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 RESUMO
            Este trabalho demonstra o processo de desenvolvimento de um sistema de informação, levando 
em consideração a modelagem do ambiente e todos os fatores e processos peculiares a atividade de 
industrialização de carnes no Brasil. São apresentados exemplos práticos, de como fluem as informações 
nos setores de industrialização, compra e venda de animais, estocagem de matéria prima e estocagem de 
produtos para vendas, um estudo de caso e um exemplo de um sistema existente no mercado. Neste 
contexto são apresentadas as principais ferramentas de desenvolvimento de aplicações, banco de dados e 
documentações para usuário , existentes atualmente no mercado e as principais características destas 
ferramentas para um sistema de gestão e automação da indústria de carne no Brasil.
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1.    Introdução
            O ramo de atividades da industrialização de  carne no Brasil vem sofrendo um enorme avanço 
com a globalização da produção. De acordo com o presidente da Associação da Indústria e Exportadora 
de Carne Suína o setor pode atingir até o fim do ano de 2000 a meta de exportação de 20 mil toneladas 
apenas para o mercado russo, sendo que os principais importadores de carne do Brasil são a Argentina e 
Hong Kong. De janeiro a agosto de 2000, exportou-se 31.6 mil toneladas para Hong Kong, cerca de 32% 
a mais sobre o mesmo período do ano de 1999,  para a Argentina os números mostram-se com um 
desempenho menor, mas significativo na opinião do presidente da Associação da Industria e Exportadora 
de Carne. Nos oito primeiros meses do ano 2000, os empresários brasileiros colocaram no mercado 
argentino 23 mil toneladas, ou 16% a mais do que em igual período do ano passado. Mas para atingir o 
mercado globalizado se torna necessário, oferecer um produto de alta qualidade neste ponto torna-se 
fundamental conhecer afundo os processos para informatizá-los obtendo assim maior qualidade, controle 
e produtividade. 

          Este trabalho visa descrever este processo de beneficiamento  e detalhar todas as etapas para estes 
sistemas de informações, no controle de pesagens, etiquetamento e produção em geral, com os mais 
modernos conceitos de programação orientada a objetos e uma análise estruturada detalhada de todo o 
processo.

 

1.1.    Estrutura do Trabalho
            No decorrer deste trabalho, estará sendo apresentado todos os detalhes do ambiente de gestão de 
indústria e automação de frigoríficos. 

           No capítulo II será abordado o processo de beneficiamento de carne para  consumo humano.

            No capítulo III serão abordados as ferramentas utilizadas para construção de um sistema de 
informações para frigoríficos.

            No capítulo IV serão apresentadas as principais características dos sistemas de informações para 
frigoríficos.

            No capítulo V será exemplificado um sistema de informações para frigoríficos.
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2.    Modelagem do Ambiente.
            O sistema de informação deve compreender e abranger todo o ambiente em estudo.

            Este sistema tem como entrada de informações o processo de compra de animais que envolve a 
negociação com o produtor rural,  a logística de transporte da propriedade rural para a indústria, a 
alocação dos animais no frigorífico em lotes para abate e o horário em que o produtor deve comparecer 
para assistir o abate.

            Outro ponto de  entrada de informações no sistema é o processo de compra de produtos, que 
envolve a negociação com fornecedores, o recebimento destes produtos, a alocação dos produtos nas 
câmaras de congelamento e ou resfriamento, neste processo o frigorífico compra de terceiros produtos 
semi-beneficiados para beneficiar ou mesmo produtos beneficiados para revender conforme podemos 
visualizar na Fig. 2.1 :

 

 

 

 

 

Fig. 2.1 – Fluxo de compra de produtos.

            O beneficiamento da carne tem seu início no abate dos animais, que envolve desde o sacrifício dos 
animais até sua transformação em matéria prima, produtos e subprodutos.

            Os produtos que saem do abate são resfriados depois embalados, congelados e vendidos.

            Os subprodutos são processados na graxaria, transformados em sebo e depois vendidos.

            A matéria prima que sai do abate é resfriada e pode ser vendida ou processada no frigorífico, de 
acordo com a necessidade do sistema comercial do frigorífico.
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            O fluxo destas informações são demonstrados na  Fig. 2.2.:

 

 

 

 

 

Fig. 2.2 – Fluxo do abate.

 

            Nos frigoríficos o peso da matéria prima antes e depois de sair da câmara de resfriados é aferido, 
pois este peso sofre uma quebra, que deve ser controlada afim de agregar o preço desta perda de peso ou 
quebra de câmara aos custos operacionais do frigorífico.

            Há casos em que a matéria prima que sai do abate necessita de um pré-processamento que irá 
transformar a carcaça em três partes para facilitar seu processamento, este processo tem o nome de 
quarteio da carcaça.

            O fluxo destas informações são demonstrados na Fig. 2.3:

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3 – Fluxo de quebra de câmara e quarteio.

 

            O processamento de matéria prima no frigorífico ocorre na desossa, nesse processo a matéria 
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prima é transformada em  vários produtos beneficiados para venda, existem diversas formas de se 
processar a matéria prima. Estas formas são chamadas de cortes.

            Há casos em que ocorre o processamento parcial da matéria prima. Neste caso saem da desossa 
matéria prima parcialmente beneficiada que pode ser vendida ou processadas novamente, e também saem 
produtos beneficiados.

            O fluxo destas informações são demonstrados no Diagrama de Fluxo de dados da Fig. 2.4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4 – Fluxo da 
desossa.

 

2.1.    Exemplo do Fluxo das Informações do Sistema
            Nos frigoríficos brasileiros são beneficiadas carnes para abastecer o mercado nacional e 
estrangeiro, como grande parte das exportações para países Asiáticos. O volume de compra de animais 
diário de um frigorífico de pequeno porte varia entre 300 a 400, já um de médio a grande porte compra 
entre 500 a 600 e os maiores do país compram entre 800 a 11000 animais por dia dependendo do período 
anual.

            Toma-se como referência o fluxo de informações de um frigorífico de médio porte, onde são 
cadastradas por dia 23 pedidos de compra de animais, que chegam ao frigorífico durante todo o dia. O 
recebimento de animais é uma atividade que exige 24 horas por dia.

            Na chegada dos animais no frigorífico é realizada a pesagem do lote e comparada com a pesagem 
realizada na propriedade rural. Os animais na maioria das vezes chegam debilitados ao frigorífico e 
necessitam de cuidados, até o momento de abate eles ficam alocados nos currais do frigorífico onde serão 
tratados.

            A atividade de abate tem início todos os dias por volta das 04:00hs ,sendo que a programação para 
o abate é feita no dia anterior especificando entre outras informações qual lote deverá ser abatido, em 
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quais currais estarão alocados os animais, a forma que eles serão abatidos e o proprietário do lote que 
pode ou não acompanhar o abate.

            Nos frigoríficos de médio porte o abate é realizado com o atordoamento do animal utilizando uma 
pistola pneumática (ar comprimido) e logo após o atordoamento é realizada a sangria. Outra forma de se 
abater o animal, para os casos de exportação para países do Oriente Médio, por questões religiosas, é o 
degolamento com espada, neste caso o animal deve ser sacrificado vivo com espada específica da 
religião. 

            Após o sacrifício, os animais são suspensos em trilhos para serem processados, sendo retirado dos 
animais neste momento os subprodutos que irão para graxaria, como por exemplo o sangue, os olhos as 
cascas da pata, entre outros. São separados também os órgãos,  que são comercializados como miúdos dos 
animais, e finalmente o animal é serrado ao meio verticalmente, ficando suspenso pelas patas traseiras, 
este conjunto do animal tem o nome de carcaça, e é sobre ela que será aferido o peso do animal para 
acerto com o produtor rural.

            Após a pesagem das carcaças elas são levadas para as câmaras de resfriamento para poderem ser 
processadas na desossa ou vendidas.

            As carcaças que tem como destino a venda devem antes passar por uma transformação onde a 
carcaça será transformada em um produto de venda. Depois da transformação as carcaças são 
encaminhadas as câmaras de expedição.

            As carcaças que tem como destino  o processamento entram nas câmaras de desossa para serem 
transformadas em diversos produtos que chamamos de cortes.

            Os produtos que saem das câmaras de desossa vão para as câmaras de congelamento ou para a 
expedição para serem vendidos.

            Na expedição é impresso um mapa de separação para retirada dos produtos das câmaras levando 
em conta diversos fatores tais como retirar os produtos com maior data de validade, retirar conteiners 
fechados de um determinado produto, retirar uma determinada quantidade de produtos ou quantidade de 
quilos de um produto.

            Após a expedição o processo encerra-se. Em condições anormais podem acontecer devoluções de 
produtos ou resgate de cargas por falta de pagamento de clientes, nestes casos a mercadoria ao retornar ao 
frigorífico é identificada e disponibilizada ao controle de qualidade do frigorífico. Se os produtos ainda 
mantiverem o grau de qualidade exigido pelo frigorífico o produto retorna ao estoque podendo ser 
expedido novamente. 

2.2.    Conclusão 
            A modelagem do ambiente de um sistema de informação para frigorifico é complexa e peculiar a 
cada sistema, foram apresentadas as características básicas deste ambiente e o estudo dos principais 
fluxos de informações e processos, que são comuns aos frigoríficos brasileiros e facilitam na modelagem 
do sistema.

            O sistema tem como entrada de informações, o processo de compra de animais que envolve a 
negociação com o produtor rural, a logística de transporte da propriedade rural para a indústria, a 
alocação dos animais em lotes para o abate, e o horário em que o produtor deve comparecer para assistir o 
abate. E ainda tem como entrada no sistema de informações, o processo de compra de produtos, que 
envolve a negociação  com fornecedores, o recebimento destes produtos e a alocação dos produtos nas 
câmaras de congelamento. Quase todos os frigoríficos do Brasil são beneficiados de carne para abastecer 
o mercado nacional e estrangeiro, como sendo grande parte das exportações para países Asiáticos. O 
beneficiamento da carne tem seu início no abate dos animais, que envolve desde o sacrifício destes até 



sua transformação em matéria prima, produtos e subprodutos. 

 



 

 

 

3.    Ferramentas Utilizadas para Construção de 
Sistemas

3.1.      Introdução
            Um sistema de informações para frigoríficos, pode ser constituído utilizando-se várias 
ferramentas, a critério do desenvolvedor ou da equipe de desenvolvimento. Ao se escolher estas 
ferramentas deve-se ater a algumas características como performance, adaptabilidade, interface e 
peculiaridades das ferramentas. A seguir serão apresentadas as principais características das ferramentas 
mais utilizadas para informatizar um sistema de gestão e automação da industria. 

3.2.    Banco de Dados
            Devido ao considerável volume de informações que serão armazenadas e manipuladas diariamente 
pelo sistema deve-se ter uma preocupação especial com o banco de dados que será utilizado e com a sua 
performance, já que em um sistema cliente servidor, o processo que exigir um processamento mais 
pesado será desviado para servidor de banco de dados, pois fornecerão resultados mais precisos e mais 
rápidos do que se o processamento fosse realizado nas máquinas cliente, além de também fornecer um 
controle de acesso aos usuários do sistema com relação as informações que devem ou não ser 
manipuladas.

            Para estes tipo de sistemas  onde o volume de informações é grande e a manipulação dos dados é 
intensa, é aconselhável se instalar um servidor dedicado de bancos de dados, e separar as informações que 
se relacionem entre si em bancos de dados separados, assim o servidor de banco de dados conterá vários 
bancos de dados, e se por algum motivo um banco de dados do servidor for corrompido ou tiver 
problemas inesperadamente os sistemas que não acessarem o banco de dados com problemas continuarão 
funcionando perfeitamente, até que o banco com problemas possa ser restaurado. Para estas restaurações 
de bancos de dados são realizados cópias de segurança dos bancos de dados, a freqüência e os intervalos 
entre uma cópia de segurança e outra é definido pelo cliente, quanto maior o número de cópias de 
segurança tiradas maior a segurança de que os dados não serão perdidos, mas também aumenta o 
processamento realizado pelo servidor de banco de dados deixando assim os sistemas que o acessarem no 
momento da copia de segurança mais lentos, recomenda-se tirar cópias de segurança dos bancos em 
horários de menor concorrência de acesso tais como de madrugada ou no horário do almoço.

            Existem vários de servidores de banco de dados disponíveis no mercado. Os melhores no 
gerenciamento deste volume de informação são os servidores SQL Server, o Oracle e o Sybase. A 
linguagem de programação destes três servidores é muito semelhante, mas cada uma tem suas 
particularidades.

3.3.    Aplicações
            As aplicações fazem a interface entre o usuário e as informações armazenadas nos bancos de 
dados, e realizam processamentos sobre estas informações. Elas também podem disparar processamentos 



anexados ao banco de dados através de procedures e trigges, com isso diminuindo o volume de 
processamento na máquina cliente Elas também devem acessar a uma imensa gama de periféricos, tais 
como impressoras, etiquetadoras, balanças, coletores de dados,  onde estarão recebendo e/ou enviando 
dados, por este motivo a ferramenta utilizada para construção deste tipo de aplicação deve ser uma 
ferramenta que seja fácil de se comunicar com estes periféricos, e que tenha um bom desempenho no 
processamento dos dados. As ferramentas dominantes neste mercado são o Delphi, o Power Builder e o 
Visual Basic.

            A ferramenta Delphi possui uma grande variedade de componentes adicionais, que facilitam o 
acesso aos periféricos e auxiliam no processamento dos dados, já as ferramentas Power Builder e Visual 
Basic acessam os periféricos através de bibliotecas dinâmicas o que muitas vezes dificulta esta 
comunicação, por não serem códigos nativos da linguagem.

            Em um sistema de informações complexo, é aconselhável modularizar as tarefas que se interligam 
em um aplicativo, desta forma se pode-se além disponibilizar somente as aplicações necessárias aos 
usuários e, também, garantir que uma aplicação funcione sem a necessidade de outra. Assim se ocorrem 
algum problema com uma aplicação, as outras estarão funcionando perfeitamente, evitando que toda a 
empresa fique parada ao se ter problemas em uma aplicação.

3.4.    Documentação de Suporte ao Usuário
            A documentação do sistema deve explicar de maneira clara e precisa o funcionamento do sistema, 
os fluxos dos processos,  a ergonometria das telas, possíveis problemas encontrados pelos usuários,  
restrições e adaptabilidade do sistema. Quanto melhor a documentação de um sistema melhor a sua 
qualidade e maior a satisfação dos usuários ou clientes.

            Existem diversas ferramentas para documentação do sistema, que além de confeccionarem os 
manuais também fazem os arquivos de Ajuda que anexado ao sistema facilita ao usuário obter uma 
explicação sobre um determinado ponto do sistema.

3.5.    Conclusão
            As ferramentas utilizadas para construção de sistemas, para gestão e automação da indústria, 
evoluíram bastante com o advento da programação visual e implementação dos conceitos de orientação a 
objetos. As ferramentas de quinta geração se mostram preparadas para informatizar estes ambientes. 



 

 

 

 

4.    Características de Sistemas para Frigorífico

4.1.    Introdução
            Um sistema de informações para frigoríficos, pode possuir várias modularizações, a critério do 
desenvolvedor ou da equipe de desenvolvimento. Na prática essas modularizações podem ter diversas 
finalidades em um ambiente. No sistema, estas modularizações seguem um fluxo, no exemplo abaixo 
serão abordados as principais modularizações, aplicações, em seus ambientes e um breve resumo de seus 
fluxos.   

4.2.    Exemplo Prático
            Podemos dividir os Sistema em módulos bem distintos como:

•        Módulo Compras

            A modularização ou aplicação de compras  tem por principal finalidade permitir a gestão das áreas 
de compras garantindo agilidade e proporcionando eficácia no cumprimento das políticas comerciais 
junto aos fornecedores para o Frigorífico. Neste ambiente, o sistema permitirá o controle das compras do 
Frigorífico. O conceito principal do sistema,  baseia-se na geração da Ordem de Compra por filial, 
contendo todos os detalhes da negociação junto ao fornecedor (preço, condição de pagamento, tributação, 
solicitações atendidas, etc).

            O Fluxo de informações de compras obedecerá basicamente a 2 regras conforme o tipo de compra 
efetuado, o fluxo de itens não inventariáveis que consiste na Geração da Ordem de Compra, Fechamento 
da Ordem de Compra (Exemplo : Matéria Prima, Fretes terrestres) e fluxo itens inventariáveis que 
consiste na Solicitação de Compra, Aprovação da Solicitação, Cotação, Aprovação da Cotação, Geração 
da Ordem de Compras e Fechamento  da Ordem de Compra (Exemplo: Materiais de Almoxarifado, 
Produtos Químicos, Fazenda ).

            A solicitação de compras será gerada a partir do cadastramento direto do usuário ou então por  
reposição automática do estoque. Em qualquer momento o solicitante poderá ver o estágio de sua 
requisição. A solicitação poderá ser cancelada quando não ocorrer a emissão da ordem de compra. Nesta 
situação, o solicitante deverá contatar o comprador para as devidas providências.

            O fluxo de aprovação consiste em controlar de forma parametrizada o fluxo de aprovação dos 
documentos (solicitação, cotação e a ordem de compra).

            A cotação do produto poderá envolver mais de uma ordem de compra dentro da mesma filial. A 
cotação deverá conter no mínimo 3 fornecedores. 

            Existem diversos tipos de compras, as principais são a compra de Matéria Prima, Produtos 



Químicos, Almoxarifado, Serviços de terceiros, Administrativo, Fazenda, Fretes terrestres e marítimos, 
Administração de Vendas (Exportação, Importação, Feiras e Eventos), Financeiro e Contábil ( Impostos, 
Seguros, Leasing e Recursos financeiros), Investimentos, Outros (Viagens, Assessoria, Representação).

            A ordem de Compra será o documento de controle da organização, a mesma poderá ser 
encaminhada para o fornecedor, podendo inclusive ser impressa na Nota Fiscal, facilitando o processo de 
recebimento. 

•        Almoxarifado

            A modularização ou aplicação de almoxarifado tem como finalidade garantir o suprimento 
adequado no que se refere ao volume, qualidade e prazo as áreas usuárias. Esta modularização estará 
vinculada a apenas uma filial, mas as filiais poderão possuir mais de um almoxarifado, visando a 
segmentação de cada tipo de atividade ou natureza dos produtos (produtos químicos, restaurante, 
manutenção).

            A retirada de materiais do almoxarifado só será permitida mediante a geração da requisição de 
materiais. Com base na requisição o almoxarifado definirá um prazo máximo de atendimento para a 
mesma, permitindo definir as prioridades de atendimento. O usuário informará as quantidades dos itens , 
datas previstas de consumo e o centro de custo solicitante. A prioridade de atendimento será informada 
pelo almoxarifado mediante a urgência do produto de cada requisição. A requisição só poderá ser 
cancelada no caso da ordem de compra ainda não ter sido fechada.

            O sistema prevê um ponto crítico de estoque, proporcionando a geração automática da solicitação 
de compras quando este for atingido. O limite poderá ser informado pelo usuário ou então calculado pela 
média de um determinado período conforme necessidade.

            Esta modularização segue o seguinte fluxo Cadastramento da requisição, Aprovação, Entrega do 
produto e Geração da Ordem de Compra.

•        Recebimento 

            A principal finalidade desta modularização é garantir com eficiência e segurança o controle de 
recebimento dos produtos conforme as negociações realizadas com os fornecedores, o recebimento estará 
vinculado a apenas uma filial. O sistema contempla qualquer recebimento de produtos(matéria-prima, 
produtos químicos, outros).

            No momento do recebimento do produto,  ocorre a entrada da nota fiscal de compra , que por sua 
vez gera  eventos para a contabilidade, contas a pagar, baixa do pedido de compra.

            Quando ocorrer uma divergência da nota fiscal com o recebido, haverá um registro desta 
ocorrência, para ser corrigido no momento de entrada da próxima nota do fornecedor.

            Juntamente com a nota fiscal de compra, há entrada de uma guia de recebimento, que é a entrada 
física  do produto. Pode ocorrer uma pré-classificação do produto, e então gera-se um estoque.

            Os produtos poderão ser armazenados ou destinados a produção ou venda. No caso da 
armazenagem, eles poderão ser endereçados.

•        Produção

            Esta modularização tem como finalidade planejar a produção, controlar estoque de produção dos 
diversos produtos, controlar e otimizar as formulações por processo, controlar consumos de produtos 



químicos e diversos utilizados nas formulações das tarefas, controlar as etapas para  processamento do 
couro endereçamento na armazenagem dos produtos, acompanhamento dos indicadores de desempenho 
de produção (previsto X real) por período determinado, por fornecedor ou por classificações do couro, 
custos por processo de produção, e por produto.

            Conceitos das principais entidades do planejamento e controle da produção podem ser vistos na 
Fig.4.2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2.1 – 
Composição da Ordem 

de Produção.

 

Ø      Ordem de produção

            Representa a intenção de produzir e o produzido de um determinado programa de trabalho para a 
produção.

            Concatena de forma seqüencial, as tarefas que deverão ser executadas para se obter um 
determinado produto ou lista de produtos.

            Define também as quantidades dos produtos a serem obtidos e as datas 
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previstas para início e término das tarefas.

 

Ø      Tarefa

            Unidade de controle das atividades de produção. Organiza as intenções da Ordem de produção.

            Além do centro de custo em que é executada, a tarefa possui uma formulação e um conjunto de 
procedimentos.

Ø      Formulação

            Representa a lista dos itens (artigos) a serem obtidos e consumidos durante a execução de uma 
tarefa.

            Uma formulação específica, ligada a uma tarefa específica, registra os consumos esperados 
(padrão) de matéria-prima, produtos químicos e insumos, para uma determinada quantidade (batch) de 
artigos esperados.

Ø      Procedimentos 

            Demonstra em forma de textos estruturados ou de figuras, de que forma deve ser executada a 
formulação. Um determinado procedimento esta associado a apenas uma tarefa.

Ø      Lote

            Conjunto de peças de couro classificadas como sendo o mesmo artigo, em cada estágio de 
produção.

 

 

 

 

Geração de ordens de produção: 
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Fig. 4.2.2 – Fluxo do abate.

 

            Cadastrar as ordens para um determinado período ( dia/semana /mês)  através da escolha de uma 
das ordens de produção padrão anteriormente cadastrada e informando as datas de previsão de início e 
término, e as quantidades intencionadas.

            A movimentação dos estoques se dará após o encerramento da ordem de produção. O que vale 
dizer, somente após o término da última tarefa da ordem de produção.

            Desta forma, a ordem de produção do Wet-Blue não deverá concatenar as tarefas de semi-
acabados, uma vez que seu estoque sofrerá concorrência entre a demanda comercial e produção.

            Quando a produção total do Wet-Blue de uma ordem de produção for previamente destinada a 
produção  de semi-acabados ou acabados, então a mesma ordem de produção poderá dar continuidade ao 
processo, uma vez que a área de vendas não deva ter este estoque disponível.

            A Produção de semi-acabados pode ser programada de 2 formas :

•        Como continuidade de tarefas concatenadas à ordem de produção para produção de Wet-
Blue .

•        Partindo do estoque de Wet-Blue, gerar uma ordem de produção só com as tarefas de semi-
acabado.

            A produção de acabados pode se dar de 3 formas :

•        Como continuidade de tarefas concatenadas à ordem de produção para produção de Wet-
Blue, antecedidas pelas tarefas de semi-acabados (ordem de produção completa, desde couro 
verde até acabado ).

•        Como continuidade de tarefas concatenadas à ordem de produção para produção do semi-
acabado ( desde o Wet-Blue até o Acabado ).

•        Partindo do estoque de semi-acabados, gerar uma ordem de produção só com tarefas de 



acabado.

            Podemos detalhar estes processos em:

v     Gerar plano de produção:

            Organizar as tarefas das ordens de produção geradas para um determinado período, por centro de 
custo, tarefas e máquinas de forma a orientar os encarregados da produção.

v     Gerar Plano de consumo de materiais:

            Projetar o consumo das matérias-primas, produtos químicos e insumos envolvidos no conjunto de 
ordens de produção programadas, usando para tal as formulações padrão de cada tarefa, fornecendo 
subsídio para um bom planejamento das compras e geração de requisição automática.

v     Registro dos consumos e da produção realizada:

            Coletar a partir dos pontos de controle dos dados reais de consumo das matérias-primas, produtos 
químicos e insumos das tarefas realizadas.

            Movimentar os estoques dos itens consumidos, levando-os ao controle de produtos em elaboração 
da ordem de produção, registrando as quantidades consumidas e o custo médio do estoque.

            Registrar os consumos quantitativos do centro de custo (hora/homem, hora máquina, etc ).

            Movimentar os estoques dos itens(artigos) produzidos pela ordem de produção, transformando-os 
do estoque de “produtos em elaboração” para o estoque de Wet-Blue, semi-acabado ou acabados, 
conforme os produtos gerados.

            Calcular o custo “direto e variável” dos artigos produzidos( matéria-prima, produtos químicos, 
insumos, embalagem ) a partir do custo médio do estoque dos itens consumidos.

 

v     Orientação e controle de endereçamento dos produtos:

            É a alocação dos produtos em determinados endereços, facilitando a sua localização na montagem 
de carga. Após a elaboração de produtos finais, ou recebimentos de produtos ou transferências, 
automaticamente verificará qual o próximo endereço disponível, e cadastrando o produto, peso e data de 
produção, onde:

Ø      Empresa : identifica qual empresa está sendo utilizada para armazenagem 
do produto.

Ø      Local de armazenagem : identifica em qual fábrica está sendo utilizada 
para armazenagem do produto.

Ø      Módulo : identifica em qual galpão ou setor será utilizado para 
armazenagem do produto.

Ø      Rua : identifica em qual fila será utilizado para armazenagem do produto.

Ø      Prédio : identifica em qual pilha será utilizada para armazenagem do 
produto.

Ø      Apartamento : identifica em qual posição na pilha ele ocupa.



            Os cadastros principais para esta modularização são o cadastro de tipos de artigos do couro, 
produtos químicos e diversos, tipos de classificações do couro, máquinas(Fulões, Secadora, etc…), tarefas 
da produção, procedimentos das tarefas, formulações, endereços de armazenagem, lista de composição de 
produtos, tipo de defeitos e ordens de produção padrão.

•        Comercial

            A principal finalidade desta modularização é permitir o controle das políticas comerciais 
(margem, descontos, comissões) e garantir o suprimento ao cliente. O sistema de Vendas atenderá a 
demanda do mercado interno e externo, devendo estar preparado a transmissão do pedido para qualquer 
uma das filiais.

            Todo cliente estará vinculado a um único representante, a este somatório de clientes do 
representante será designado de Giro de Vendas. Um representante só poderá passar pedidos de seus 
clientes, evitando desta maneira conflitos de vendas no campo.

            Todo representante estará vinculado a único Gerente Comercial, entretanto os pedidos poderão ser 
fechados por qualquer dos Gerentes Comerciais. No momento da geração do pedido, quando for 
informado o representante o sistema selecionará seu próprio Gerente Comercial, mas possibilitará a 
modificação do mesmo.

            O pedido será o documento interno de controle das vendas. Neste conterá as informações do 
cliente,  local de entrega, condições de pagamento, representante, vendedor (Gerente Comercial), 
Modalidade de venda (CIF, FOB, etc),  previsão de entrega, descontos, tributação de ICMS e IPI, artigo, 
quantidade e descrição do artigo pelo cliente. O pedido de vendas estará vinculado uma única filial, 
devido as condições tributárias, custeio que variam para cada uma das filiais, porém, como o banco estará 
centralizado o  próprio vendedor poderá efetuar pedido para outra filial (quebra do pedido). Qualquer  
alteração da  previsão de atendimento será registrada.

            A disponibilidade dinâmica será a ferramenta de apoio ao vendedor para controlar o atendimento 
do pedido. O mecanismo de cálculo baseia-se no Wet Blue, ou seja todo Pedido de Venda de acabados, 
semi-acabados serão convertidos para consumo de Blue e ainda adicionado das compras e produção do 
mesmo. Com esta ferramenta, o Gerente Comercial poderá observar os pontos críticos para atendimento 
do pedido e posterior negociação junto ao cliente. 

            Com o processo de formação de preços o sistema sinalizará no ato da venda a margem do produto 
para a empresa, permitindo a área comercial a gestão das ações mercadológicas. Ressalta-se que todo 
contexto da negociação da venda estará armazenada no banco de dados para apuração do resultado. A 
formação de preços será calculada por artigo a partir dos custos do produto, índice de valorização, 
produtos químicos, gastos gerais de fabricação, mão de obra, impostos (ICMS, PIS, FINSOCIAL, IPI), 
comissão, fretes, despesas alfandegárias e financeiro. O preço de venda do artigo será definido pelo 
Comercial, apurado a partir das pesquisas de mercado.

•        Logística

            A principal finalidade desta modularização é viabilizar a gestão de toda movimentação e 
distribuição dos produtos até os clientes, pontos e transferências de produtos entre as diversas plantas, 
garantindo uma linha de suprimentos estável, tanto aos clientes externos quanto aos internos.

            A montagem das cargas e os romaneios de embarque e desembarque serão elaborados a partir da 
disponibilidade em tempo real da situação dos estoques, pedidos de venda e planos de produção, de todas 
as unidades, em um único local (matriz).

            Com base na carteira de pedidos o sistema identificará o tipo de venda, a logística fará a 



apropriação do frete. No caso de contratação de frete, o sistema requisitará a área de Compras a devida 
negociação junto a transportadora. Concluída a transação de compras, a logística escalará o Veículo, 
Motorista e a respectiva Ordem de Compra no Romaneio.

            De posse do documento fiscal (Conhecimento de frete, ou RPA, ou Nota Fiscal ) o recebimento 
fará a consolidação com a respectiva ordem de compra, caso ocorra qualquer divergência deverá contatar 
o comprador de transportes para as devidas providências junto a transportadora.

            Através da previsão de atendimento dos pedidos consolidada com a Produção dos artigos, será 
gerado a relação dos pedidos que deverão ser montados. Ressalta-se a interface direta deste procedimento 
ao planejamento do frete, conforme especificado acima. Será disponibilizado a logística o relatório de 
disponibilidade dinâmica que permitirá a gestão. 

            Com a relação dos itens dos pedidos a serem montados o usuário responsável pela Montagem de 
Carga, apropria os lotes que vão compor o atendimento do mesmo, observando alguns critérios, tais como 
a data de fabricação, especificação, etc.

            Através da associação do Lote ao atendimento do pedido realizada no procedimento acima, o 
sistema gera o Mapa de Separação com base no endereço do lote garantindo na montagem de carga. Após 
a retirada Lote do Local o separador deverá dar a baixa no endereço, tornando-o como disponível.

•        Faturamento

            A principal finalidade desta modularização é possibilitar a empresa emitir a documentação legal 
para a execução de suas vendas, seja para o mercado nacional ou internacional, integrando a área de 
faturamento com as demais áreas da empresa (comercial, financeiro, contabilidade, livro fiscal e logística) 
por meio de informações estruturadas. 

            A emissão das notas fiscais para os processos de venda se dará obedecendo o seguinte fluxo:

- Entrada do pedido do cliente pelo sistema comercial;

- Aprovação do pedido pelo financeiro;

- Montagem da carga ( emissão do romaneio );

- Faturamento: emissão da nota fiscal e geração das duplicatas (mercado interno)  ou das faturas 
invoice (mercado externo).

            As notas fiscais para os processos não usuais das vendas de produtos como: transferência de 
ICMS, variação cambial entre outros, estarão dispensados das três fases iniciais do fluxo acima. 

            O processo de emissão das notas fiscais, desencadeará automaticamente mais duas ações:

- Lançamentos contábeis necessários;

- Lançamentos de contas a receber.

            O sistema proverá o preenchimento das faturas de exportação, na medida que o usuário obtiver as 
informações necessárias dos documentos de exportação. Consultas serão disponibilizadas aos usuários, no 
intuito de facilitar a obtenção de informações sobre as faturas.

            Será disponibilizado ao usuário o cadastro fiscal para efeito de cálculos na nota. Este cadastro, tem 
a finalidade de manter informações como alíquotas de tributos por região, natureza de operação e 
mensagens da nota, tornando o ato de emissão da nota fiscal mais simplificada para o faturista.



            O sistema também permitirá a entrada de notas fiscais emitidas manualmente, devido a naturezas 
de operação não previstas ou quedas de energia.

•        Crédito e Cadastro

            A principal finalidade desta modularização é prover a empresa com informações necessárias para 
a análise e aprovação dos pedidos de venda. 

            O sistema disponibilizará, ao usuário do financeiro, a visualização dos pedidos de venda, 
originados no comercial, a serem aprovados. A aprovação/reprovação do pedido se dará com o registro do 
código do aprovador, data/hora e observações do usuário. 

            Disponibilização de dados como limite de crédito incorrido e comprometido, no intuito de se 
estabelecer a aprovação automática de pedidos e a adoção da política de crédito rotativo.

4.3.    Estudos de Caso    
            Muitos frigoríficos tem dificuldades em manter a integridade de seus estoques por pura confusão 
no momento de se cadastrar os produtos, pois neste momento deve-se estar atento a alguns detalhes como 
a presença de embalagem conciliada ao produto ou não, isto pode ser corrigido com um simples estudo 
dos processos ocorridos no frigorífico como podemos ver no diagrama de fluxos  da figura Fig 4.3, e nos 
comentários explicativos que o sucedem:
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Fig. 4.3 – Fluxo do sistema.

 

•        Processo 1,  Compra de Animais para Abate.

            Neste ponto do processo é cadastrada uma ordem de produção de abate, por exemplo no abate de 
quatro registros entra carcaça e sai traseiro, dianteiro e ponta de agulha.

            Neste ponto devem estar sendo processados itens sem embalagem, senão ocorrerá um acréscimo 
na movimentação do item com a embalagem e ao se processar o item na desossa haverá um decréscimo 
no item sem a embalagem. Note que o produto é o mesmo mas as movimentações dele estão sendo 
lançadas para ele com a embalagem e sem a embalagem.

•        Processo 2,  Compra de Carne com Osso para Venda

            Neste ponto do processo é cadastrada uma ordem de produção de embalagem de carne com osso 
para que o sistema possa baixar a quantidade de itens sem embalagem do estoque e acrescentar a 
quantidade de itens com a embalagem.

            Nesta ordem de produção entra um produto sem embalagem e sai o mesmo produto com a 
embalagem.

•        Processo 3,  Compra de Carne com Osso para Venda

            Neste ponto do processo os produtos que saíram do ponto de recebimento de carne sem osso, com 
embalagem,  ficam a disposição da expedição, não sendo possível se aplicar nenhum outro processo de 
transformação sobre eles.

•        Processo 4, Compra de Carne com Osso para Desossa

            Neste ponto do processo é cadastrada uma ordem de produção de desossa para as carnes com osso, 



compradas em outras unidades.

            Nesta ordem de produção entra a carne com osso  de outras unidade e saem produtos com 
embalagem, ou sem embalagem. Existe a necessidade de se saírem da desossa sem a embalagem quando 
o produto pode ser reprocessado, ou seja, entrar novamente na desossa, por exemplo, quando sai da 
desossa carne com osso (coxa bola) ela pode ser vendida ou reprocessada na desossa, para este caso é 
necessário que esse produto saia da desossa sem embalagem, se este produto tiver que ser vendido é 
necessário sua passagem pelo ponto de transformação, embalagem de carne com osso. 

•        Processo 5,  Saída do Abate para  Entrada da Quebra de Câmara

            Neste ponto do processo é cadastrada uma ordem de produção de quebra de câmara onde será 
apurado a perda de peso da carcaça na câmara.

            Neste ponto devem estar sendo processados itens sem embalagem, senão ocorrerá um acréscimo 
na movimentação do item com a embalagem e ao se processar o item na desossa haverá um decréscimo 
no item sem a embalagem. Note que o produto é o mesmo mas as movimentações dele estão sendo 
lançadas para ele com a embalagem e sem a embalagem.

•        Processo 6,  Saída do Abate para Venda

            Neste ponto do processo é cadastrada uma ordem de produção de embalagem de carne com osso 
para que o sistema possa baixar a quantidade de itens sem embalagem do estoque e acrescentar a 
quantidade de itens com a embalagem.

            Nesta ordem de produção entra um produto sem embalagem e sai o mesmo produto com a 
embalagem.

•        Processo 7,  Entrada do Miúdos

            Neste ponto do processo é cadastrada uma ordem de produção de miúdos .

            Nesta ordem de produção entra um produto sem embalagem e saem o produtos com a embalagem.

•        Processo 8,  Graxaria Subprodutos

            Os subprodutos que saem do abate para a graxaria serão apurados no rendimento das carcaças no 
fechamento da ordem de produção.

•        Processo 9,  Saída da Quebra de Câmara para Venda

            Neste ponto do processo é cadastrada uma ordem de produção de embalagem de carne com osso 
para que o sistema possa baixar a quantidade de itens sem embalagem do estoque e acrescentar a 
quantidade de itens com a embalagem.

            Nesta ordem de produção entra um produto sem embalagem e sai o mesmo produto com a 
embalagem.



•        Processo 10,  Saída do Quarteio para Venda

            Neste ponto do processo é cadastrada uma ordem de produção de embalagem de carne com osso 
para que o sistema possa baixar a quantidade de itens sem embalagem do estoque e acrescentar a 
quantidade de itens com a embalagem.

            Nesta ordem de produção entra um produto sem embalagem e sai o mesmo produto com a 
embalagem.

•        Processo 11,  Saída da Quebra de Câmara para Desossa

            Neste ponto do processo é cadastrada uma ordem de produção de desossa para as carnes com osso 
que estão saindo da quebra de câmara.

            Nesta ordem de produção entra a carne com osso da quebra de câmara e saem produtos com 
embalagem, ou sem embalagem, existe a necessidade de se saírem da desossa produtos sem embalagem 
quando o produto pode ser reprocessado ou seja entrar novamente na desossa, exemplo quando sai da 
desossa carne com osso (coxa bola) ela pode ser vendida ou reprocessada na desossa, para este caso é 
necessário que esse produto saia da desossa sem embalagem, dum0, se este produto que sair da desossa 
tiver que ser vendido é necessário sua passagem pelo ponto de transformação, embalagem de carne com 
osso. 

•        Processo 12,  Saída do Quarteio para Desossa

            Neste ponto do processo é cadastrada uma ordem de produção de desossa para as carnes com osso 
que estão saindo do quarteio.

            Nesta ordem de produção entra a carne com osso  de outras unidade e saem produtos com 
embalagem, ou sem embalagem, existe a necessidade de se saírem da desossa produtos sem embalagem 
quando o produto pode ser reprocessado ou seja entrar novamente na desossa, exemplo quando sai da 
desossa carne com osso (coxa bola) ela pode ser vendida ou reprocessada na desossa, para este caso é 
necessário que esse produto saia da desossa sem embalagem, dum0, se esta matéria prima que sair da 
desossa tiver que ser vendida é necessário sua passagem pelo ponto de transformação, embalagem de 
carne com osso. 

•        Processo 13,  Saída da Desossa para Reprocesso na Entrada da Desossa

            Neste ponto do processo houve a necessidade de se reprocessar um produto que já passou pelo 
ponto do desossa. Neste caso este produto deve primeiro sair da desossa sem a embalagem, para que ele 
possa ser reprocessado na desossa, pois no ponto da entrada da desossa só é permitido entrada de 
produtos sem embalagem, já que este processo só se aplica a industrialização e os produtos devem estar 
sem embalagem.

•        Processo 14,  Saída da Desossa para Venda

            Neste ponto do processo houve a necessidade de se vender os produtos que saíram da desossa sem 
embalagem, porque poderiam ser reprocessados na entrada de desossa, e para que eles possam ser 
vendidos terão que passar pelo ponto de transformação de matéria prima para produto de venda ou seja a 
embalagem de carne com osso.



•        Processo 15,  Saída da Desossa para Venda (recortes)

            Neste ponto do processo os produtos que saíram da desossa com embalagem, ficam a disposição 
da expedição, não sendo possível se aplicar nenhum outro processo de transformação sobre eles.

•        Processo 16,  Saída da Embalagem de Carne com Osso para Venda

            Neste ponto do processo os produtos que saíram do ponto de transformação, embalagem de carne 
com osso,  com embalagem, ficam a disposição da expedição, não sendo possível se aplicar nenhum outro 
processo de transformação sobre eles.

•        Processo 17,  Saída do Miúdos para Venda.

            Neste ponto do processo os produtos que saíram dos miúdos, com embalagem, ficam a disposição 
da expedição, não sendo possível se aplicar nenhum outro processo de transformação sobre eles.

4.4.    Conclusão    
            O fluxo dos processos no ambiente do frigorifico, são similares, mas cada sistema tem sua 
peculiaridade e o sistema de informação deve contemplar os processos genéricos, os processos peculiares 
a cada sistema e prever o maior numero possíveis de mutações que o ambiente possa sofrer, afim de 
informatizar todo o ambiente de forma eficaz e duradoura, pode-se dividir o este sistema em módulos 
bastante distintos, como por exemplo:

            Módulo de Compras que tem como principal finalidade permitir a gestão das áreas de compras 
garantindo agilidade e proporcionando eficácia no cumprimento das políticas comerciais junto aos 
fornecedores do frigorífico. A modularização de Almoxarifado tem como objetivo garantir o suprimento 
adequado no que se refere ao volume, qualidade e prazo para as áreas usuárias, esta modularização está 
vinculada a apenas uma filial, mas as filiais poderão possuir mais de um Almoxarifado, visando a 
segmentação de cada tipo de atividade ou natureza dos produtos. O Recebimento tem como finalidade 
garantir com eficiência e segurança o controle de recebimento dos produtos conforme as negociações 
realizadas com os fornecedores, o recebimento estará vinculado a apenas uma filial. O sistema contempla 
qualquer recebimento de produtos. A Produção, planeja a produção, controla o estoque de produção dos 
diversos produtos, controla e otimiza as formulações por processo, controla consumos de produtos 
químicos, controla as etapas para processamento do couro  endereçamento na armazenagem dos produtos, 
acompanhamento dos indicadores de desempenho de produção por período determinado, por fornecedor 
ou por classificações do couro, custos por processo de produção, e por produto. Comercial, teria como 
objetivo permitir o controle das políticas comerciais e garantir o suprimento ao cliente. O sistema de 
Vendas atenderá a demanda do mercado interno e externo, devendo estar preparado a transmissão do 
pedido para qualquer uma das filiais. A principal finalidade desta modularização, Logística, é viabilizar a 
gestão de toda a movimentação e distribuição dos produtos até os clientes, pontos e transferências de 
produtos entre as diversas plantas, garantindo uma linha de suprimentos estável, tanto aos clientes 
externos quanto aos internos. A modularização Faturamento, possibilita a empresa de emitir 
documentação legal para a execução de suas vendas, seja para o mercado nacional ou internacional, 
integrando a área de faturamento com as demais áreas da empresa por meio de informações estruturadas. 
Crédito e Cadastro, provê a empresa com informações necessárias para a análise e aprovação dos pedidos 
de venda. O sistema disponibilizará ao usuário do financeiro, a visualização dos pedidos de venda, 
originados no comercial, a serem aprovados.  A aprovação/reprovação do pedido se dará com o registro 
do código do aprovador, data/hora e observações do usuário.

            Foi feito um Estudo de Caso, onde deve-se destacar uma atenção a alguns detalhes como a 
presença de embalagem conciliada ao produto ou não, isto pode ser corrigido com um simples estudo dos 



processos ocorridos no frigorífico. Muitos frigoríficos têm muita dificuldade em manter a integridade de 
seus estoques por confusão no momento de se cadastrar os produtos. 

 



 

 

5.    Sistemas Comerciais
Ø      TQI – FRIGO

            O sistema de gestão da produção para indústrias de carnes, TQI-FRIGO, foi concebido dentro dos 
padrões de qualidade e atualidade comuns a todos os produtos da empresa TQI, Tecnologia e Qualidade 
em Informática, os modulos deste sistema apresentam as seguintes características.

5.1.    Compra Animais e Carne
            A fig. 5.1 mostra a principal tela do SCA(Sistema de Compra de Animais), suas principais 
funcionalidades são:

•        Informar diversas cotações para a compra identificando as vantagens financeiras e de 
cumprimento de prazos.

•        Informar o Sistema Financeiro (Contas a Pagar) e a Contabilidade (provisão das 
compras).

•        Incluir, excluir, alterar ou consultar ordens de compra no sistema, podendo programando 
onde os animais serão alocados, se o produtor rural vai estar presente no abate dos animais 
e todos os detalhes referentes a negociação com o produtor rural.
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Fig.5.1. - Cadastro de Ordem de Compra do SCA

 

5.2.    Planejamento e Controle da Produção
            A fig. 5.2 mostra a principal tela do PCP(Sistema de Planejamento e  

            Controle da Produção), suas principais características são:

•        Planejar a ocupação das capacidades da indústria e o consumo de materiais .

•        Elaborar as Ordens de Produção e as requisições de consumo de materiais e preparação 
das embalagens com base no Plano de Produção.

•        Informar ao Sistema de Chão de Fábrica e ao Sistema de  Almoxarifado sobre a 
programação.

•        Conectar-se aos micros industriais e aos dispositivos de automação para orientar o 
Controle da Produção.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5.2. - Cadastro de Ordem de Produção do PCP

 

5.3.    Controle do Abate
            A fig. 5.3 mostra a principal tela do SCF(Sistema de Chão de Fábrica), suas  principais 
funcionalidades são:
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•        Registrar para cada lote ou para cada animal individualmente os produtos que estão 
sendo produzidos.

•        Especificar em que local os produtos serão armazenados.

•        Informar ao Sistema de Suprimentos os dados para o cálculo da remuneração ao 
Pecuarista do lote de Animais Abatidos.

•        Obter o “custo dos lotes abatidos” (em uma mesma ordem de produção) e através de 
ponderações à valores de mercado ou, a um fator de valorização interno, atribuir o custo de 
estoque aos vários produtos gerados no Abate.

•        Automatizar os processos e a captura de informações
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Fig 5.3. - Abate 

 

5.4.    Endereçamento
            A fig. 5.4 mostra uma das principais tela do SGA(Sistema Gerenciador de Armazenagem), suas 
principais funcionalidades são:

•        Registrar a capacidade e a estrutura de armazenamento das Câmaras

.  Local, Rua, Andar, Apartamento

.  Restrições, preferências.

•        Planejar, otimizar e controlar a ocupação dos espaços de armazenamento.

•        Determinar o endereçamento das Caixas ou Pallets no final da linha de produção.
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Fig 5.4 - Endereçamento

 

5.5.    Comercial
            A fig. 5.5 mostra uma das principais tela do SCO(Sistema Comercial), suas  principais 
funcionalidades são:

•        Administração dos cadastros de clientes, tabelas de preço, regiões de venda e 
planejamento de visitas.

•        Registrar pedidos de venda, submeter a aprovação de crédito e comprometer os 
estoques.

•        Telemarketing.
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Fig 5.5 - Montagem 
de Pedidos

 

5.6.    Montagem de Carga 
            A fig. 5.6.1 mostra uma das principais tela do SMC(Sistema de Montagem de Carga), sua 
principal funcionalidade é:

•        Montagem de cargas com base na carteira de pedidos autorizados. 
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Fig 5.6.1 - Montagem 
de Carga

 

Expedição 

            A fig. 5.6.2 mostra uma das principais tela do SEC(Sistema de Expedição), suas principais 
funcionalidades são:

•        Criar e manter as Rotas de entrega;

•        Administração da Frota e contratação de Fretes de terceiros.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5.6.2 - Expedição
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5.7.    Faturamento de Saída 
            A figura 5.7 mostra uma das principais tela do FAT(Sistema de Faturamento), suas principais 
funcionalidades são:

•        Faturar e distribuir;

•        Efetivar a baixa dos estoques;

•        Concluir os pedidos;

•        Atualizar o limite de credito dos clientes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5.7 - Faturamento

 

5.8.    Conclusão
            O sistema TQI – FRIGO, é um sistema de informação para frigoríficos, que demostra com suas 
modularizações como funciona na prática um sistema de informações para frigoríficos. Foi destacado sua 
principal tela de Cadastro de Ordem de Compra do SCA(Sistema de compra de Animais) com o objetivo 
de informar diversas cotações para a compra identificando as vantagens financeiras e de cumprimento de 
prazos; informar o Sistema Financeiro e a Contabilidade e ainda incluir/excluir/alterar ou consultar ordens 
de compra no sistema, podendo estar programado onde os animais serão alocados. 

            O Cadastro de Ordem de Produção do PCP teve como objetivo  planejar a ocupação da capacidade 
da indústria e o consumo de materiais;  elaborar as ordens de produção e as requisições de consumo de 
materiais e preparação das embalagens com base no Plano de Produção; informar ainda ao Sistema de 
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Chão de Fábrica e ao Sistema de Almoxarifado sobre a programação e ainda conectar aos micros 
industriais e aos dispositivos de automação para orientar o Controle de Produção. 

            Quanto ao Abate, destaca-se como funcionalidades, registrar para cada lote  ou para cada animal 
os produtos que estão sendo produzidos; especificar qual o local que os produtos serão armazenados; 
informar ao Sistema de Suprimentos, os dados para o cálculo da remuneração ao Pecuarista do lote de 
animais abatidos; obter ainda o Custo dos Lotes Abatidos e através de ponderações à valores de mercado, 
atribuir o custo de estoque aos produtos gerados no Abate e finalmente automatizar os processos e a 
captura de informações. 

            O Endereçamento mostra suas principais funções como: registrar a  capacidade e a estrutura de 
armazenamento das Câmaras; planejar, otimizar e controlar a ocupação dos espaços de armazenamento e 
ainda determinar o endereçamento das Caixas ou Pallets no final da linha de produção. 

            A tela de Montagem de Pedidos administra os cadastros de Clientes, tabelas de preço, regiões de 
venda e planejamento de visitas; registra pedidos de venda, submete-se a aprovação de crédito e 
compromete os estoques; e ainda telemarketing. A tela de Montagem de Carga simplesmente faz a 
montagem de Cargas com base na Carteira de Pedidos autorizados. 

            A Expedição destaca-se em criar e manter as Rotas de entrega e  administrar a Frota e contratação 
de Fretes de terceiros. E para finalizar, o Faturamento de Saída se destaca-se por faturar e distribuir; 
efetivar a baixa dos estoques; concluir os pedidos e atualizar o limite de crédito dos clientes.

 



 

 

 

6.    Conclusão
            O sistema de informações para industrialização de carnes tem suas peculiaridades, este trabalho 
demonstra as principais partes do processo de desenvolvimento de um sistema de gestão e automação 
industrial, com exemplos práticos de produtos existentes no mercado bem como as ferramentas utilizadas 
para confecciona-los. O trabalho é ilustrado tambem com um estudo de casos mostrando como fluem os 
fluxos de informações nos setores de industrialização, estocagem de matéria prima e estocagem de 
produtos para vendas .

            O trabalho ilustra as principais modularizações de um sistema de gestão industrial para frigoríficos 
e suas finalidades praticas e as principais dificuldades em manter a integridade de seus estoques por pura 
confusão no momento de se cadastrar os produtos, as conseqüências deste cadastramento equivocados dos 
dados, como este fato influencia no estoque e como fazer para solucionar esta problemática. 



 

 

 

7.    Referências
 [1] Jornal, Gazeta Mercantil, quinta-feira 21 de setembro de 2000, ano I, nº 13

 [2] Pesquisa de campo, frigorífico Minerva (www.minerva.ind.br) 

 [3] Pesquisa de campo, frigorífico Mercosul(www.mercosul.ind.br)

 [4] Pesquisa de campo, frigorífico Frisa

 [5] Pesquisa de campo, frigorífico Frigo – Estrela

 [6] Pesquisa de campo, frigorífico Pif-Paf

 [7] Pesquisa de campo, frigorífico Sadia – Rezende

http://www.minerva.ind.br/
http://www.mercosul.ind.br/

	1.1.    Estrutura do Trabalho
	2.1.    Exemplo do Fluxo das Informações do Sistema
	2.2.    Conclusão 
	3.1.      Introdução
	3.2.    Banco de Dados
	3.3.    Aplicações
	3.4.    Documentação de Suporte ao Usuário
	3.5.    Conclusão
	4.1.    Introdução
	4.2.    Exemplo Prático
	·        Módulo Compras
	·        Almoxarifado
	·        Recebimento 
	·        Produção
	·        Comercial
	·        Logística
	·        Faturamento
	·        Crédito e Cadastro

	4.3.    Estudos de Caso    
	 
	·        Processo 1,  Compra de Animais para Abate.
	·        Processo 2,  Compra de Carne com Osso para Venda
	·        Processo 3,  Compra de Carne com Osso para Venda
	·        Processo 4, Compra de Carne com Osso para Desossa
	·        Processo 5,  Saída do Abate para  Entrada da Quebra de Câmara
	·        Processo 6,  Saída do Abate para Venda
	·        Processo 7,  Entrada do Miúdos
	·        Processo 8,  Graxaria Subprodutos
	·        Processo 9,  Saída da Quebra de Câmara para Venda
	·        Processo 10,  Saída do Quarteio para Venda
	·        Processo 11,  Saída da Quebra de Câmara para Desossa
	·        Processo 12,  Saída do Quarteio para Desossa
	·        Processo 13,  Saída da Desossa para Reprocesso na Entrada da Desossa
	·        Processo 14,  Saída da Desossa para Venda
	·        Processo 15,  Saída da Desossa para Venda (recortes)
	·        Processo 16,  Saída da Embalagem de Carne com Osso para Venda
	·        Processo 17,  Saída do Miúdos para Venda.

	4.4.    Conclusão    
	5.1.    Compra Animais e Carne
	 
	5.2.    Planejamento e Controle da Produção
	 
	5.3.    Controle do Abate
	 
	5.4.    Endereçamento
	 
	5.5.    Comercial
	 
	5.6.    Montagem de Carga 
	 
	5.7.    Faturamento de Saída 
	5.8.    Conclusão

