método de complementação de lí-

quidos, realizando-se o seguinte procedimento: 

os grãos das amostras foram colocados em uma 

proveta graduada de volume conhecido (100 ml), 

até atingir a marca graduada para complementa-

ção da massa de grãos. Em uma segunda prove-

ta também com volume de 100ml, foi adicionado 

óleo de soja, e posteriormente foi transferido para 

a proveta com os grãos até atingir o nível da su-

perfície. O volume de líquido restante na segun-

da proveta foi verifi cado para a determinação do 

percentual de porosidade por diferença de volume 

(COUTO et al, 1999). Para obter o percentual de 

porosidade, cada amostra foi submetida a quatro 

repetições.

Após determinação da porosidade, foi realizada 

a quantifi cação da percentagem de grãos quebra-

dos com quatro repetições para cada amostra. Esse 

processo foi realizado homogeneizando as amos-

tras em um quarteador, logo após analisou-se 100 

gramas cada repetição para determinação direta 

da percentagem de grãos quebrados.

Utilizou-se delineamento experimental inteira-

mente casualizado, com dez repetições (amostras) 

e a comparação de médias foi realizada pelo teste 

de Tukey a 5% de probabilidade.

3. Resultados e discussão

Os resultados obtidos indicaram que houve dife-

rença estatística entre os sistemas de colheita para 

todos os parâmetros estudados (Tabela 1).

Tabela 1 – Dados médios de porosidade (%), impurezas (%), grãos 
quebrados (%) de grãos de soja colhidos nos sistemas tangencial e axial.

A porosidade total da massa de grãos foi maior 

no sistema Axial, indicando que há mais espaço 

entre os poros da massa de grãos proveniente 

desse sistema de trilha. Isso ocorreu principalmen-

te pela diferença existente nos outros fatores es-

tudados, para os quais o sistema de colheita tan-

gencial apresentou maiores valores de impurezas 

e grãos quebrados.

Assim, com o aumento do percentual de que-

brados ocorreu diminuição da porosidade, pois as 

partículas menores ocupam os espaços intergra-

nulares e consequentemente diminuem a porosi-

dade do produto agrícola, difi cultando a passagem 

do ar. Esses comportamentos são similares aos 

descritos por Elias (2008).

A existência de impurezas em uma massa de 

produtos agrícolas é danosa à sua conservação, 
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pois de uma maneira geral, é um meio contaminan-

te e quase sempre tem um teor mais elevado que 

o produto a ser preservado, o que ocasiona um 

aumento do teor de umidade ao longo do tempo 

de armazenamento, provocando sua deterioração 

(MATA e DUARTE, 2002). 

Da mesma forma que os grãos ou sementes, 

que, quando fragmentados, constituem impure-

zas e alteram a porosidade de um produto agrí-

cola, os grãos ou sementes, apenas levemente 

danificados, também alteram a porosidade do 

produto. Esses grãos são provenientes das fa-

lhas decorrentes do processo de seleção de um 

material que, normalmente, passa pelos diversos 

crivos do processo de seleção, no entanto, ainda 

serão elementos a serem eliminados em proces-

sos mais sofisticados de qualidade do produto 

como sensores ópticos ou células fotoelétricas. A 

não eliminação desses produtos danificados pro-

voca alterações na porosidade do material e das 

outras características físicas (MATA e DUARTE, 

2002). 

Esses resultados corroboram com Mesquita et 

al (2002) e com Cunha et al (2009a), que obser-

varam que as máquinas de fluxo axial provoca-

ram menor percentagem de injúrias mecânicas. Já 

Marcondes et al (2005) não encontraram diferença 

significativa quando se compararam os procedi-

mentos de colheita.  

Assim sugere-se utilizar o sistema de colheita 

axial, de forma a garantir a qualidade dos grãos 

colhidos e consequentemente sua armazenagem 

segura.

Conclusão

O sistema de colheita axial causa menos da-

nos mecânicos aos grãos de soja, aumentando 

sua porosidade devido à menor presença de grãos 

quebrados. Isso favorece a armazenagem por pe-

ríodos mais longos, pois possibilita uma melhor 

aeração da massa de grãos, consequentemente 

menor possibilidade de proliferação de fungos e 

pragas, mantendo a qualidade desejada.

Fica como sugestão para pesquisas futuras, a 

determinação da diferença da força da aeração 

empregada para grãos colhidos com sistema de 

trilha tangencial em relação ao axial.
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Resumo
Este artigo tem o propósito de apresentar uma 

sugestão de como elaborar um plano de contas 
contábil para sociedade cooperativa do ramo 
agropecuário.

A complexidade de negócios e operações cada 
vez mais presente nas organizações cooperativas 
tem indicado a necessidade de modelos de pla-
nos de contas contábeis mais robustos, de modo 
a proporcionar a segregação e detalhamento dos 
registros contábeis a níveis que atendam conjun-
tamente a boa técnica contábil, a legislação fiscal 
e tributária, a legislação societária e o conjunto de 
associados, os stakeholders que se relacionam 
com a sociedade e, principalmente a necessidade 
de gerenciamento mais assertivo do negócio coo-
perativo.

O modelo sugerido apresenta uma estrutura 
básica, porém planejada para expansão analítica 
de mais alguns níveis de informações que possa 
pretender a organização, como fonte de transpa-
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Plano de contas contábil – um modelo 
para sociedade cooperativa
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rência e informação para gerenciamento e deci-
sões.

O modelo também tem como objetivo apresen-
tar alternativas referenciais para os profissionais 
da contabilidade que atuam ou aqueles que estão 
iniciando nas organizações cooperativas, possam 
explorar recursos e competências de forma a con-
tribuir e facilitar o processo de governança, seja 
da menor até a maior organização societária de 
pessoas.
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Abstract
This article aims to present a suggestion of 

how to elaborate an accounting plan for the agri-
cultural cooperative society.  

The business complexity and the increased pre-
sence of operations in cooperatives organizations 
has indicated the need of detailed accounting mo-
del plans, providing segregation and detailing the 
accounting records to levels that meet a proper 
accounting technique, fiscal and tax law, corpora-
te law and partners, the stakeholders, who relate 
to the society and, especially the need of a more 
assertive cooperative business management. 

The suggested model shows a basic structure, 
however planned to analytical expansion in more 
information levels, that the organization can claim 
as a source of transparency and information for 
management and decisions. 

An accounting plan – a model 
for a cooperative society

The model also aims to present alternative 
benchmarks for accounting professionals who al-
ready work or those who are starting in cooperati-
ve organizations, so they can explore the sources 
and expertise in a way to contribute and facilitate 
the governance process, from the smallest to the 
biggest corporate organization.
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1. Introdução 

O plano de contas é uma ferramenta indispen-

sável a qualquer entidade organizada e ainda de 

grande relevância no exercício da profissão con-

tábil. Um bom plano de contas deve demonstrar 

com clareza as operações empresariais para então 

representar fidedignamente uma situação em de-

terminado momento.

Observa-se na literatura disponível uma grande 

carência de obras que tratam desse assunto, em 

especial para sociedade cooperativa, que por falta 

de um modelo padrão apropriado, vem se utilizan-

do de modelos comuns às empresas mercantis, 

deixando de considerar características próprias, 

como por exemplo, a segregação adequada das 

operações com cooperados e não cooperados.

Este trabalho tem por objetivo apresentar um 

modelo estruturado de maneira a orientar os profis-

sionais de contabilidade que atuam em sociedade 

cooperativa a construir seu plano de contas obser-

vando aspectos específicos, como o da nomencla-

tura adequada para esse tipo de sociedade. Assim 

acreditamos que a partir dessa estrutura o nível 

de informações será mais abrangente, de modo a 

contribuir melhor para as decisões dos dirigentes, 

como também informar melhor aos demais usuá-

rios das informações contábeis das sociedades 

cooperativas.

2. Retrospecto normativo

Depois de muito tempo de espera e de várias 

tentativas para que as sociedades cooperativas 

tivessem tratamento contábil diferenciado das de-

mais sociedades, foram publicadas pelo CFC – 

Conselho Federal de Contabilidade as resoluções 

n°s 920 de 19/12/2001 e 944 de 30/08/2002, edi-

tando respectivamente a NBC T - Normas Brasi-

leiras de Contabilidade 10.8 – Entidades Coope-

rativas e NBC T 10.21 - Entidades Cooperativas 

Operadoras de Planos de Assistência à Saúde, 

que tratam dos aspectos contábeis específicos 

para sociedades cooperativas, atendendo assim a 

um grande anseio dos profissionais de contabilida-

de que atuam nessas sociedades. 

Destacamos que o CFC disponibilizou em audi-

ência pública neste mês de novembro/2015 a re-

visão de duas minutas de Interpretação Técnica: 

uma que revisa e consolida as NBCs existentes 

sobre cooperativas e a outra que tem por base a 

ICPC 14, deixando claro que as cooperativas de-

vem continuar a registrar as quotas partes dos co-

operados no patrimônio líquido, aliás, outro tema 

de relevância para as organizações cooperativas.

Mas qual a razão das sociedades cooperativas 

merecerem um tratamento contábil específico ou 

diferenciado das demais sociedades mercantis? 

Talvez a mais forte justificativa esteja na caracte-
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rística constitucional própria, conforme traz o art. 

4º da lei 5.764 de 16/12/1971, que cita o seguinte: 

“cooperativas são sociedades de pessoas e não de 

capital”. 

Outro fator relevante para merecer um trata-

mento contábil diferenciado é que essa socieda-

de (organizada sob a forma jurídica de sociedade 

cooperativa) não objetiva lucros, transferindo este 

objetivo às pessoas físicas ou jurídicas associa-

das que buscam em comum melhores resultados 

para suas diferentes atividades, seja na produção, 

no consumo ou na prestação de serviços. Assim, 

pode-se entender que a cooperativa é o meio in-

termediário entre o produtor de bens ou serviços 

e o mercado consumidor, para que seja possível 

atingir o objetivo social.

Antes, as sociedades cooperativas trabalhavam 

com um modelo contábil emprestado das demais 

sociedades. Após as resoluções 920 e 944 do 

CFC, além de assumir um modelo contábil próprio, 

as sociedades cooperativas passaram a ter mais 

clareza para registro das operações do ato coope-

rativo e não cooperativo, quando ocorrer.

Devem também identificar e registrar as opera-

ções por atividade (negócio) que, aliás, torna mui-

to mais rica em informações para a sociedade se 

comparada a outros modelos, até a chegada do 

processo de convergência aos padrões internacio-

nais através das leis 11.638/2007 e 11.941/2009.

3. Conceito

Plano de Contas é uma relação descritiva de 

contas que servem para registros dos fatos e ope-

rações de uma entidade. Elaborar um plano de 

contas é tarefa do profissional de contabilidade, 

que antes de tudo deve compreender a entidade 

sob os aspectos de sua natureza, atividade, pro-

dutos e nível de informações gerenciais para uma 

boa gestão.

a. Natureza – compreender a natureza jurídi-

ca de constituição da entidade, como por exemplo: 

sociedade cooperativa, sociedade de capital aber-

to, sociedade simples, etc.

b. Atividade – compreender quanto às linhas 

de negócios que a entidade atua ou desenvolve, 

como por exemplo: comércio, indústria, serviços, etc.

c. Produtos – conhecer o rol dos produtos ou 

serviços que são operacionalizados pela entidade.

d. Nível de informações – atentar-se para o ní-

vel de informações que se deseja extrair a partir da 

estrutura do plano de contas para uma boa gestão.

Para Marion (1980, p. 90) “plano de contas é 

o agrupamento ordenado de todas as contas que 

são utilizadas pela contabilidade dentro de deter-

minada empresa”. 

A estrutura do plano de contas deve abranger 

os objetivos da entidade, geralmente definidos no 

estatuto social ou contrato social, de modo a facili-
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tar os registros dos fatos e operações, como tam-

bém a compreensão pelos gestores de como po-

derão utilizar as informações contábeis para apoio 

nas suas decisões.

Padoveze (2000, p. 55) destaca que “os planos 

de contas contábeis deverão ser constituídos ten-

do em vista os relatórios futuros que dele se ori-

ginarão, e a necessidade de integração de todo o 

sistema de informação contábil, através da nave-

gabilidade dos dados”.

Os títulos de contas, para apresentarem utilida-

de aos usuários da contabilidade, devem ser obje-

tivos, claros e compreensivos quanto ao que neles 

será registrado, possibilitando assim uma leitura 

rápida e dinâmica na busca de informações contá-

beis e gerenciais.

Para Atkinson (2000, p. 36) “contabilidade ge-

rencial é o processo de identificar, mensurar, repor-

tar e analisar informações sobre os eventos econô-

micos das empresas”.

4. Um modelo de plano de contas 
para sociedade cooperativa do ramo 
agropecuário

Sendo a cooperativa um meio intermediário onde 

se complementam as atividades das pessoas a ela 

associadas, não seria preciso apresentar uma or-

ganização contábil? Evidente que sim, até mesmo 

para ser de fato uma sociedade organizada e as-

sim saber se essas atividades estão proporcionan-

do ou não o resultado desejado pelos associados.

A capacidade de gerar informações em di-

ferentes níveis depende de um plano de contas 

bem elaborado, aliado a um bom sistema con-

tábil. Sugere-se às cooperativas que ainda não 

fizeram, a reorganizar seus planos de contas e 

seus sistemas contábeis de modo a permitir os re-

gistros segregados conforme propõe este estudo. 

Contudo, aquelas cooperativas que terceirizam 

esse serviço a escritórios de contabilidade, em 

boa parte, têm dificuldade de se adequar a essa 

estrutura proposta porque grande parte dos atu-

ais softwares de contabilidade foram concebidos 

para atender as empresas mercantis e, por certo, 

não estão preparados ou ajustados para os níveis 

de segregação demandados pelas sociedades 

cooperativas. 

Mesmo assim, propomos um modelo básico de 

plano de contas para sociedades cooperativas do 

ramo agropecuário, com objetivo de estabelecer 

padrões, critérios e procedimentos básicos que 

possibilitem às cooperativas construir seu próprio 

plano de contas a partir dessa referência, servin-

do inclusive de padronização e uniformização de 

informações para atender o Programa de Autoges-

tão - acompanhamento e monitoramento da gestão 
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das cooperativas com registro ativo na OCB – Or-

ganização das Cooperativas Brasileiras.

O modelo proposto se baseia numa coopera-

tiva com operações de recebimento, armazena-

gem, industrialização e comercialização da pro-

dução agrícola de seu cooperado, como também 

no fornecimento de bens relacionado diretamen-

te à atividade agrícola, trazendo nomenclaturas 

próprias de grupos ou contas destinadas a essas 

sociedades cooperativas. Também propõe uma 

estrutura ampla e relativamente objetiva, dando 

condições de registro para uma série de formas, 

que tem como objetivo gerar informações geren-

ciais.

4.1 Características da demonstração de 

sobras ou perdas

A demonstração de sobras ou perdas (DSP) deve 

evidenciar de forma segregada as operações do ato 

cooperativo daquelas do ato não cooperativo, quan-

do eventualmente a cooperativa praticar operações 

com não associados. A obrigação de segregar está 

contida no artigo 87 da lei 5.764 de 1971, que traz:

Art. 87. Os resultados das operações das 

cooperativas com não associados, mencio-

nados nos artigos 85 e 86, serão levados 

à conta do “Fundo de Assistência Técnica, 

Educacional e Social” e serão contabilizados 

em separado, de molde a permitir cálculo 

para incidência de tributos.

A estrutura ideal de apresentação da demonstra-

ção de sobras ou perdas (DSP) nas situações em 

que a cooperativa realiza operações com terceiros, 

isto é, ato não cooperativo, e também opera com vá-

rias atividades, produtos ou serviços é a seguinte:
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A movimentação econômica é compreendida 

como uma operação de venda e compra por conta 

do associado através de sua cooperativa, gerando, 

portanto, fl uxos de entradas e saídas de recursos.

Os ingressos representam os fl uxos de entradas 

de recursos em dinheiro ou em direito a receber, men-

surados pelo valor de troca de mercadorias, produtos 

ou serviços (vendas), obtidos pela sociedade coope-

rativa, por conta de seus associados e, que não se-

jam por conta das quotas de capital dos associados. 

Os dispêndios representam os fl uxos de saídas 

por aplicação ou transferência de recursos da so-

ciedade cooperativa, necessários para produzir ou 

gerar os ingressos por conta dos associados e, que 

não sejam por conta das quotas de capital dos asso-

ciados. Parte desses recursos é aquele repassado 

aos associados que deram origem às mercadorias, 

produtos ou serviços, na obtenção de ingressos. 

5. Estrutura do modelo de plano de 
contas proposto

O modelo padrão prevê o uso de dois grupos 

de códigos distintos, que totaliza 07 (sete) níveis 

Tabela 1 - Estrutura de apresentação da Demonstração de Sobras ou Perdas

Descrição das Contas

(+) Ingressos ou Receitas

(-) Dispêndios, Custos e Despesas

(=) Resultado do Período

Base de Incidência de Tributos:

IRPJ e CSLL

(=) Resultado Líquido do Período

(-) Destinações Legais e Estatutárias:

Reserva Legal

RATES (²)

Outras Reservas

(=) Sobras ou Perdas à Disposição da AGO (³)

Ato Cooperativo

Ingressos

Dispêndios

Sobra ou perda

Zero

Zero

Sobra ou perda

Destinações

Destinações

Destinações

Saldo

Ato Não Cooperativo

Receitas

Custos e Despesas

Lucro ou prejuízo

Lucro

Valor

Lucro ou prejuízo

Destinações

Destinações

Destinações

Saldo igual a zero

Total

Soma

Soma

Soma

Soma

Soma

Soma

Soma

Soma

Soma

Soma

Atividade, produto, serviço: (especifi car a atividade, produto ou serviço a que se refere essa DSP)

Demonstração de Sobras ou Perdas

Fonte: elaborado pelo autor
(²) RATES: Reserva de Assistência Técnica Educacional e Social
(³) AGO: Assembleia Geral Ordinária
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de informações estruturais e organizacionais ex-

tras contábeis no primeiro grupo e mais 08 (oito) 

níveis de informações de natureza contábil no 

segundo grupo.

A estrutura dos grupos de informações está 

composta da seguinte forma:

5.1 Primeiro grupo – estrutura padrão: nú-

meros de 1 a 7

Estabelece um grupo de informações estruturais 

e organizacionais extras contábeis e tem como ob-

jetivo disponibilizar informações de cunho gerencial 

para a administração da cooperativa. Cada nível 

pode ser composto por até 03 (três) dígitos e deve 

ser organizado em tabela auxiliar extra contábil.

a. Nível 1 – País: possibilita a cooperativa que 

tem atividades próprias em mais de um país identifi -

car o país de origem da operação a ser registrada.

b. Nível 2 – Estado: possibilita a cooperativa que 

tem atividades próprias em mais de um estado identi-

fi car o estado de origem da operação a ser registrada.

c. Nível 3 – Unidade: possibilita identifi car a 

unidade de negócio (matriz/fi lial) da cooperativa em 

que está sendo registrada uma operação.

d. Nível 4 – Atividade: possibilita identifi car a ati-

vidade de uma operação que está sendo registrada.

e. Nível 5 – Produto: possibilita identifi car um 

produto que uma operação está sendo registrada.

f. Nível 6 – Stakeholder: possibilita identifi car com 

quem a cooperativa está realizando uma operação.

Tabela 2 - estrutura de grupos

Estrutura Padrão Padrão Contábil Usuários

1 a

000 0

Pa
ís

C
LA

SS
ES

Es
ta

do

SU
B

 C
LA

SS
ES

U
ni

da
de

G
R

U
PO

A
tiv

id
ad

e

SU
B

 G
R

U
PO

Pr
od

ut
o

C
O

N
TA

St
ak

eh
ol

de
r

D
ET

A
LH

E 
C

O
N

TA

C
en

tr
o 

de
 C

us
to

SU
B

 C
O

N
TA

D
ET

 S
U

B
 C

O
N

TA

2 b

000 00

3 c

000 000

4 d

000 000

5 e

000 000

6 f

000 000

7 g h

000 000 000

Fonte: elaborado pelo autor
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Fonte: Dados da Assessoria de Programas Sociais Sicredi Rio Paraná PR/SP

g. Nível 7 – Centro de Custo: possibilita identificar o 

centro de custo, conforme estrutura organizacional da co-

operativa, em que uma operação está sendo registrada.

A seguir apresentamos uma listagem exemplifi-

cativa com os vários níveis de informações estrutu-

rais e organizacionais para servir de orientação na 

montagem da estrutura padrão extra contábil:

Nível 1- Código do País   

Indica o código do país com o qual a cooperati-

va mantém atividades:

0 Sintetiza todos os países  

1 Brasil  

2 Argentina  

3 Uruguai

4 ... 

 

Nível 2- Código do Estado da Federação

Indica o código do estado da federação em que a 

cooperativa mantém atividades. O primeiro dígito da 

esquerda para a direita é o código de ligação corres-

pondente do país conforme demonstrado no Nível 1:

0 Sintetiza todos os estados

110 Paraná

120 Santa Catarina

130 Mato Grosso

210 Buenos Aires

220 Córdoba

230 Rosário

310 Montevidéu

320 Durazno

330 San José

340 ...

Nível 3- Código de Unidade/Filial 

Indica o código da unidade ou filial de negócio 

da cooperativa: 

0 Sintetiza todas as unidades/filiais

1 Matriz/Sede

2 Unidade/Filial 01

3 Unidade/Filial 02

4 Unidade/Filial 03

5 ...

Nível 4- Código de Atividade 

Indica o código de atividade da cooperativa:

0 Sintetiza todas as atividades

1 Agrícola

2 Pecuária

3 Industrial

4 Bens de Fornecimento

5 Sementes

6 ...
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Nível 5- Código do Produto 

Indica o código do produto movimentado pela coo-

perativa. Olhando da esquerda para a direita, o primeiro 

dígito refere-se ao código da atividade correspondente 

conforme demonstrado no Nível 4. O segundo dígito re-

presenta o código do produto correspondente a uma 

atividade. O terceiro e quarto dígitos referem-se a des-

dobramentos do produto ou subprodutos derivados: 

1 - Atividade Agrícola

0000 Sintetiza todos os negócios

1100 Soja

1101 Soja grãos

1102 Soja peneira 3,5

1103 Soja casquinha

1200 Milho

1201 Milho grãos

1202 Milho peneira 3,5

1203 Milho casquinha

1300 Trigo

1301 Trigo grãos

1302 Triguilho

1303 Triticale

 

2 - Atividade Pecuária

0000 Sintetiza todos os negócios

2100 Gado leiteiro

2101 Raça 1

2102 Raça 2

2103 Raça 3

2200 Gado de corte

2201 Tipo 1

2202 Tipo 2

2203 Tipo 3

2300 Rações

2301 Tipo 1

2302 Tipo 2

2303 Tipo 3

  

3 - Atividade Industrial

0000 Sintetiza todos os negócios

3100 Óleo de soja refinado

3101 A granel

3102 Lata 900 ml

3103 Lata 18 lt

3200 Óleo de milho refinado

3201 A granel

3202 Lata 900 ml

3203 Lata 18 lt

3300 Fios de algodão

3301 Tipo 1

3302 Tipo 2

3303 Tipo 3
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4 - Atividade Bens de Fornecimento

0000 Sintetiza todos os negócios

4100 Defensivos

4101 Produto 1

4102 Produto 2

4103 Produto 3

4200 Fungicidas

4201 Produto 1

4202 Produto 2

4203 Produto 3

4300 Fertilizantes

4301 Produto 1

4302 Produto 2

4303 Produto 3

5 - Atividade Sementes

0000 Sintetiza todos os negócios

5100 Semente de soja

5101 Semente tipo 1

5102 Semente tipo 2

5103 Semente tipo 3

5200 Semente de milho

5201 Semente tipo 1

5202 Semente tipo 2

5203 Semente tipo 3

5300 Semente de trigo

5301 Semente tipo 1

5302 Semente tipo 2

5303 Semente tipo 3

Nível 6 - Código dos Stakeholders 

Indica o código que identifica os stakeholders 

que se relacionam com a cooperativa: 

0 Sintetiza todos os stakeholders

1 Cooperados

2 Não cooperados

3 Clientes/Compradores

4 Fornecedores

5 Empregados

6 Instituições financeiras

7 ...

Nível 7- Código de Centro de Custo 

Indica o código que identifica os centros de 

custos organizacionais de controle da coope-

rativa: 

0 Sintetiza todos os centros de custos

1 Comercial

2 Pessoal

3 Administrativo

4 Operacional 

5          Técnico

6       ...
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5.2 Segundo Grupo – Padrão Contábil - 
Usuários: letras (a) a (h)

Estabelece um grupo de informações de nature-

za contábil e tem como objetivo organizar a estru-

tura do plano de contas em dois grupos: das letras 

(a) até (e) – padrão contábil; das letras (f) a (h) livre 

para os usuários inserir outros níveis de detalha-

mento do registro contábil que julgar necessário.

O modelo de plano de contas classifica as con-

tas em 05 (cinco) grupos padrão, que se desdo-

bram em “classes”, “subclasses”, “grupos”, “sub-

grupos” e “conta”. O modelo sugere ainda mais 03 

(três) desdobramentos a critério do usuário: “deta-

lhe da conta”, “subconta” e “detalhe da subconta”.

No campo letra (a) trazemos as seguintes classes: 

Classe 1 - Ativo

Classe 2 - Passivo e Patrimônio Líquido

Classe 3 - Sobras ou Perdas do Período

Classe 4 - Destinação do Resultado do Período

Classe 5 - Apuração do Resultado do Período

No campo letra (b) trazemos as seguintes subclasses: 

Subclasse 1.1 - Ativo Circulante

Subclasse 1.2 - Ativo Não Circulante

Subclasse 2.1 - Passivo Circulante

Subclasse 2.2 - Passivo Não Circulante

Subclasse 2.3 - Patrimônio Líquido

Subclasse 3.1 - Ingressos e Receitas

Subclasse 3.2 - Dispêndios e Custos

Subclasse 3.3 - Dispêndios e Despesas Operacionais

Subclasse 4.1 - Ajustes Antes das Destinações

Subclasse 4.2 - Destinações Legais e Estatutárias

Subclasse 5.1 - Contas Credoras

Subclasse 5.2 - Contas Devedoras 

Para facilitar a compreensão da estrutura pro-

posta demonstramos a seguir o lançamento contá-

bil a partir da simulação de uma operação aleató-

ria, para fins ilustrativos:

Premissa: a cooperativa efetua uma venda a 

vista de defensivos para seu cooperado, na filial 

02 (dois) que está situada no estado do Paraná, no 

Brasil, considerando que foram observados todos 

os requisitos contidos na NBC TG 30 – Receitas. 

O lançamento contábil, com base nas premissas 

acima indicadas seria assim composto:
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Débito

Estrutura

1

2

3

4

5

6

7

a

b

c

d

e

f

g

h

País

Estado

Unidade

Atividade

Produto

Stakeholder

Centro de Custo

Classe

Subclasse

Grupo

Subgrupo

Conta

Detalhe Conta

Subconta

Detalhe Subconta

Registro

correspondente

Brasil

Paraná

Unidade/Filial 02

Bens de Fornecimento

Defensivos

Cooperados

Operacional

Ativo

Circulante

Caixa e Equivalente de Caixa

Caixa

Caixa

....

....

....

Crédito

Estrutura

1

2

3

4

5

6

7

a

b

c

d

e

f

g

h

País

Estado

Unidade

Atividade

Produto

Stakeholder

Centro de Custo

Classe

Subclasse

Grupo

Subgrupo

Conta

Detalhe Conta

Subconta

Detalhe Subconta

Registro

correspondente

Brasil

Paraná

Unidade/Filial 02

Bens de Fornecimento

Defensivos

Cooperados

Operacional

Sobras ou Perdas do Período

Ingressos e Receitas

Ingressos e Receitas de Vendas

Vendas de Mercadorias e Produtos

Vendas Mercado Interno

....

....

....
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6 Plano de contas descritivo

O plano de contas descritivo que apresentamos 

a seguir permite ao profi ssional de contabilidade 

elaborar seu próprio plano de contas, consideran-

do as peculiaridades identifi cadas em cada coope-

rativa. Entretanto, vale lembrar que nos campos 

das letras (f), (g) e (h) é possível maior detalha-

mento da conta especifi cada na letra (e). Podemos 

exemplifi car esse detalhamento da seguinte forma: 

imagine que a cooperativa tenha na atividade bens 

de fornecimento diversos caixas físicos e que é 

desejável o controle contábil por cada caixa físico. 

Neste caso, a estrutura poderia ser assim comple-

mentada:

1.1.1.1.1...................Caixa

1.1.1.1.1.1................Caixa Físico

1.1.1.1.1.1.1.............Caixa Físico 01

1.1.1.1.1.1.2.............Caixa Físico 02 

A codifi cação numérica é atribuída de modo a 

possibilitar a inclusão de qualquer seqüência de 

grupo, subgrupo e conta sem que prejudique a or-

dem de realização ou exigibilidade estabelecida.  

a

C
la

ss
e

Su
bc

la
ss

e

G
ru

po

Su
bg

ru
po

C
on

ta

D
et

al
he

 c
on

ta

Su
bc

on
ta

D
et

al
he

 s
ub

co
nt

a

b c

DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA CONTÁBIL BÁSICA

d e f g h

ATIVO

CIRCULANTE

  CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

    CAIXA

      Caixa 

      Numerários em Trânsito

    INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

      Bancos Conta Movimento

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

2

1
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

1

1

1

2

2

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

4

1

1

1

2

2

2

3

3

3

2

1

2

1

1

2

1

2

1

2

1

2

3

1

2

1

2

1

2

      Aplicações de Liquidez Imediata

  ATIVOS FINANCEIROS

    APLICAÇÕES FINANCEIRAS

      Aplicações Financeiras a Valor Justo

      Aplicações Financeiras Custo Amortizado

    TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO

      Título BM&F

  VALORES A RECEBER

    COOPERADOS

      Fornecimento de Bens

      Adiantamentos de Fixação

    NÃO COOPERADOS

      Fornecimento de Bens

      Adiantamentos de Fixação

    CLIENTES/COMPRADORES

      Contas a Receber

      Adiantamentos a Fornecedores

    OUTROS VALORES A RECEBER

      Empregados

      Tributários

      Depósitos Judiciais

  ESTOQUES

    MERCADORIA PARA REVENDA

      Produtos Agrícolas

      Bens de Fornecimento

    PRODUTOS INDUSTRIAIS

      Produtos em Processo

      Produtos Acabados

    ALMOXARIFADO DE PRODUÇÃO

      Matéria Prima

      Materiais de Embalagens
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

1

2

1

2

1

2

3

4

1

2

1

1

2

1

2

3

1

2

  ESTOQUES A FIXAR

    COOPERADOS

      Produtos Agrícolas

      Produtos Pecuários

    NÃO COOPERADOS

      Produtos Agrícolas

      Produtos Pecuários

  ATIVOS BIOLÓGICOS

    ANIMAIS EM PRODUÇÃO

      Ovos Comerciais

      Pintainhos para Terminação

      Frangos Comerciais

      Semem para Reprodução

    VEGETAIS EM PRODUÇÃO

      Sementes e Mudas de Cana de Açúcar

      Sementes e Mudas de Plantas

  DISPÊNDIOS/DESPESAS ANTECIPADOS

    PRÊMIOS DE SEGUROS

      Prêmios de Seguros a Apropriar

  NÃO CIRCULANTE

  REALIZÁVEL LONGO PRAZO

    ATIVOS FINANCEIROS

      Aplicações Financeiras a Valor Justo

      Aplicações Financeiras Custo Amortizado

    VALORES A RECEBER

      Cooperados

      Não Cooperados

      Clientes/Compradores

    OUTROS VALORES A RECEBER

      Empregados

      Tributários
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

1

2

1

2

1

2

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

1

2

1

      Depósitos Judiciais

    DISPÊNDIOS/DESPESAS ANTECIPADOS

      Aluguéis

      Encargos Financeiros

    VALORES A RECEBER DE PARTES RELACIONADAS

      Créditos com Coligadas

      Créditos com Controladas

    ATIVOS DISPONÍVEIS PARA VENDA

      Ativos Financeiros

      Ativos de Operações Descontinuadas

  ATIVOS BIOLÓGICOS DE PRODUÇÃO

    ANIMAIS DE PRODUÇÃO

      Bovinos Matrizes

      Suínos Matrizes

      Aves Poedeiras

    VEGETAIS DE PRODUÇÃO

      Lavoura de Cana de Açúcar

      Lavoura de Arvores Frutífera

      Lavoura de Refl orestamento para Energia

  INVESTIMENTOS

    PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

      Participações em Sociedades Cooperativas

      Participações em Coligadas

      Participação em Controladas

      Propriedades para Investimentos

  IMOBILIZADO

    IMOBILIZADO DE USO - PRÓPRIO

      Terrenos

      Construções Civis

    (-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES

      Construções Civis
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

3

3

3

4

4

5

5

1

1

1

2

1

1

1

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE

  OBRIGAÇÕES POR FINANCIAMENTO

    INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

      Empréstimos e Financiamentos Agrícolas

      Empréstimos e Financiamentos para Investimentos

    OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS

      Empréstimos para Repasse

      Empréstimos de Cooperados

  OBRIGAÇÕES POR FUNCIONAMENTO

    OBRIGAÇÕES COM COOPERADOS

      Produção Agrícola

      Produção Pecuária

      Produção Agrícola a Fixar

      Produção Pecuária a Fixar

    OBRIGAÇÕES COM NÃO COOPERADOS

      Produção Agrícola

      Produção Pecuária

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

1

2

1

2

3

4

1

2

    IMOBILIZANDO DE USO - TERCEIROS

      Terrenos

      Construções Civis

    (-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES

      Construções Civis

    IMOBILIZANDO EM ANDAMENTO

      Construções Civis

  INTANGÍVEIS

    CONTRATOS DE CONCESSÃO

      Concessão 1

TOTAL DO ATIVO
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2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

1

1

1

2

2

3

4

1

2

1

2

1

2

1

2

3

1

2

1

2

1

2

1

2

1

      Produção Agrícola a Fixar

      Produção Pecuária a Fixar

    OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES

      Fornecimento de Bens

      Contas a Pagar

    OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

      Obrigações Diretores

      Obrigações com Empregados

    OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

      Tributos e Contribuições Federais

      Tributos e Contribuições Estaduais

    OUTRAS OBRIGAÇÕES

      Adiantamentos de Clientes

      Capital Social a Restituir

      Sobras a Distribuir

    OBRIGAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

      Débitos com Coligadas

      Débitos com Controladas

    OPERAÇÕES A APROPRIAR

      Ingressos/Receitas a Apropriar

      Dispêndios/Despesas a Apropriar

    PROVISÕES

      Provisões para Garantias

      Provisões para Reestruturações

  NÃO CIRCULANTE

  OBRIGAÇÕES POR FINANCIAMENTO

    INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

      Empréstimos e Financiamentos Agrícolas

      Empréstimos e Financiamentos para Investimentos

    OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS

      Empréstimos para Repasse
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2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

3

1

2

1

2

1

2

      Empréstimos de Cooperados

  OBRIGAÇÕES POR FUNCIONAMENTO

    OBRIGAÇÕES COM COOPERADOS

      Produção Agrícola

      Produção Pecuária

    OBRIGAÇÕES COM NÃO COOPERADOS

      Produção Agrícola

      Produção Pecuária

    OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES

      Fornecimento de Bens

      Contas a Pagar

    OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

      Obrigações Diretores

      Obrigações com Empregados

    OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

      Tributos e Contribuições Federais

      Tributos e Contribuições Estaduais

    OUTRAS OBRIGAÇÕES

      Adiantamentos de Clientes

      Capital Social a Restituir

      Sobras a Distribuir

    OBRIGAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

      Débitos com Coligadas

      Débitos com Controladas

    OPERAÇÕES A APROPRIAR

      Ingressos/Receitas a Apropriar

      Dispêndios/Despesas a Apropriar

    PROVISÕES

      Provisões para Garantias

      Provisões para Reestruturações

  PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO

INGRESSOS E RECEITAS

  INGRESSOS E RECEITAS DE VENDAS

    VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS

      Vendas Mercado Interno

      Vendas Mercado Externo

    VENDAS DE SERVIÇOS

      Vendas Mercado Interno

      Vendas Mercado Externo

    OUTROS INGRESSOS E RECEITAS DE VENDAS

  PATRIMÔNIO SOCIAL

    CAPITAL SOCIAL 

      Capital Social Integralizado

      Capital Social Subscrito

    RESERVAS DE CAPITAL

      Retenção sobre a Produção

      Retenção sobre o Fornecimento de Bens

  RESERVA DE SOBRAS

    RESERVAS LEGAIS

      Reserva Legal

      Reserva de Assistência Técnica Educacional e Social

    RESERVAS ESTATUTÁRIAS

      Reserva para Desenvolvimento

      Reserva para Manutenção do Capital de Giro

    RESERVAS DE AVALIAÇÕES

      Ajustes de Avaliação Patrimonial

    RESULTADOS ACUMULADOS

      Sobras Acumuladas

      Perdas Acumuladas

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO



77PR Coop. Tecn. Cient., Curitiba, v. 11, n. 128, p. 56-80, ed. esp. 11. 2015

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

3

4

5

6

1

2

1

2

1

2

1

2

3

4

5

      Vendas Mercado Interno

      Vendas Mercado Externo

  (-) DEDUÇÕES DOS INGRESSOS E RECEITAS

    IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

      IPI

      ICMS

      PIS

      COFINS

      CONTRIBUIÇÃO INSS EMPRESA

      ISSQN

INGRESSOS E RECEITAS LÍQUIDAS

DISPÊNDIOS E CUSTOS

  DISPÊNDIOS E CUSTOS DAS VENDAS

    DE MERCADORIAS E PRODUTOS

      Dispêndio por Repasse ao Cooperado

      Custos das Vendas

    DE SERVIÇOS

      Dispêndio por Repasse ao Cooperado

      Custos dos Serviços

    OUTROS DISPÊNDIOS E CUSTOS DE VENDAS

      Dispêndio por Repasse ao Cooperado

      Outros Custos de Vendas

RESULTADO BRUTO (Sobras ou Perdas/Lucros ou Prejuízos)

DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS

  DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS

    DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS

      Dispêndios e Despesas Comerciais

      Dispêndios e Despesas com Pessoal

      Dispêndios e Despesas Administrativas

      Dispêndios e Despesas Tributárias

      Dispêndios e Despesas Técnicas
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      Dispêndios e Despesas com Depreciações/Amortizações

  OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS

    OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS

      Vendas de Ativos Não Circulantes

      Ingressos e Receitas de Investimentos Avaliados pelo Custo

      Ingressos e Receitas de Equivalência Patrimonial

      Ingressos e Receitas de Operações com Controladas/Coligadas

      Ingressos e Receitas de Mudanças no Valor Justo

      Outros Ingressos e Receitas Operacionais

    OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS

      Dispêndios e Despesas de Ativos Não Circulantes

      Dispêndios e Despesas de Investimentos Avaliados pelo Custo

      Dispêndios e Despesas de Equivalência Patrimonial

      Dispêndios e Despesas de Operações com Controladas/Coligadas

      Dispêndios e Despesas de Mudanças no Valor Justo

      Outros Dispêndios e Despesas Operacionais

RESULTADO OPERACIONAL

(Sobras ou Perdas/Lucros ou Prejuízos)

  RESULTADO FINANCEIRO

    INGRESSOS E RECEITAS FINANCEIRAS

      Variações Cambiais Positivas

      Juros Ativos de Aplicações Financeiras

      Juros Ativos de Operações Comerciais

    DISPÊNDIOS E DESPESAS FINANCEIRAS

      Variações Cambiais Negativas

      Juros Passivos de Empréstimos e Financiamentos

      Juros Passivos de Operações Comerciais

RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

(Sobras ou Perdas/Lucros ou Prejuízos)

  TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O RESULTADO

    IMPOSTO DE RENDA 
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      Imposto de Renda Corrente

      Imposto de Renda Diferido

    CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

      Contribuição Social Corrente

      Contribuição Social Diferida

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

(Sobras ou Perdas/Lucros ou Prejuízos)

DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

AJUSTES ANTES DAS DESTINAÇÕES

  AJUSTES ANTES DAS DESTINAÇÕES

    AJUSTES LEGAIS E SOCIETÁRIOS

      (+) Realização de Reservas Fiscais

      (-) Utilização de Reservas Fiscais

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO APÓS AJUSTES

(Sobras ou Perdas/Lucros ou Prejuízos)

DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS

  DESTINAÇÕES LEGAIS

    DESTINAÇÕES LEGAIS

      (-) Reserva Legal

      (-) Reserva de Assistência Técnica Educacional e Social RATES

    DESTINAÇÕES ESTATUTÁRIAS

      (-) Participação no Resultado - Empregados

      (-) Reserva para Desenvolvimento

      (-) Reserva para Investimento

      (-) Reserva para Manutenção do Capital de Giro

      (-) Reserva para Capitalização

      (-) Outras Reservas (especifi car)

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

A DISPOSIÇÃO DA “AGO” (Sobras ou Perdas)

APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Contas Credoras

Contas Devedoras
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Conclusão
  

O plano de contas é uma ferramenta necessária 

e útil para a aplicação da técnica contábil, em espe-

cial para as sociedades cooperativas, com destaque 

neste trabalho para o ramo agropecuário. Com ele 

espera-se certa padronização dos lançamentos con-

tábeis bem como possibilitar a estratificação de infor-

mações para análises de desempenho econômico e 

financeiro, servindo de apoio à gestão, assim como 

proporcionar informações relevantes a outros usuá-

rios que se relacionam com a sociedade cooperativa.

O projeto de um plano de contas deve contem-

plar ainda a missão e os negócios da cooperativa, 

visando a transparência total de suas operações. 

Por isso cabe ao profissional da contabilidade a 

conscientização da capacidade informativa que se 

espera de um plano de contas, procurando sempre 

projetá-lo de acordo com as reais transações rea-

lizadas, mantendo-o sempre atualizado, de acordo 

com o surgimento de novos fatos e operações que 

venham a ocorrer ao longo da existência da entida-

de cooperativa.

Sem a pretensão de considerar esgotado 

esse estudo, acreditamos que o modelo apre-

sentado oferece amplo subsidio aos profissio-

nais de contabilidade que atuam nas organiza-

ções cooperativas para estruturar seu plano de 

contas visando atender plenamente os aspec-

tos legais, societários e específicos para esse 

tipo de sociedade. 
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PALAVRA DO PRESIDENTE DO SISTEMA OCEPAR 

João Paulo Koslovski
Presidente do Sistema Ocepar

Congregando 219 cooperativas dos mais diversos ramos de atividade do Paraná, a Ocepar repre-

senta e defende os interesses do sistema paranaense que atualmente chega à casa dos 1,3 milhão 

de cooperados, com as cooperativas gerando mais de 82 mil empregos diretos e 2,6 milhões de 

postos de trabalho. Mais de três milhões de paranaenses, ou seja, cerca de 30% da população do Estado 

dependem diretamente das ações do cooperativismo paranaense. 

A participação ativa das cooperativas no desenvolvimento econômico e social das comunidades onde 

atuam, comprova a eficácia do investimento proporcionado pelo Sistema Ocepar, Sescoop/PR e as próprias 

cooperativas paranaenses na educação das lideranças das cooperativas, seus dirigentes, colaboradores e 

cooperados em geral e na promoção social da família cooperativa.

A Revista Paraná Cooperativo Técnico e Científico, mantida pela Ocepar e pelo Sescoop/PR promove a 

disseminação participativa de experiências e artigos técnicos e científicos que contribuam com o desenvol-

vimento tecnológico e social e são elaborados por cooperativistas, pesquisadores e estudiosos do Sistema 

Cooperativista Paranaense. 

Nesta 12ª Edição Especial trazemos 02 artigos de colaboradores da Coasul: “Le Vida e seu reconhecimento 
de marca” e “RFID e rastreabilidade de estoque”. De colaboradores da Copacol, publicamos: “Os impactos da 
gestão de serviço ao cliente interno do departamento de planejamento e controle da produção e logística”. 
Trazem a autoria de colaboradores da Frísia:”Os principais motivos de ruptura de estoque na Farmácia Vete-
rinária da Frísia Cooperativa Agroindustrial de Carambeí” e “Fábrica de Rações Batavo: alternativas em busca 
da satisfação das necessidades dos cooperados produtores de leite”. E, de colaboradores da Lar, vem a con-
tribuição de outros dois artigos: “A comunicação interna como ferramenta de gestão” e “Aproveitamento de 
biogás gerado em UPL para produção de energia elétrica e secagem de grãos”.

Nossos agradecimentos cooperativos aos autores, às cooperativas, professores,  instituições e profissionais 

do Sistema Ocepar que propiciaram a concretização desta Edição Especial 12 da Revista Paraná Cooperati-

vo Técnico e Científico.
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A 12ª edição da revista “Paraná Cooperativo – Técnico Científico” é uma iniciati-
va que tem como principal objetivo publicar, disseminar e registrar o conheci-
mento produzido pelos alunos dos cursos desenvolvidos pelo ISAE em parce-

ria com o Sistema Ocepar.

Parceiros desde a fundação do Instituto, o ISAE e o Sistema Ocepar buscam com este 
projeto inspirar o desenvolvimento de projetos e ideias inovadoras que contribuam 
com o desenvolvimento da sociedade, em bases mais sustentáveis. Afinal, cultivar e 
disseminar a educação transformadora tem tido sido uma das grandes metas do ISAE 
e esse projeto desenvolvido em sinergia transforma nossa intenção em prática efetiva, 
com a colheita de grandes frutos.

Desde a sua primeira edição, a revista “Paraná Cooperativo – Técnico Científico” tem 
essa importante função de disseminar o conhecimento produzido por gestores de co-
operativas durante os programas de Pós- Graduação, desenhados de acordo com as 
necessidades de cada uma das cooperativas atendidas.

Por meio desses programas, conseguimos desenvolver competências transversais e 
específicas nos estudantes, preparando-os para o exercício da liderança responsável 
como gestores no mundo contemporâneo, com todas suas características complexas 
de mudança. O resultado prático desse ensino sistêmico é visto nas próximas pági-
nas, com os projetos descritos pelos estudantes do ISAE e do Sistema Ocepar. 

Essa é a nossa forma de contribuir com o 5º Pilar de Aprendizagem da UNESCO: 
“Aprender a se transformar e a transformar a sociedade”.

Boa leitura!

MENSAGEM DO PRESIDENTE DO ISAE

Norman de Paula Arruda Filho
Presidente do ISAE/FGV
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Resumo
Este trabalho tem por objetivo descrever de que 

forma a Le Vida está dando certo como reconhe-
cimento de marca. A atualidade é marcada pela 
existência de concorrências acirradas entre as 
empresas, que visam a todo custo ganhar espaço, 
conquistar clientes e buscar inovações e proces-
sos mais rápidos. Dessa forma, elas garantem a 
qualidade na produção, evitam desperdícios e so-
brevivem às rápidas transformações do mercado, 
sem perder a lucratividade e a credibilidade. As 
estratégias de crescimento são múltiplas e uma 
delas trata do crescimento da marca, objetivo de 
estudo deste trabalho. Utilizar-se de extensão de 
marca para desenvolver novos negócios é, de al-
guma forma, acelerar o payback de investimentos 
feitos na construção da marca. Isso obriga a em-
presa a descobrir formas de operar com o mesmo 
profissionalismo em áreas novas, nas quais ela 
ainda caminha com menos conhecimento do ter-
reno. Extensões não são apenas uma ferramenta 
para abertura de novos territórios para os novos 
produtos, são também um dispositivo para o de-
senvolvimento do poder da marca original. Nesse 
contexto, percebe-se que a utilização do concei-
to Brand Extension (extensão da marca) foi uma 

Palavras-chave: marca; estratégias; Brand Extension; payback.

Le Vida e seu reconhecimento de marca

ALINE PETER BABINSKI
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ELIANE CHIAPETTI LIVI
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das estratégias utilizadas pela Le Vida para seu 
novo ramo de mercado, a fim de atender um pú-
blico diferenciado. O tipo de pesquisa utilizado foi 
o descritivo, pois o objetivo é proporcionar uma 
nova visão sobre a realidade já existente. A coleta 
de informações se deu por meio de dados, gráfi-
cos fornecidos pela própria empresa, e os resul-
tados obtidos foram condizentes com o problema 
de pesquisa deste trabalho. Conclui-se que a es-
tratégia de alongamento da marca utilizada pela 
Le Vida para seu novo ramo de mercado foi uma 
oportunidade certeira e que acontece apenas para 
empresas que sabem gerir esse processo com 
criatividade, competência e, principalmente, hu-
mildade, uma vez que os riscos são grandes.
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Abstract
The objective of this study is to describe how 

Le Vida is working its brand recognition. Present 
time is marked by the existence of fierce compe-
tition between companies, aimed at all costs to 
save space, win customers, seek faster innova-
tions and processes ensuring quality in produc-
tion thereby preventing waste besides survive the 
quickly market changes, without losing profitabi-
lity and credibility. Growth strategies are multiple 
and one of them comes to brand growth which is 
the objective of this work. Using brand extension 
to develop new business in some way accelera-
te investment payback made on brand building, it 
forces the company to find ways to operate with 
the same professionalism in new areas where it 
still walks with less knowledge of the territory. Ex-
tensions are not just a tool to opening new terri-
tories for new products, it is also a device for the 
development of the original brand power. In this 
context, it is noticed that the use of the concept 
Brand Extension was one of the strategies used 
by the company to market its new branch to meet 
it with a differentiated public. The type of research 
used was descriptive research because the pur-
pose is to offer a new vision of the existing reality. 

Keywords: brand; strategies; brand extension; playback.
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Information gathering was through graphs data, 
provided by the company. The results obtained 
from the research were consistent with the pro-
blem proposed in this work. It concludes that the 
brand extension strategy used by the company to 
its new market was a huge accurate opportunity 
and that just happens to companies who can ma-
nage this process with creativity, competence and 
principally humility, otherwise the risks are at the 
same level.
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1. Introdução

A Cooperativa Agroindustrial Coasul foi fundada em 21 de 
junho de 1969 na cidade de São João (PR), por 43 produtores 
rurais que, com poucos recursos, adquiriram a área onde está 
situada a sede e os primeiros armazéns. No ano de 1975, os 
associados decidiram descentralizar os serviços e montar fi-
liais (entrepostos) para comercialização de insumos fertilizan-
tes e recebimento de grãos, iniciando-se por uma unidade em 
Chopinzinho (PR). Hoje, a Coasul, além de várias unidades no 
Paraná, também possui outras em Santa Catarina. 

Atualmente, a Coasul presta diversos serviços, como 
recebimento de grãos; beneficiamento, armazenagem e co-
mercialização de soja, milho, trigo, feijão, triticale, centeio, 
aveia, entre outros; disponibilização de ferramentas, peças, 
máquinas e implementos e suporte ao associado com relação 
à assistência técnica pelos agrônomos, veterinários e técni-
cos agrícolas. Possui três supermercados para atendimento 
ao público em geral, fábricas de rações e suplementos e, em 
2009, iniciou a integração avícola que deu origem ao produto 
Le Vida, tema deste trabalho. 

Uma das metas da empresa é o bom atendimento, além da 
modernização dos processos administrativos e operacionais. 
Após o início da atividade avícola, pessoas que já trabalha-
vam no setor em empresas concorrentes foram integradas à 
cooperativa para dar continuidade a essa nova estratégia de 
mercado. Hoje, a integração avícola é uma das mais moder-
nas na região, buscando sempre o que há de melhor no mer-
cado, reduzindo mão de obra e aumentando a lucratividade.

A identidade visual é um dos maiores patrimônios de uma 
marca. Ela é responsável pela identificação e pelo reconhe-
cimento desta em mercados cada vez mais competitivos. O 
nome dado ao produto fabricado pelo abatedouro de aves da 
cooperativa Coasul é Le Vida, oriundo de várias pesquisas 
internas e sugestões dos funcionários. Assim como a marca 
Coasul surgiu representando união e desenvolvimento, com 
cores que objetivam mostrar o trabalho no campo, a produti-
vidade de grãos, a qualidade dos produtos de origem animal 
e a confiança e o respeito pelo meio ambiente, a marca Le 
Vida originou-se com o significado de bem-estar e qualidade 
de vida, remetendo à alegria e vitalidade. 

Marca é a representação simbólica de uma entidade, já 
extensão de marca, é estender o uso da marca para outros 
produtos e serviços, fortalecendo a marca. O que a cooperati-
va Coasul fez foi criar uma marca para o novo produto, porém 
estendendo a marca já existente, já que entende-se que pro-
dutos novos alimentam o crescimento e a maioria deles são 
extensões de marca. A partir disso, a questão que guiou este 

estudo é: como a Le Vida está dando certo como reconheci-
mento de marca?

O objetivo geral foi conduzido de forma a identificar como 
a extensão de marca utilizada pela Coasul, com a criação de 
uma marca para seu produto novo, está sendo reconhecida 
pelo mercado em geral.

Analisando-se as estratégias de mercado, business-to-con-
sumer, o espaço para colocação de produtos no varejo é uma 
conquista cada vez mais árdua, pois as marcas já existentes 
possuem reconhecimento e prestígio e têm muito mais abertura 
para conquistar espaços. A extensão de uma marca já conhe-
cida é respeitada e carrega um sentido de good-will, que torna 
as negociações mais suaves e aumenta as chances de abrir 
espaços nas prateleiras dos supermercados. O objetivo de uma 
extensão nada mais é que aumento de volume e lucro para um 
negócio, justificando-se até mesmo um valor agregado. 

Como objetivo específico, foram estudadas as seguintes questões:
• Entender o que é marca.
• Diferenciar extensão de marca e marca nova.
• Verificar quais foram às estratégias utilizadas para a mar-

ca Le Vida.
• Identificar parâmetros de reconhecimento da marca.

1.1 Referencial teórico
Uma marca representa um conjunto de benefícios que en-

volvem fatores diversos como representação corporativa, sendo 
considerada uma ferramenta geradora de lucratividade e longe-
vidade de produto. Além da importância do nome, o sucesso da 
marca depende de atributos intrínsecos e extrínsecos de um 
produto ou linha de produtos que fazem com que o consumidor 
opte por essa marca em detrimento de outra, pois as marcas 
é que lhes dão significado e falam por eles (TAVARES, 1998).

Este trabalho busca analisar dados já existentes da em-
presa que justificam o problema de pesquisa. Assim, são dis-
cutidos aspectos que fundamentam como a marca Le Vida 
está sendo reconhecida no mercado. 

Dessa forma, torna-se essencial conhecer os aspectos 
que constituem a construção da marca na mente do cliente, 
para traçar estratégias que posicionem elementos que impac-
tam na escolha do consumidor.

2. Metodologia

A partir das considerações contidas no referencial teóri-
co que deram suporte a este estudo, apresentam-se a seguir 
alguns aspectos metodológicos que viabilizaram a pesquisa.
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Há muitas razões para determinar a realização de uma 
pesquisa, podendo ser divididas em dois grupos: intelectuais e 
práticas. As intelectuais decorrem do desejo de conhecer pela 
satisfação de conhecer; já as práticas, por conhecer e fazer 
algo de maneira mais eficiente e eficaz, ou seja, “pesquisa é 
um procedimento racional e sistemático que tem como objeti-
vo proporcionar respostas aos problemas que são propostos”, 
segundo Gil (2007, p. 17).

2.1 Delineamento da pesquisa
A classificação desta pesquisa é descritiva, pois expõe ca-

racterísticas de determinada população ou fenômeno. Conforme 
Vergara (2005, p. 47), a pesquisa descritiva “pode também esta-
belecer correlações entre variáveis e definir sua natureza. Não 
tem o compromisso de explicar os fenômenos que descreve, em-
bora sirva de base para tal explicação”. Gil (2007) reforça esse 
aspecto afirmando que esse tipo de pesquisa também assume 
forma de levantamento, além de se aproximar da pesquisa ex-
plicativa.

2.2 Universo e amostragem de pesquisa
Vergara (2005) cita que o universo e amostra definem toda 

a área de coleta de dados e a população amostral utilizada 
pelo projeto para algum critério de representatividade.

O universo da pesquisa corresponde aos dados fornecidos 
pela área comercial da Coasul, que inclui dados de venda e 
posicionamento de mercado.

A amostragem foi definida pelos dados de vendas dos 
mercados interno e externo.

2.3 Instrumentos de coleta de dados
Segundo Vergara (2005), a coleta de dados deve informar 

o que o pesquisador pretende obter dos dados para responder 
ao problema. Este estudo buscou informações para o melhor 
entendimento do processo de vendas da Coasul/Le Vida com 
base nos dados supracitados.

Para o levantamento dos dados necessários, foram utili-
zados históricos de informações da organização. Os números 
são resultados de vendas e de posicionamento com relação a 
outras marcas que foram identificados positivamente.

2.4 Análise dos dados
A análise dos dados baseou-se no objetivo de pesquisa, 

sendo de extrema importância, pois, como marca nova no 
mercado, porém extensão da marca-mãe, o valor do produto 
se torna mais confiável e mais forte para as vendas nas gôn-

dolas de exposição de produto e divulgação por ser feito por 
uma cooperativa, o que é muito valorizado.

3. Apresentação dos resultados

O crescimento na produção de carne de frango tem sido 
acompanhado por uma maior diversificação de produtos, com 
também maior elaboração de itens de conveniência, prati-
cidade e valor agregado em carcaça inteira ou cortes. Essa 
tendência dá-se em razão de hábitos da população, em que 
praticidade, conveniência, qualidade nutritiva e segurança ali-
mentar, com preço acessível, são condições básicas para os 
negócios na área da alimentação.

Sendo a carne uma das principais fontes de alimenta-
ção e a carne de frango, uma das carnes mais consumi-
das, devido à sua nutrição e benefícios mercadológicos, 
a Coasul buscou esse novo ramo para ampliar seus ne-
gócios com a marca Le Vida. Inicialmente, ela começou 
atuando em um mercado macro e depois foi se moldando 
conforme a necessidade do cliente, alcançando nichos de 
mercado mais concorridos e segmentados, ou seja, bus-
cou-se atender mercados específicos ainda não atingidos 
com produtos de qualidade moldados para cada um deles, 
por meio da utilização dos mais modernos equipamentos 
para a fabricação.

A Coasul buscou junto ao seu comercial vendedores que, 
por si só, divulgaram a marca no varejo, já identificando quais 
eram os mercados que mais consumiam carne de frango e 
quais nichos de atendimento os demais concorrentes deixa-
vam de atender para que fosse possível fazer esse produto, 
analisando-se custo x benefício e, para o cliente, qualidade x 
preço. Como composto de marketing, as estratégias táticas 
que a empresa utilizou foram qualidade de cortes, design e so-
fisticação dos produtos e marca nominal e registrada, pois, por 
ser uma cooperativa, a compra ocorre devido à confiabilidade 
e a não monopolização. 

As embalagens buscam ser atrativas, os rótulos bem es-
pecificados para cada mercado e a garantia do produto passar 
por vistoria interna da Coasul e do Serviço de Inspeção Animal 
(SIF) antes de sua comercialização. Além das informações ci-
tadas, o cliente tem a possibilidade de sugerir determinado 
produto, que terá sua viabilidade de produção verificada pela 
Coasul, cooperativa que sempre busca atender o que o cliente 
deseja por meio da marca Le Vida.

A imagem é um conceito de percepção, ou seja, a ma-
neira pela qual certo público discrimina um produto, uma 
marca, um político, uma empresa, um país. A imagem trata 
da maneira pela qual esse público decodifica o conjunto de 
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Já o Gráfico 2 representa essa mesma linha de produtos 
no Brasil e no mundo, sendo no Brasil os mais representativos 
em embalagens individuais, com 30%, e os em bandejas, com 
26%. No mercado externo, há uma grande aceitação da mar-
ca, sendo a fábrica habilitada para todos os mercados, como 
América Central (100% em bandejas), Europa (40%, 35% e 
25% em almofadas, interfolhados e sacos), Hong Kong (50%, 

45% e 5% em individuais, sacos e IQF), Ilhas Canárias (78% e 
22% em IQF e almofadas), Japão (77% e 23% em almofadas 
e sacos), Leste Europeu (86% e 14% em bandejas e sacos), 
Oriente Médio (71%, 15%, 13% e 1% em almofadas, sacos, 
bandejas e interfolhados), Rússia e África (100% em interfo-
lhados), África do Sul (92% e 8% em sacos e almofadas) e 
Ásia (82% e 18% em bandejas e almofadas).

símbolos provenientes dos produtos, dos serviços e das co-
municações emitidas pela marca (KAPFERER, 2004). 

Por ser a Le Vida uma marca bastante jovem (está no 
seu quinto ano de criação e expansão), os resultados ob-
tidos são bastante satisfatórios. Como pode ser observado 
nos gráficos a seguir, a marca permite indicação de que há 
comportamento de lealdade para com ela. 

O Gráfico 1 mostra a participação dos principais itens 
vendidos, separados em almofadas, bandejas, individual, in-
terfolhados, IQF e sacos, sendo mais representativos para o 
mercado externo os produtos em saco, com 38% das vendas, 
os produtos em almofadas, com 32%, e os interfolhados, com 
23%. Já para o mercado interno, os mais representativos são 
os em embalagens individuais, com 29%, e os em bandejas, 
com 27%.

Gráfico 1 – Principais produtos da marca no mercado interno e externo | Maio de 2015

Fonte: Coasul.
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Gráfico 2 – Principais produtos da marca no Brasil e por mercado no mundo | Mw aio de 2015
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Fonte: Dados da Coasul.
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Como já citado, o processo de criação de uma marca 
não é uma tarefa fácil; assim, as empresas que consegui-
ram destacar seus produtos passaram por muitos desafi os, 
como o de manter sua marca em destaque por períodos lon-
gos para que se fi xasse na mente dos clientes. Nos gráfi cos 
apresentados, pode-se destacar o grande sucesso de uma 
marca ainda jovem pela participação no market share. Na 
Tabela 1, observa-se a participação dos produtos Le Vida 

na cidade de Pato Branco (PR), onde é bem considerada 
diante dos vários concorrentes, prevalecendo a venda dos 
seguintes cortes: asa com 32,1%, coxa com 100%, miúdos 
com 27,7% e peito com 100%, demonstrando a aceitação 
dos produtos da marca. A Le Vida ainda não produz ovos, 
frango inteiro e frango vivo, com exceção do frango natalino 
(ave para ceia), que é produzido sazonalmente (só na épo-
ca do período natalino).

Já a Tabela 2 demonstra a participação no mercado de Pon-
ta Grossa da marca Le Vida, onde a asa detém uma participa-

ção de 55,4% do mercado, sendo o corte mais representativo, 
acompanhado de miúdos com 52,1% e peito com 28,7%. 

Tabela 1 – Participação da venda pelo market share na cidade de Pato Branco (PR) dos principais produtos | Maio de 2015

Tabela 2 – Representação da participação da venda pelo market share na cidade de Ponta Grossa (PR ) dos principais produtos | Maio de 2015

Produtos
Empresas

Le Vida

Outras

Produtos
Empresas

Le Vida

Outras

Asa

32,1%

67,9%

Asa

55,4%

44,6%

Miúdos

100%

0%

Miúdos

52,1%

47,9%

Coxa

100%

0%

Coxa

7,7%

92,3%

Inteiro

7,1%

92,9%

Inteiro

6,2%

93,8%

Peito

27,7%

72,3%

Peito

28,7%

71,3%

Outros

48%

52%

Outros

43,3%

56,7%

População: 72.370 hab.                        Consumo de frango: 0,98 (kg/hab. mensal)
PIB: R$ 1.500.517   Consumo de frango na cidade: 71.628 kg (mensal)
PIB por habitante: R$ 20.733  Venda total de frangos na cidade: 36.049 kg (mês 2015-5)

População: 311.611 hab.                       Consumo de frango: 0,98 (kg/hab. mensal)
PIB: R$ 5.925.946   Consumo de frango na cidade: 308.416 kg (mensal)
PIB por habitante: R$ 19.011  Venda total de frangos na cidade: 48.730 kg (mês 2015-5)

Fonte: Dados da Coasul

Fonte: Dados da Coasul

Quando se analisam os mercados mais distantes, como Reci-
fe, representado na Tabela 3, também é possível destacar a parti-

cipação signifi cativa dos principais produtos da marca, com 12,7% 
de asa, 30,7% de coxa, 16,3% de peito e 13,1% de miúdos.
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4. Recomendações

Segundo afi rmações de Tavares (1998), marca é diferente 
de produto, produto é o que a empresa fabrica, marca é o 
que o consumidor compra. Os produtos não falam por si, as 
marcas é que dão signifi cado e falam por eles. O autor cita 
ainda que o valor da marca, que inclui vendas, lucros e partici-
pação no mercado, para o consumidor se mede por meio das 
atitudes e dos comportamentos traduzidos pela escolha e ou 
compra da marca. 

Marcas podem sinalizar qualidade, de modo que compra-
dores satisfeitos voltam a adquirir o produto de uma determi-
nada, criando barreiras que difi cultando a entrada de outros 
concorrentes no mercado em que ela atua.

Conclusão

A partir do desenvolvimento deste trabalho, conclui-se 
que a marca é um dos mais importantes elementos de uma 
empresa. Cada uma tem em seu símbolo um signifi cado, e 
é por meio da marca que é possível perceber essas diferen-
ças no mercado, justifi cando-se, assim, o valor da mercado-
ria também. A marca Le Vida surgiu como inovação para os 
novos produtos da Coasul, sendo uma ideia empreendedora 
para modifi car o portfólio da cooperativa e atingir novas fron-
teiras.

Por meio das tabelas e gráfi cos, identifi cou-se que a Le 
Vida está bem posicionada e com seu valor disputando market 
share de igual para igual com a concorrência nas principais 
cidades onde hoje ela atua.

Outro mercado muito importante e que demonstra 
bem a participação da marca é o do Rio de Janei-
ro, representado na Tabela 4, onde se observa que, 
dentro do volume de frangos consumidos na cidade 
conforme dados do IBGE, a participação da Le Vida é 

bem signifi cativa, com premiação de reconhecimento 
como marca mais lembrada. A participação dos pro-
dutos aparece com 29,8% de market share para pro-
dutos derivados da asa do frango, 23,3% para coxa, 
18,8% para miúdos e 5,4% para peito de frango.

Tabela 4 – Representação da participação da venda pelo market share na cidade do Rio de Janeiro (RJ) dos principais produtos | Maio de 2015

Produtos
Empresas

Le Vida

Outras

Asa

29,8%

70,2%

Miúdos

18,8%

81,2%

Coxa

23,3%

76,7%

Inteiro

1,1%

98,9%

Peito

5,4%

94,6%

Outros

2,8%

100%

População: 6.320.446 hab.                      Consumo de frango: 1,35 (kg/hab. mensal)
PIB: R$ 190.249.042                       Consumo de frango na cidade: 8.538.922 kg (mensal)
PIB por habitante: R$ 30.088  Venda total de frangos na cidade: 852.245 kg (mês 2015-5
Fonte: Dados da Coasul

Tabela 3 – Representação da participação da venda pelo market share na cidade de Recife (PE) dos principais produtos | Maio de 2015

Produtos
Empresas

Le Vida

Outras

Asa

12,7%

87,3%

Miúdos

13,1%

86,9%

Coxa

30,7%

69,3%

Inteiro

0,2%

99,8%

Peito

16,3%

83,7%

Outros

0%

100%

População: 1.537.704 hab.                        Consumo de frango: 1,80 (kg/hab. mensal)
PIB: R$ 30.032.003                       Consumo de frango na cidade: 2.779.015kg (mensal)
PIB por habitante: R$ 19.540  Venda total de frangos na cidade: 122.888 kg (mês 2015-5)
Fonte: Dados da Coasul
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A marca é a empresa e, dessa forma, se trabalhada a sua 
comunicação, é assim que o consumidor a enxerga. Com base 
nesses pontos, foi percebida a importância de cada elemento 
para o desenvolvimento de uma marca forte e competitiva.

Por outro lado, este estudo não comprova diretamente 
que a Le Vida é uma das marcas mais valiosas do merca-
do, apesar de ser bem-aceita e ter evidências de posiciona-
mento, conforme foi constatado. A Le Vida possui, sim, um 
grande potencial que precisa ser bem explorado e, com uma 
boa condução, será uma marca valiosa, conforme já vem in-
dicando.
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vantagens, como rapidez no processo e seguran-
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tagens, como custo elevado para implantação. O 
estudo foi realizado na Unidade Industrial de Aves 
da Coasul, onde se percebe a importância da in-
trodução de um sistema mais eficiente no controle 
de estoque. O atual meio de rastreamento é a co-
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tão confiável, ocorrendo falhas no processo que 
acarretam em perdas na produção, problemas que 
tendem a ser eliminados com a utilização da RFID.
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process that leads to losses in production, but 
with the use of this new system, these problems 
tend to be eliminated.
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1. Introdução

No mercado atual, com tantas exigências e competitivida-
des expostas, muitas empresas com instinto empreendedor 
estão buscando novos mercados e oportunidades. Com isso, 
estão aprimorando seus processos de controles internos ba-
seados na melhoria contínua destes e em seus controles de 
produção e estoque, buscando, assim, o auxílio de simples e 
novas tecnologias e métodos de trabalho. 

Para melhorar esse processo de controle e rastreabilidade 
dos produtos, a Tecnologia da Informação (TI) vem trazendo 
maior versatilidade e uma melhor forma de trabalho, o que 
diminui as tarefas físicas e melhora a massa pensante do se-
tor, por meio do uso de tecnologias que orientam e ajudam a 
aumentar os níveis de qualidade do estoque.

As relações comerciais entre os fornecedores e clientes 
têm cada vez mais estreitado laços. Para poder manter a com-
petitividade, as empresas se adequam ainda mais à globaliza-
ção, buscando novas tecnologias para processos organizacio-
nais, bem como para controles produtivos que possam ajudar 
na tomada de decisões.

Com o aumento do volume de frangos abatidos por dia no 
frigorífico da Coasul, encontram-se dificuldades no processo 
de rastreabilidade dos produtos acabados, cujas perdas não 
são registradas e, no fim das contas, acabam ocasionando 
falha no registro de produto (perda para o embarque). Em 
muitos casos, é produzida exatamente a quantidade neces-
sária para atender um cliente específico, para que não sobre 
produto sem giro no estoque, mas, com essa perda, falta o 
produto na hora do carregamento, além de ocorrer falha no 
mapeamento da câmara de estocagem.

Desse modo, este trabalho realizou uma explicação 
conceitual, referente ao sistema de rastreabilidade e Iden-
tificação por Radiofrequência (RFID), analisando cada pon-
to a fim de entender melhor o sistema atual utilizado pela 
Coasul e o sistema de identificação por radiofrequência. O 
propósito deste estudo é mostrar como se pode implantar 
a tecnologia RFID a fim de diminuir custos e formatar um 
processo-padrão para algumas ações referente ao controle 
de estoque e rastreabilidade. A utilização dessa nova tec-
nologia tem também por razão identificar as falhas ocorri-
das no processo e ter um melhor controle dos produtos, a 
fim de evitar falhas futuras e de se ter uma visão do esto-
que como um todo.

O uso de identificação por frequência de rádio é importante 
devido à possibilidade de reconhecimento de produtos com po-
tenciais ganhos de eficiência e novos horizontes de serviços ao 
longo da cadeia de abastecimento, trazendo para os dias atuais 

oportunidades anteriormente possíveis apenas no imaginário 
das grandes empresas.

Diante dessas informações, a implantação de um sistema 
de radiofrequência com etiquetas pode auxiliar no controle 
não só das perdas, mas de todo o processo, desde a embala-
gem do produto até a expedição.

O presente trabalho visa descrever como a RFID solu-
ciona problemas no processo de rastreabilidade de produtos 
acabados.

Em um primeiro instante será descrito o funcionamento da 
RFID, em seguida será discorrido sobre o processo atual de 
rastreabilidade, na sequência serão apontados os problemas 
do processo atual de rastreabilidade e, por fim, será explicado 
o uso da RFID no contexto atual.

2. Referencial teórico

2.1 Administração de estoques
O estudo referente ao papel dos estoques em uma orga-

nização é considerado antigo, sendo preocupação dos ge-
rentes em administrar bem para obter vantagem competitiva, 
proporcionando o produto no momento e quantidade deseja-
dos pelos clientes (MARTINS; ALT, 2003).

Segundo Martins e Alt (2003) os estoques têm a função de 
funcionar como reguladores do fluxo de negócios, pois, como 
a velocidade com que as mercadorias são recebidas é dife-
rente da velocidade com que são utilizadas, há a necessidade 
de um estoque.

De acordo com Arnold (1999), os estoques são materiais 
ou suprimentos que uma empresa ou instituição mantém, seja 
para vender ou fornecer para a produção. Geralmente, os es-
toques são uma parte substancial dos ativos totais.

A administração de estoques é responsável pelo planeja-
mento e controle, desde o estágio de matéria-prima até o pro-
duto acabado entregue aos clientes. Para não aumentar os 
custos operacionais nem diminuir os lucros, torna-se essen-
cial uma boa administração de estoques (ARNOLD, 1999). 

2.2 Previsão de estoques
A gestão de estoque deve levar em consideração a previsão 

do consumo do material, estabelecendo estimativas futuras, como 
quando, quais e quanto dos produtos serão comprados pelos 
consumidores. A previsão é o ponto de partida do planejamento 
empresarial, sendo sua precisão compatível com o custo de obtê-
-la, mas não é caracterizada como meta de vendas (DIAS, 2008).
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De acordo com Dias (2008), as informações que decidem 
as dimensões e a distribuição no tempo da demanda dos pro-
dutos acabados são divididas em duas categorias: qualitati-
vas e quantitativas.

As qualitativas são determinadas de acordo com a opi-
nião dos gerentes, vendedores, compradores e também com 
pesquisas de mercado. Já as quantitativas são determinadas 
de acordo com a evolução das vendas no passado, variáveis 
que estão ligadas diretamente às vendas, bem como de fácil 
precisão e também influência da propaganda.

Segundo Dias (2008), as técnicas de previsão do consu-
mo podem ser classificadas em três grupos, sendo eles: pro-
jeção, que é uma futura repetição do passado; explicação das 
vendas do passado sendo previsíveis; e também a predile-
ção, em que são os funcionários experientes que determinam 
a evolução das vendas futuras.

Produtos acabados “consistem em itens que já foram pro-
duzidos, mas ainda não foram vendidos” (DIAS, 2008, p. 27). 
Há uma diferença entre empresas que produzem para manter 
no estoque, pois a venda será feita após a fabricação, sendo 
que estas mantêm um nível alto de estoque. Para aquelas 
que produzem por encomenda, nas quais os produtos são 
vendidos antes mesmo de fabricados, o nível de estoque será 
consideravelmente baixo.

De acordo com Pozo (2009), uma boa avaliação de estoque 
proporciona informações exatas da matéria-prima e dos produ-
tos armazenados, e isso é feito de acordo com os preços dos 
itens. O valor dos estoques é realizado por meio de dois pro-
cessos, com fichas de controle de cada item e pelo inventário 
físico.

De acordo com Martins e Alt (2005, p. 156), “o inventário 
físico consiste na contagem física dos itens de estoque”, sen-
do que as informações devem estar exatamente iguais às dos 
registros de controle de estoques.

Os sistemas de controle de estoques podem correr ris-
cos de não estarem corretos, sendo que a quantidade regis-
trada talvez não exista realmente na prateleira. Para que as 
informações sejam exatas, faz-se o inventário físico (VIANA, 
2006).

O inventário físico geralmente é realizado de duas manei-
ras: periódico ou rotativo. O periódico é quando, em determi-
nados períodos (geralmente duas vezes por ano), faz-se a 
contagem física de todos os itens do estoque, necessitando 
de um número grande de pessoas para realizar tal ação em 
um pequeno espaço de tempo (de 1 a 3 dias). Já o inventário 
rotativo é quando permanentemente são contados os itens do 
estoque, exigindo certo número de pessoas envolvidas em 
tempo integral, o ano todo (MARTINS; ALT, 2003).

2.3 Rastreabilidade
A identificação de materiais, segundo Moura et al (2004), 

é a tarefa de identificar e descrever o item, individualizando-
-se dentre os demais, por suas características físico-químicas 
e de aplicação. A maioria das indústrias utiliza a técnica de 
codificação, a fim de melhorar a comunicação interna sobre 
padronização de materiais e suas aquisições, facilitar a ges-
tão dos materiais em estoque e ao longo da produção, aper-
feiçoar o controle contábil dos estoques, evitar duplicação de 
itens em estoque, entre outros benefícios. Essa codificação é 
registrada no material, por meio de métodos de gravação ou 
etiquetas adesivas de códigos de barra ou por etiquetas iden-
tificadoras por radiofrequência, para possibilitar a referência 
entre item, código e cadastro de materiais nos sistemas de 
informação das empresas.

Ainda segundo Moura et al (2004), rastreabilidade de ma-
teriais é um atributo que permite a identificação da origem de 
um item expedido, bem como o registro e rastreamento de 
peças, processos e materiais usados na produção, por meio 
de um número serial ou lote. Segundo o mesmo autor, rastre-
amento determina onde o produto está durante o processo 
de produção. 

A melhoria do processo de rastreamento dos materiais 
garante uma gestão mais precisa dos inventários, permite o 
monitoramento da rastreabilidade de itens e torna mais efi-
cientes os processos. Para aperfeiçoar o rastreamento de 
itens e facilitar as atividades envolvidas nesse processo, vá-
rias empresas estão utilizando dispositivos automáticos, por 
meio de tecnologias de leitura de símbolos, como a tecno-
logia de leitura de código de barras e, mais recentemente, 
a tecnologia RFID. Em fábricas e armazéns ou, ainda, no 
campo, os dispositivos automáticos de rastreamento para 
controle do inventário têm a vantagem de diminuir os cus-
tos e reduzir o volume de trabalho e das operações manuais 
(BANZATO, 2005).

2.4 Código de barras
O código de barras nada mais é que a representação 

gráfica da sequência de algarismos que vem impressa logo 
abaixo dele. A vantagem das barras é que elas podem ser 
identificadas rapidamente, e sem risco de erros, por apare-
lhos portáteis de leitura óptica, como os usados pelos cai-
xas de supermercado. Mas o que realmente importa para 
identificar o produto é sua sequência numérica, que também 
pode ser digitada manualmente pelos caixas. “Esse número 
funciona como uma espécie de RG do produto, ou seja, não 
existem dois produtos diferentes com o mesmo número”, diz a 
desenhista industrial Cláudia Ferreira, consultora da EAN, or-
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ganização internacional que gerencia a distribuição dos códi-
gos no mundo e tem uma representação no Brasil. O sistema 
de barras foi criado nos Estados Unidos em 1973 e acabou 
sendo adotado na Europa três anos depois. Mas, enquanto 
os norte-americanos usam uma sequência numérica de 12 
dígitos, os europeus optaram por um padrão com 13, que foi 
adotado no restante do mundo (COMO..., 2015).

A partir de 2005, porém, os dois sistemas foram unifica-
dos. Mas isso não significa que toda a confusão numérica 
acabou, pois existem ainda outros tipos de códigos especiais, 
como o formado por 14 dígitos, usado em caixas de papelão 
para informar a quantidade de produtos guardados, e o de 8, 
utilizado quando a embalagem do produto é muito pequena 
(COMO..., 2015).

2.5 Identificação por radiofrequência
Uma nova tecnologia utilizada no sistema de rastreabi-

lidade é a identificação por radiofrequência ou Radio Fre-
quency Identification (RFID), que é um termo genérico para 
tecnologias que usam ondas de rádio para identificar auto-
maticamente pessoas ou objetos. Existem vários métodos de 
identificação, mas o mais comum é armazenar um número 
serial que identifica uma pessoa ou objeto e, talvez, outras 
informações, em um microchip que está ligado a uma antena 
(o chip e a antena juntos são chamados de transponder RFID 
ou tag RFID). A antena permite que o chip transmita a infor-
mação de identificação a um leitor. O leitor converte as ondas 
de rádio refletidas da tag RFID em informações digitais, que 
depois podem ser repassadas a computadores que podem 
fazer uso delas. 

Em termos gerais, um leitor modula uma determinada 
frequência de rádio, transmite para uma tag, que recebe e, 
através de um elemento de acoplamento, repassa-as para o 
seu microchip. Quando a tag não possui uma bateria própria, 
a energia é fornecida pelo leitor através das ondas de rádio, o 
que permite que ela só permaneça ativa quando estiver sob a 
área de cobertura do leitor. Assim, a comunicação ocorre por 
meio da radiofrequência, em ambos os sentidos. 

Um sistema RFID é composto de uma antena, um trans-
ceptor, um dispositivo leitor e uma etiqueta de radiofrequên-
cia. No caso da implantação da RFID na Coasul, as etiquetas 
estarão presentes na embalagem secundária (caixas de pa-
pelão), onde deverá conter todas as informações referentes 
ao produto embalado.

A RFID é uma tecnologia utilizada para identificar, rastrear 
e gerenciar produtos e até mesmo animais ou indivíduos, sem 
contato nem necessidade de um campo visual (O QUE..., 
2015). 

A origem da tecnologia RFID está baseada nos princípios 
de radiocomunicação, desde os primeiros estudos sobre ele-
tromagnetismo, por James Clerk Maxwell; a descoberta da 
indutância eletrônica, no século XIX, por Michael Faraday; e 
a validação desses princípios, posteriormente, por Heinrich 
Rudolf Hertz. A precursora para a automação dos sistemas 
de radiofrequência foi a descoberta dos transmissores, paten-
teada por John Logie Baird, em 1926, e o sistema de detec-
ção de rádio (radar), patenteado por Robert Watson-Watt, em 
1935. A primeira aplicação real de RFID foi observada duran-
te a Segunda Guerra Mundial, quando a força aérea inglesa 
criou um sistema para identificação de seus aviões, a fim de 
evitar acidentalmente o ataque inimigo. 

O Departamento de Defesa Norte-Americano, com estudos 
e aplicações na logística militar e as cadeias de suprimento vare-
jistas de grandes corporações, tem contribuído fortemente para o 
desenvolvimento da tecnologia RFID. 

Dessa forma, surgem notícias de que algumas empresas 
estão investindo maciçamente nessa tecnologia. A empresa 
norte-americana Gillette encomendou cerca de 500 milhões 
de chips RFID, colocando-a no noticiário popular. Outra notí-
cia que surgiu dizia que a Boeing e a Airbus – as duas maio-
res fabricantes de aviões do planeta – exigirão de seus mais 
de 2 mil fornecedores a identificação de peças de aviões e 
motores utilizando essa tecnologia, com a justificativa de que 
desejam evitar erros de manufatura (CRISTONI, 2004).

Glover e Bhatt (2007), especialistas em arquitetura de sis-
temas RFID, fazem previsões sobre o que pode vir no futuro 
e consideram que o tempo de existência da tecnologia pode 
ser dividido da seguinte forma:

 a) Período Proprietário – Com a redução do tamanho e a 
durabilidade maior dos transistores após a Segunda Guerra 
Mundial, com baterias melhoradas, circuitos e microchips, foi 
possível a utilização dos transmissores (identificadores) em 
aplicações de registro de itens menos valiosos. A utilização 
tornou-se mais intensa a partir da década de 1980, para re-
gistros de vagões ferroviários, na identificação de chassis de 
automóveis, na linha de montagem e, também, para regis-
trar gado leiteiro. Na década de 1990, a indústria de carne 
passou a utilizar identificadores de orelha de cinco dólares, 
para registro de dados de origem e rastreabilidade do gado. A 
reutilização dos identificadores e o fraco suporte ao comparti-
lhamento de informações caracterizaram esse período. 

 b) Período de Compatibilidade (Período Corrente) – A 
queda brusca nos preços de semicondutores e a grande ado-
ção de rede de banda larga no fim do século XX iniciaram 
esse período. O Departamento de Defesa Norte-Americano, 
a rede Walmart e a Tesco começaram a exigir que seus for-
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necedores identifi cassem containers e itens individuais, com 
identifi cadores RFID. Esses fornecedores não viram as apli-
cações que integram RFID nos processos internos como 
vantagem para os seus negócios, mas, sim, como um único 
benefício para os grandes clientes. 

c) Período das Empresas com RFID – Os padrões se esta-
bilizam e os custos dos componentes caem. As organizações 
começarão a implantar o registro RFID em seus processos in-
ternos, com os benefícios de controle de perecibilidade e tem-
peratura. Estoques com código de barras de uso intensivo se-
rão substituídos por estoques com varreduras. A implantação 
de sensores nas portas para registro de entrada e saída de 
cada item nos depósitos será intensifi cada. As oportunidades 
de comunicação plena entre as empresas da cadeia de forne-
cimento, por meio do compartilhamento de informações, ainda 
estarão limitadas devido à falta de acordos e de segurança. 

d) Período das Indústrias com RFID – Nesse período, 
padrões RFID, redes de informações RFID, acordos de ne-

gócio e de segurança abrangente e políticas de privacidade 
se consolidarão, ao ponto em que indústrias e cadeias de su-
primento estejam integradas e compartilhem informações. A 
redefi nição das informações sensíveis será fundamental para 
a evolução dessa fase. As margens de segurança dos esto-
ques diminuirão, junto do tempo e custo de realização devido 
a roubos e erros. 

e) Período da Internet – O período fi nal será disparado 
pela intensa disseminação da tecnologia RFID. Custos mais 
baixos e maior demanda de informações tornarão comerciais 
as tecnologias existentes e se distribuirão em varejistas, in-
dústrias, fazendas e lares. Identifi cadores RFID farão parte 
da concepção do produto. Produtos poderão ser rastreados 
via internet e mais informações sobre produtos e equipamen-
tos poderão ser alcançadas utilizando-se a rede mundial de 
comunicação.

No Quadro 1, há um comparativo entre RFID e código de 
barras.

Analisando-se o comparativo, verifi ca-se que, apesar de 
a RFID ter um custo inicial maior, ela se torna viável devido 
às inúmeras vantagens se comparada com a rastreabilidade 
por código de barras, como a alta resistência, o que ocasiona 

uma vida útil maior, mais segurança e baixo custo de manu-
tenção no processo.

No Quadro 2, podem ser vistas outras comparações fun-
cionais.

Características

Resistência Mecânica

Formatos

Exige Contato Visual

Vida Útil

Possibilidade de Escrita

Leitura Simultânea

Dados Armazenados

Funções Adicionais

Segurança

Custo Inicial

Custo de Manutenção

Reutilização

RFID

Alta

Variados

Não

Alta

Sim

Sim

Alta

Sim

Alta

Alto

Baixo

Sim

Código de Barras

Baixa

Etiquetas

Sim

Baixa

Não

Não

Baixa

Não

Baixa

Baixo

Alto

Não

Quadro 1 – Comparativo entre RFID e código de barras

Fonte: ACURA (2015).
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Observando-se o Quadro 2, é possível identifi car que, uti-
lizando a tecnologia RFID, pode ser otimizado o processo, 
diminuindo a mão de obra e utilizando as pessoas para outras 
funções que estejam mais necessitadas.

2.5.1 Custo-benefício da implantação do  
sistema RFID

Verifi ca-se que os benefícios para a implantação de RFID 
podem ser classifi cados com base no tempo (curto e longo 
prazo) ou na tangibilidade (diretos e indiretos). Em algumas 
situações, tais como etiquetagem de item em uma aplicação 
em uma cadeia de abastecimento de ponta a ponta, um efeito 
de rede também pode estar presente. O valor para o uso da 
RFID pode ser mínimo quando apenas alguns participantes 
o usam. Entretanto, existe um aumento signifi cativo do valor 
quando a maioria dos participantes da cadeia de abasteci-
mento possui a RFID e os dados são compartilhados entre os 
participantes (OLIVEIRA et al, 2011).

Além disso, a utilização do sistema proporciona outras 
vantagens: elimina a intervenção humana manual e visual, 
reduz o tempo do processo, oferece mais efi ciência e efi cá-
cia, pode ser aplicada em várias situações, proporciona maior 
visibilidade e confi abilidade, completa o sistema de leitura por 
código de barras e possui menor custo operacional. 

2.5.2 Elementos de custo na implantação   
do sistema RFID

 Ao se analisar o custo para o uso da RFID, este pode 
ser dividido entre três áreas principais: hardware, software 

e serviços. Os custos do hardware incluem o das etiquetas, 
dos leitores, das antenas, do computador central e dos equi-
pamentos de rede (cabos, roteadores, entre outros). Os cus-
tos do software incluem o custo da criação ou atualização 
do middleware e de outros aplicativos. Os custos dos servi-
ços incluem o custo de instalação, sintonia, integração dos 
vários componentes, treinamento, suporte e manutenção e 
reengenharia do processo de negócios (fl uxo de trabalho), 
além das baterias, que são de baixo rendimento (SANTINI, 
2008).

Atualmente, grande parte dos sistemas de gerenciamento 
de produtos se baseia em código de barras, porém nas indús-
trias o uso desse tipo de sistema não é confi ável o sufi ciente. 
Com o uso do transponder, pode-se guardar informações (como 
o dono do recipiente, seu conteúdo, volume, preenchimento, 
analise ou pressão máxima) e também existe a possibilidade de 
se implementar um mecanismo de segurança que proteja a con-
fi abilidade e a edição das informações (SANTINI, 2008).

3. Metodologia

A pesquisa foi realizada na Unidade Industrial de Aves da 
Coasul, localizada no município de São João-PR, e foram ana-
lisados parâmetros para a melhoria do sistema de rastreabili-
dade que controla o estoque. 

Observando-se o método utilizado para rastreabilidade, 
surge a necessidade de um sistema mais efi ciente de controle 
de estoque, pois se verifi ca que ocorrem diversas falhas, uma 
vez que os coletores utilizados parar identifi car os códigos 
de barras podem apresentar problemas de leitura e falta de 
bateria, além de falha operacional. 

RFID

1. Pode ser lido e escrito diversas vezes.

2. Não precisa estar à vista (de frente) para ser lido.

3. Possui sistema anticolisão, que permite múltiplas leituras simultâneas.

4. Faz identifi cação única de item.

5. Cada tag tem uma vida útil de 10 anos.

6. Oferece resistência química, de temperatura e mecânica.

RFIDCódigo de Barras

1. Permite só leitura (read only).

2. Precisa estar visível, de preferência em frente.

3. Somente uma leitura por vez.

4. Procura base de dados.

5. Há necessidade de múltiplas impressões de etiquetas para 

suprir a cadeia de abastecimento.

6. Exige ambiente apropriado.

Comparativo de Funcionalidade

Quadro 2 – Comparativo de funcionalidade

Fonte: IDTEC (2007).
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No processo atual de rastreabilidade dos produtos acabados 
Le Vida, o produto é identifi cado com a etiqueta adesiva fi xada na 
caixa, onde consta o código e o nome do produto, sua origem, o 
lote de produção, data de produção e validade de acordo com a 
identifi cação da embalagem primária do produto acondicionado.

 Para alimentar o sistema, é informado no coletor de da-
dos o lote que está iniciando e todas as caixas apontadas 
fi cam vinculadas a ele. O apontamento de cada caixa é fei-
to pela leitura do código de barras impresso na etiqueta que 
identifi ca cada caixa. 

Após o congelamento, todas as caixas são organizadas 
em paletes com volumes previamente defi nidos. As caixas são 
apontadas novamente, por meio de leitor de códigos de barras, 
e as informações de cada etiqueta são vinculadas a um cartão-
-palete que identifi ca cada um.

O palete pode conter mais de uma data de produção e am-
bos os lotes, porém não contém produtos diferentes.

Os produtos “paletizados” são enviados para câmara de 
estocagem, onde permanecem em ruas previamente defi ni-
das de acordo com o mercado de destino.

Na expedição, é digitado o número do romaneio no coletor 
de dados e, a partir disso, o produto apontado pelo código de 
barras que identifi ca a caixa ou o palete fi ca vinculado ao núme-
ro do romaneio apontado inicialmente.

Quando o pedido é formalizado dentro do sistema, o núme-
ro do romaneio é criado e fi ca vinculado ao cliente.

No certifi cado de rastreabilidade, é evidenciada a identifi -
cação do produto carregado, a identifi cação do cliente e todas 
as informações pertinentes à carga.

No setor de planejamento e controle de produção, é ela-
borado um plano de produção para que seja produzida exa-
tamente a quantidade necessária para atender os clientes.

Os produtos que são avariados durante o processo de-
vem ser baixados do sistema por meio de sua identifi cação 
de código de barras, mas muitas vezes essa etiqueta de iden-
tifi cação acaba se perdendo, gerando furo no estoque. Dessa 
maneira, no momento do carregamento, o setor de expedição 
não vai conseguir atender o pedido devido à falta de um pro-
duto que ainda consta no sistema.

Se o produto fosse encaminhado corretamente para a 
área de Reprocesso, não haveria esse problema de falta, pois 

o sistema estaria alimentado corretamente.

Com o uso de informações fornecidas pelo sistema ERP 
Agrosys, foi verifi cado um percentual de perda na produção 
do item Coxas e Sobrecoxas Individual, caixa com 16 kg.

Pelos dados coletados, identifi cou-se a necessidade de 
implantação do sistema de RFID para melhoria do processo.

O uso da RFID deve ser aplicado a partir do momento 
em que o produto já está com a embalagem primária em sua 
caixa. A etiqueta deve ser impressa contendo as informações 
de lote, turno, data de produção e validade. Conforme a caixa 
identifi cada for passando pelos locais, por meio de esteiras e 
transpaleteiras, as antenas vão captando o sinal da RFID e 
alimentando o sistema, informando a localização do produto.

As antenas devem ser instaladas em locais estratégicos, 
sendo eles: área de embalagem secundária, entrada e saída 
do túnel de congelamento, área de “paletização”, área de re-
processo, entrada e saída da câmara de estocagem, área de 
expedição e docas de expedição.

4. Apresentação dos resultados

Por meio do estudo realizado, verifi cou-se que os custos 
oriundos das perdas de produção são altos. Em comparação 
feita com um produto com valor de venda R$ 4,50/kg, tem-se 
nos gráfi cos a seguir as seguintes informações entre os me-
ses de janeiro a junho de 2015. 

Gráfi co 1 – Número de caixas canceladas do item Coxas e Sobrecoxas

Fonte: ERP Agrosys.
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O volume de caixas anuladas foi de 476 unidades, totali-
zando 0,21% da produção no período e causando uma perda 
de R$ 34.272,00.

5. Análise dos resultados 

Após análise dos gráfi cos anteriores, pode-se verifi car 
que, com apenas um produto, tem-se R$ 34.272,00 de perda; 
portanto, em um mix de mais de 20 produtos, as perdas no 
período de seis meses podem ser altíssimas, e o custo para 
implantação do sistema de RFID para resolver esses proble-
mas pode compensar em um investimento a curto prazo.

No entanto, percebe-se que, apesar de a RFID ter um cus-
to inicial maior, ela se torna viável, devido às inúmeras vanta-
gens se comparada com a rastreabilidade por código de barras, 
como a alta resistência, o que ocasiona uma vida útil maior, 
mais segurança e baixo custo de manutenção no processo, 
além de diminuir a mão de obra, permitindo que as pessoas 
realizem outras funções que estejam mais necessitadas.

6. Recomendações

Sugere-se orçar em uma empresa especializada o custo de 
implantação do sistema RFID, fornecer o treinamento necessá-
rio para que os colaboradores possam manipular o sistema com 
efi ciência e avaliar os resultados obtidos para identifi car se a 
implantação é viável ou não, por meio de uma análise total de 
perdas de produção.

Conclusão

O presente trabalho permitiu a análise de alguns aspectos 
ligados a uma possível implantação de RFID, tecnologia que 
tem muitas possibilidades para serem exploradas, entre elas a 
de facilitar a gestão da empresa.

Com toda certeza, há muitas vantagens na implantação 
da RFID, pois ela agrega muita efi ciência e agilidade aos 
processos, o que traz maior visibilidade e elimina riscos de 
falhas, gerando, assim, maior lucratividade e menor perda de 
tempo para a empresa.

A tecnologia contribui para uma análise de possibilidades 
e entendimento de uma forma detalhada do seu processo, na 
busca de melhores práticas para implantação, o que justifi ca 
esta pesquisa.

Sendo assim, conclui-se que é de grande importância 
para a empresa a implantação da RFID, pois muitos proces-
sos habituais – como identifi cação, contagem, entradas e 
movimentações de produtos, documentações e conciliação 
de inventários físicos – serão substituídos por um processo 
superior, o qual diminuirá muito a margem de erro.
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mensuração do trabalho desempenhado. Também 
foi possível identificar que este departamento tem 
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tam diretamente nas atividades desenvolvidas em 
cada uma delas. E por fim, que a gestão de servi-
ço tornou-se uma estratégia para a empresa e que 
o foco buscado é o desenvolvimento das equipes 
para um relacionamento caracterizado por con-
fiança mútua, colaboração duradoura e maiores 
exigências competitivas e qualitativas.
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results the main activities developed have been 
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the activities developed in each of them. Finally, 
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the service management has become a strategy 
for the company and that the focus sought is the 
development teams for a relationship characteri-
zed by mutual trust, cooperation and lasting grea-
ter competitive and quality requirements.
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1.Introdução

A competitividade das empresas está na maioria das 
vezes relacionada à sua forma de atender seus clientes, 
sejam eles, internos ou externos. Se houver divergências 
na gestão de serviços oferecidos, a satisfação e confiabi-
lidade dos clientes serão afetadas e isso também depen-
de dos recursos disponíveis para atendê-los. 

Através deste estudo foi possível realizar um levanta-
mento dos serviços prestados pelo departamento de Pla-
nejamento e Controle de Produção e Logística, onde foi 
possível observar a importância de sua existência den-
tro da logística e suas contribuições para a organização 
como um todo.

Esta pesquisa científica possibilita futuros trabalhos 
acadêmicos e torna-se uma fonte de pesquisa para ou-
tras organizações e pessoas que tiverem interesse sobre 
o tema.

O presente trabalho pretende descrever os serviços 
prestados pelo departamento de Planejamento e Contro-
le de Produção e Logística e seus impactos aos clientes 
internos. Para isso os objetivos específicos propostos 
foram de identificar os serviços prestados pelo departa-
mento, conhecer quais são seus clientes internos, espe-
cificar os indicadores que são utilizados para mensurar 
os trabalhos realizados e sintetizar a influência que o 
departamento possui sobre os demais processos inter-
ligados.

A seguir apresenta-se o referencial teórico utilizado 
para esclarecer melhor o tema estudado, a metodologia 
utilizada para a pesquisa, os dados coletados na apre-
sentação dos resultados, a análise dos resultados e as 
conclusões que o estudo permitiu relatar.

2. Referencial teórico

2.1 Planejamento de logística
De acordo com BALLOU (2006), o planejamento de logís-

tica se divide em três níveis: estratégico, tático e operacional. 
Sendo que o planejamento estratégico é considerado de longo 
prazo, o tático de médio prazo e o operacional de curto prazo. 
Desta forma, entende-se que a maior preocupação é enviar o 
produto de maneira efetiva e eficiente ao longo do canal logís-
tico estrategicamente planejado.

Segundo o mesmo autor, o planejamento logístico abrange 
quatro grandes áreas de problemas: níveis de serviços aos 
clientes, localização das instalações, decisões sobre esto-
ques e decisões sobre transportes. Para oferecer um nível 
de serviço aos clientes adequado, o planejamento pode ser 
considerado um triângulo de tomada de decisões logísticas. 
O ideal seria se todas estas áreas fossem planejadas como 
uma unidade e não separadamente, pois cada uma delas tem 
significativo impacto sobre o projeto do sistema.

Segundo OLIVEIRA (2014) nas atividades de planeja-
mento dentro das empresas, as decisões são tomadas no 
presente, a partir de uma análise dos possíveis impactos 
no futuro, tornando o processo decisório mais assertivo e 
em consequência, um aumento no atendimento das metas 
estabelecido pela empresa. O planejamento é o conjunto de 
providências e ações tomadas para uma situação em um 
futuro que tende a ser diferente do passado, planejamen-
to esse que deve ser estruturado e acompanhado antes, 
durante e depois de sua elaboração e implementação na 
empresa. O processo de planejamento estabelece uma sé-
rie de dimensões do planejamento, que pode ser o assunto 
abordado, produção, pesquisas, e novos produtos. Os ele-
mentos do planejamento, objetivos, estratégias, orçamento 
e procedimentos. Tempo de planejamento que pode ser de 
longo, médio e curto prazo. Unidades organizacionais e es-
tratégicas de negócio, e dimensões de complexidades ou 
simplicidade.

Conforme cita OLIVEIRA (2014, p. 6) apud (DRUCKER, 
1962:131), “o processo de planejamento é muito mais que seu 
resultado final. O resultado final do processo de planejamento, 
normalmente é o plano, sendo que esse deve ser desenvolvi-
do “pela” empresa não “para” a empresa”.  

Para OLIVEIRA (2014) o planejamento dentro da empresa 
deve ser seguido por alguns princípios básicos para que os 
resultados sejam os esperados. O planejamento é elabora-
do para maximizar os resultados e minimizar as deficiências 
apresentadas pela empresa, para que isso aconteça deve se 
levar em consideração três aspectos importantes, eficiência 
que é uma medida individual dos componentes da empresa, 
eficácia que é a medida do rendimento global, e efetividade 
que é se manter no mercado.

Nos princípios específicos do planejamento OLIVEIRA 
(2014) apud ACROFF (1974, p.12), apresenta o planejamento 
participativo, onde o responsável pelo planejamento elabora 
o plano em conjunto com diversas áreas envolvidas no pro-
cesso, o planejamento coordenado são todos os aspectos en-
volvidos, mas de forma interdependentes, já no planejamento 
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integrado onde o planejamento e objetivos são realizados de 
“cima para baixo” e os meios para alcamça-los é de “baixo 
para cima”. O planejamento é um processo continuo dentro 
da empresa com um conjunto de decisões, podendo ser divi-
dido por planejamento de fins, que é o futuro desejado através 
de objetivos desafios e metas. Planejamento dos meios que 
são os processos e caminhos realizados para o estado futuro 
desejado, onde pode se diversificar a produção e expandir a 
capacidade produtiva de uma unidade. Planejamento organi-
zacional onde são estabelecidos os requisitos e procedimen-
tos organizacionais, e o planejamento dos recursos que é a 
necessidade de materiais e recursos humanos e tecnológicos.

BALLOU (2006, p. 33) argumenta também que “a logística 
trata da criação de valor – valor para os clientes e fornece-
dores da empresa, e valor para todos aqueles que têm nela 
interesses diretos”.

2.2 Gestão de serviços
Segundo KOTLER e KELLER (2006, p.397), “serviço é 

qualquer ato ou desempenho, essencialmente intangível, que 
uma parte pode oferecer à outra e que não resulta na proprie-
dade de nada. A execução de um serviço pode estar ou não 
ligada a um produto concreto”. Os serviços buscam atender 
necessidades pessoais ou empresariais.

De acordo com BOWERSOX et al (2014, p. 64), “ a preo-
cupação fundamental no desempenho de uma estratégia de 
serviço é: o custo para alcançar determinado desempenho em 
serviços representa um investimento sensato?” É preciso ser 
criterioso na análise dos concorrentes e da sensibilidade dos 
clientes aos atributos de serviços para planejar uma estra-
tégia.

BOWERSOX et al (2014) cita que os atributos fundamen-
tais de serviço ao cliente são disponibilidade, desempenho 
operacional e confiabilidade do serviço. A disponibilidade cor-
responde à capacidade de ter estoque quando o cliente de-
sejar. Geralmente, um plano de estoque é caracterizado na 
demanda prevista por produtos e pode incluir políticas de es-
toques distintas, como resultado dos níveis de vendas, renta-
bilidade, importância de um item para a linha de produtos e o 
valor. Já o desempenho operacional abrange o tempo neces-
sário para entregar o pedido ao cliente, sendo definido em ter-
mos de velocidade, consistência, flexibilidade e recuperação 
de falhas. E por fim, a confiabilidade do serviço prestado.

Os serviços também apresentam quatro características 
fundamentais de acordo com KOTLER e KELLER (2006), sen-
do: intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade e perecibi-
lidade. A intangibilidade refere-se ao fato de que os serviços 
não podem ser vistos, sentidos, ouvidos, cheirados ou prova-

dos antes de serem adquiridos. A inseparabilidade demonstra 
que os serviços são produzidos e consumidos simultaneamen-
te. O termo variabilidade é utilizado pelo fato de os serviços 
dependerem de quem, onde e quando serão fornecidos, por 
isso são altamente variáveis. E a perecibilidade caracteriza-se 
pelo fato do serviço não ser estocável, podendo ocorrer alguns 
problemas quando a demanda oscila. 

2.3 Satisfação dos clientes
Para BOWERSOX et.al (2014, p. 69), “o método mais 

simples e mais amplamente aceito de definir a satisfação do 
cliente é conhecido como atendimento às expectativas”. Isso 
demonstra que, se as expectativas de um cliente em relação 
ao desempenho do fornecedor forem atendidas ou superadas 
ele estará satisfeito, caso contrário ele ficará insatisfeito.

2.4 Clientes internos e externos
Segundo MARQUES (2006, p. 34), “clientes internos são 

todas as pessoas que trabalham na nossa organização, in-
fluenciando o processo produtivo e o fornecimento de servi-
ços”.

O mesmo autor menciona que dentro de uma organização 
os clientes internos não trocam valores monetários, mas sim 
trabalho, informação, apoio e cooperação. O conceito de clien-
te interno é muito dinâmico, o que abrange a melhoria do clima 
organizacional, maior produtividade, maior espirito de equipe 
e maior satisfação do cliente externo. 

2.5 Fornecedores
Segundo DIAS (1996) fornecedor é toda empresa que 

supre necessidades de outra empresa fornecendo matéria-
-prima, serviços e mão-de-obra. O departamento de compras 
é responsável pela seleção e qualificação de fornecedores, 
buscando um balanceamento entre menor preço e formas 
de pagamento, com quantidades e padrões de qualidade re-
queridos, serviço, relacionamento, e capacidade de entrega 
no tempo determinado. Os fornecedores selecionados devem 
ser confiáveis como fonte de abastecimento contínuo para se 
manterem no cadastro de compras com a empresa. 

Um bom fornecedor é confiável e justo nos relacionamen-
tos com seus clientes quando ele tem estrutura e condições de 
satisfazer as especificações dos seus clientes, pois mantem 
uma situação financeira sólida, preços competitivos em cons-
tante desenvolvimento de seus produtos, pois seus interesses 
são alcançados quando atende as especificações e exigên-
cias de seus clientes.
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Para DIAS (1996) os fornecedores podem ser classifi ca-
dos de três formas, fornecedor monopolista, fornecedores 
habituais, fornecedores especiais.  Fornecimento monopolista 
são os fabricantes de produtos exclusivos dentro do mercado, 
ou seja, o volume de compra é que determina o nível de ser-
viço e relacionamento, pois não existe uma preocupação de 
venda e atendimento, pois o fornecedor é consciente de seu 
monopólio. Fornecedores habituais são aqueles que são sem-
pre consultados em uma cotação de preços, pois possui uma 
linha de produto comercial e são fornecedores que prestam 
melhor atendimento, pois existe uma concorrência no merca-
do, e que para manter seu volume de vendas deve ter um dife-
rencial, através da qualidade de seus produtos e atendimento 
e tratamento aos seus clientes. Fornecedores especiais oca-
sionalmente prestam serviços, fabricação ou mão de obra, 
pois requer em equipamentos ou processos específi cos e que 
normalmente não são encontrados; essas classifi cações são 
avaliadas de acordo com o grau de necessidade e importân-
cias dos produtos a serem comprados para empresa. 

O autor recomenda ao departamento de compras, com 
exceção aos fornecedores tipo monopolista, sempre manter 
em seu cadastro um registro de no mínimo três fornecedores 
para cada tipo de material, pois não é interessante a empre-
sa depender apenas de uma fonte; existem também outros 
ganhos como maior segurança na reposição de materiais, 
maior liberdade para negociação e consequentemente, redu-
ção no preço de compra. 

É fundamental tanto para os fornecedores como para 
os clientes, que estejam conscientes do desempenho de 
cada um com relação a requerimento, capacidades, posi-
cionamento e mudanças de mercado, embora o cliente te-
nha direito de exigir desempenho de seu fornecedor, ele 
deve ser reconhecido por seu serviço realizado, ou seja, o 
“ganha-ganha”, cumprir com todos os requisitos para que 
se dê continuidade nos negócios pois com a competividade 
no mercado, as empresas buscam agregar valor aos seus 
produtos e ao mesmo tempo buscando estratégias de abas-
tecimento com menor custo e maior velocidade e qualidade 
no nível de serviço.

2.6 Indicadores
De acordo com CALDEIRA (2012), atualmente existem 

diversos indicadores que podem ser utilizados na gestão de 
todas as da empresa, mas é fundamental identifi car quais os 
mais importantes – Key Perfomance Indicators – e aplicá-los, 
adaptando-se a realidade empresarial e às necessidades de 
informação. 

Segundo SIQUEIRA (2009), para atingir um elevado 
nível de serviço são necessários investimentos e gas-
tos. A busca pelo equilíbrio entre nível de serviço e custo 
pode ser monitorado através de indicadores. Alguns dos 
indicadores mais utilizados são apresentados a seguir na 
Figura 1:

FATORES

Disponibilidade dos materiais 
em estoque.

Integridade dos produtos 
armazenados.

Velocidade no atendimento 
dos pedidos dos materiais.

Precisão das informações 
sobre o estoque.

INDICADOR

Percentual de pedidos atendidos 
em relação ao total de pedidos fei-
tos (também chamado de fi ll rate).

Percentual de produtos danifi cados 
em relação ao total de produtos 

armazenados.

Tempo médio para atendimento 
dos pedidos de materiais.

Percentual de itens corretamente 
cadastrados em relação ao total de 

itens em estoque.

EXPRESSÃO

Fill rate = N° pedidos atendidos (%)

                      Total de pedidos

Dano = N° produtos danifi cados (%)

             Total de produtos em estoque

Horas ou dias

Precisão = N° itens cadastrados (%)

                 Total de itens em estoque

Fonte: SIQUEIRA (2009)

Figura 1: Indicadores
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O mesmo autor cita que ter a capacidade de medir o nível 
de serviço do estoque é importante, mas não é só isso. É 
também necessário, estabelecer qual a disposição do usu-
ário para pagar, podendo ser um cliente interno, como um 
departamento da própria empresa, ou um cliente externo que 
efetua uma compra. E essa identificação do ponto de equilí-
brio não é algo muito simples, principalmente para os clientes 
externos.

3. Metodologia

Este estudo foi desenvolvido na Cooperativa Agroindus-
trial Consolata – Copacol, situada na Rua Desembargador 
Munhoz de Mello – 176, na cidade de Cafelândia – Paraná. 
Fundada em 23 de outubro de 1963, pelo Padre Luís Luise 
e mais 32 agricultores imigrantes dos estados de Santa Ca-
tarina e Rio Grande do Sul, com o objetivo de oferecer aos 
produtores da região possibilidades de crescimento e melho-
rias na agricultura. 

Nessa época, a Copacol construiu uma usina nos seus pri-
meiros anos de funcionamento para levar energia elétrica às resi-
dências de Cafelândia.  Após seis anos de atuação na produção 
e distribuição de energia elétrica (1963 a 1969), a Cooperativa 
foi desmembrada deste setor para atender especificadamente a 
agricultura, que na época se destacava na produção de feijão, 
arroz, milho e café. 

No início da década de 80, sentindo a necessidade de opor-
tunizar aos seus associados uma alternativa a mais de renda, a 
Copacol implantou o sistema integrado para a produção de aves.

Caracterizada como uma empresa de médio porte, atua prin-
cipalmente no ramo agroindustrial, abrangendo a agricultura, 
avicultura, piscicultura, suinocultura e bovinocultura, além disso, 
dispõe de uma rede de supermercados, localizados em suas uni-
dades de atuação.

Seus produtos mais representativos são aves e peixes que são 
comercializados no mercado nacional e também no exterior, em 
maior parte nos continentes europeus e asiáticos.

A metodologia de estudo utilizada foi a pesquisa bibliográfi-
ca, a pesquisa documental e o relato de experiência. A pesquisa 
apresentada foi realizada na Copacol, divisão de logística no de-
partamento de PCPL – Planejamento e Controle de Produção e 
Logística.

A coleta de dados secundários ocorreu através da pesquisa 
bibliográfica que segundo OLIVEIRA (2002), possibilita conhecer 

as diferentes formas de contribuição científica sobre o tema do 
estudo, que permite o encontro de uma série de informações que 
comprovam a existência de determinada hipótese.

De acordo com LAKATOS e MARCONI (2001, p. 183), a pes-
quisa bibliográfica “não é mera repetição do que já foi dito ou 
escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema 
sobre novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões ino-
vadoras”.

Para o alcance dos objetivos propostos metodologicamente 
foi realizada uma combinação de revisão bibliográfica, análise de 
informações secundárias e obtenção e análise de dados primá-
rios obtidos junto ao departamento.

Contudo LAKATOS e MARCONI (2004) citam que para a re-
alização de experimentos relacionada ao problema deve-se ob-
servar e registrar de forma sistemática todas as informações que 
são possíveis coletar.

Para LAKATOS e MARCONI (2003) a pesquisa documental 
possui característica, onde a fonte de coleta de dados está restrita 
a documentos escritos ou não, que é denominado de fontes pri-
márias, podendo ser feita no momento em que o fato ou fenômeno 
ocorre, ou após o ocorrido.

LAKATOS e MARCONI (2003) relatam também que os tipos 
experimentais indicam investigações de pesquisa empírica que 
o objetivo principal é o teste de hipóteses que dizem respeito a 
relações de tipo causa-efeito, onde os estudos utilizam projetos 
experimentais e que incluem os seguintes fatores: grupos de con-
trole, seleção da amostra por técnica probabilística e manipula-
ção das variáveis independentes com o objetivo de controlar ao 
máximo os fatores relacionados. 

O caso estudado refere-se à identificação dos serviços presta-
dos pelo Departamento de Planejamento e Controle de Produção 
e Logística, conhecer quais são os clientes internos, especificar 
os indicadores utilizados para a gestão dos serviços prestados e 
sintetizar a influência dos processos do Planejamento e Controle 
de Produção e Logística aos clientes internos.

4. Apresentação de resultados

Anualmente os gestores da cooperativa realizam o ciclo de 
planejamento estratégico, definindo os principais objetivos a 
serem executados nos próximos períodos. Tais estratégias são 
amplamente divulgadas através do Mapa Estratégico, conforme 
Figura 2 a seguir: 
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Fonte: COPACOL (2015) 

Figura 2: Mapa estratégico
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No ciclo de 2014, entre as estratégias, uma delas considera 
a gestão dos serviços, sendo “Intensificar ações para o atendi-
mento e satisfação dos clientes”. Dentre as ações em andamen-
to para o atendimento desta estratégia, está o Projeto “Gestão 
dos Processos, Cliente – Fornecedor”. Como objetivo para o 
desenvolvimento do referido projeto, está a evolução na pres-
tação dos serviços, contemplando os diversos departamentos 

da cooperativa e seus clientes e fornecedores internos. O foco 
buscado pelo projeto é o desenvolvimento das equipes para um 
relacionamento caracterizado por confiança mútua, colabora-
ção duradoura e maiores exigências competitivas e qualitativas.

Na Figura 3 está a logo desenvolvida com o objetivo de 
apresentar os negócios que a Copacol atua e a relação que 
existe do fornecedor até o cliente interno ou externo. 

Fonte: COPACOL (2015)

Figura 3: Logo – gestão dos processos “Cliente - Fornecedor”
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Para a realização deste projeto, houve o mapeamento 
de 169 processos críticos e contando-se com a participação 

direta de 417 lideranças com seus colaboradores, conforme 
Figura 4:

ÁREA

PRODUÇÃO ANIMAL

UNIDADES

SUPERMERCADOS

ABATEDOURO AVES

ABATEDOURO PEIXES

COMERCIAL CARNES

LOGÍSTICA

ADM. FINANCEIRO

COMERCIAL CEREAIS

ASSESSORIAS

TOTAIS

TOTAL DE
PROCESSOS

17

11

20

34

13

7

21

33

4

9

169

PARTICIPANTES
D/G/S/E

20

52

24

26

3

20

22

27

5

11

210

PARTICIPANTES
COORD

39

48

63

20

14

18

5

207

TOTAL

59

52

72

89

23

34

40

32

5

11

417

REPLICAÇÃO

32

35

53

34

13

20

24

33

4

9

257

Figura 4: Mapeamento

Fonte: COPACOL (2015)

Para o mapeamento dos processos foram utilizadas as se-
guintes perguntas:

• Para que o nosso SETOR foi criado e EXISTE? (Core 
business - núcleo do negócio/processo)

• Quem são nossos FORNECEDORES internos? 

• O que devemos receber (insumos) de nossos fornecedo-
res e quais problemas teremos se não estiverem no prazo e 
qualidade necessários para execução de nossas atividades?

• Quem são nossos CLIENTES internos? 

• O que precisamos gerir para cumprir com o motivo da 
nossa existência e atender os nossos clientes? 

• Quais problemas podemos ocasionar aos clientes inter-
nos e externos quando não realizamos nosso trabalho no tem-
po e na qualidade acordada?

• Quais são os INDICADORES chaves de nossa setor/processo?

O produto deste trabalho foi o entendimento no detalhe por 
parte dos gestores e equipes sobre o porquê sua área existe e 
a consciência da responsabilidade que o mesmo deve ter para 
atender seus clientes e cumprir com o motivo da sua existên-
cia como área/processo. 

Como parte integrante do projeto “Gestão dos Processos, 
Cliente – Fornecedor” está a meritocracia, ou seja, remunera-
ção variável dos gestores atrelada aos indicadores mapeados 
nos processos críticos. A remuneração variável é composta 
por uma cesta de indicadores e anualmente são combinadas 
as metas com base no histórico de atingimento. O atingimento 
da meta se dá em uma escala de variação conforme o indica-
dor. Para os indicadores que fi cam abaixo da meta, é aplicado 
um redutor na participação do variável segundo a escala pré-
-defi nida, podendo zerar a participação. Quando o resultado 
supera a meta, é aplicado um “plus” também conforme a es-
cala, podendo dobrar a participação do variável. 

Na fase pós-projeto vem sendo desenvolvidas ações de 
treinamento e de endomarketing, visando reforçar a cultura 
com foco no atendimento ao cliente. 

Serviços prestados pelo PCPL – Planeja-
mento e Controle de Produção e Logística e 
seus impactos aos clientes internos

O Departamento de PCPL integra a Divisão Logística da 
Cooperativa Agroindustrial Consolata Copacol. A área é com-
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posta por 1 supervisor e 13 analistas e é subdividida em três 
carteiras, sendo a Gestão do PCP, que abrange o planejamen-
to e controle da produção industrial, Gestão de Materiais com 
o planejamento da necessidade de matéria-prima para produ-
ção e a Gestão de MRO contemplando toda a necessidade de 
materiais para manutenção, reparo e operações. Nos próxi-
mos tópicos estão descritos os processos e os seus serviços 
prestados aos clientes internos, bem como os indicadores de 
mensuração do desempenho. 

PCP – Planejamento e Controle da Produção
A carteira de PCP tem como objetivo principal “Planejar a de-

manda de produção, controlar e acompanhar os volumes produ-
zidos dos abatedouros de aves e peixes (Copacol e Unitá), ga-
rantindo o atendimento das necessidades dos clientes, obtendo o 
máximo de efi ciência das indústrias”.

Seus clientes internos são:

• Comercial;

• Abatedouro de Aves e Peixes;

• Abatedouro/Assessoria de Custos;

• Armazenagem e Expedição;

• Distribuição;

• Logística Internacional;

• Suprimentos;

• Logística / PCL;

• Transporte de Rações / Aves e Peixes vivos;

• Produção Animal 
• Marketing / P&D;
• TI/Controladoria;
Os processos que precisam ser gerenciados para o aten-

dimento ao cliente interno são:
• Plano integrado de produção das cadeias de aves e pei-

xes alinhado ao planejamento estratégico;
• Plano macro e micro (anual e mensal) de produção de 

aves e peixes, otimizando os recursos disponíveis – capacida-
des das linhas de produção e mão-de-obra;

• Planejamento e análise diária dos volumes e acompa-
nhamento da produção;

• Alinhamento e direcionamento de produção;
• Treinamento e orientação necessária para desenvolvi-

mento da equipe, mantendo uma boa comunicação e relacio-
namento com as áreas envolvidas;

• Gestão dos processos e indicadores, estabelecendo pla-
nos de ações frente aos desvios identifi cados.

Os indicadores dos processos de PCP são:
• Atendimento ao portfólio – MI;
• Cumprimento dos contratos – ME;
• Estoque médio dos produtos acabados;
• Cobertura de estoque;
• Giro de estoque.
Os problemas ou impactos que podem ser ocasionados aos 

clientes internos estão relacionados na Figura 5:

FONTE: COPACOL (2015)

Figura 5: Problemas e consequências – PCP

PROBLEMAS CONSEQUÊNCIAS

Falta ou falha no alinhamento e/ou comunicação 
dos direcionamentos de produção.

Falta ou falha nas programações, acompanha-
mento diário e capacidades produtivas;

Não atendimento aos planos de produção, produção inde-
vida, estoque alto e/ou baixo, sobra de contrato; falta e/ou 
sobra de materiais; reproceso; retrabalho; custo estadias 

de transporte; reclamação de Clientes; desbalanceamento 
das ilhas e cadeia de distribuição MI e ME; perda de credi-

bilidade junto as áreas envolvidas.

Atraso ou erros no fechamento dos resul-
tados mensais, incerteza nos estoques 
de matéria-prima e produto acabado.

Atraso ou falhas no processamento 
das ordens de produção;
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Gestão de materiais
A carteira de Gestão de Materiais tem como objetivo prin-

cipal “Realizar a gestão dos estoques de materiais e insumos 
para cadeia produtiva de aves e peixes, estocáveis supermer-
cados e Minda Alimentos, visando o melhor nível de serviço 
com o melhor custo possível”. 

Seus clientes internos são:

• Suprimentos;

• PCPL - PCP;

• Almoxarifados Industriais (Copacol e Unitá);

• Produção Animal / Fábrica Rações;

• Produção Animal / UPL;

• Unidade Industrial de Soja

• Marketing / P&D;

• Contabilidade / Célula de Entrada.
E os processos que precisam ser gerenciados para o aten-

dimento ao cliente interno são:
• Programação efetiva do abastecimento de materiais 

e insumos com base no planejamento das cadeias produ-
tivas e necessidades dos clientes internos;

• Análise dos estoques de segurança e leads times dos 
fornecedores;

• Treinamento e orientação necessária para desenvolvi-
mento da equipe, mantendo uma boa comunicação e relacio-
namento com as áreas envolvidas;

• Gestão dos processos e indicadores, estabelecendo pla-
nos de ações frente aos desvios identifi cados.

Os problemas ou impactos que podem ser ocasionados 
aos clientes internos estão listados na Figura 6:

Fonte: COPACOL (2015)

Figura 6: Problemas e consequências - materiais

PROBLEMAS CONSEQUÊNCIAS

Falhas na programação de materuaus;

Paradas ou interrupções de produção; mudanças de 
programação; reprogramação de pedidos; pedidos 
emergenciais; não atendimento aos planos de pro-

dução, portfólio e contratos.

Falta de materiais; ociosidade de espaço físico e mão 
de obra; acúmulo de tarefas; gargalos no recebimento e 

armazenagem; fi las e estadias para descarga; alto valor fi -
nanceiro em estoque e baixo giro; risco de obsolescência; 

falta de acuracidade nos estoques; acúmulo nos lança-
mentos de NFe; impacto no fl uxo de caixa da cooperativa.

Mudança de programação, reprogramação 
de pedidos; pedidos emergenciais, arada ou 

interrupção da produção; não atendimento aos 
planos de produção e contratos.

Níveis de estoques baixo e/ou alto;

Falta/falha de comunicação referente ao 
processo de programação;
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Os indicadores da gestão de materiais são:
• Estoque médio;
• Cobertura dos Estoques;
• Giro dos Estoques;
• Nível de serviço ao cliente interno “rupturas”;
• Nível de serviço dos fornecedores

Gestão de MRO – Manutenção, Reparos 
e Operações

A carteira de Gestão de MRO tem como objetivo principal 
“Realizar a gestão dos estoques dos itens de manutenção, re-
paros e operações, uniformes, EPI’s e materiais de expediente/
escritório, gerando as demandas para compras visando atender 
as necessidades dos clientes internos, com o melhor custo”. 

Seus clientes internos são:
• Suprimentos;
• Almoxarifado Administrativo e Peças;

• Abatedouro/Manutenção;

• SST;

• Áreas solicitantes de materiais (Copacol e Unitá).

Os processos que precisam ser gerenciados para o aten-
dimento ao cliente interno são:

• Programação efetiva de abastecimento de peças e mate-
riais de uso e consumo, com base nos históricos, estoque de 
segurança, leads times dos fornecedores e necessidades dos 
clientes internos;

• Análise dos consumos, itens obsoletos e continuidade 
dos materiais cadastrados;

• Treinamento e orientação necessária para desenvolvi-
mento da equipe, mantendo uma boa comunicação e relacio-
namento com as áreas envolvidas;

• Gestão dos processos e indicadores, estabelecendo pla-
nos de ações frente aos desvios identifi cados.

Na Figura 7 são apresentados os problemas ou impactos 
que podem ser ocasionados aos clientes internos.

Figura 7: Causas e consequências – MRO

Fonte: COPACOL (2015)

PROBLEMAS CONSEQUÊNCIAS

Falta de itens estocáveis;

Paradas de equipamentos; parada de abate; 
redução da capacidade produtiva; atraso de obra; 

não atendimento aos planos de produção; compras 
emergenciais, aumento de custo, exposição a risco 

de acidentes (EPI), instalação ddos clientes internos.

Ociosidade de espaço físico e mão de obra; acúmulo 
de tarefas; gargalos no recebimento e armazenagem; 
fi las e estadias para descarga; alto valor fi nanceiro em 
estoque e baixo gro; risco de obsolescência; falta de 

acuracidade no estoque; acúmulo nos lançamentos de 
NF; afeta o capital de giro.

Compras emergenciais, retrabalho, aumento 
de custos de fretes, aumento na frequência de 

pedidos para suprimentos/fornecedores, risco de 
obsolescência dos estoques.

Altos e/ou baixos níveis de estoques;

Falhas na programação de materiais ou 
nas análises de necessidade de cadastro 

para estoque;
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Os indicadores da gestão de MRO são:
• Estoque médio;
• Cobertura de Estoque;
• Giro de Estoques;
• Nível de serviço ao cliente interno “rupturas”;
• Nível de serviço aos fornecedores.

5. Análise dos resultados

Ao analisar os dados apresentados através deste trabalho 
é de fundamental importância destacar quo o Departamento 
de Planejamento de Controle de Produção e Logística tem di-
versas responsabilidades diante de outras áreas da Copacol e 
que a sua forma de trabalho impacta diretamente nas ativida-
des de cada uma delas.

Podendo ser decisões simples ou mais estratégicas, mas 
que se não houver um engajamento e alinhamento entre todos 
os envolvidos nos processos o risco de alguma ruptura ocorrer 
é muito representativo.

Por isso é necessário planejar, analisando o processo 
como um todo. Todos os analistas do departamento tem cons-
ciência de suas responsabilidades e procuram oferecer um 
serviço de qualidade aos seus clientes e fornecedores, sejam 
eles internos ou externos.

Conforme cita BALLOU (2006) o planejamento logístico 
abrange quatro grandes áreas de problemas: níveis de servi-
ços aos clientes, localização das instalações, decisões sobre 
estoques e decisões sobre transportes. O ideal seria se todas 
estas áreas fossem planejadas como uma unidade e não se-
paradamente, pois cada uma delas tem significativo impacto 
sobre o projeto do sistema.

BOWERSOX et al (2014) cita que os atributos fundamen-
tais de serviço ao cliente são disponibilidade, desempenho 
operacional e confiabilidade do serviço.  Esses atributos são 
importantíssimos para que o cliente interno perceba claramen-
te o engajamento no desempenho da gestão de serviços que 
o PCPL desenvolve.

Conforme cita SIQUEIRA (2009) a busca pelo equilíbrio entre 
nível de serviço e custo pode ser monitorado através de indicadores.

Os indicadores são algumas das ferramentas que são uti-
lizadas para identificar o status e o desempenho do trabalho 
que vem sendo desenvolvido e a partir dos resultados men-
surados são elaborados planos de ações de melhorias nos 
processos em cada uma das carteiras. 

Mensalmente o supervisor faz reuniões com todos os ana-
listas para avaliar os resultados dos indicadores e os planos 
de ações em andamento, o que possibilita ao departamento 
maior afinidade e persuasão.

Além disso, outras reuniões ocorrem entre as áreas para 
as tomadas de decisões e a participação de pelo menos um 
integrante de cada carteira é de extrema importância, para 
que o planejamento possa garantir a satisfação dos clientes, 
atendendo as suas expectativas.

6. Recomendações e sugestões

Com base na análise aos resultados deste caso específico 
recomenda-se que o planejamento seja feito sempre visando a 
satisfação dos clientes. E que reforce cada vez mais a importân-
cia da integração entre os departamentos.

Sugere-se que seja feito um trabalho junto aos forne-
cedores, estabelecendo critérios e possíveis melhorias que 
impactarão diretamente no desempenho dos trabalhos dos 
clientes internos em relação a prazos de entregas, disponi-
bilidade de materiais e produtos e firmando parcerias dura-
douras e confiáveis.

Conclusão

Todo trabalho tem por finalidade contribuir de alguma 
maneira com o crescimento intelectual de seus autores. Ao 
estudar as teorias referente a gestão de serviços foi possí-
vel perceber a profundidade deste assunto e o quanto as 
empresas necessitam investir para garantir a satisfações 
de seus clientes.

A metodologia utilizada foi de, além da parte bibliográfi-
ca, levantar informações documentais e efetuar o relato de 
experiência, baseado no trabalho que o Departamento de 
Planejamento de Controle de Produção e Logística desen-
volve dentro da Copacol.

Com isso foi possível apresentar e analisar os resulta-
dos da pesquisa e ainda sugerir melhorias que possibilitem 
maior eficácia nos serviços prestados e a integração com 
as demais áreas da organização. Desta forma foi possível 
alcançar o objetivo proposto inicialmente de descrever os 
serviços prestados pelo Departamento de Planejamento 
e Controle de Produção e Logística e seus impactos aos 
clientes internos.
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Resumo
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ca no ano de 2014. Por meio deste trabalho, foi 
possível identificar que 31,9% dos produtores não 
adquirem da fábrica de rações o volume mínimo 

tecnicamente recomendado para a produção de 
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observou-se a ociosidade de 43,6%, demonstran-
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The objective of the present work was to reali-
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customers, considering their characteristics and 
needs, as well as the ways to optimize the produc-
tion process in order to achieve bilateral gains. Co-
operated/milk producers who don’t make full use of 
the products of the factory were considered, com-
paring its flexibility and adaptability with the care of 
the cooperated/customers’ expectations. The stu-
dy was based on the correlation between the total 
milk production and the total ration consumption of 
the factory in 2014. Through this work, it was pos-
sible to identify that 31,9% of the producers don’t 
purchase the minimum volume of the Animal Food 
Factory technically recomendable for their milk 

production. Based on the figures about the produc-
tion capacity of the Animal Food Factory, it was ob-
served the idleness of 43,6%, demonstrating to be 
possible to meet the milk producers’ expectations.
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1. Introdução

A Frísia Cooperativa Agroindustrial captou em 2014 um vo-
lume de 151.007.796 litros de leite por meio de seus produtores 
cooperados. Por sua vez, a fábrica de rações da Batavo apre-
sentou uma produção de 177.635 toneladas de ração, sendo, 
desse total, 59.153 toneladas para bovinos. A fábrica apresenta 
um papel fundamental no meio produtivo agropecuário, uma 
vez que faz a ligação entre os setores produtores de grãos, 
matérias-primas industrializadas e a produção pecuária, consi-
derando a produção de leite, carnes e ovos, referindo-se, nesse 
caso, apenas à pecuária produtora de alimentos.

A bovinocultura leiteira demanda grandes desafi os nutri-
cionais, pois o melhoramento genético trouxe animais com 
alto potencial produtivo, levando para segundo plano as 
questões relacionadas ao aparelho reprodutivo, locomotor e 
sistema imunológico. Dependendo de como são valorizadas 
essas demandas e necessidades, pode-se usufruir de forma 
completa do potencial genético, com produção de alto nível, 
atendendo aos desafi os sanitários, preservando a integridade 
do aparelho locomotor e reduzindo o desafi o reprodutivo.

Nos últimos anos, a preocupação com o bem-estar animal 
justifi cou o uso de aditivos como probióticos, prebióticos, óleos 
essenciais e fi toterápicos, abrindo uma nova fronteira no atendi-
mento a essas demandas zootécnicas. O setor de alimentação 
animal no Brasil tem se adequado às exigências de mercado 
em função de suas necessidades e objetivos (BELLAVER; MA-
ZZUCO, 2015). Em outra frente, as crescentes preocupações 
com o meio ambiente, as reduções das reservas minerais e 
a elevação nos custos das commodities têm exigido esforços 
para o aumento da efi ciência alimentar, com o uso de minerais 
orgânicos, aminoácidos sintéticos protegidos, enzimas e outros 
oligoelementos não essenciais.

O produtor de leite, ciente desses desafi os, tem buscado, por 
meio da disponibilidade dessas novas tecnologias, aumentar sua 
rentabilidade econômica. O grande desafi o é poder fazer uso des-
ses aditivos de forma a promover uma suplementação adequada, 
pois são produtos que demandam grande necessidade de pre-
cisão no fornecimento. Sobre essas necessidades, a fábrica de 
rações deve posicionar-se de forma a atender a essa demanda, 
disponibilizando opções de produtos e alternativas ao produtor.

Este trabalho tem por objetivo geral identifi car se a fábri-
ca de ração da Batavo em Carambeí (PR) atende o produtor 
de leite.

Como objetivos específi cos, busca-se identifi car o que o 
produtor de leite espera da fábrica de rações e qual o per-
centual de produtores de leite que não utilizam as rações da 
fábrica, relatar a capacidade e a ociosidade de produção da 
fábrica de rações, analisar a fl exibilidade de produção, bem 
como correlacionar a fl exibilidade e a capacidade da fábrica 
com o atendimento das expectativas dos produtores de leite.

2. Referencial teórico

Depois da explosão demográfi ca vivida entre os anos de 
1950 e 1990, o índice de crescimento populacional mundial 
vem reduzindo ano após ano, porém o crescimento ainda 
existe. Segundo Freitas (2015), em 1950 a população mun-
dial era de 2,5 bilhões de pessoas, hoje já é de mais de 7 
bilhões e, conforme previsões da Organização das Nações 
Unidas (ONU), no ano de 2050 a população mundial poderá 
atingir a marca dos 9,2 bilhões de pessoas. Entre todos os 
impactos que esse crescimento gera, destaca-se o aumento 
da demanda por alimentos em geral, resultando, inclusive, em 
um aumento do consumo de proteína animal. Os refl exos nas 
cadeias produtivas de proteína animal são intensos e, como 
consequência, a necessidade de melhoria nos índices zoo-
técnicos impulsiona as fábricas de rações para um patamar 
tecnológico elevado e exige excelência operacional, a fi m de 
garantir a qualidade das rações e a viabilidade econômica 
desse segmento industrial.

Abaixo, o Gráfi co 1 demonstra a produção de rações no 
Brasil em 2013 e 2014, com destaque para as rações para 
bovino de leite.

 Gráfi co 1 – Comparativo da produção de ração para gado leiteiro

Fonte: SINDIRAÇÕES (2015).
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No Gráfi co 2, seguindo a tendência do Gráfi co 1, observa-
-se um crescimento no volume de vendas das rações da Fá-
brica de Rações Batavo, em Carambeí (PR).

Gráfi co 2 – Comparativo da produção de ração para gado leiteiro 

Fonte: Relatório Gerencial Cooperativa Batavo (2014).

2.1 Manejo alimentar

Para evitar problemas reprodutivos em rebanho leiteiro, é 
necessário prover nutrição adequada aos animais. A fêmea 
também deverá ser suprida em todas as suas necessidades, 
já que a atividade cíclica ovariana ocorrerá apenas em vacas 
com balanço energético positivo, ou seja, nos animais que in-
gerirem alimentos que forneçam mais energia que o necessá-
rio para a sua manutenção e produção de leite. Nesse senti-
do, a intensifi cação dos sistemas de produção, caracterizada 
pela elevada lotação e pelo alto nível de produção, submete 
os animais a condições estressantes, que tendem a diminuir 
a efi ciência reprodutiva. Dessa forma, exige-se um gerencia-
mento efi caz de todo o processo produtivo para se obter ren-
tabilidade no negócio. 

A seleção para maior produção de leite aumenta tam-
bém a capacidade de consumo de alimento, mas tal 
aumento não é o sufi ciente para atender totalmente 
aos requerimentos energéticos adicionais decorrentes 
do aumento da produção, especialmente nas primei-
ras semanas após o parto, ocasionando, então, balan-
ço energético negativo e maior mobilização de reser-
vas corporais, o que provoca diminuição da fertilidade 
e aumento de doenças como mamite, febre do leite, 
cetose e outras. (MADALENA, 2007)

Com base no relatório da Embrapa, pode-se entender a 
importância de uma dieta saudável para o animal e em que 
isso interfere e refl ete na produção de leite:  

O leite produzido por uma vaca leiteira é considerado 
como um subproduto de sua função reprodutiva e am-
bos são dependentes de uma dieta controlada. Dessa 
dieta, os bovinos utilizam nutrientes para mantença, cres-
cimento, reprodução e produção, quer seja na forma de 
leite ou carne. Manter uma alimentação adequada é de 
fundamental importância tanto do ponto de vista nutricio-
nal quanto econômico. Em um sistema de produção de 
leite a alimentação do rebanho tem um custo efetivo re-
presentativo. Considerando o custo de produção de leite, 
a alimentação representa de 40 a 60%, podendo atingir 
percentual mais elevado. Como ruminante, a vaca de lei-
te é capaz de transformar alimentos não essenciais aos 
não ruminantes (forragens e forrageiras), em produtos 
de valor econômico. Entretanto, à medida que se busca 
maior produtividade por animal, os volumosos (pasto, si-
lagem e feno) por si só não são sufi cientes para manter 
essa maior produtividade. Nesse caso, além de volumo-
sos, a alimentação do gado de leite deve ser acrescida 
de uma mistura de concentrados, minerais e algumas 
vitaminas. Um sistema de alimentação efi caz é baseado 
nos requerimentos nutricionais (proteína, energia, mine-
rais e vitaminas) para cada categoria animal do rebanho 
e na composição química dos alimentos utilizados. Na 
prática, para realizar a combinação dos requerimentos 
nutricionais de cada categoria animal com a composi-
ção química dos alimentos, utilizam-se dados de tabelas 
(NRC - National Research Council, ou ARC - Agricultural 
Research Council e Tabela Brasileira de Alimentos). (EM-
BRAPA, 2005, Versão Eletrônica)

Segundo Santos e Vasconcelos (2011), a queda na fertili-
dade pode ser explicada por correlações genéticas negativas 
entre produção de leite e reprodução.

A claudicação em rebanhos leiteiros tem se constituído em 
uma das mais prevalentes e dispendiosas doenças. A maioria 
dos pesquisadores a classifi ca, juntamente com problemas 
reprodutivos e mastites, como um dos três mais importantes 
problemas da pecuária leiteira. A incidência dessas alterações 
nos rebanhos é bastante variável, podendo situar-se entre 5,0 
e 120,0% anualmente. Essas afecções são de origem multi-
fatorial e podem estar relacionadas a problemas nutricionais, 
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manejo alimentar e dieta (proteína, energia, minerais e vitami-
nas). No Brasil, a elevação da ocorrência desses problemas 
pode ser associada ao melhoramento genético dos rebanhos 
leiteiros, por cruzamentos absorventes com raças de origem 
europeia, e pelas modificações introduzidas nos sistemas de 
produção. Tal fato tem despertado um maior interesse dos téc-
nicos e criadores (FERREIRA et al, 2005).

Com base na definição da Anvisa (2002), probióticos são como 
microrganismos vivos capazes de melhorar o equilíbrio microbiano 
intestinal, produzindo efeitos benéficos à saúde do indivíduo. 

Avaliando-se os efeitos de monensina sódica e o probi-
ótico à base de Saccharomyces cerevisiae em dietas de bo-
vinos, verificou que seu uso aumentou a massa microbiana 
e proporcionou maior fluxo de proteína bacteriana disponível 
ao animal, quando comparado ao uso de ionóforo. O termo 
probiótico é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS) e pela Food and Agriculture Organization (FAO).

O termo prebiótico foi empregado para designar “ingredien-
tes nutricionais não digeríveis que afetam beneficamente o hos-
pedeiro, estimulando seletivamente o crescimento e a atividade 
de uma ou mais bactérias benéficas do cólon, melhorando a 
saúde do seu hospedeiro” (PREBIÓTICOS, 2015).  Os prebió-
ticos agem alimentando e estimulando o crescimento de diver-
sas bactérias intestinais benéficas, ao atuarem bloqueando os 
sítios de aderência, imobilizando e reduzindo a capacidade de 
fixação de algumas bactérias patogênicas na mucosa intestinal.

Os óleos essenciais constituem-se em complexas misturas 
de substâncias voláteis, geralmente lipofílicas, cujos compo-
nentes incluem hidrocarbonetos terpênicos, álcoois simples, 
aldeídos, cetonas, fenóis, ésteres e ácidos orgânicos, nos 
quais um composto farmacologicamente ativo é majoritário 
(SIMÕES; SPITZER, 1999). Os efeitos benéficos das plantas 
estão associados com a constituição de seus princípios ativos 
e compostos secundários. Os óleos essenciais provocam mu-
danças na permeabilidade e atividade da membrana celular 
das bactérias, com alterações na atividade dos canais de cál-
cio, perturbação do equilíbrio iônico e perda de íons K+.

3. Metodologia

3.1 Pesquisa de satisfação dos cooperados
Foram feitas pesquisas de campo junto aos cooperados/

clientes entre os meses de julho e agosto de 2014, por meio 

da contratação de consultoria especializada em pesquisa 
de satisfação e clima organizacional. A pesquisa foi dispo-
nibilizada para 100% dos cooperados eletronicamente e por 
formulário escrito, de forma voluntária, abrangendo diversos 
temas envolvendo a relação cooperado/cooperativa e sua 
satisfação com ela.

3.2 Checagem do atendimento do produ-
tor pela Fábrica de Rações Batavo

A recomendação técnica da própria fábrica é o forneci-
mento na proporção de 1 kg de ração para cada 2 a 3 kg de 
leite produzidos. Cruzando-se as informações da quantida-
de total de ração adquirida por todos os cooperados produ-
tores de leite junto à fábrica de ração, com o volume de leite 
entregue na cooperativa por esses produtores, obteve-se 
uma relação de 1,0 kg de ração para cada 2,86 kg de leite 
produzidos. 

Para efeito de cálculo nesta pesquisa, considerando-se 
a variação na qualidade e disponibilidade de volumosos em 
cada propriedade, atribuiu-se como aceitável a relação de 1,0 
kg de ração para cada 3,0 kg de leite produzidos. 

Considerou-se que, para os casos em que a relação en-
contrada foi igual ou maior do que 1:3, o objetivo da fábrica 
em fornecer ração ao produtor de leite foi atendido. Quando 
a relação encontrada foi menor que 1:3, considerou-se que a 
fábrica não atendeu os produtores, que certamente estão fa-
zendo uso de ração de outras fábricas, comprando matérias-
-primas que competem com a ração e/ou produzindo a ração 
em sua propriedade.

3.3 Checagem da capacidade e ociosida-
de da Fábrica de Rações

A fábrica apresenta uma capacidade de produzir 50 tone-
ladas de ração/hora, com 21 horas de produção/dia e 25 dias 
úteis de produção/mês, totalizando uma capacidade nominal 
de produção de 26.250 toneladas/mês. Considerando-se uma 
disponibilidade de fábrica de 95%, conclui-se que a capaci-
dade de produção efetiva é de 24.938 toneladas de ração. 
A média mensal de produção de ração no ano de 2014 foi 
de 14.800 toneladas, o que, correlacionada com a capacida-
de efetiva da fábrica, denota que houve uma ociosidade de 
10.138 toneladas/mês, ou seja, produziu-se apenas 60,6% da 
capacidade efetiva de produção.
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3.4 Checagem da fl exibilidade da fábrica 
de rações

 A cada troca de fórmula para peletizar, ocorre uma per-
da 17 minutos da capacidade de produção. A metodologia 
de cálculo abaixo foi utilizada para descobrir a capacidade 
da fábrica para absorver a produção de novas fórmulas de 
ração durante seu expediente: 

1 troca de fórmula x 17 min de perda = 17 min/semana x 
4,3 semanas = 73,1 min de perda no mês | 73,1 min de perda 
no mês / 60 min = 1,218 horas de perda no mês (50 toneladas 
por hora de produção na fábrica / 4 peletizadoras) x 1,218 
horas = 15,23 toneladas.

Sendo assim, tem-se uma perda de 15,23 ton de ração 
peletizada no mês para cada fórmula a mais a ser produzida 
uma vez por semana.

4. Apresentação dos resultados

4.1 Pesquisa de satisfação dos cooperados
O Quadro 1 apresenta uma síntese dos resultados da pes-

quisa de satisfação realizada com os cooperados da Coope-
rativa Batavo/Frísia, com foco nas questões direcionadas à 
relação do cooperado com a fábrica de rações.

Gráfi co 3 – Como o senhor (a) avalia o atendimento da fábrica de ração da Batavo?

Fonte: Elaborado pelos autores.

Quadro 1 - População e amostra da pesquisa

Fonte: Elaborado pelos autores

UNIDADE

Número de

Questionário

e % de

Participação

CARAMBEÍ
MATRIZ

130 2 32 12 13 28 21759,90% 0,90% 14,70% 5,50% 6% 12,90% 100%

IMBAÚ IMBITUVA
PONTA

GROSSA
TEIXEIRA
SOARES TIBAGI SOMA
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4.2 Checagem da fl exibilidade da Fábrica de Rações
Gráfi co 5 – Atendimento da fábrica aos cooperados

Fonte: Elaborado pelos autores.

4.3 Checagem da capacidade e ociosida-
de da fábrica de rações

Há uma ociosidade de 10.138 toneladas/mês, ou seja, produz-
-se apenas 60,6% da capacidade efetiva de produção.

4.4 Checagem da fl exibilidade da fábrica 
de rações

Há uma perda de 15,23 toneladas na capacidade de pro-
dução de ração peletizada no mês para cada fórmula a mais a 
ser produzida uma vez por semana.

Considerando-se essa ociosidade de 10.138 toneladas de 
ração, não haveria problemas no aumento de opções de fór-
mulas.

5. Análise dos resultados

5.1 Análise Quadro 1
Conforme participação dos cooperados no preenchimento 

dos formulários, percebe-se que as considerações oriundas 
da Matriz Carambeí apresentam grande infl uência nas análi-
ses, pois representam 59,90% das respostas e representam 
os cooperados com maior tempo de vínculo com a Batavo, ou 
seja, apresentam grande conhecimento da trajetória evolutiva 
da cooperativa, podendo, assim, posicionar-se em dados já 
vividos e compará-los aos atuais. Na sede de Imbaú, apenas 

Gráfi co 4 – Avalie a qualidade da ração Batavo

Fonte: Elaborado pelos autores.
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dois cooperados responderam ao questionário, o que pode 
mascarar a realidade da opinião local.

5.2 Análise Gráfico 3
A pesquisa foi realizada com 100% dos cooperados, in-

dependentemente da cadeia produtiva em que estavam in-
seridos, ou seja, agricultores e pecuaristas, sendo assim as 
respostas “não sei” foram descartadas, pois foram dadas por 
produtores da cadeia agrícola, que não utilizam a fábrica de 
rações. 

Considerando-se que nenhum cooperado assinalou as op-
ções “péssimo” e “ruim” e, em apenas duas das seis localidades 
pesquisadas houve marcações na opção “regular” e em um per-
centual nunca superior a 10%, conclui-se que os cooperados que 
são clientes da fábrica de rações estão satisfeitos com o atendi-
mento da equipe dela.

5.3 Análise Gráfico 4
A pesquisa foi realizada com 100% dos cooperados, in-

dependentemente da cadeia produtiva em que estavam in-
seridos, ou seja, agricultores e pecuaristas, sendo assim as 
respostas “não sei” foram descartadas, pois foram dadas por 
produtores da cadeia agrícola, que não utilizam a fábrica de 
rações. 

Considerando-se que o percentual de cooperados que 
assinalaram as opções “péssimo” e “ruim” foi inferior a 5% e 
ocorreram em apenas duas das seis localidades pesquisadas, 
e que as marcações na opção “regular” também ocorreram em 
apenas duas das seis localidades pesquisadas e em um per-
centual nunca superior a 10%, conclui-se que a maioria dos 
cooperados que são clientes da fábrica de rações da Batavo 
estão satisfeitos com a qualidade da ração dela.

5.4 Análise Gráfico 5
Apesar das respostas da pesquisa de satisfação terem 

demonstrado um bom grau de satisfação dos cooperados 
com a o atendimento da fábrica e com a qualidade das ra-
ções, 31,9% dos produtores de leite não utilizam a proporção 
mínima esperada de 1 kg de ração para cada 3 kg de leite 
produzido, deixando claro que é necessário fazer um traba-
lho direcionado a esses produtores, visando à total satisfa-
ção deles.

5.5 Checagem da capacidade e ociosida-
de da Fábrica de Rações

Há uma ociosidade de 10.138 toneladas/mês, ou seja, produz-
-se apenas 60,6% da capacidade efetiva de produção.

5.6 Checagem da flexibilidade da Fábrica 
de Rações

Considerando-se uma ociosidade de 10.138 toneladas 
de ração e que a inclusão de cada nova fórmula a ser pro-
duzida uma vez por semana consumiria o tempo necessá-
rio para produzir apenas 15,23 toneladas, conclui-se que 
a fábrica tem flexibilidade para absorver novas fórmulas, 
visando ao melhor atendimento dos cooperados produtores 
de leite.

6. Recomendações

Recomenda-se aos gestores da Unidade de Negócios 
Fábrica de Ração e da Unidade de Negócios Pecuária um 
levantamento aprofundado, junto aos produtores de leite que 
não adquirem ração da Cooperativa Frísia dentro da reco-
mendação técnica mínima, das causas do baixo consumo de 
rações da cooperativa.

Além disso, recomenda-se elaborar planos de ação que 
visem aumentar o volume de ração adquirido pelos 31,9% dos 
produtores de leite que hoje não são atendidos plenamente 
pela fábrica de rações.

Conclusão

Tendo em vista o exposto neste trabalho, conclui-se que, 
com os recentes melhoramentos genéticos e o consequente 
aumento da produtividade de leite, os animais estão mais su-
ceptíveis a problemas reprodutivos, locomotores e sanitários, 
que podem ser controlados por meio de uma boa gestão da 
nutrição do plantel. 

Conclui-se, ainda, que é possível atender à demanda dos 
cooperados, considerando-se as suas necessidades individu-
ais, visto que a fábrica de ração está ociosa e tem flexibilidade 
para absorver novas fórmulas e/ou volumes em seu processo 
produtivo.
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Uma empresa que valoriza e entende seus clientes está no 
caminho certo rumo à qualidade de seus produtos e serviços.

O mercado cada vez mais competitivo exige que a coo-
perativa busque alternativas para melhorar a produtividade, 
lucratividade e, acima de tudo, a satisfação dos seus coope-
rados. 

Referências

ALVIM, M. J. et al. Sistema de produção de leite com re-
cria de novilhas em sistemas silvipastoris. Disponivel em:  
<http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/
Leite/LeiteRecriadeNovilhas/autores.htm>. Acesso em: 15 jun. 
2015.

ANVISA. Resolução RDC nº 2, de 07 de janeiro de 
2002. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/co
nnect/1c77370047457bcc8888dc3fbc4c6735/RDC_02_2002.
pdf?MOD=AJPERES>. Acesso em: 15 jun. 2015.

BELLAVER, C.; MAZZUCO, H. Fábrica de rações. Dispo-
nível em: <http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/frango_
de_corte/arvore/CONT000fc69luvv02wx5eo0a2ndxyagjbq0z.
html>. Acesso em: 15 jun. 2015.

DIAS, R. O. S. Entenda o que o casco da vaca esta 
“tentando lhe dizer”. 13 mar. 2001. Disponível em: <http://m.
milkpoint.com.br/radar-tecnico/medicina-da-producao/entenda-
-o-que-o-casco-da-vaca-esta-8216tentando-lhe-dizer8217-

-16663n.aspx>. Acesso em: 15 jun. 2015.

FERREIRA et al. Afecções do sistema locomotor dos 
bovinos. II Simpósio Brasileiro de Buiatria. Belo Horizonte, 
MG, 2005.

FREITAS, E. Crescimento da população mundial. Dis-
ponível em: <http://www.mundoeducacao.com/geografia/cres-
cimento-populacao-mundial.htm>. Acesso em: 15 jun. 2015.

MADALENA, F. Efeitos colaterais da genética de alta 
produção. Disponível em: <http://m.milkpoint.com.br/radar-
-tecnico/melhoramento-genetico/efeitos-colaterais-da-geneti-
ca-de-alta-producao-42598n.aspx>. Acesso em: 15 jun. 2015.

PREBIÓTICOS. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/
wiki/Prebi%C3%B3ticos>. Acesso em: 15 jun. 2015.

SANTOS, M.; VASCONCELOS, L. Desafios na repro-
dução de vacas de alta produção – parte 1. Disponível em: 
<http://m.milkpoint.com.br/radar-tecnico/reproducao/desafios-
-na-reproducao-de-vacas-leiteiras-de-alta-producao-parte-1-
-70502n.aspx>. Acesso em: 15 jun. 2015.

SIMÕES, C. M. O.; SPITZER, V. Óleos voláteis. In: SI-
MÕES, C. M. O. et al. Farmacognosia: da planta ao medi-
camento. Porto Alegre: UFRGS, 1999. 

SINDIRAÇÕES. Setor de Alimentação Animal. Dis-
ponível em: <http://sindiracoes.org.br/wp-content/uploa-
ds/2014/12/boletim-informativo-do-setor_dezembro_2014_
vs_portugues_final-site_baixa-10122014.pdf>. Acesso em: 15 
jun. 2015.



49PR Coop. Tecn. Cient., Curitiba, v. 11, n. 130, p. 49-59, ed. esp. 12. 2015

Cooperativa
Frísia Cooperativa Agroindustrial  

Orientador
Gianfranco Muncinelli 

Curso
Pós-graduação em Governança 

Estratégica do Agronegócio
ISAE – SESCOOP/PR

Resumo
O setor da Farmácia Veterinária de Carambeí 

da Frísia Cooperativa Agroindustrial demonstra 
preocupação no que se refere à ruptura de es-
toque. Tal problema leva à insatisfação de seus 
cooperados e clientes terceiros após realizarem 
suas compras, visto que itens habituais que de-
veriam estar disponíveis não são encontrados. 
O objetivo da presente pesquisa é identificar as 
principais causas das rupturas de estoque, a fim 
de que o relacionamento com o cliente melhore e 
se fidelize. Em seguida, identificam-se atitudes a 
serem tomadas, tendo como principais, o uso de 
uma nova ferramenta no sistema, a otimização do 
estoque e um estudo completo deste. Realizando 
as melhorias necessárias, as perdas de vendas 
diminuirão, bem como as reclamações dos coope-
rados, deixando-os mais satisfeitos.

Palavras-chave: logística; estoque; ruptura.

Os principais motivos de ruptura de 
estoque na Farmácia Veterinária da Frísia 
Cooperativa Agroindustrial de Carambeí

JOCELI BURNAT 

JOSENEI KICHILESKI 

MATEUS DE ASSIS ZADRA 

MICHELLE FRANCIS FERREIRA BALDASSO 

PATRICIA CRISTINA LOS



50 PR Coop. Tecn. Cient., Curitiba, v. 11, n. 130, p. 49-59, ed. esp. 12. 2015

Cooperative
Frísia Cooperativa Agroindustrial  

Advisor
Gianfranco Muncinelli 

Course
Postgraduate Course in

Agribusiness Strategic Governance
ISAE – SESCOOP/PR

Abstract
The sector of the Veterinary Pharmacy Frisia 

Agroindustrial Cooperative in Carabeí shows pre-
occupation about stock-outs. This problem leads to 
dissatisfaction of its members and third-party cus-
tomers after shopping, as usual items that should 
be available are not found. The aim of this rese-
arch is to identify the main causes of stock-outs, 
so that the customer relationships improve and de-
velop customer loyalty. Then, it identifies actions 
to be taken, mainly the use of a new tool in the 
system, to optimize the stock and a thorough study 
of it. Making the necessary improvements, the loss 
of sales will decrease, as well as complaints from 
members, leaving them more satisfied.

Keywords: logistics; stock; storage.

The main reasons for stock-outs at the 
Veterinary Pharmacy at Frísia Agricultural 
Cooperative in Carambeí

JOCELI BURNAT 

JOSENEI KICHILESKI 

MATEUS DE ASSIS ZADRA 

MICHELLE FRANCIS FERREIRA BALDASSO 

PATRICIA CRISTINA LOS



51PR Coop. Tecn. Cient., Curitiba, v. 11, n. 130, p. 49-59, ed. esp. 12. 2015

1. Introdução

Diante da atual economia e do processo de globalização 
em que o mundo se encontra, a aposta das empresas é a 
maximização dos lucros baseada na satisfação e fidelização 
do cliente. Porém, para que haja tal satisfação, existe a neces-
sidade de que a empresa vá além de seus limites, permane-
cendo em uma busca contínua de processos que aperfeiçoem 
a relação entre empresa e consumidor. Para isso, além de um 
serviço de qualidade, a empresa deve manter a disponibili-
dade dos produtos acessível aos clientes, evitando que eles 
procurem a concorrência. Quando isso não é uma realidade, 
acontece a ruptura de estoque, gerando uma série de proble-
mas para a empresa, como: queda no lucro, falta no atendi-
mento ao cliente, bem como o risco da perda dele. 

A Farmácia Veterinária da Frísia Cooperativa Agroindustrial 
de Carambeí distribui diferentes tipos de medicamentos para 
seus cooperados e, nos últimos anos, apresenta dificuldades 
no gerenciamento dos estoques de alguns produtos, deixando 
de atender, em alguns casos, seus cooperados e clientes ter-
ceiros. Dessa forma, vê-se a necessidade da identificação das 
ações que a empresa poderia adotar no processo de gestão 
dos estoques para obter a redução das frequentes rupturas. O 
presente artigo tem como proposta apresentar uma pesquisa 
científica sobre o processo da logística de estoque, identifi-
cando as melhorias necessárias para a redução das ocorrên-
cias de rupturas de estoque.

Este trabalho tem por objetivo geral identificar os principais 
motivos de ruptura de estoque na Farmácia Veterinária da Frí-
sia Cooperativa Agroindustrial de Carambeí.

E tem por objetivos específicos levantar quais produtos 
tendem a faltar na Farmácia Veterinária, elencar quais os prin-
cipais motivos de ruptura de estoque e avaliar o espaço físico 
de armazenagem do estoque da Farmácia Veterinária da Frí-
sia Cooperativa Agroindustrial de Carambeí.

2. Referencial teórico

2.1 Logística
Hoje, a logística, em um significado mais amplo, refere-se 

à administração dos fluxos de materiais e produtos.

De acordo com Pozo (2002, p.13):

A logística tem como função estudar a maneira como a 
administração pode otimizar os recursos de suprimen-
tos, estoques e distribuição dos produtos e serviços 
com que a organização se apresenta ao mercado por 
meio de planejamento, organização e controle efetivo 
de suas atividades correlatas, flexibilizando os fluxos 
dos produtos.

O mesmo autor afirma que a logística tem como finalidade 
a diminuição do tempo entre a realização do pedido até a en-
trega ao cliente, de modo que este receba o produto de acordo 
com as especificações predefinidas anteriormente. 

Para Christopher (1997), a logística é uma forma de trans-
ferir e armazenar os produtos de forma estratégica desde os 
fornecedores até chegar ao consumidor final, passando pelas 
empresas.

Para Bowersox e Closs (2007), o serviço logístico é ava-
liado conforme três aspectos: disponibilidade, desempenho 
operacional e confiabilidade de serviço. A disponibilidade 
trata de ter os produtos em estoque quando o cliente neces-
sita, porém, quanto maior for a disponibilidade de produtos 
no estoque maior será o investimento neles. Em relação ao 
desempenho operacional, o que conta é a velocidade entre 
a efetivação do pedido e a entrega do produto para o clien-
te. Entretanto, esse desempenho de excelência em relação 
ao tempo ágil é difícil de ser alcançado pela empresa se 
houver falha em algum dos processos. A confiabilidade é 
uma medida entre a disponibilidade e o desempenho, em 
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que se observa se a empresa está alcançando as metas de 
serviços desejados. 

Ballou (2004, p. 28) explica a abrangência da cadeia lo-
gística:

A cadeia de suprimentos abrange todas as atividades 
relacionadas com o fluxo e transformação de merca-
dorias desde o estágio da matéria-prima (extração) 
até o usuário final, bem como os respectivos fluxos de 
informação. Materiais e informações fluem tanto para 
baixo quanto para cima na cadeia de suprimentos.

2.2 Estoques
Dias (2006) afirma que os estoques são todos os materiais 

e bens mantidos por uma organização para suprir as deman-
das futuras.

Toda empresa que trabalha com estoque necessita de uma 
boa administração de materiais, pois, segundo Ballou (2001), 
quando os produtos necessários em uma operação não se 
encontram disponíveis é que se percebe o valor de uma boa 
administração de materiais, ou seja, coordenar toda a cadeia 
de suprimentos com as necessidades de operação. 

O estoque de mercadorias, segundo Ballou (2001), cor-
responde a 26% de todos os custos logísticos, o que mostra 
ser de grande importância e necessidade um estudo para me-
lhorar o setor, diminuindo esses custos logísticos, no qual o 
estoque tem grande participação.

Para Harding (1981), os dois grandes problemas referen-
tes a estoque são a necessidade de controlar e reduzir quanto 
der o investimento, por ser considerado um capital parado até 
a utilização do item, conseguir determinar um valor mínimo de 
estoque e conseguir um tempo de entrega certo por parte dos 
fornecedores.  

A administração de materiais seria a reunião das merca-
dorias oriundas das mais diversas origens visando ao controle 
dessa atividade juntamente com a demanda por esses produ-
tos (DIAS, 1993).

Pozo (2002) afirma que fica visível a boa ou má adminis-
tração de materiais quando os produtos não estão disponí-
veis no momento certo e na quantidade certa, não podendo 

atender às necessidades dos consumidores.

Chiavenato (2005) também diz que existem dois extremos 
na questão de estoque. O primeiro é quando o produto leva 
um bom tempo para ser utilizado ou vendido, aumentando os 
custos com estocagem, representando capital parado e sendo 
necessário um esforço para eliminar esse investimento mal 
planejado. O segundo ocorre quando o produto é imediata-
mente utilizado, não tendo tempo nem para estocar, para-
lisando algum processo da empresa por falha ou atraso no 
fornecimento. Em contrapartida, é difícil definir qual seria o 
estoque mínimo. 

Para combater essa falta de produto, Ballou (2001) afir-
ma que, para a realização da logística em relação a estoque 
eficiente, é necessário o maior volume de informações possí-
veis, tanto em relação à empresa como um todo como quanto 
às informações voltadas ao próprio estoque, clientes, vendas 
e entrega. 

Para Ballou (2004), gerenciar estoques é garantir e equili-
brar a disponibilidade dos produtos e/ou serviços para o con-
sumidor no tempo e quantidade necessários, analisando em 
conjunto os custos de abastecimento e de certa disponibili-
dade.

Pozo (2002) acredita que o estoque não pode ser gran-
de, pois significa capital parado, mas também não pode ser 
muito pequeno, pois pode haver o risco de faltar o produto 
quando for preciso, sendo os maiores dilemas na hora de se 
administrar os estoques. Para definir qual o estoque ideal, a 
empresa deve conhecer muito bem seu estoque de produtos 
e sua necessidade. 

2.3 Demanda
De acordo com Kotler e Armstrong (2007), a demanda por 

um produto “é o volume total que seria comprado por um grupo 
definido de consumidores em uma área geográfica definida, 
em um período de tempo definido, em um ambiente de merca-
do definido e mediante um programa definido de marketing”. 

Kotler (1991) diz que, quanto maior for a instabilidade da 
demanda, mais difícil será chegar o mais perto possível da 
precisão da previsão e mais elaborado deverá ser o sistema 
de previsão a ser utilizado.
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Nas palavras de Bertaglia (2003), o grande desafio das or-
ganizações refere-se ao correto balanceamento dos estoques 
(em termos de produção e logística) em relação à demanda de 
mercado e ao serviço ao cliente. Dessa forma, o gerenciamen-
to e o controle de estoque devem ter enfoque prioritário dentro 
das atividades da cadeia de abastecimento.

Ballou (2004) fala que os níveis de demanda e suas os-
cilações afetam diretamente a capacidade, as necessidades 
financeiras e a estrutura geral de qualquer negócio. Para pre-
ver essas demandas que oscilam, o autor diz que existem três 
métodos disponíveis, que são qualitativos, projeção histórica 
e causais, sendo que cada categoria possui exatidão relativa 
de acordo com o tipo de demanda que se tem.

 Tais métodos sugeridos por Ballou (2004) são importantes 
no momento da tomada de decisão. O método qualitativo é 
feito por meio de análise, intuição, julgamento, pesquisa ou 
técnicas comparativas para a obtenção de estimativas quan-
titativas sobre o futuro. O método de projeção histórica é utili-
zado quando existe um número aceitável de dados históricos, 
tendências e variações sazonais em determinados períodos 
estáveis e bem definidos. Por fim, o método causal é quando 
o nível da variável de previsão é oriundo do nível de outras 
variáveis relacionadas.

2.4 Ruptura
O assunto ruptura de estoque vem cada vez mais preo-

cupando o setor do mercado varejista e da indústria. Sabe-se 
que os problemas gerados são diversos e vão além da perda 
da venda de um determinado item. Uma variedade de custos 
ocultos advém: o não retorno do consumidor à loja; chance 
de a concorrência apresentar seus produtos e serviços e con-
quistar um novo cliente; as promoções podem não trazer os 
resultados esperados nem serem efetivas; pessoal insuficien-
te ou ocupado; retaguarda congestionada e desorganizada; 
registros imprecisos; reabastecimento de gôndolas ineficiente 
ou falta de espaço na gôndola; quebra de produto devido a 
dano ou furto; procedimentos incorretos nos centros de distri-
buição; transporte, recebimento e armazenagem em centros 
de distribuição, entre outros. 

Além disso, o responsável pelo gerenciamento de esto-

ques precisa estar atento para que um caso de ruptura não 
acabe distorcendo a previsão de demanda e ocorram erros 
de investimentos exagerados e desnecessários em estoque.

Sampaio (2010) define ruptura como a indisponibilidade do 
produto que é comum ser encontrado nas prateleiras para o 
consumidor na hora da compra. Diz ainda que ruptura é um 
processo de reposição de gôndolas ineficiente. 

De acordo com Dias (2006, p. 62) a “ruptura dos estoques 
é caracterizada quando os estoques chegam a zero e não se 
pode atender a uma necessidade de consumo ou realização 
de uma venda”. 

De acordo com Ballou (2001), o objetivo principal do ge-
renciamento do estoque é assegurar que o produto esteja 
disponível no tempo e nas quantidades desejadas pelos con-
sumidores, não ocorrendo ruptura ou falta de estoque (stock 
out). 

Na Figura 1, pode-se notar uma situação de ruptura, na 
qual, por um determinando tempo, os estoques chegaram a 
zero, não atendendo os clientes.

 

Figura 1 – Dente de serra com ruptura

Fonte: Dias (2006, p. 56).

3. Metodologia

As compras na Farmácia Veterinária da Frísia Cooperati-
va Agroindustrial de Carambeí começam com a emissão dos 
relatórios de análise de compra, onde constam as vendas do 
último trimestre e as do trimestre do mesmo período do ano 
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anterior. Nesse mesmo relatório, aparece a última compra 

feita, o estoque atual da matriz e de cada filial, e o estoque 

total, que é soma do estoque de todas as filiais com o esto-

que da matriz.

Munida dessas informações, a pessoa responsável pela 

solicitação dos produtos da matriz avalia a necessidade 

de compra de cada um. Existindo a necessidade de com-

pra, anota-se, no mesmo relatório de análise de compra, a 

quantidade necessária para atender à demanda do próximo 

período, segundo a avaliação da pessoa responsável. Pos-

teriormente, o relatório é assinado e datado pelo mesmo e 

encaminhado para o setor de compras.

A sinalização de compra também pode ser feita de outra 

forma: por solicitação de compra. Aqui também é tomado 

por base o relatório de análise de compras, porém, em vez 

das quantidades necessárias serem marcadas no mesmo 

relatório, elas podem ser lançadas diretamente no sistema, 

na tela de solicitação de compras. Em seguida, é gerado um 

relatório em que consta o nome do solicitante, a prioridade 

da compra (normal, urgente, emergência), o código, a des-

crição e a quantidade do produto, a data em que foi criada 

a solicitação e o número da solicitação de compra. Após 

impresso, o relatório deve ser assinado e encaminhado ao 

setor de compras.

As filiais fazem o mesmo processo de solicitação de 

compras, porém existe a diferença de, nesse caso, apenas 

os produtos-chave são solicitados, ou seja, produtos que 

têm alto giro ou produtos específicos, que na ótica da filial 

não podem faltar. 

Deve-se lembrar de que, no caso das filiais, existe uma 

data-limite para que as solicitações de compras sejam en-

viadas para o setor responsável por elas. O número das 

solicitações de compra é enviado via e-mail para o compra-

dor, que imprime as solicitações. Assim, quando todas esti-

verem disponíveis para o setor responsável, são intercala-

das as solicitações das filiais com as solicitações da matriz, 

para soma de todos os pedidos feitos, e então acontece a 

outra etapa, que é a aquisição.

Com posse dos relatórios e solicitações, o setor de com-

pras inicia o processo de aquisição dos produtos. Em um 

período determinado de uma semana, o setor de compras 

em posse das solicitações, começa a receber os fornece-

dores para o fechamento. Nesse momento, são negocia-

dos grades  dos produtos, forma de pagamento, descontos, 

campanhas, programações e período de entrega. Então, 

são emitidas as ordens de compra, que são a confirmação 

da compra.

Quando não há tempo suficiente para atender a todos 

os fornecedores, o pedido de compra é passado via e-mail. 

Existem também situações em que o comprador passa o 

pedido por telefone, como é o caso de uma encomenda ur-

gente, na qual é necessário verificar a disponibilidade do 

produto especificado, preço, prazo de pagamento e prazo 

de entrega, e não existe tempo hábil para aguardar o pro-

cesso normal de compra.

Todas as compras são realizadas pela matriz e as entre-

gas dos produtos são feitas nela, independentemente de a 

compra ser específica das filiais. Depois, os produtos são 

enviados para as filiais de destino.

Os produtos são programados para serem entregues a 

partir do dia 28 de cada mês, visando à não distorção do 

giro de estoque. Cada fornecedor tem processos internos 

diferentes entre si, sendo assim, não existe um padrão no 

tempo de entrega dos produtos.

Após a entrega, a conferência, a entrada e o armazena-

mento, os produtos já estão disponíveis para comercializa-

ção e transferências. Os itens comprados especificamente 

para as filiais são separados logo após o recebimento e 

destinados aos locais determinados para envio.

Tão logo é feita a nota de transferência, o produto é 

enviado via malote para as filiais. Para cada filial, existe um 

dia específico em que as mercadorias são enviadas.
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Além disso, no decorrer do período, existe a transferên-

cia de produtos que não foram comprados especificamente 

pela filial. São itens praticamente comuns entre todas e que 

a matriz compra baseada na venda geral, ou seja, na soma 

das vendas de todas as filiais e da matriz juntas.

Para a realização desta pesquisa, foram elencadas al-

gumas hipóteses a serem avaliadas para que pudéssemos 

visualizar quais eram realmente os motivos de ruptura do 

estoque.

Primeiramente, são elencados 15 itens de grupos e for-

necedores diferentes de um universo de aproximadamente 

1.800 cadastrados na Farmácia Veterinária. Os produtos fo-

ram escolhidos de forma aleatória, com a premissa de que 

tenham sofrido ruptura de estoque em determinado mês 

(março e abril de 2015). 

Após os itens selecionados, buscou-se no sistema a 

data em que eles faltaram (ruptura) e, em seguida, foram 

buscadas nos arquivos as solicitações de compra dos itens 

em questão para verificar a data em que o analista elaborou 

o pedido, com sua respectiva assinatura.

O próximo passo foi buscar nos arquivos as ordens de 

compras emitidas pelo comprador, para verificar qual a data 

em que elas foram emitidas, onde conseguiu-se verificar o 

gap de tempo entre a solicitação de compra e a confirmação 

de compra pelo comprador junto ao fornecedor.

Para uma informação mais precisa, buscou-se no sis-

tema qual era a quantidade em estoque na data em que a 

solicitação de compra foi emitida, para validar se o analista 

não elaborou o relatório com o estoque já rompido.

Em seguida, foi verificada, também no sistema, a data 

da próxima entrada das mercadorias selecionas após a rup-

tura. Com isso, foi possível validar se houve atraso na en-

trega por parte do fornecedor, levando em consideração até 

dez dias após a emissão da ordem de compra.

Para ter um número de vendas mensal mais próximo da 

realidade, foi verificada a soma das vendas dos últimos seis 

meses antes da ruptura e feita a média mensal de vendas, 

para estabelecer um indicador de giro mensal desses pro-

dutos.

A última tratativa foi buscar no sistema a quantidade 

vendida por produto no mês da ruptura, sendo possível, 

assim, validar se houve aumento inesperado na demanda, 

levando em consideração a média de vendas dos últimos 

seis meses.

4. Apresentação dos resulta-
dos 

Com as informações obtidas, para uma melhor visuali-

zação do período estudado foi elaborada a Tabela 1, com 

base em informações geradas pelo Sistema Integrado Ba-

tavo (SIB) e em documentos físicos arquivados no próprio 

setor.
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Com todos os dados levantados e confrontando as informa-
ções obtidas, como data de ruptura, data de solicitação de com-
pra, data de ordem de compra, quantidade física em estoque na 
data da solicitação, data de próxima entrada de produto após a 
ruptura, média de vendas dos últimos seis meses e venda total 

por item no último mês, foi possível chegar à causa principal da 

ruptura de estoque das mercadorias citadas na Tabela 1.

Com a tabela pronta e com o apontamento das causas da 

ruptura, foi elaborado o Gráfi co 1:

Tabela 1 –Levantamento dos motivos da ruptura de estoque

Fonte: Sistema SIB.
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Podem ser observados no gráfico os percentuais obti-
dos para cada motivo que acarretou na falta de mercado-
ria. O gráfico traz a informação de que 20% dos motivos 
estão relacionados a atraso na entrega dos fornecedores, 
outros 13% ao aumento inesperado da demanda, 47% ao 
atraso da solicitação de compra e 20% ao atraso dos pe-
didos de compra.

O descompasso que envolve todo o processo de com-
pras vai desde a emissão do relatório de análise de compra 
até o recebimento da mercadoria, que ficou evidente ao se 
observar o gráfico. Esse descompasso, além de provocar a 
ruptura propriamente dita, gera também a insatisfação dos 
cooperados e clientes que precisam de um atendimento ágil 
e preciso.

No processo de aquisição de produtos, quando isso acon-
tece, a ruptura de estoque é inevitável, e a possibilidade de 
não ser possível concretizar uma venda ou atender à neces-
sidade do cooperado ou cliente se torna cada vez mais imi-
nente.

5. Análise dos resultados

Diante dos resultados da coleta de dados, percebe-se que 
a ruptura ocorre por diversos motivos, sendo o principal o atra-
so na solicitação da compra. Considerando-se o referencial 
teórico, os autores afirmam que a ruptura é um grande pro-
blema, pois quando o consumidor chega ao estabelecimento 
e não encontra o produto que precisava, por falta deles nas 
gôndolas e ou estoques, ele pode muitas vezes não voltar e 
comprar com a concorrência, ocorrendo a perda não só da 
venda como de um cliente. A ruptura também vem a distorcer 
as previsões de demanda para análises futuras se forem ba-
seadas no período em que ocorreu a ruptura.

Por meio dos resultados obtidos, nota-se que um dos proble-
mas que têm gerado ruptura de estoque é o atraso na solicitação de 
compra, que corresponde a 47% de todos os problemas que foram 
citados nesta pesquisa. Também é possível analisar que, apesar 
dos esforços, as ferramentas utilizadas para auxiliar no controle e 
gestão de estoque não são eficientes ao ponto de evitar a ruptura.

Gráfico 1 – Demonstrativo dos motivos da ruptura

Fonte: Sistema SIB.
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Outro problema identificado foi o atraso no pedido de com-
pra, que corresponde a uma porcentagem de 20% de todos os 
problemas levantados. Essa porcentagem mostra a deficiência 
de comunicação e de objetividade no processo de aquisição 
dos produtos. A comunicação entre as partes envolvidas no 
processo interno de solicitação e aquisição de produtos deve 
ser objetiva e clara, para que os trâmites burocráticos não tor-
nem ainda mais lento o processo de finalização de compra.

A comunicação, não sendo clara entre as partes envolvidas, 
gera retrabalho, desentendimento e falta de objetividade.

Muitas vezes a busca pelo fechamento de metas mensal-
mente, a corrida pelo número ideal de vendas e a preocupa-
ção com o volume de vendas dos concorrentes fazem com 
que os fornecedores busquem ser mais competitivos. É sabi-
do de todos que a preocupação com a qualidade e a eficiência 
do produto é a menina dos olhos de qualquer empresa que 
preza por seus clientes.

Seguindo essa linha de pensamento, há um descuido por 
parte dos fornecedores em relação ao não cumprimento dos 
prazos de entregas, ou seja, atraso na entrega dos produ-
tos pelo fornecedor. E esse problema corresponde a 20%, o 
que tem gerado vários transtornos não só para a Farmácia 
Veterinária, mas também para os cooperados e clientes que 
dependem de produtos específicos para atender às suas ne-
cessidades.

A incapacidade de prever a demanda é um problema cons-
tante em todas as empresas e, para se manterem competitivas 
no mercado, elas precisam otimizar seus estoques. Para isso, 
é necessário que elas trabalhem com estoques reduzidos. 

Enquanto a demanda não foge da normalidade, quem 
tem o estoque baixo acaba sendo mais eficiente. O problema 
acontece quando ocorre subitamente o aumento da demanda 
e não existe tempo hábil para a reposição dos estoques. As-
sim, ocorre um desabastecimento muito rápido, ocasionando 
a ruptura de estoque.

Na Farmácia Veterinária, o aumento da demanda cor-
responde a 13% dos problemas observados nesta pesqui-
sa, problemas que devem despender grande esforço para 
buscar uma solução eficiente para que o percentual seja 
reduzido ao ponto que não seja mais visto como um pro-

blema, e sim um sinal de crescimento em vendas e fatura-
mento.

Todos os motivos apontados nesta pesquisa têm impacto nas 
relações com cooperados e clientes, pois afetam diretamente o 
desempenho de suas atividades no campo. A cooperativa é o su-
porte para o produtor rural e, juntos, formam uma corrente que dá 
vida para a atividade pecuária da cooperativa. Quando um desses 
elos se rompe é inevitável a insatisfação de ambas as partes e, 
para que isso não ocorra, são feitas algumas recomendações a 
seguir.

6. Recomendações

Com base nos elementos analisados neste trabalho, são 
feitas sugestões de melhoria:

• Trabalho de monitoramento mais intenso sobre os produtos de 
maior giro que não podem ter ruptura de jeito algum.

• Fazer essa mesma análise com todos os produtos da 
Farmácia Veterinária.

• Analisar o aspecto financeiro das rupturas, ou seja, o va-
lor de venda perdido.

• Investir em novos sistemas e/ou relatórios de análise – TI.

• Treinamento dos funcionários, para que, assim que per-
cebam alguma possível ruptura, comuniquem diretamente o 
responsável.

Conclusão

Este trabalho teve por objetivo identificar quais eram os 
principais motivos de ruptura de estoque, que vinham ocor-
rendo na Farmácia Veterinária de Carambeí da Frísia Coope-
rativa Agroindustrial. Para isso, foi desenvolvida uma plani-
lha de trabalho com o intuito de levantar os itens que tendem 
a ter ruptura. Posteriormente, foram selecionados 15 itens 
para serem analisados, coletando dados de pedido, compra, 
chegada, venda e estoque.

Examinando esses dados, conclui-se que o projeto de 
fato identificou os principais motivos de ruptura de estoque 
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na Farmácia Veterinária de Carambeí, que era o objetivo 
principal para a realização deste trabalho. Diante das análi-
ses, percebe-se que o motivo principal da ruptura é o atraso 
na solicitação da compra. Foi possível também, por meio dos 
resultados obtidos, elencar algumas medidas para melhoria 
do problema de ruptura de estoque que serão analisados pe-
los responsáveis da área. 

Este trabalho contribui com possíveis melhorias na gestão 
de estoque, levantando os principais motivos de ruptura e re-
forçando a necessidade de uma análise total do estoque da 
Farmácia Veterinária, para que possa culminar no aumento da 
receita e diminuição das reclamações por parte dos coopera-
dos e clientes.
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Resumo
Este trabalho tem como tema a área de comuni-

cação organizacional, com o objetivo de analisar o 
processo de comunicação interna de uma empre-
sa e identificar se existem falhas de comunicação. 
A população desta pesquisa foi de 147 questioná-
rios aplicados aos funcionários de distintos setores 
do Centro Administrativo e, para tanto, foi utilizada 
a metodologia exploratória, associada à pesquisa 
qualitativa para coletar informações. Nesta pesqui-
sa foram abordados assuntos relacionados à co-
municação organizacional, levantando-se os prin-
cipais motivos das falhas de comunicação para os 
funcionários. A partir da análise dos resultados ob-
tidos, conclui-se que as organizações encontram 
falhas de comunicação e, desse modo, é neces-
sário buscar correção e aperfeiçoamento constan-
te para que seja possível alcançar o sucesso em 

seus processos. Diante disso, recomenda-se efe-
tuar treinamentos/reuniões, implantar mural, utili-
zar e-mails, aprimorar o portal do funcionário, utili-
zar as TVs dos lounges e fazer reuniões-relâmpago 
com alguns funcionários. Com isso, acredita-se que 
a comunicação interna melhore em comparação 
com a atual.
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Abstract
The theme of the work is focused on the com-

munication area, the principal subject is to analyze 
the internal communication process of the com-
pany and identify if there are failures in this com-
munication. The population of this search was 147 
questionnaires given to employees from different 
sectors of the Administrative Center, therefore, 
was used the exploratory addressed issues rela-
ted to organizational communication, but also rai-
sed the main reasons for failures of communication 
to employees. The analysis of the results obtai-
ned, concluded that the organization has failures 
of communication and needs to make correction 
and continuous improvement so the company gets 
success in its processes. Given this, there is the 
recommendation to improve training/meetings, 
implement an information board, use e-mails, im-

prove the employee´s site, use of the TV available 
at the lounges and make fast meetings with some 
employees. Thus it is believed that the internal 
communication will get improvements if compared 
with the actual situation.
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1. Introdução

Atualmente, a disponibilidade de informações através do 
avanço tecnológico e processamento de dados, geram grande 
oportunidade para a tomada de decisões e melhora os proces-
sos de comunicação entre os negócios. É na troca de infor-
mações eficientes que a comunicação interna se torna ágil no 
desenvolvimento e sobrevivência das organizações.

Considerando-se que dentro de qualquer organização 
existem demandas para que as análises e decisões ocorram 
de forma dinâmica e complexa, a eficiência e a eficácia são 
extremamente importantes, pois por meio delas a empresa 
poderá se manter com sucesso em um mercado globalizado e 
exigente. No tocante à comunicação, para entender a impor-
tância desta nas organizações, é preciso considerar as neces-
sidades latentes do público interno da empresa.

Toda organização busca vantagens competitivas no mer-
cado, e a forma de interpretar e empregar a comunicação or-
ganizacional dentro da empresa tem papel fundamental para 
se ter a disseminação das informações, atingindo o máximo 
possível dos níveis hierárquicos e auxiliando na tomada de 
decisões. E para isso é importante a participação dos funcio-
nários.

De acordo com Ruggiero (2002, p. 136), “não basta ter 
uma equipe de grandes talentos altamente motivados. Se ela 
não estiver bem informada, se seus integrantes não se co-
municarem adequadamente, não será possível potencializar a 
força humana da empresa”.

A pesquisa aplicada buscou identificar a importância e 
se as formas de comunicação existentes atendem às ne-
cessidades do público. Este projeto foi desenvolvido na Co-
operativa Agroindustrial Lar, atingindo todos os setores do 
Centro Administrativo, localizado na cidade de Medianeira 
(PR).

Com a exposição da situação, foram utilizados métodos 
específicos para o levantamento de dados e informações que 
pudessem auxiliar para demonstrar se existem falhas na co-
municação interna da organização. 

Apresentou-se uma análise de dados e informações, obti-
dos por meio de 147 questionários, aplicados individualmente 
com funcionários de distintos setores, com o foco de elucidar 

os objetivos deste projeto e, dessa forma, analisar os resulta-
dos e propor soluções e melhorias, se preciso, a ele.

Este trabalho tem por objetivo geral estruturar as formas 
de comunicação interna para garantir que as informações che-
guem ao público-alvo.

E tem por objetivos específicos:

• Identificar as formas de comunicação existentes na co-
operativa.

• Propor ferramentas apropriadas para melhoria da comu-
nicação interna.

• Definir a área responsável pelo processo de comunica-
ção interna.

2. Referencial teórico

2.1 Conceitos da comunicação
Desde os tempos mais remotos, a necessidade de comu-

nicação é uma questão de sobrevivência. A comunicação é o 
processo de troca de informações entre duas ou mais pesso-
as, e no mundo dos negócios não é diferente. A necessidade 
de tornar os funcionários influentes, integrados e informados 
do que acontece na empresa, fazendo-os sentirem-se par-
te dela, fez surgir a comunicação interna, considerada hoje 
imprescindível às organizações, merecendo cada vez mais 
maior atenção. 

A palavra “comunicação” é originária do latim communica-
re, que significa “tornar comum”, “partilhar”, “repartir”, “trocar 
opiniões”. De acordo com Pimenta (2010), comunicação é tor-
nar comum, pois se uma ideia é partilhada por outra, dissemi-
nando-a, nesse momento ocorre a comunicação. 

Já para Terciotti e Macarenco (2010), a comunicação im-
plica uma transferência de significados entre as pessoas e, 
para que seja capaz de produzir um efeito real, precisa ser 
compreendida pelos envolvidos no processo comunicativo. 
Mas o ideal seria que o a comunicação ocorresse sob a forma 
de uma ideia ou de um pensamento que, ao ser transmitido, 
gerasse uma mesma imagem mental tanto no emissor como 
no receptor.

Matos (2009) ressalta a diferença entre comunicação e 
informação. Esta se dá quando um emissor passa para um 
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receptor um conjunto de dados codificados que elimina uma 
série de indefinições e dúvidas, e aquela acontece somente 
quando a informação recebida pelo receptor é compreendi-
da, interpretada e encaminhada de volta ao emissor, o que 
caracteriza a retroalimentação do processo. Esse retorno da 
informação recebida (feedback) é o principal elemento que ca-
racteriza e dinamiza o processo de comunicação.

Os objetivos almejados pelo processo de comunicação es-
tão diretamente relacionados com o planejamento estratégico 
da empresa, buscando alcançar: construção da imagem dela, 
motivação dos colaboradores com o aumento da interação 
organizacional e melhoramento da qualidade do produto ou 
serviço com políticas de bom atendimento ao cliente.

O clima organizacional influencia diretamente no compor-
tamento dos colaboradores, os quais possuem motivações 
que refletem em seu desempenho no trabalho. O estado de 
satisfação do funcionário é importante para a construção da 
identidade da empresa, que pode se beneficiar pela boa refe-
rência que os integrantes dela podem fazer, promovendo uma 
imagem positiva da organização.

Nesse sentido, entender a importância da comunicação 
interna em todos os meios hierárquicos como um instrumento 
da administração estratégica é uma exigência para se atingir 
a eficácia organizacional.

2.2 Comunicação interna
Considerada uma importante coluna da comunicação so-

cial, a comunicação interna tem como objetivos trazer consen-
so e facilitar a aceitação dos valores da organização.

Para Terciotti e Macarenco (2010), comunicação interna é 
a comunicação empresa/empregado. É a informação decor-
rente de uma decisão ou fato que deve sair da parte de cima 
da pirâmide organizacional e descer até a base. A comunica-
ção interna pode agir com uma linha mestra que gerencia a 
entrada e saída da informação, possibilitando o alcance dos 
objetivos or ganizacionais.

Segundo Torquato (2002, p. 54), a missão básica da comu-
nicação interna é “contribuir para o desenvolvimento e manu-
tenção de um clima positivo, propício ao cumprimento de metas 
estratégicas da organização, ao crescimento continuado de suas 
atividades e serviços e à expansão de suas linhas de produtos”.

Pimenta (2010) explica que, por meio da comunicação in-
terna, é possível melhorar o desempenho dos funcionários, 
desenvolvendo valores como: responsabilidade, compromis-
so, cooperação, solidariedade e dedicação, promovendo pi-
lares fundamentais para o trabalho em equipe. Pode-se res-
saltar ainda que uma comunicação eficaz melhora o clima 
organizacional, reforçando a importância do tema em estudo.

As duas principais habilidades gerenciais para melhorar a 
comunicação são: saber ouvir, isto é, captar a mensagem para 
decodificá-la e interpretá-la adequadamente, e saber transmi-
tir, isto é, falar ou sinalizar a mensagem para que ela seja 
corretamente interpretada por quem a receba.

As organizações necessitam de uma boa comunicação 
interna para suas operações, assim como necessitam de re-
cursos materiais, financeiros e tecnológicos. Quando as in-
formações são gerenciadas de forma eficiente, as ideias são 
compartilhadas, garantindo a troca e a difusão de conhecimen-
tos, possibilitando o alcance dos objetivos organizacionais. 

Para Chiavenato (2010), existem três problemas principais 
de transformação da comunicação dentro das organizações: 
a omissão, a distorção e a sobrecarga. A omissão se caracte-
riza pela supressão de aspectos da mensagem e geralmente 
ocorre quando esta é muito grande, sendo transmitida por vá-
rias pessoas, tende a perder trechos da mensagem original; a 
distorção ocorre quando o receptor da mensagem seleciona o 
que for importante, omitindo e alterando o sentindo dela; e a 
sobrecarga, como o próprio nome sugere, ocorre quando as 
informações transmitidas possuem um volume muito grande, 
o qual não é possível ser transmitidos sem falhas. 

2.3 Comunicação interna como vanta-
gem competitiva

A comunicação interna, quando desenvolvida de forma 
adequada, agrega valor à organização. As pessoas, com sen-
timento de pertencimento diante de uma cultura participativa, 
que visa ao trabalho em equipe, produzem com mais quali-
dade e satisfação. Na atual era do conhecimento, o ideal é 
envolver todos os atores da empresa em busca de vantagem 
competitiva. 

Lacombe (2005) ressalta que é preciso investir na comuni-
cação, pois tempo e dinheiro investidos na comunicação com 
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os colaboradores são os melhores investimentos em curto e 
longo prazo no desempenho empresarial, além disso, a comu-
nicação é o caminho direto para a inovação. 

Pimenta (2010) defende a ideia de que, com o acirramento 
da competição entre as empresas, aumentaram a busca de 
eficiência e de eficácia em todas as áreas, inclusive na comu-
nicação. O autor ressalta, ainda, que um sistema de comuni-
cação adequado contribui para a eficiência e eficácia como 
um todo. 

2.4 Endomarketing
Etimologicamente, a palavra “endomarketing” é originária 

de “éndon”, do grego, e quer dizer “movimento para dentro”.  

Portanto, endomarketing é todo esforço feito por uma em-
presa para melhorar o nível de informação e, com isso, esta-
belecer uma maior aproximação com seu funcionário (BRUM, 
2000, p. 35).

Segundo Kotler (1999), o endomarketing, de uma forma 
bastante ampla, atua como um triângulo estratégico que une 
empresa, funcionário e cliente, o que torna mais fácil o enten-
dimento da relação de troca. Empresa e funcionários trocam a 
informação, que, no fim, acabará por beneficiar o cliente. 

Brum (2000) também conceitua endomarketing, entenden-
do-o como tudo aquilo que estimula positivamente os sentidos 
dos funcionários, permitindo que a empresa estabeleça com 
eles relacionamentos saudáveis, duradouros e, sobretudo, 
produtivos. 

Bekin (2004) define endomarketing como ações gerenciais 
de marketing dirigidas ao público interno (funcionários) das 
organizações. 

Para Troiano (2005), a capacidade de os empregados fun-
cionarem como guardiães dos interesses da empresa, ou seja, 
como responsáveis diretos pela satisfação dos clientes, inde-
pendentemente da área em que atuem, depende, em grande 
parte, do apoio e encorajamento que recebem de seus líderes 
diretos. E trabalhar lideranças é uma tarefa do endomarketing, 
reconhecidamente uma atividade estratégica, por envolver to-
das as categorias de empregados. 

Segundo Brum (2000), no momento em que uma organi-
zação decide democratizar a informação internamente, per-
mitindo que os funcionários saibam mais sobre a empresa, 
seus processos, seus mercados, seus produtos, seus servi-
ços, suas metas e desafios, ela faz com que eles se sintam 
parte do processo, determinando, portanto, um nível maior de 
motivação pelo simples fato de colocá-lo em uma posição de 
maior importância.

Ao se trazer os funcionários para parte do processo, criam-
-se relacionamentos verdadeiros entre a organização e eles. 
As empresas passam a refletir o que realmente são por dentro. 
Com valores e crenças enraizados, os funcionários acreditam 
individual e coletivamente na forma de a empresa se relacio-
nar com todo o exterior. Logo, cada vez mais a comunicação 
precisa acontecer de dentro para fora. 

Assim, o endomarketing e a comunicação interna comun-
gam os mesmos desafios e conquistas. O endomarketing tem 
que envolver todos os funcionários, a começar pela alta admi-
nistração, incluindo ainda, gerentes e supervisores, em que 
um suporte contínuo da gerência é fundamental para o desen-
volvimento do processo com resultados satisfatórios. Quando 
o funcionário se identifica com os objetivos da empresa, dá 
mais significado ao seu trabalho. Para o público externo, isso 
inspira confiança e credibilidade. 

É nato de cada empresa encontrar o seu caminho para a 
transformação, sem se esquecer de que o melhor programa de 
endomarketing é aquele que cria vínculo entre ela e o funcioná-
rio, vínculo este que precisa ser mantido em qualquer condição. 
Não basta dizer que o diferencial está nas pessoas, é de suma 
importância ter e manter certo grau de informação e comuni-
cação com o público interno. Isso faz com a empresa caminhe 
uniformemente. “A comunicação, como estratégia, é tarefa da 
mais alta administração”, esclarece Pinto (1994, p. 49). 

A Figura 1, na sequência, mostra que as metas da or-
ganização, definidas pela alta administração envolvendo os 
setores estratégicos devem conduzir o planejamento das 
comunicações, que após avaliado será aplicado. Portanto, 
a alta administração precisa liderar o planejamento das co-
municações.
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Figura 1 – Modelo de comunicação estratégica 

Fonte: CORRADO (1994, p. 35).

Quando o funcionário é bem informado, torna-se conscien-
te do que faz e por que o faz. Seu trabalho se articula com 
as tarefas executadas pelos seus colegas, inclusive de outros 
setores da empresa, enfi m, promove o crescimento.  

Porém, a comunicação organizacional já não se concen-
tra apenas em transmitir informações, mas, também, em mu-
dar o comportamento dos empregados para que realizem um 
melhor trabalho, impulsionando a organização em direção às 
suas metas (CORRADO, 1994). 

 Segundo Corrado (1994), as habilidades de comu-
nicação serão mais importantes do que nunca. O executivo 
precisará defender o papel tradicional da empresa na sociedade 
e, ao mesmo tempo, posicioná-la em um mundo novo marcado 
pela política industrial, no plano nacional, e por uma verdadei-
ra guerra econômica, no plano internacional, além de procurar 
atender à necessidade de corrigir erros sociais e educacio-
nais praticados nas últimas décadas. Para Brum (2000), as 
empresas que experimentaram trabalhar o seu público inter-
no conseguiram muitos resultados, entre eles o tão desejado 
“marketing intuitivo”, praticado por todo funcionário capaz de 
falar da empresa na qual trabalha com brilho nos olhos.

2.5 Efi ciência na comunicação
interna organizacional
Com todo o aprimoramento e qualidade das ferramentas 

utilizadas pelas empresas na busca do melhor relacionamen-
to interno nas organizações, a abertura de canais de duas 

mãos entre líderes e subordinados, seja via escrita ou oral, é 
vital para conscientizar e engajar funcionários em uma mes-
ma diretriz empresarial. A participação dos funcionários como 
verdadeiros embaixadores das empresas em relação aos di-
versos públicos tem feito, cada vez mais, com que elas incen-
tivem a contribuição deles em atividades de comunicação. 

A organização que almeja resultados positivos e se preo-
cupa com o futuro precisa se preocupar primeiramente com a 
construção de uma comunicação interna efi caz. Para isso, um 
plano de ação deve ser programado e executado.

Pode-se destacar alguns passos para esse processo, 
como: motivar os funcionários, mantendo-os sempre informa-
dos sobre as diretrizes e mudanças na estrutura organizacio-
nal da empresa; direcionar as ações, estimular o cumprimento 
e atingir as metas; estimular o desenvolvimento pessoal e a 
interação com outras áreas; preocupar-se com a forma como 
as mensagens são transmitidas. 

A comunicação deve ser clara, objetiva e, sobretudo, trans-
parente; não dar margem a conotações e duplo sentido; atuar 
sempre em parceria com a gestão da organização, bem como 
estimulando os funcionários a entendê-la; mostrar como podem 
alavancar a empresa com seu trabalho; despertar o sentimento 
de vitória, reconhecer as qualidades dos funcionários; informar 
o cenário econômico e tecnológico em que a empresa está in-
serida; e passar uma imagem de que todos são capazes de 
superar as difi culdades e reverter a situação problemática.

Marques (2015) afi rma que a comunicação interna é uma 
visão de mão dupla, portanto, tão importante como comunicar 
é saber escutar. Os 5 Cs de uma comunicação interna efi caz 
são: clara, consciente, contínua e frequente, curta e rápida e 
completa.

3. Metodologia

De acordo com Gil (2006), a metodologia descreve os pro-
cedimentos a serem seguidos na realização da pesquisa. Sua 
organização varia de acordo com as peculiaridades de cada 
pesquisa e requer-se a apresentação de informações acerca 
de alguns aspectos como: o tipo de pesquisa, a população e a 
amostra, a coleta de dados e a análise de dados.
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Para Lakatos e Marconi (2006), todas as ciências caracte-
rizam-se pela utilização de métodos científicos; entretanto, nem 
todos os ramos de estudo que empregam esses métodos são 
ciências. Sendo assim, pode-se dizer que a utilização de méto-
dos científicos não é da alçada exclusiva da ciência, mas não 
há ciência sem o emprego de métodos científicos.

A pesquisa realizada justifica-se porque os resultados 
obtidos permitirão analisar e identificar as principais dificul-
dades de comunicação interna da organização.

Trata-se de uma pesquisa exploratória, pois, segundo Ma-
lhotra (2006, p. 99), “o principal objetivo da pesquisa explo-
ratória é ajudar a compreender o problema enfrentado pelo 
pesquisador”.

A pesquisa foi realizada por meio de questionários apli-
cados aos funcionários de setores diferentes. Nesse tipo de 
seleção, articulado por Malhotra (2006, p. 325), a amostra 
oferece boas estimativas das características da população, 
e a seleção das unidades amostrais foi deixada a cargo do 
pesquisador.

Os procedimentos compreenderam coleta de dados de 
fontes de pessoas, dados esses coletados em campo, por 
meio de questionários, que, segundo Vergara (2007), carac-
teriza-se por uma série de questões apresentadas ao respon-
dente, por escrito. O questionário pode ser aberto ou fechado 
e precisa ter um número de questões adequado, que permita 
responder ao problema. Na pesquisa, foi enviado um e-mail 
avisando da realização dela com os questionários para preen-
chimento. Responderam aos questionários, 147 pessoas de 
setores diferentes da empresa.

A estrutura do questionário fundamentou-se nos indicadores qua-
litativos de avaliação sobre comunicação. Os indicadores de avalia-
ção aplicados no questionário são:

a) Acesso das informações.

b) Qualidade das informações.

c) Importância da divulgação.

d) Sugestões.

3.1 Identificação da empresa 
A Cooperativa Agroindustrial Lar foi fundada em 19 de 

março de 1964, por 55 agricultores, no município de Missal. 
Em 1973, transferiu sua sede para a cidade de Medianeira 
(PR). Atualmente possui 9.597 associados, atuando em três 
estados brasileiros (Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso 
do Sul) e em dois países (Brasil e Paraguai). Seu quadro de 
funcionários atualmente é composto por 7.842 funcionários.

 3.1 Contextualização
Apesar das inúmeras formas de se obter informações, ain-

da há uma grande dificuldade das pessoas em transmitir e 
interpretar informações. Comunicar-se é saber transmitir uma 
informação de forma que o interlocutor entenda a mensagem. 

Nas organizações, muitas informações produzidas geram 
impactos no relacionamento entre os funcionários, causando 
confusões no processo porque não foram divulgadas de forma 
adequada ou, em alguns casos, sequer chegam aos verdadei-
ros destinatários. 

3.2 Apresentação do problema
Neste século de alta tecnologia e transformações, o suces-

so das empresas ainda depende das pessoas. Cada funcioná-
rio tem seu papel e importância no processo de transmissão e 
interpretação das informações para a resolução de um proble-
ma e tomada de decisões.

Diante disso, por meio da observação das conversas em cor-
redores e comentários durante o Programa de Desenvolvimento 
de Gestores, observou-se uma lacuna interna relacionada a esse 
tema. Como forma de avaliar, a aplicação de um questionário com 
perguntas simples, de fácil entendimento, foi a ferramenta escolhi-
da para o estudo. 

Partindo-se do fundamento de que a comunicação entre 
as pessoas é de suma importância para que as empresas ga-
rantam o sucesso do seu negócio, tornou-se importante estu-
dar se existem falhas na comunicação interna da organização 
e os possíveis impactos.

Diante disso, foram buscadas, por meio da área de Tecno-
logia de Informações da área de Recursos Humanos da em-
presa, as formas utilizadas hoje dentro da organização para 
difundir as informações.
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4. Apresentação dos resultados

Foi realizado um levantamento das ferramentas de comu-
nicação utilizadas pela Cooperativa Agroindustrial Lar atual-
mente, que são:

E-mails – Por meio da área de TI, é possível trans-
mitir uma informação a todos os e-mails da coopera-
tiva, o problema é que nem todos os funcionários têm 
acesso a e-mails. Outra dificuldade dessa ferramenta é 
que atualmente não existe a possibilidade de selecionar 
grupos que receberão o e-mail. Muitas vezes a informa-
ção não é repassada para evitar que todos os e-mails 
recebam. Ocorre também a situação de envio de e-mails 
para lideranças, que ficam responsáveis pelo repasse 
da informação.

CICRI – Comunicação interna via sistema ERP SICOOP. 
Nesse sistema, é possível de forma objetiva transmitir infor-
mações a determinados grupos de usuários, tendo inclusive o 
registro do horário em que a mensagem foi lida.

Liderança – Informações são repassadas por meio dos 
líderes de cada área, sendo uma prática utilizada por algu-
mas, não tendo uma periodicidade definida.

Telefones (fixos e móvel) – A cooperativa possui 
pacotes de comunicação que atendem alguns funcioná-
rios de acordo com a atividade que exercem na coope-
rativa.

Atualmente, a cooperativa não possui uma área respon-
sável pela comunicação interna. Dessa forma, o que se ob-
serva é que as áreas repassam informações de acordo com 
o interesse, sem padronização. Não existe uma área que se 
preocupe, primeiramente, em comunicar e, após, verificar se 
a comunicação foi eficaz, se atingiu o público e o resultado 
esperado. 

De acordo com a pesquisa realizada com a equipe interna 
do Centro Administrativo (147 questionários), foi possível che-
gar aos seguintes resultados: 

Questão 1: Como você tem acesso às informações inter-
nas sobre os negócios, procedimentos, normas e notícias em 
geral da Cooperativa Lar?

Gráfico 1 – Ferramentas de comunicação

 

Fonte: Elaborado pelos autores.

Questão 2: Como você considera a forma de comunicação 
interna por parte da empresa?

Gráfico 2 – Avaliação da comunicação interna

Fonte: Elaborado pelos autores.

Gráfico 3 – Relevância da comunicação

Fonte: Elaborrado pelos autores.
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5. Análise dos resultados

No Gráfico 1, observa-se que os funcionários pesquisa-
dos recebem as informações em sua maioria por e-mail, por 
meio da liderança e CICRIs. Chama a atenção o percentual de 
funcionários que ficam sabendo das informações por terceiros 
(9,00%).

No Gráfico 2, nota-se que o público pesquisado classifica 
a comunicação interna como boa (66,15%), ótima (23,53%) e 
ruim (10,31%). Observa-se, nessa questão, que mesmo com 
as ferramentas disponíveis ainda aparece público insatisfeito 
com as formas de comunicação.

Com a questão 3, buscou-se identificar o grau de impor-
tância da comunicação para o público pesquisado e conclui-
-se que 80,24% o classifica como muito importante, conforme 
Gráfico 3.

A questão 4 objetivou levantar sugestões e obser-
vações para contribuir com a melhoria do processo e 
formas de fazer com que a informação chegue aos pú-
blicos da empresa, como demonstrado no Gráfico 4 e 
a seguir:

a) E-mails direcionados a todos os funcionários, não só 
para líderes: 18,62%.

b) Criar portal do funcionário/melhorar o Larnet: 17,64%.

c) Mural: 16,66%.

d) Reuniões mais frequentes com funcionários: 14,7%.

e) WhatsApp e SMS: 7,84%.

f) Líderes não repassam informações: 6,86%.

g) Programa na tela inicial do computador: 6,86%.

h) Divulgação mais rápida de informação: 5,88%.

i) Existência de rádio peão muito forte: 4,94%.

Gráfico 4 – Sugestões e observações 

Fonte: Elaborado pelos autores.
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6. Recomendações

Para a construção de uma comunicação interna eficaz, é 
necessário conhecer o público interno e também a cultura pre-
dominante na organização. Assim, recomenda-se a avaliação 
dos recursos a seguir como forma de melhorar o processo:

a) Treinamentos/reuniões de conscientização: realização 
de reuniões repassando a importância da comunicação inter-
na para a organização e satisfação dos funcionários, a fim de 
que todos possam adotar uma postura diferente após a im-
plantação dos novos instrumentos de comunicação.

b) Mural: esse meio de comunicação é simples, mas mui-
to valorizado pelo público interno, atinge os funcionários que 
não possuem acesso a meios eletrônicos. Deve ser localizado 
em local de visibilidade e utilizado/organizado de forma que 
as informações dispostas sejam relevantes para o quadro de 
funcionários. Atendendo à necessidade da cooperativa, pode 
ser disponibilizado de três formas: mural eletrônico via portal 
do funcionário (Larnet), fixo na entrada principal do prédio e 
mural móvel no refeitório.

c) E-mails: para que as informações cheguem a todos os 
interessados, sugere-se a criação de grupos de e-mails por 
áreas de interesse. Dessa forma todos os funcionários rece-
berão as informações sem depender do repasse por parte de 
sua liderança. Acredita-se também que a informação chegará 
com maior velocidade, atingindo um maior número de recep-
tores. Sugere-se criar um manual contendo regras do bom uso 
do e-mail corporativo. 

d) Portal do funcionário: fazer avaliação junto à área de TI 
para que o portal (Larnet) seja mais atraente e funcional. Des-
sa forma, os funcionários o acessarão com maior frequência.

e) TVs internas: utilizar recursos disponíveis nos lounges 
da empresa para divulgação de informações. Assim, os fun-
cionários aproveitarão o horário de intervalo para ter conhe-
cimento delas.

f) Reuniões com funcionários: para alguns públicos, utilizar 
reuniões-relâmpago como forma de repassar informações por 
meio de informativos.

g) Definir área responsável pela comunicação: já que o 
público envolvido é o quadro de funcionários, a área de Re-

cursos Humanos da empresa deverá criar uma sistemática e 
coordenar a distribuição das informações internamente.

Conclusão

Conclui-se com este trabalho que a comunicação interna é 
uma peça fundamental e necessária para o desenvolvimento das 
organizações, bem como é um assunto complexo, e se faz neces-
sário seu conhecimento para que seja possível evitar insatisfações 
e haver um bom desenvolvimento no ambiente de trabalho.

Uma comunicação interna eficaz reduz o esforço dispen-
sado em conflitos gerados pela falta de informação, aumenta 
a produtividade pela capacitação dos clientes internos, que 
sabem o que fazer e como fazer, e gera ganho de tempo e 
dinheiro. É preciso que cada pessoa saiba comunicar-se com 
seus colegas de trabalho de acordo com suas características, 
para que a transmissão aconteça de forma tranquila.

Além disso, é importante que a comunicação seja autênti-
ca e clara, evitando, assim, mal-entendido. Diante disso, a uti-
lização dos diversos canais da comunicação pode tornar esse 
processo mais eficiente e superar as barreiras, permitindo a 
intervenção dos funcionários na apresentação de sugestões 
para a melhoria da comunicação na empresa.

Nesse sentido, no desenvolvimento deste trabalho, observa-
ram-se sugestões importantes feitas pelos funcionários da coo-
perativa para melhorar a comunicação interna:

• Formalizar a comunicação da empresa, principalmente 
as colocações mais importantes, referentes aos trabalhos, o 
que evitará dúvidas relacionadas a pedidos, encomendas, da-
tas, entre outros assuntos.

• Realizar reuniões periódicas com os subordinados e o 
encarregado/líder do setor, para que assim todos possam ex-
pressar suas ideias e opiniões, trocando informações.

• Implantar mural no Centro Administrativo e no refeitório 
da cooperativa.

• Melhorar a utilização da ferramenta e-mail para repasse 
de informações importantes a todos os funcionários que dis-
põem dessa ferramenta.

• Aprimorar o portal do funcionário, tornando-o mais atra-
ente e funcional.
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• Implantar comunicações internas nos aparelhos de TVs 
disponíveis nas áreas de recreações.

• Responsabilizar a área de Recursos Humanos para apri-
morar as ferramentas e disponibilizar as informações ao qua-
dro de funcionários.

Diante disso, conclui-se que a comunicação interna da coo-
perativa deve ser priorizada, sendo um processo árduo, com de-
safios diários e procurando saber o que os funcionários pensam. 
Serão a eles atribuídas as responsabilidades pelo sucesso da 
implantação de estratégias que visem à melhoria dos negócios e 
à satisfação pessoal.
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Resumo
A criação de suínos tem papel importante na 

economia brasileira, produzindo além da carne, o 
dejeto que é utilizado como biofertilizante e produz 
o biogás, que é uma fonte de energia. A necessi-
dade de viabilizar novas alternativas de geração 
de energias alternativas e renováveis indica que 
a suinocultura tem potencial para contribuir com 
este crescimento. O uso do biodigestor possibilita 
a geração de biogás e o tratamento do efluente, 
ajudando assim na preservação do meio ambien-
te. Neste sentido, o objetivo nesta pesquisa é pro-
por formas de aproveitamento do biogás gerado 
na UPL de Serranópolis do Iguaçu. No levanta-

mento dos dados usou-se informações existentes 
da unidade, como consumo de energia, produção 
do gerador, volume de lenha utilizado na secagem 
de grãos. Conclui-se, que é mais viável usar o bio-
gás na geração de energia elétrica para o uso in-
terno na UPL.
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Abstract
The pig farming plays an important role in the 

Brazilian economy, in addition to producing meat, 
manure that is used as bio-fertilizer and produces 
biogas, which is a source of energy. The need for 
viable new alternatives for generating alternative 
and renewable energy indicates that the pig indus-
try has the potential to contribute to this growth. The 
use of digester enables the generation of biogas 
and the treatment of wastewater, thus helping to 
preserve the environment. In this sense, the ob-
jective of this research is to propose ways of using 
the biogas generated in the UPL of Serranópolis 
do Iguaçu. In the survey data used to drive the 

existing information, such as energy consumption, 
production generator, wood volume used in grain 
drying. It follows that it is more feasible to use bio-
gas in electricity generation for internal use in the 
UPL.
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1. Introdução

O crescimento populacional e industrial com a de-
pendência cada vez maior do uso de energia elétrica 
tem colocado as principais lideranças mundiais em aler-
ta para encontrarem soluções que viabilizem o aumento 
da oferta sem degradar o meio ambiente. 

Neste contexto, dentre outras formas de geração de 
energia elétrica, vários setores produtivos podem suprir 
suas necessidades com a utilização de energias reno-
váveis, como a da transformação do biogás em energia 
elétrica. O biogás tem como fonte de produção a matéria 
orgânica, como os resíduos provenientes da suinocultu-
ra, produzido por biodigestores, constituído principal-
mente de hidrocarbonetos, com conteúdo energético 
ao do gás natural, podendo ser utilizado na geração de 
energia elétrica, térmica e mecânica. 

Com a necessidade de conservação do meio am-
biente (coleta dos dejetos da suinocultura) e da diver-
sificação da matriz energética, verifica-se que no Brasil 
temos potencialidades para a implantação de biodiges-
tores com o propósito de gerar o gás e do gás, a energia 
elétrica.

A geração de energia elétrica a partir do biogás é 
considerada como alternativa pelas suas vantagens es-
tratégicas, econômicas e ambientais, das quais citamos:

• Geração descentralizada, próxima aos pontos de 
carga, não necessitando de linhas de transmissão;

• Utilização de combustíveis disponíveis no local e 
de baixo custo (dejetos de suínos)

• Energia renovável (biomassa), como menores 
emissões de poluentes e com equilíbrio de carbono ne-
gativo (contribuindo para a redução do efeito estufa).

Apesar das várias vantagens, a geração da ener-
gia de fontes renováveis ainda é pequena no Brasil, 

por grande parte das concessionárias, dado a comple-
xidade da legislação do setor elétrico, que acaba por 
desestimular avanços tecnológicos para a melhoria de 
processos e utilização do biogás.

O nosso estudo busca a reativação de três biodiges-
tores e um gerador de 330 kva, com capacidade de pro-
duzir 211 kvh,  instalados na Unidade de Produção de Lei-
tões UPL no município de Serranópolis do Iguaçu-Pr,  para 
consumo na própria unidade, substituindo em partes o 
consumo da energia convencional, reduzindo custos, 
garantindo a estabilidade do fornecimento de energia 
às granjas, e contribuindo diretamente na melhoria do 
meio ambiente.

Este trabalho tem por objetivo propor formas de 
aproveitamento do biogás gerado na UPL de Serra-
nópolis do Iguaçu, buscando conhecer a qualidade e 
quantidade de biogás, estudando sua viabilidade téc-
nica e econômica para geração de energia elétrica e 
secagem de grãos.

2. Referencial teórico
 

A criação de suínos tem papel importante na eco-
nomia brasileira e se consolidou como uma atividade 
importante, principalmente para as pequenas proprieda-
des rurais. A região Sul do Brasil responde por 65,3% 
do abate nacional de suínos no 4º trimestre de 2014, 
seguindo pelas regiões Sudeste (19,6%), Centro-Oeste 
(13,8%), Nordeste (1,2%) e Norte (0,1%). Os dados di-
vulgados no mês de março de 2015, pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE) que faz parte das 
Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, mostra que 
houve crescimento ininterrupto desta atividade desde 
2005, culminando com novo recorde em 2014. 

A suinocultura tem grande impacto na contaminação 
da água e do solo e à medida que a atividade vem cres-
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cendo estes riscos aumentam quando as empresas não 
adotam medidas de conservação ambiental adequada 
(SCHULTZ, 2007). No início a atividade surgiu como de 
subsistência, e à medida que foi crescendo não teve cui-
dado com o cuidado com o meio ambiente. As criações 
eram construídas em muitas vezes nas margens de rios 
e córregos, fazendo o lançamento direto nas águas.

Esta situação aconteceu principalmente:

Nas regiões com alta concentração de suínos, 
grande parte dos dejetos é lançada no solo sem 
critérios e em cursos d’água sem tratamento pré-
vio, transformando-se em importante fonte de 
poluição ambiental. Além disso, por não rece-
berem tratamento adequado, também contribui 
para o aumento de produção de insetos nocivos 
(DARTORA, PERDOMO e TUMELERO, 1998). 

Neste ponto, é importante salientar que os projetos 
recentes e de grande volume estão contemplando o 
cuidado especial com os dejetos. Uma das formas de 
evitar a contaminação é com a construção de biodiges-
tores. Entretanto, nos sistemas de criação modernos, 
separamos os animais por fases para facilitar os traba-
lhos e contemplar a sanidade e as necessidades espe-
cíficas de cada animal. De acordo com Triches (2003), a 
criação de suínos está dividida em quatro fases, sendo: 
gestação, maternidade, creche e terminação.

Gestação: Esta fase compreende o período em que 
as fêmeas permanecem gestando, sendo o período de 
gestação de 115 dias, portanto temos fêmeas em todas 
as idades de gestação. O fluxo da granja é semanal, 
portanto todas as semanas têm um lote de fêmeas des-
mamadas pronto para ser inseminadas e outro lote en-
trando na maternidade prontas para parir. O processo 
reprodutivo é com a técnica da inseminação artificial, 
tendo uma unidade específica em outro local que for-

nece doses de sêmen. A quantidade de ração que ela 
recebe varia de acordo com o número de dias de ges-
tação, atendendo às necessidades de desenvolvimento 
dela e dos leitões que está gestando.

Maternidade: Nesta fase temos as fêmeas sendo 
alojadas no final do período de gestação, faltando apro-
ximadamente quatro dias para o parto. Este período 
é importante para que a fêmea tenha um período de 
adaptação antes do parto. Então acontece o parto, que 
é uma das etapas mais importantes da criação de suí-
nos, necessitando de acompanhamento e atenção. No 
momento em que os leitões nascem precisam ser seca-
dos imediatamente, para que não passem frio e gastem 
as reservas de energia para se aquecer. Precisa mamar 
o colostro o mais rápido possível, nas primeiras horas 
de vida, pois toda a imunidade é transmitida por esta 
via. A temperatura ambiental deve receber atenção es-
pecial, pois a mãe necessita temperatura ambiente mais 
baixa e os leitões necessitam de mais calor. Por isto, 
utiliza-se uma fonte de calor para os leitões, que pode 
ser com lâmpadas ou piso aquecido, contemplando a 
necessidade dos leitões. As mães são alimentadas com 
quantidade de ração de forma crescente, à medida que 
a idade dos leitões aumenta e a necessidade por leite 
aumenta na mesma proporção. Os leitões mamam até 
aproximadamente 23 dias, quando acontece o desma-
me, e a mãe retorna para o setor de gestação, aguar-
dando para entrar em cio e ser inseminada e os leitões 
vão para o setor de creche.

Creche: Esta fase recebe os leitões recém-desma-
mados, que recebem ração à vontade, divididas em 
quatro fases, pré-inicial 1, pré-inicial 2, inicial 1 e ini-
cial 2. No dia do desmame os leitões são agrupados 
por tamanho e por sexo, evitando disputa por alimento 
e facilitando o carregamento para a terminação. Tam-
bém neste dia aplicam-se vacinas para prevenir doen-
ças. Durante o período de inverno devemos fornecer 
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aquecimento nas salas nas duas primeiras semanas de 

alojamento. Permanecem nesta fase aproximadamente 

40 dias. 

Terminação: Ao fi nal da fase de creche os animais 

são transferidos para as instalações de terminação, 

onde são novamente uniformizados para evitar disputas 

por alimento. Recebem ração proporcional a sua idade, 

aumentado gradativamente. Atenção especial deve ser 

dada ao manejo com os comedouros, evitando desper-

dício de ração, assim como a limpeza e o manejo de 

cortinas. Permanecem nesta fase aproximadamente 

105 dias, atingindo peso médio de 125 kg.

O volume de dejetos produzidos diariamente tem pa-

pel importante no planejamento das instalações, para 

dimensionar os biodigestores e as lagoas de decanta-

ção. Permanecem armazenados até atingir níveis de 

limpeza que permitam utilizar como biofertilizante. A 

produção de dejetos, urina, limpeza e perdas dos bebe-

douros contribuem para a diluição dos dejetos (OLIVEI-

RA MOREIRA, 2007).

A quantidade de dejetos e a formação com fezes, uri-

na, água de higiene e bebedouros por matriz em diferen-

tes sistemas de produção estão representados na Tabela 

1, sendo relacionadas pelas categorias dos Suínos.

Esses números vêm de encontro a um dos maiores pro-

blemas na produção de suínos, a grande quantidade de deje-

tos produzidos diariamente em pequenos espaços.  

A contaminação do solo, lagos e rios pelos resí-

duos animais, a infi ltração de águas residuais no 

lençol freático e o desenvolvimento de moscas e 

gases malcheirosos são alguns dos problemas 

de poluição ambiental provocados pelos dejetos 

animais (CAMPOS, 1997). 

Como forma de aproveitar essa quantidade de deje-

tos, pode ser utilizado na produção de energia renová-

vel nas áreas rurais e agroindústrias através da produ-

ção de calor ou produção de biogás em biodigestores. O 

biodigestor é uma ferramenta indispensável no proces-

so de tratamento dos dejetos, pois serve para realizar a 

remoção da carga orgânica. 

A digestão dos sólidos no fundo do biodigestor pro-

cessa a formação de uma camada de lodo vivo onde 

ocorre o processo de fermentação anaeróbica e a de-

gradação da matéria orgânica com geração dos gases. 

Como o biodigestor é um compartimento fechado, o gás 

não é mais liberado naturalmente para a atmosfera, ao 

contrário, ele é conduzido por canalização para a quei-

ma natural, ou para uso no aquecimento ou produção 

de energia.

O biogás é um combustível gasoso com conteúdo 

energético elevado semelhante ao gás natural, compos-

CATEGORIA DOS SUÍNOS

UPL - Matriz Alojada

UPT - Suíno Alojado

UCC - Matriz Alojada

FEZES E URI-
NA (L/DIA)

19,00 

6,80 

55,00 

PERDA DE
BEBEDOUROS

(L/DIA)

7,90

1,30 

15,50 

TOTAL 

42,90 

10,90 

102,50 

ÁGUA DE
 HIGIENE
(L/DIA)

16,00 

2,80 

32,00

Tabela 1-  Volume total e diferentes fontes de diluição dos dejetos

Fonte: Oliveira Moreira (2007). 
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to principalmente, por hidrocarbonetos de cadeia curta e 
linear. É obtido pela digestão anaeróbia (em ausência de 
oxigênio) de matéria orgânica, podendo desta forma ser 
utilizado na geração de energia elétrica, térmica ou mecâ-
nica, contribuindo para a redução dos custos de produção.

3.Metodologia

O trabalho foi desenvolvido na Unidade Produtora 
de Leitões – UPL, da Cooperativa Agroindustrial Lar no 
município de Serranópolis do Iguaçu – PR. A unidade 
possui 5.440 matrizes, produzindo leitões até a fase de 
creche (23 kg).  O sistema de tratamento de dejetos, 
que compreende os biodigestores já existe na unidade 
e o conjunto de motor e gerador também, porém não 
operou com eficiência desde a sua instalação. 

Para conhecer a quantidade de biogás produzido, 
vamos nos basear em informações bibliográficas. Para 
conhecer a qualidade utilizaremos as informações pro-
venientes das análises realizadas pelo Centro Interna-
cional de Energias Renováveis CIBiogas.

A viabilidade técnica e econômica do uso do biogás na 
geração de energia será estudada baseado nos custos de 
adequação e manutenção do gerador já existente, assim 
como o histórico de consumo de energia da unidade.

A viabilidade técnica e econômica do uso do biogás na 
secagem de grãos será estudada baseada nas informação 
internas da unidade de recebimento e secagem de grãos 
de Serranópolis do Iguaçu. Considerando-se a quantida-
de, preço e poder calorifico da lenha utilizada por ano.

4. Apresentação dos resultados

Na UPL de Serranópolis existem 3 biodigestores 
instalados que produzem diariamente 1088 m³ de 

biogás. Possui um gerador Scania de 330 KVA, com 
capacidade de produção de 211 kWh e considerando 
operação diária de 22 horas pode produzir mensal-
mente 139.260 kvh.

Este gerador foi instalado em 2011, porém devido a 
vários problemas técnicos e definições entre as empre-
sas que instalaram (STEMAC e ERBR), trabalhou pou-
co tempo durante este período, com longos períodos 
de parada. O gerador está inoperante e o biogás sen-
do queimado para evitar poluição, embora o queimador 
já esteja bastante desgastado pelo uso, precisando de 
substituição.

Para calcular o volume total de biogás produzido ao 
dia, consideramos a quantidade de matrizes em pro-
dução (5.440), sendo que cada uma gera em média 
0,20m³ de biogás por dia, com volume de 60% de CH4,  
totalizando assim 1.088m³ de biogás por dia (BARREI-
RA, 1993).

A qualidade do biogás é monitorada pelo Centro In-
ternacional de Energias Renováveis CIBiogas. A análise 
realizada no dia 27 de abril de 2015, continha 68,9% de 
CH4 e 1681ppm de H2S.

A produção de biogás em quantidade e qualidade é 
suficiente para alimentar o motor que gera energia para 
a unidade, dependendo apenas da parte técnica e ope-
racional do equipamento.  

Com relação à secagem de grãos, temos maior uso 
no período de safra, sendo constante durante o dia. Po-
rém a produção de biogás acontece principalmente du-
rante o dia, quando a temperatura externa é mais alta, 
reduzindo no inverno.

5. Análise dos resultados 

A utilização do biogás para a produção de energia 
elétrica poderia gerar uma produção mensal de 139.260 
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kvh, acima da necessidade da unidade, que foi de 
125.000 kvh em média no último ano. Esta produção 
do gerador não pode ser totalmente utilizada em virtude 
que não temos um sistema de geração distribuída, que 
permitiria a entrada em paralelo da energia produzida 
pelo gerador e pela Copel. 

A geração distribuída ou sistema de compensação 
consiste em gerar energia e transferir para a rede da 
concessionária. Neste caso a energia produzida seria 
disponibilizada para a rede, independente de consumo 
ou não, nem da quantidade produzida ou consumida. Ao 
fi nal de cada mês efetua-se o balanço entre a energia 
produzida e consumida, permitindo usar o saldo credor 
nos próximos meses. 

Neste sistema o gerador produziria continuamente 
a mesma quantidade de energia e quando o consumo 
fosse maior que sua capacidade seria utilizado à ener-
gia da distribuidora para compensar esta demanda. E 
quando a demanda fosse menor que a produção do ge-

rador estaria disponibilizando na rede o excedente de 
energia.

Como o projeto de geração distribuída não foi apro-
vado pela distribuidora, temos difi culdades de operação 
com o gerador. A unidade é climatizada e com sistemas 
automáticos de fornecimento de ração, não tendo um 
consumo constante de energia. 

Contudo, em determinados momentos a demanda 
excede a produção do gerador, fazendo com que o sis-
tema se desligue, e em outros momentos a demanda 
é baixa, fazendo com que o motor trabalhe abaixo de 
sua capacidade, gerando desgastes desnecessários e 
queimando óleo.

Viabilidade técnica e econômica do uso do bio-
gás para geração de energia elétrica

O consumo mensal de energia da UPL de março a 
dezembro de 2014 foi de 119.457 kvh, conforme Tabela 
2. O gasto mensal de energia no mesmo período foi de 
R$ 34.419,89.

PERÍODO

Março /14

Abril/14

Maio/14

Junho/14

Julho/14

Agosto/14

Setembro/14

Outubro/14

Novembro/14

Dezembro/14

Média

CONSUMO KVH / MÊS

128.782

108.961

91.115

106.462

125.709

131.837

126.658

136.280

119.850

116.916

119.457

Tabela 2- Consumo mensal de energia kvh/mês na UPL.

Fonte: Dados da empresa
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Para reativar o sistema de geração de energia, pre-
cisamos seguir alguns passos:

• Enviar o conjunto motor, gerador e painel para a 
ERBR (R$ 58.874,00);

• Realizar alguns reparos nos biodigestores (R$ 
2.000,00);

• Fazer reparos na rede do biogás (R$ 1.000,00);

• Substituição do queimador de biogás (R$ 
13.000,00).

Inicialmente teríamos um investimento no total de R$ 
74.874,00 para reativar o sistema de geração de ener-
gia a base de biogás e considerando o gasto com ener-
gia utilizadas em 3 meses, pagaríamos o investimento 
em sua totalidade. 

Viabilidade técnica e econômica do uso do bio-
gás para secagem de grãos

A Cooperativa Lar possui uma unidade de recebi-
mento e secagem de grãos localizada no município de 
Serranópolis do Iguaçu. A região produz duas safras 
anuais e são recebidos nesta unidade 30.000 toneladas 
de milho e 40.000 toneladas de soja. 

Todo o milho que é recebido, precisa passar pelo 
processo de secagem para reduzir a umidade e chegar 
às condições de ser armazenado. Aproximadamente 
20% da soja necessitam de secagem, o restante é rece-
bido com a quantidade de umidade ideal.

Esta unidade possui um secador marca Comil 150 
DR que consome 2411 kg de lenha por hora, equivalente 
a 6.750.800 kcal/h, e outro secador wk40 que consome 
643 kg de lenha por hora, equivalente a 1.800.400 kcal/h. 

Para manter o secador funcionando com queima de 
lenha, temos um consumo anual de lenha que é 8.166 
m³, equivalente a R$ 490.000,00. 

A produção de biogás da UPL é de aproximadamen-
te 1.000 m³ por dia, com o poder calorífico de 5.500 kcal 
por m³, perfazendo o total de 5.500.000 kcal / dia.  

O peso de 1 m³ de lenha é de aproximadamente 411 
kg, então o preço do kg da lenha é R$ 60,00 ao    m³ /  
411 = R$ 0,1459 / kg de lenha.

A queima da geração diária de biogás produz 
5.500.000 kcal, e considerando que a queima de 1 kg 
de lenha gera 2.800 kcal, podemos dizer é equivalente 
a 1964 kg de lenha por dia, ao custo de R$ 0,1459 por 
kg poderia economizar R$ 286,54.

O consumo do secador menor é de 43.209.600 kcal/
dia e a produção dos biodigestores é de 5.500.000 
kcal/dia.

6. Recomendações

A criação de suínos gera uma quantidade significa-
tiva de biogás que não tem um aproveitamento ade-
quado. Além do uso dos biodigestores no sistema con-
vencional, temos a possibilidade do uso de produtos 
químicos para aumentar a produção de biogás e melho-
rar a qualidade. 

Também existe a possibilidade de uso e aumento 
de produção do biogás, mas encontramos dificuldades 
com as tecnologias disponíveis para a geração de ener-
gia, com equipamentos que demandam muita manuten-
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ção e altos custos. Os sistemas de filtragem do gás são 
muito caros e de pouca eficiência, estimulando o uso de 
sistemas rudimentares de filtragem.

As distribuidoras de energia também tem pouco inte-
resse em estimular a geração de energias alternativas, 
muitas manifestam posições favoráveis, entretanto na 
prática, criam-se muitos obstáculos a esses projetos por 
parte destas empresas de energia.

Precisamos considerar o risco eminente de apagão 
que podem ocorrer e, portanto, deve haver na Coopera-
tiva, uma análise de estudar alternativas quanto ao  uso 
de biogás para a geração de energia, quando este pode 
substituir a energia em caso de um apagão.

Conclusão

O uso do biogás para a geração de energia elétrica 
tem custos elevados na implantação, porém estes in-
vestimentos já foram realizados, e mostram viabilidade 
econômica e garantem certa segurança diante do risco 
de fornecimento de energia no Brasil.

Com relação à queima do biogás para secagem de 
cereais, podemos substituir em torno de 20% da lenha 
que é usada como fonte de calor. Temos uso sazonal, 
apenas em períodos de safra, alta corrosão dos equipa-
mentos em função da má qualidade do gás e custos e ris-
cos com a canalização do biogás da UPL até o secador.

Diante do exposto acima conclui-se que é mais viá-
vel o uso do biogás para a geração de energia elétrica 
na UPL, pois o sistema todo já esta instalado, neces-
sitando apenas de manutenção nos equipamentos. O 

alto custo da energia aliado ao risco de apagão são os 
principais fatores que influenciam nesta indicação.
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