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Resumo:
Para que uma pequena empresa se mantenha competitiva no mercado, faz-se necessário o
aprimoramento de suas técnicas e a busca incessante pela eficiência de seus processos. Este trabalho se
propõe mapear o processo de venda, transporte e distribuição de uma pequena indústria de laticínios
do interior do Pará no município de Tomé-Açu. Sobre a metodologia, caracterizou-se como qualitativa
e descritiva. Após a coleta de dados, utilizou-se a ferramenta do fluxograma, para obter melhor análise
e poder oferecer melhorias aos processos. Como melhoria sugeriu-se a separação entre os processos de
venda e distribuição. Pois ao realizar o processo de venda separadamente, o gestor poderá planejar o
seu processo produtivo, reduzir o tempo gasto nos processos, poupar recursos financeiros e cumprir
com suas responsabilidades diante dos seus clientes.
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Mapping the process of selling, transporting and distributing of a
Small Dairy factory: A case study
Abstract:
For a small company to remain competitive in the market, it’s necessary to improve its management
techniques and to constantly search process efficiency. This paper proposes to map the process of
selling, transporting and distributing a small dairy factory located in the municipality of Tomé-Açu in
the state of Pará. Regarding the methodology, it was characterized as qualitative and descriptive. After
the data collection, the flowchart tool was used to obtain better analysis and to be able to do
improvements to the processes. As an improvement it was suggested to separate the sales and
distribution processes, since if they conduct the sales process separately, the factory manager can plan
their production process, reduce the time spent in the processes, save financial resources and fulfill
their responsibilities to their customers.

Key-words: Process management, Production planning, Distribution of dairy products.

1 Introdução
Com a necessidade de constante aperfeiçoamento, as pequenas empresas estão cada vez mais
em busca de informações que possam contribuir para o seu bom funcionamento e
competitividade no mercado. Nesse sentido, aprimorar a administração, mantendo um olhar
estratégico é fundamental para as pequenas empresas do município de Tomé-Açu-PA.
Conhecer todos os processos que envolvem a atividade da empresa é um passo importante
para que os gestores tenham a capacidade de propor a melhor gestão de processo.
A logística da empresa, que tem como uma de suas vertentes a distribuição e o transporte, é
uma área de grande desafio para os gestores. Isso porque envolve tempo, custos, tecnologias e
outras variáveis que independem da empresa, como a falta de segurança e as condições das
estradas.
Se tratando de uma empresa de laticínios onde os produtos são altamente perecíveis a
importância de se ter uma gestão de processo é essencial. O planejamento e o controle são
funções que integram totalmente essa gestão e possibilitam melhorar a administração dos
processos. (LAMBERT; COOPER, 2000)
Este trabalho utiliza a técnica de mapeamento para um processo de distribuição, transporte e
venda de produtos laticínios, apontando as possíveis falhas e evidenciando a importância
dessa ferramenta para a gestão de processos.
O objetivo geral desta pesquisa é mapear o processo de distribuição, transporte e venda da
fazenda MR - uma pequena fábrica de laticínios -, com o intuito de identificar melhorias que
possam tornar este processo mais eficiente. Logo, este estudo servirá para que a pequena
indústria se utilize de novos conhecimentos e que tenha ainda mais destaque no mercado
local, ganhando, assim, impulso para a expansão de seus negócios.
2 Referencial Teórico
O planejamento e controle constituem uma função de apoio na administração das várias
funções de produção que são traçadas, de modo que as propostas preestabelecidas possam ser
atendidas nos prazos e quantidades fixadas (RUSSOMANO, 2000).
Bonney (2000 apud SANTOS 2010), acrescenta dizendo que a função de planejamento e
controle da produção e seus processos interligados propõem as organizações expor
efetivamente as necessidades do seu processo produtivo. Sendo assim pode-se constatar que
cabe a esta função assegurar o cumprimento dos objetivos de funcionamento organizacionais
a partir da utilização eficiente dos recursos de produção.
Para Tubino (2007), existem três níveis de decisões que atuam no planejamento e controle da
produção: o nível estratégico, tático e operacional. No primeiro nível, elabora-se um plano de
produção integrado com o plano financeiro e o de marketing. O nível tático analisa-se
detalhadamente a proposta de produção, selecionando os bens e serviços que serão
executados. Por fim, o nível operacional atua diretamente na programação e controle de cada
atividade desenvolvida.
Dessa forma, assegurar que os três níveis organizacionais estejam interligados no controle
administrativo proporciona a empresa alcançar seus objetivos de forma eficiente. Pois ao
planejar, organizar, dirigir e controlar o setor produtivo de uma organização a probabilidade
de falha no processo será mínima e, ainda, tornará o processo mais ágil para cumprir com suas
obrigações diante dos seus consumidores.

2.1 Gestão por Processos
A gestão por processos tem como objetivo o estudo exclusivo dos processos, visando analisálos para então desenvolvê-los. (DE SORDI, 2008).
Oliveira (2011) conceitua de forma mais específica a gestão por processos como sendo um
conjunto de funções de planejamento, direção e avaliação das atividades sequenciais, com a
finalidade de minimizar os conflitos interpessoais e atender as necessidades e expectativas dos
clientes externos e internos das empresas.
Nesse sentido, verifica-se que a gestão por processos é uma forma eficaz de obter os melhores
resultados de uma determinada atividade que está sendo exercida. Objetivando minimizar o
tempo de processo, custos e outros recursos que são muitas das vezes desperdiçados pela
desordem dos processos.
Com a gestão por processos, além dos processos críticos de sucesso em si, toda a estrutura
organizacional da empresa, organização do trabalho, gestão de pessoas, cultura e valores,
entre outras características da empresa, são direcionados e integrados para a satisfação do
cliente final (LOUZADA, DUARTE, 2013).
Para aplicar a gestão por processos primeiramente deve-se entender e diagnosticar os
processos realizados em uma empresa. Compreender como funciona o andamento das
atividades é essencial, pois somente a partir dessa análise poderá ser programada cada etapa e
a melhor sequência das atividades. Para isso, o gestor dispõe de diversas ferramentas que
possa auxiliar na compreensão sistemática do seu modelo de negócio (FITZSIMMONS;
FITZSIMMONS, 1998, apud CUNHA, 2012).
2.2 Mapeamento de Processos
O mapeamento de processos é uma ferramenta que possibilita a compreensão de como uma
operação ocorre dentro de uma empresa ou sistema. Utilizando-se de técnicas, como
diagramas de fluxo do processo, é possível entender de forma detalhada como flui a execução
de uma tarefa. O mapeamento de processo cria uma linguagem de fácil interpretação,
possibilitando de forma acessível identificar contratempos, falhas e oportunidades de
melhoria (O'BRIEN et al, 1994, apud ALVARENGA, 2013)
Johnston e Clark (2002) reforçam dizendo que o mapeamento dos processos é uma técnica de
se colocar em um gráfico as etapas dos serviços para dar uma diretriz em suas fases de
análise, representação e desenvolvimento. Identificar os processos organizacionais é uma
importante tarefa para que as empresas consigam enxergar quais as etapas que mais exigem
atenção do gestor e quais os processos podem ser adequados para que o fluxo tenha
efetividade.
Caracterizado como auxílio visual, o mapeamento de processos representa a interdependência
de procedimentos de operações, ilustrando suas entradas (inputs), saídas (outputs) e serviços.
Portanto, consiste em conhecer, formalizar, diagnosticar e possibilitar ações mais eficientes
aos processos organizacionais (ANJARD, 1996, apud ALVARENGA 2013).
A escolha do mapeamento como ferramenta de melhoria está baseada em seus conceitos e
técnicas que se aplicadas de forma correta, possibilita documentar todos os elementos
pertencentes a um processamento. Logo, contribui para detectar atividades que não agregam
valor. (DE MELO, 2011, p. 27)
Diante do exposto, pode- se dizer que o mapeamento dos processos viabiliza e simplifica o
levantamento de parâmetros de funcionamento, avaliando em tempo real o andamento das

tarefas, mensuração dos efeitos, custos, produção, produtividade, etc., tornando mais acessível
a sua administração. Além de reduzir incidentes que possam acarretar em efeitos negativos a
performance da organização.
2.3 Fluxograma
Fluxograma é uma forma de representar graficamente, o seguimento de cada etapa de uma
atividade, a fim de facilitar sua análise. Um fluxograma é um mecanismo visível que permite
aos gestores melhor análise dos processos realizados na organização. Objetivando encontrar
viabilidade de melhoria, aumentando a eficiência dos processos. (PEINADO; GRAEML,
2007).
Segundo Slack (1997) o fluxograma permite o registro de desempenho dos serviços e pontos
de tomada de decisão que ocorrem no fluxo real. Ainda de acordo com o autor a utilização da
técnica fluxograma apresenta algumas vantagens das quais permite verificar como se
conectam e relacionam os elementos de um sistema, mecanizado ou não, facilitando a análise
e o melhor resultado. Assim como também possibilita a localização das deficiências, pela
fácil visualização dos passos, transportes, operações, formulários, etc. Além de proporcionar o
entendimento de qualquer alteração que se proponha nos sistemas existentes pela clara
visualização das modificações introduzidas. O fluxograma de processo descreve a sequência e
classifica as fases operacionais que são executadas antes de outras e quais podem ser feitas em
paralelo. Destacando os diferentes tipos de operação, que são tipicamente designadas por
diferentes símbolos (SCHMENNER, 1999). Cury (2000) destaca a variedade de símbolos
existentes, no entanto afirma que o fluxograma é o mais completo para ser utilizado nas
tomadas de decisões, pois oportuniza os gestores assimilar o fluxo e seguimento de uma
atividade, produto ou documento.
2.4

Melhoria de Processos

A estrutura organizacional viabiliza a realização dos fluxos de trabalho através de sistemas, de
maneira que o produto ou serviço possa chegar ao consumidor. Para que o consumidor
consiga notar o resultado final, faz-se necessário modificar a estrutura a fim de entender a
operação e o modo como esta flui dentro da organização. Este entendimento dos processos é
de suma importância para a mudança planejada, pois nenhuma transformação será colocada
em prática se não houver uma justificativa expressiva para tal, uma vez que a equipe de
projeto não pode mudar aquilo que não compreende (VILLELA, 2000).
A finalidade de se controlar os processos envolve essencialmente o reconhecimento de
elementos críticos em uma atividade, possibilitando identificar pontos de melhoria a fim de
incrementar, além da qualidade do produto, os custos econômicos e a competitividade
empresarial (AHIRE, 2000, apud ALVARENGA, 2013).
Ao visualizar os processos, explorando seus respectivos fluxos e interações é possível
redesenhar as atividades operativas e gerar satisfação de clientes internos e externos. (KIM E
JANG 2002, apud ALVARENGA 2013).
3

Metodologia

3.1 Área de Estudo
O estudo concentrou-se na empresa Laticínio da Fazendinha Rancho MR, localizada a 18 km
do Município de Tomé-Açu - PA, na Mesorregião Nordeste Paraense, tendo como limites; Ao
Norte - Municípios de Acará e Concórdia do Pará; A Leste - Municípios de São Domingos do
Capim, Aurora do Pará e Ipixuna do Pará; Ao Sul - Município de Ipixuna do Pará; A Oeste Municípios de Tailândia e Acará, distante 200 km da capital do Estado.

Fonte – Googlemaps, 2016.
Figura 1– Mapa de localização do município de Tomé Açu/PA .

Quanto à escolha do local para estudo, justifica-se pelo interesse de desenvolver as pequenas
indústrias do município, tendo em vista compartilhar o conhecimento gerado na universidade
junto ao gestor da empresa.
A empresa foco deste estudo configura-se como uma pequena fábrica familiar de laticínios. O
objetivo do gestor foi fornecer aos clientes um produto regional de qualidade, inserindo-os no
mercado local para venda e, consequentemente, assegurar a sobrevivência do seu próprio
negócio. Atualmente a empresa fornece apenas produtos para o mercado local. Todavia, o
gestor evidenciou ter planos de expansão para o resto do estado.
Como o projeto inicial da empresa era somente a produção de queijo mussarela, seu processo
produtivo era relativamente simples. Atualmente seu portfólio de produtos tem aumentado e a
fábrica dispõe de diversos produtos e sabores, sempre inovando de acordo com a exigência do
consumidor. A matéria-prima é originada da própria fazenda e também de produtores leiteiros
do município.
3.2 Amostragem e técnica de pesquisa
A coleta de dados ocorreu em meados de agosto de 2016 e desenvolveu-se no nível
estratégico da fábrica. Utilizou-se a entrevista com base em uma metodologia qualitativa e
descritiva, onde o proprietário descreveu os processos de vendas e distribuição dos produtos
lácteos no município.
Após a entrevista, os dados coletados foram organizados em forma de tópicos e sub tópicos,
criando-se uma sequência dos processos que são desenvolvidos na empresa. Para melhor
análise e discussões dos resultados utilizou-se o programa Microsoft Word versão 2013, onde
foi possível organizar em forma de fluxograma cada processo realizado e só então
compreender o grau de complexidade das atividades.
4

Resultados e Discussões

Como a logística de distribuição é um ponto crucial para gestão de processos de toda empresa
optou-se por analisar esse processo, a fim de se entender os motivos que levaram a junção
com o processo de vendas e identificar quais melhorias são necessárias para torná-lo mais
eficiente.
No início de suas atividades, os primeiros lotes eram transportados até os clientes pelo próprio
dono da fábrica, o qual realizava o processo de venda e já efetuava a entrega de seu produto.
Com o passar do tempo os produtos da Fazenda MR foram ganhando mercado e
consequentemente houve um aumento nas vendas e na produção.
A empresa tem um vendedor que acompanha a carga, e um motorista. Eles saem três vezes na
semana com a finalidade de realizar a venda e distribuição de seus produtos. Para o
proprietário da empresa essa forma de venda e entrega do produto em conjunto faz com que o

cliente sinta-se mais seguro ao efetuar suas compras, uma vez que as questões problemáticas
da distribuição como entrega na quantidade errada e erro na anotação de pedidos podem ser
eliminadas.
4.1 Etapas do processo
O processo de distribuição começa na expedição, onde os produtos são separados por
categorias e arrumados em caixas de isopor, acrescida de gelo e posteriormente colocadas em
grades. Em seguida inicia o carregamento: os produtos são colocados no transporte,
empilhados e amarrados. O transporte é realizado em um carro de pequeno porte com
carroceria. Então, a carga sai da fazenda MR no Ramal Itabocal, seguindo a 18 quilômetros
por estrada de chão, até chegar na sede do município onde estão os supermercados da região.
No caminho ocorre uma parada em um posto de gasolina para higienizar o carro. O carro é
lavado para chegar em boas condições até o cliente. A rota sempre inicia pelo maior cliente,
ao chegar à sede do município o vendedor e o motorista seguem para o supermercado que
mais compram seus produtos, a fim de que os lotes de produtos no carro sejam vendidos o
quanto antes. Há uma negociação com o cliente. Após a negociação o vendedor vai até o local
no supermercado onde seus produtos são apresentados e organiza-os no expositor.
Depois de ter organizado os produtos nas prateleiras do expositor, o vendedor analisa o
estoque. No melhor cenário, o estoque foi todo vendido, então, o processo finaliza e eles
retornam para a fábrica. Caso contrário o processo continua em supermercados menores com
intuito de vender o restante da carga, seguindo pelos mesmos processos. Ao visitar todos os
seus clientes, realizar as vendas e ainda mantiver um estoque de produtos a ser vendido, o
veículo segue em busca de localizar novos clientes. O vendedor segue agora em busca de
novos clientes, apresenta o produto e negocia. Para que a venda seja concluída o vendedor faz
a medição da temperatura do expositor ou freezer, e analisa se a temperatura está adequada, se
estiver o processo de venda é finalizado, e os produtos são expostos a venda.
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Fonte – Os autores
Figura 2 – Fluxograma do processo de transporte, distribuição e vendas .

4.2- Sugestões para melhoria de processos
Ao analisar o processo em acordo com o objetivo desse estudo, foi feita uma sugestão de
melhoria para o processo de distribuição e transporte. Entende-se que com o crescimento do
negócio e a projeção de alcançar novos mercados, o processo de venda ligado a distribuição e
transporte mostram-se ineficiente, uma vez que reduz o número de vendas e causa morosidade
no processo de distribuição, comprometendo a qualidade do produto que aguarda no
transporte até que seja negociado.
Processo Original

Sugestão de Melhorias

Expedição, separação e organização de produtos no
isopor, quantidade estimada.

Expedição de acordo com os pedidos de clientes,
quantidade certa.

Negociação do vendedor com o comprador.

Antecipação dos pedidos

Iniciar novas negociações.

Criar carteira de clientes e pedidos.

Fonte – Os Autores
Tabela 1 – Tabela de comparação do processo que é utilizado pela fábrica e o processo sugerido com melhorias.

A sugestão é separar a venda e transformar a distribuição e transporte em um processo mais
rápido e ágil, visando fazer todas as entregas em um dia, diminuindo consideravelmente o
tempo do processo. A mudança proposta é de criar um processo somente para as vendas, onde
o vendedor poderá dispor de uma carteira de pedidos antecipadamente, e também poderá
realizar a prospecção de clientes. Esse processo estará contribuindo como uma ferramenta de
gestão ao administrador, pois através da estimativa de pedidos poderá programar a quantidade
produzida e assim amenizar as perdas e riscos de danificar o produto. Além de aumentar sua
capacidade para alcançar novos clientes.

Fonte – Os autores
Figura 3 – Fluxograma do processo de transporte, distribuição e vendas. Sugestão de melhorias

O processo de venda compreenderia o deslocamento do vendedor até o supermercado, a
negociação e a venda dos produtos. Repetindo esse processo por todos os clientes.
Conforme o desempenho do vendedor, o gestor pode implementar metas de vendas,
comissões e benefícios na conquista de novos clientes, permitindo que a estrutura da empresa
esteja organizada para competir com as grandes indústrias de laticínios.
5

Considerações Finais

Este trabalho possibilitou uma análise do processo de vendas e distribuição de uma pequena
indústria de laticínios através de seu mapeamento. A construção de um fluxograma
evidenciou as falhas do processo, que por sua vez, foi redesenhado para ganhar rapidez e
eficiência.
Constatou- se que o processo de distribuição e transporte é uma área que se não for planejada
e executada com exatidão pode ocasionar uma disfunção dentro da empresa. São elas:
processo demorado, custos elevados, atrasos na entrega, insatisfação do cliente e pode afetar
até a qualidade do produto.

Este trabalho mostrou-se relevante para a empresa estudada, e serve como referência para
outras empresas que tenha o mesmo perfil ou para outros estudos. Espera-se que a empresa
implante as sugestões ou adapte-as para que sirvam de instrumento de reforma estrutural da
organização.
De acordo com os resultados, a maior falha do processo é a simultaneidade das vendas com a
distribuição, na qual identificou-se como solução realizar a separação dos processos. A
sugestão mostra-se como uma oportunidade para que a empresa possa implantar um modelo
de planejamento estratégico e uma organização mais estruturada, viabilizando a criação de um
sistema de vendas. Para otimizar o processo, a empresa também pode adquirir um software de
vendas que faça a integralização das vendas ao estoque. Dessa forma, o processo de
distribuição também pode ganhar mais agilidade, fazendo com que as entregas sejam mais
rápidas, e que a empresa tenha mais estrutura para expandir seus negócios.
Para mais sugestões neste processo é fundamental que a empresa esteja aberta a mudanças e
que tenha a consciência do seu grande potencial. A organização já tem uma estrutura de
produção adequada para expandir, porém precisa alinhar essa capacidade com os
departamentos de vendas, distribuição e marketing da empresa.
Aos trabalhos futuros recomenda-se que os demais processos da empresa sejam mapeados e
analisados e a partir desses estudos sejam acrescidas mais melhorias contribuindo para o
crescimento e desenvolvimento organizacional.
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