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“Oração ao Pão
Com quantos grãos de trigo um pão se fez?
Dez mil talvez?
Dez mil almas, dez mil calvários e agonias,
Todos os dias,
Para insuflar alentos n'alma impura
Duma só criatura!
Homem, levanta a Deus o coração,
Ao ver o pão.
Ei-lo em cima da mesa do teu lar;
Olha a mesa: um altar!
Ei-lo, o vigor dos braços teus,
O pão de Deus!
Ei-lo, o sangue e a alegria,
Que teu peito robora e teu crânio alumia!
Ei-lo a fraternidade,
Ei-lo, a piedade,
Ei-lo, a humildade,
Ei-lo a concórdia, a bem-aventurança,
A paz em Deus, tranquila e mansa!
Comer é comungar. Ajoelha, orando,
Em frente desse pão, ou duro ou brando.
Antes que o mordas, tigre carniceiro,
Ergue-o na luz, beija-o primeiro!
Depois devora! O pão é corpo e alma
Em corpo e alma
O comerás,
Tigre voraz.
São dez milalmas brancas, cor de Lua,
Transmigrando divinas para a tua!"
(Guerra Junqueiro)
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RESUMO
O setor de panificação e confeitaria é na atualidade um dos que mais cresce no
Brasil, fator que, consequentemente, contribui para um significativo aumento da
oferta de empregos para mão de obra. Diariamente novos estabelecimentos são
abertos e os que já existem passam por processo de atualização e crescimento, pois
buscam vender mais do que pães e doces. Esse pressuposto justifica a análise do
processo logístico das Padarias X e Y. A Padaria X está localizada na cidade
turística de Florianópolis – estado de Santa Catarina – e a Padaria Y localiza-se na
cidade de Maringá, interior do estado do Paraná. As investigações para este estudo
estão fundamentadas pela proposta metodológica da cadeia de valor sugerida por
Porter (1999). A logística e a dinâmica nas operações requerem dos
estabelecimentos uma gestão ampla de suas atividades. Para isso caracterizamos o
segmento de panificação e confeitaria, mapeamos o processo logístico e analisamos
a cadeia de valor e suas respectivas etapas a partir de um comparativo entre as
duas padarias de portes distintos, porém de perfis similares. Nesse sentido, o
presente trabalho apresenta características exploratória, descritiva e qualitativa,
adotando como métodos de pesquisa o levantamento bibliográfico e o estudo de
caso. Foram adotados os ferramentais coleta de dados secundários, observação
direta e entrevistas semiestruturadas, com o objetivo de compreender a dinâmica do
processo logístico. O resultado poderá contribuir para a identificação dos pontos
falhos no processo logístico das Padarias, fornecendo informações para a melhoria
da qualidade, redução dos custos e aumento da competitividade.
Palavras-chave: Logística. Cadeia de Valor. Turismo. Panificação e Confeitaria.
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ABSTRACT
The bakery and confectionery sector is currently one of the fastest growing sectors in
Brazil, accounting for a significant offer of skilled and unskilled jobs. New
establishments are opening every day, and existing ones are in a process of
updating and growth, in their efforts to sell more bread and confectionary. This
context justifies this analysis of the logistical process of Bakeries X and Y. Bakery X
is located in the tourist city of Florianópolis, in the State of Santa Catarina, and
Bakery Y is located in Maringá, in the State of Paraná. The research for this study is
based on Porter’s (1999) methodological proposal of value chain. The logistics and
dynamics of the operations of these establishments require a comprehensive
management of their activities. In this context, this study aims to characterize the
bakery and confectionary sector, map the logistics process, and analyze the value
chain and its respective steps, based on a comparison of the two bakeries, which are
of different sizes but have similar profiles. It is an exploratory, descriptive and
qualitative work, using bibliographic research and a case study as research methods.
The result may contribute to the identification of the flaws in the logistical process of
Bakeries, providing information in order to improve quality, reduce costs and increase
competitiveness.
Key words: Logistics. Value chain. Tourism. Bakery and confectionery.
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1 INTRODUÇÃO

Para apresentar este estudo, neste primeiro capítulo se contextualiza o recorte do
tema selecionado para discussão da cadeia de valor segundo o modelo proposto por
Porter (1999) e a aplicabilidade dos conceitos da logística nas Padarias X e Y,
direcionado pelo problema da pesquisa.

1.1 Contextualização

A elaboração deste trabalho tem como ponto de partida a necessidade de
compreender a complexidade do processo operacional e de serviços, como também
de aprofundar conhecimentos sobre a logística das panificações e confeitarias, pois,
por ser uma área pouco explorada pelos estudiosos, os docentes carecem pesquisar
e produzir materiais com enfoque pedagógico e científico.
É nesse contexto que se enquadra este processo de investigação, de produção e de
sistematização de conhecimentos já existentes. Também se acredita que a análise
de uma empresa de serviços – neste caso, uma panificação e confeitaria –
possibilita

compreender

outras

empresas

de

serviços

que

apresentam

características peculiares e similares, tais como: intangibilidade, perecibilidade,
variabilidade, simultaneidade e participação do cliente no processo.
Além disso, também se compreende que a distribuição de serviços e a venda são
fundamentais à competição empresarial, ao estabelecimento de alianças com
clientes e fornecedores para se garantir sempre o mesmo padrão de qualidade e o
melhor preço e assim aumentar o grau de satisfação do cliente.
Autores têm apontado que o sucesso de uma empresa consiste na sua manutenção
constante e na vantagem competitiva já possuída. A melhoria do setor de serviços
está centrada na oferta de vagas e no aprimoramento constante. Melhorar o
desempenho em relação às vantagens já existentes é superar a inércia e as
barreiras à mudança. Como destacam Kotler e Armstrong (1999), a globalização tem
mostrado que, para alcançar a competitividade, as empresas necessitam de
estratégias bem definidas e técnicas de gestão bastante dinâmicas. A qualidade e
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competitividade são peças fundamentais para a sobrevivência da empresa no
mercado atual, em que é cada vez maior a exigência por serviços sofisticados e
personalizados.
Assim, tem-se a crença de que o progresso e desenvolvimento do setor de
panificação e confeitaria e a efetivação da logística nesses estabelecimentos
incentivam novas pesquisas na área e a produção científica, além de auxiliar os
proprietários a detectar problemas e direcionar atitudes a fim de que, de forma
sustentável, o estabelecimento produza mais, com melhor qualidade e com menor
custo.
Para o desenvolvimento deste trabalho são focalizados dois empreendimentos em
cidades diferentes. O primeiro estabelecimento pesquisado, denominado como
Padaria X, está sediada na capital de Santa Catarina. Florianópolis é tipicamente
uma cidade de enseada, figurando o porto como um elemento fundamental para a
sua origem e evolução. No século XIX, o interesse comercial, representado pela
possibilidade de transações com os navios ancorados na baía, faz da linha da praia
a área de maior concentração de população. Peluso Jr. (1991) afirma que, segundo
relato de viajantes, em 1866 a população se aproxima de 6.474 habitantes, e já na
República, em 1890, o censo registra 11.400 pessoas, enquanto o censo de 1900
acusa uma população de 13.474 habitantes.
Atualmente Florianópolis não tem a maior população do estado e, pelo fato de seu
território ser constituído de áreas preservadas permanentemente, isso confere aos
seus moradores uma qualidade de vida muito boa. A cidade cresceu, modernizou-se
e deixou de ser uma cidade de funcionários públicos, como era conhecida nas
décadas de quarenta, cinquenta e sessenta do século XX, escolhendo seu próprio
destino histórico (CORRÊA, 2005).
A economia, baseada na comercialização de produtos regionais para o mercado
nacional, cresce e enriquece na segunda metade do século XIX com a criação das
novas colônias de imigrantes italianos e alemães em territórios da província de
Santa Catarina (PELUSO JR. 1991).
Hoje, a capital do estado de Santa Catarina conta com uma população que atinge
cerca de 421.240 habitantes e com 672 quilômetros quadrados de área. Tem uma
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economia que se destaca pelo setor de comércio e prestação de serviços. Como
significativo polo turístico, o município oferece uma gama de serviços que visam
atender a essa demanda. Dentre estes, destacam-se os serviços de alimentação
(IBGE, 2012).
Com relação ao segundo estabelecimento investigado, denominado neste trabalho
como Padaria Y, este está localizado em Maringá, uma cidade relativamente jovem,
que, com 65 anos, é a terceira maior cidade do estado do Paraná e tem uma
população aproximada de 357.077 habitantes e uma área de 488 quilômetros
quadrados (IBGE, 2012). Sua economia, que já foi rural, atualmente se destaca pelo
setor de comércio e prestação de serviços. Uma das cidades mais arborizadas do
Brasil, Maringá, mesmo estando no noroeste do Paraná, está numa ótima posição
geográfica, ficando na rota de grandes cidades. Por sua ótima estrutura, a cidade
tem se destacado em diversos tipos de turismo, como o turismo esportivo, turismo
rural, turismo cultural e religioso, além do turismo de negócios.
Maringá nasce graças à colonização realizada pela Companhia Melhoramentos
Norte do Paraná (CMNP), fundada por um grupo de ingleses (Paraná Plantations
Limited) por meio de sua subsidiária brasileira: a Companhia de Terras Norte do
Paraná (CTNP). Em 10 de maio de 1947, é criada como Distrito de Mandaguari. É
elevada a Município em 14 de novembro de 1951 (MÜLLER, 1956).

Com o início da Segunda Guerra Mundial, a Companhia é vendida, em 1944, para
um grupo de capitalistas paulistas que continua a colonização nos mesmos moldes
da companhia inglesa (MÜLLER, 1956). Esse grupo persiste no objetivo de construir
um eixo rodoferroviário de penetração, com a finalidade de facilitar o acesso às
áreas novas e permitir o escoamento rápido e seguro da produção da região, além
de assentar núcleos urbanos básicos de colonização ao longo do eixo rodoviário,
distantes cerca de 100 quilômetros uns dos outros, possuindo outros menores com
população rural.

Nesse período, algumas cidades são previamente planejadas para se tornarem
grandes centros prestadores de serviços da região. Entre elas, Maringá é apontada
como um dos mais importantes centros urbanos do Norte do Paraná, como
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município propulsor do desenvolvimento regional, e tem o seu desenho urbano
traçado por Jorge de Macedo Vieira a partir da definitiva demarcação da linha
ferroviária no sentido nordeste/noroeste (LUZ, 1997).
Ainda com relação a essa segunda cidade, Maringá é um importante polo de moda
do Brasil, com mais de 1.200 indústrias de confecções e seis shoppings atacadistas.
Dessas, muitas empresas têm conseguido destaque nacional, atraindo empresários
e compradores de todas as regiões e, até mesmo, do exterior, despertando na
cidade a vocação para o Turismo Industrial (CONVENTION & VISITORS BUREAU,
2012).
Nesse contexto catarinense, a gastronomia passa a ser vista como uma
necessidade no sentido fisiológico, bem como uma atratividade no sentido de
diferenciação. Nessa direção, a gastronomia aliada ao turismo vem sendo discutida
mundialmente por estudiosos, como Long (2004), por exemplo, que analisa a
representatividade da gastronomia no contexto turístico por intermédio da
oportunidade de turismo culinário.
Voltando nossa atenção ao contexto macro, a economia brasileira está constituída
pelos setores primário, secundário e terciário. A indústria representa o setor
secundário, o primário corresponde à agricultura e o terciário ao comércio e aos
serviços. Pode-se afirmar que a panificação e a confeitaria estão inseridas no setor
secundário ou setor industrial, pois são espaços que se constituem pelas
transformações das matérias primas (setor primário) em produtos manufaturados
que, em seguida, podem ser comercializados ou não, como também podem se
constituir em serviços para atender às necessidades da rede hoteleira e de turismo
gastronômico (BRASIL, 2010).
No contexto da Educação Profissional, especificamente no que tange à
normatização dos cursos, o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia
(2010), que está organizado por eixos tecnológicos, inclui os cursos de Gastronomia,
Gestão do Turismo, Hotelaria, dentre outros, no eixo denominado Hospitalidade e
Lazer. Este eixo compreende as tecnologias relacionadas ao processo de recepção,
entretenimento e interação, além de abranger os processos tecnológicos de
planejamento, organização, operação e avaliação de produtos e serviços inerentes à
18

hospitalidade e ao lazer.

Segundo Brasil (2012, p. 42), “As atividades

compreendidas nesse eixo referem-se ao lazer, relações sociais, turismo, eventos e
gastronomia integrados ao contexto das relações humanas em diferentes espaços
geográficos e dimensões sócio culturais, econômicas e ambientais”.
Cabe aqui explicar que, embora os cursos técnicos de panificação e confeitaria se
concentrem no Eixo Tecnológico de Produção Alimentícia, nesta pesquisa,
panificação

e

confeitaria

não

estão

relacionadas

ao

beneficiamento

e

industrialização de alimentos, mas sim relacionadas aos processos de serviços de
alimentação.
Ao abarcar a indústria, o comércio e os serviços à panificação e a confeitaria
compõem o segmento que mais cresce e que mais oferece empregos, no Brasil,
além de estarem atualizadas e qualificadas a exercer as especificidades de suas
funções, ou seja, vender mais do que pães e doces (ABIP, 2012).
As leituras e consultas feitas em documentos da Organização Mundial do Turismo
(2003), Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), IBGE, (em especial a
Pesquisa Anual de Serviços – PAS), Ministério do Emprego e do Trabalho (MTE),
Associações Brasileira de Bares e Restaurantes - ABRASEL e Associação Brasileira
das Entidades e Empresas de Gastronomia, Hospedagem e Turismo – ABRESI, O
Boletim de Desempenho Econômico do Turismo (EMBRATUR, janeiro 2006), além
de outros subsídios e informações sobre a caracterização do setor e a construção de
instrumentos capazes de acompanhar a sua evolução e desempenho ao longo do
tempo, e de documentos não oficiais, têm demonstrado que os serviços de turismo e
os serviços de alimentação ocupam um importante espaço entre as atividades
econômicas no Brasil (BRASIL, 2007).
Os serviços de alimentação, especificamente a panificação e a confeitaria e os
serviços de turismo, além de serem espaços de geração de ocupação e renda,
ampliam a atenção de pesquisadores e gestores públicos e privados para regiões
que apresentam potencial turístico. Nesse sentido, constituem-se em segmentos
importantes para o desenvolvimento local, regional e nacional. Prova disso, é o
Boletim de Desempenho Econômico do Turismo (EMBRATUR, janeiro 2006), que,
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citando o Ministério do Emprego e do Trabalho (MTE), afirma que a atividade
turística tem gerado cerca de 560 mil empregos no período de 2003 a 2006.
Por outra parte, articular as padarias e confeitarias ao conjunto de atividades
vinculadas ao turismo é uma tarefa bastante complexa em razão da diversidade de
atores com os quais devem ocorrer as interações e as inter-relações. De forma
ilustrativa, o setor do turismo congrega: cadeias hoteleiras e outros meios de
hospedagem (pousadas, flats, resorts); transporte de diversas naturezas (aéreo,
rodoviário, ferroviário, marítimo) com o fim de atender as demandas por este serviço;
operadoras e agências de viagens; empresas de eventos; empresas de alimentação
que envolvem restaurantes, bares, cafés, quiosques, lanchonetes, padarias,
confeitarias, dentre outros (BRASIL, 2007).
Segundo Cascudo (1983, p. 474), “[...] saber hospedar, receber, supremo emblema
doméstico de tradição inalienável, era antes de tudo, dar de comer [...]”. O alimento
durante milênios e, ainda hoje, representa muito mais que um elemento
“indispensável à nutrição”, é um elemento que contém “substâncias imponderáveis”
à alegria, à disposição criadora e ao bom humor.
A partir dessa concepção, compreende-se que a evolução leva ao aperfeiçoamento
das relações sociais e econômicas, base para o surgimento dos deslocamentos
entre os diversos grupos e suas regiões de habitação, nascendo, então, a
necessidade de hospedar os viajantes. Segundo Krause (2007, p.13), “Do hábito da
hospitalidade espontânea (doméstica) se chegou depois de muitos séculos de
evolução das relações humanas à hospedagem comercial”.
Pode-se afirmar que os serviços de alimentação são determinantes para os serviços
de turismo. A Organização Mundial de Turismo – OMT (2007) define turismo como a
permanência do indivíduo, fora de sua residência pelo prazo mínimo de vinte e
quatro horas. Isso gera a necessidade de consumo de, pelo menos, três refeições
nesse período. E o termo excursionista denomina uma pessoa que se desloca de
uma localidade a outra e permanece menos de vinte e quatro horas em um mesmo
espaço. Para essas pessoas, para se fazer uma ou mais refeições em um local
específico são determinantes a qualidade ou tipicidade do alimento e a localização
aprazível do espaço.
20

Como ilustração da importância dos serviços gastronômicos para os serviços de
turismo, a Folha de São Paulo On Line (2004), ao apresentar os resultados de uma
pesquisa cuja questão era: “Qual a primeira coisa que você [leitor] procura
informação antes de fazer uma viagem?”, constatou que, dentre os 5.475
participantes da enquete, 51% afirmam ser o setor gastronômico o fator
determinante na escolha da viagem.
Nesse sentido, Schluter (2003) evidencia que os serviços de alimentação estão
ganhando espaço tanto entre residentes como entre turistas. Cada sociedade conta
com uma ampla gama de tradições e costumes, e o turismo vale-se delas para atrair
os visitantes interessados em diferentes manifestações culturais tanto no âmbito
urbano como no rural.
Por outro lado, também tem se observado que, em alguns casos, a alimentação
apenas cumpre o papel de oferta técnica. Isso remete ao fato de que o turismo
gastronômico assume uma posição de fragilidade quando sua potencialidade de
atração não é percebida como tal. Entretanto, é preciso reconhecer que, embora
importante enquanto indutor do desenvolvimento da atividade turística, inicialmente
o turismo gastronômico por si só não se sustenta (SCHLUTER, 2003). Nesse caso,
as parcerias com outros tipos de segmentação – como eventos, lojas, locais de
produção – são importantes para consolidar os elementos gastronômicos da
atividade turística de uma localidade (SCHLUTER, 2003).
Além disso, o turismo gastronômico pode ajudar a resgatar antigas tradições que
correm risco de desaparecer. “Essa situação implica que, ultimamente, se esteja
vendo a necessidade de valorizar o patrimônio gastronômico regional, já que é um
dos pilares indispensáveis sobre o qual deveria fundamentar-se, em grande parte, o
desenvolvimento do turismo cultural” (SCHLUTER, 2003, p. 12).
Tomando como referência essas premissas, pode-se afirmar que, no contexto
comercial do turismo, os aspectos culturais da gastronomia podem ser um grande
diferencial de mercado. O conceito de valorização das diferenças regionais e
nacionais em mundo globalizado provoca o aumento do interesse pelos alimentos
privilegiados por determinadas etnias. Como todos os aspectos envolvidos no
turismo e na hospitalidade, os serviços de alimentação dos turistas permitem a
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interação com a cultura em que estão inseridos e são os motivos que levam as
pessoas a querer conhecer determinada destinação.
Compreendido isso, faz-se necessário o conhecimento do processo logístico para
que esses estabelecimentos obtenham sucesso. Para que isso aconteça, é
imprescindível dispor de um planejamento logístico. Esta constatação pauta-se na
compreensão da ascensão da logística como atividade integradora que assume
papel estratégico no gerenciamento empresarial, abrangendo toda a cadeia de
suprimentos, desde a obtenção da matéria-prima até o ponto de consumo do
produto ou serviço final, visando alcançar vantagem competitiva sustentável por
meio da redução de custos e da melhoria dos serviços (BALLOU, 1993).
Assim, esse estudo tem como objetivo geral analisar o processo logístico das
Padarias e Confeitarias X e Y, tendo por base o modelo de Porter (1999), da rede de
valores e do fluxo informacional. A proposição de uma análise sobre o processo
logístico desses dois estabelecimentos, por sua vez, depende da determinação de
objetivos específicos, que são: caracterizar o segmento da panificação e confeitaria,
mapear o processo logístico e analisar a cadeia de valor e suas etapas.
A metodologia de trabalho adotada neste estudo está embasada em uma abordagem
qualitativa a partir de revisão bibliográfica, observação direta e entrevista
semiestruturada e, pelo estudo de caso, que se constitui em uma estratégia de
pesquisa que busca compreender as dinâmicas presentes em um empreendimento
familiar e, também, visa identificar padrões e inter-relações entre as variáveis
existentes. Essa forma de pesquisar tem subsidiado o processo de análise da
logística em panificação e confeitaria, pertinente aos estabelecimentos estudados.

1.2 Definição do problema de pesquisa

A escolha por realizar esse estudo em padarias e confeitarias situadas em
Florianópolis/SC e em Maringá/PR se deve ao fato de serem, as duas cidades, de
porte

relativamente

parecido,

mas

de

perfil

muito

diferente.

Ambos

os
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empreendimentos são comércios que já existiam e que foram comprados em um
momento em que o estabelecimento não ia bem. Isso fez com que os novos e atuais
proprietários ousassem em mudanças.
Pesquisar sobre o complexo processo operacional e aprofundar conhecimentos
sobre a logística para a panificação e confeitaria, visto que esta ainda é uma área
pouco explorada, torna possível mapear esse processo e produzir materiais com
enfoque pedagógico e cientifico.
O estudo da logística desses estabelecimentos, além de incentivar novas pesquisas
na área, pode auxiliar os proprietários a detectar problemas e direcionar atitudes a
fim de que, de forma sustentável, os estabelecimentos produzam mais, com melhor
qualidade e com menor custo, conforme já comentado. Para isso, e com base
nessas premissas, propõe-se o seguinte questionamento: como o processo logístico
das padarias pode influenciar a gestão dos empreendimentos?
Assim, a solução dessa problemática exige a proposição de objetivos que podem ser
alcançados por intermédio da investigação teórica (bibliográfica) articulada à prática
(estudo de caso) e apresentar como resultado a produção científica sobre
panificação e confeitaria.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo geral:

Este estudo tem como objetivo geral analisar o processo logístico das padarias e
confeitarias X e Y.

1.3.2 Objetivos específicos:
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Como comentado anteriormente, e repetido novamente aqui, a proposição de uma
análise sobre o processo logístico desses dois estabelecimentos exige a
determinação de objetivos específicos para a efetivação do alcance do objetivo
geral, quais sejam:
 Caracterizar o segmento da panificação e confeitaria;
 Mapear o processo logístico;
 Analisar a cadeia de valor e suas etapas.

1.4 Justificativa

Este estudo se justifica pelo fato de que, a partir dele, será possível sistematizar
materiais pedagógicos que explicitem um panorama sobre as redes de panificações
e confeitarias. Ressalta-se que, devido à falta de material que aborde o tema,
encontramos poucas referências, o que sinaliza a necessidade de ampliação dos
estudos nessa área.
Além desse fator, a ampliação e aprofundamento de conhecimentos sobre a visão
sistêmica do processo logístico contribuem para o entendimento do conceito de
sustentabilidade desse segmento e fornecem informações importantes para se evitar
falhas, desperdícios, potencializar as vendas e alavancar as potencialidades de cada
região, de cada estado.
Por fim, o presente estudo se justifica, ademais, pelo fato de que o setor de
panificação e confeitaria está em ampla ascendência, oferece empregos para mão
de obra qualificada ou não, não se limita à venda de pães e doces, por ser um setor
em processo de crescimento necessita de atualização em logística e nas diferentes
áreas de gestão dos serviços afins. E essa realidade é um amplo campo para a
pesquisa acadêmica.
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1.5 Organização do trabalho

O presente trabalho está organizado em seis capítulos. No primeiro, são
apresentados o tema e sua contextualização, os objetivos, a definição do problema
de pesquisa e a justificativa. No segundo capítulo é realizada a fundamentação
teórica, que está dividida em dois subcapítulos que abordam a logística, iniciando
por sua evolução histórica, conceito, cadeia e rede de valores; e finaliza com a
fundamentação da área da panificação e confeitaria, com sua contextualização
histórica, caracterizando o segmento e dados da atualidade.
Os procedimentos relativos à metodologia da pesquisa constituem o terceiro
capítulo. Este indica as ações que foram desenvolvidas no processo bem como os
métodos de análise dos dados e informações. No quarto capítulo, por seu turno,
discorre-se sobre os estudos dos casos. O quinto capítulo explicita a análise dos
dados, mapeando o processo logístico e analisando a cadeia de valores,
apresentando um comparativo entre os dois objetos do estudo. Por fim, na última
parte do trabalho são tecidas algumas considerações finais, que não apresentam
este estudo como pronto e acabado, mas, ao mencionar suas limitações, abrem
espaços para estudos futuros.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2. 1 Logística

2.1.1 Evolução Histórica

A logística tem sua origem no século XVIII, no reinado de Luiz XIV. Nesse contexto,
o posto de Marechal – General de Lógis – é ocupado pelo responsável pelo
suprimento e transporte do material bélico nas batalhas (MOURA, 1998). Nesse
cenário, a logística expande-se como uma atividade que tem “origem na área militar,
quando grandes exércitos se deslocavam a grandes distancias para combater e
conquistar terras e riquezas e, não raro, eram obrigados a lá permanecerem por
longo tempo” (GOMES; RIBEIRO, p. 5, 2004), de modo que esses deslocamentos e
permanências necessitavam de organização e controle.
No cenário atual – apesar de ser um processo utilizado desde o início da civilização,
pelo fato de possuir características contemporâneas, a logística passa a se constituir
em necessidade para a organização de setores que oferecem serviços. Essa
necessidade é provocada pela mudança na concepção de cliente (CURY, 2004).
Historicamente, no Brasil, a logística surge entre as décadas de 1980 e 1990. A
logística envolve a integração de informações, transporte, estoque, armazenamento,
manuseio de materiais e embalagem. Todas as áreas que envolvem o trabalho
logístico oferecem ampla variedade de tarefas estimulantes. O “objetivo central da
logística é atingir um nível desejado de serviço ao cliente pelo menor custo possível”
(BOWERSOX; CLOSS, 2001, p. 21). Nessa direção, a tarefa da logística é “diminuir
o hiato entre a produção e a demanda, de modo que os consumidores tenham bens
e serviços quando e onde quiserem, e na condição física que desejarem” (BALLOU,
2009, p. 17).
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Com relação à conceituação de logística, a despeito da inexistência de uma filosofia
preponderante de condução da atividade logística e suas atividades principais,
muitos conceitos e concepções logísticos utilizados na Segunda Guerra Mundial,
nas atividades militares, servem como embriões para os conceitos utilizados na
atualidade. Ballou (2009) divide a evolução da logística em três fases, como se pode
observar no Quadro 01.
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Quadro 01: Evolução da logística
1º FASE: ANTES DOS ANOS 1950

2º FASE: 1950 e 1970

3º FASE: 1970 a 1990

“Os anos adormecidos”
A atividade logística apresenta certo grau de
ineficiência nessa fase. Com o final da
Segunda
Guerra
Mundial,
algumas
economias progridem, crescem nos Estados
Unidos da América - EUA, devido à demanda
reprimida e à prosperidade industrial.

“Período de desenvolvimento”
Desejo por produtos diferenciados criados
pelo marketing agressivo cria novos hábitos
nos lares (eletrodomésticos e alimentos
industrializados).

“Anos de crescimento”
As empresas com o único objetivo de vender
em grandes quantidades, sem se preocupar
com seus custos, passam a rever as questões
logísticas de maneira mais especial.

Os estoques incham muito e a nova realidade
começa a exigir uma racionalização na cadeia
Os altos lucros fazem com que as empresas de suprimento, com o objetivo de aumentar os
se voltem mais para a produção e para a resultados e reduzir os custos.
venda dos produtos, prejudicando, assim, o
desenvolvimento da atividade logística. Desse O combate aos estoques excessivos prevê o
modo, problemas como atrasos nas entregas aumento das atividades de planejamento, a
e falta de variedade de produtos aparecem, aproximação entre fornecedores e clientes e o
ficando cada vez mais evidentes.
envolvimento de outros setores da empresa
no planejamento logístico, até então,
O campo permanece em estado de centralizado na manufatura desse período.
dormência. Não há nenhuma filosofia
dominante para guiá-lo.
De 1960 a 1970, as previsões de demanda
dos varejistas são levantadas e enviadas à
manufatura
para
a
elaboração
do
planejamento da produção. Tudo passa a ser
programado para o mês seguinte. A busca
pela racionalização integrada da cadeia de
suprimento, feita de maneira rígida, não
acompanha as rápidas mudanças do
mercado.
Fonte: adaptado Ballou (2009)

O incremento da competição mundial, a falta
de matéria-prima, a inflação, a crise do
petróleo, o aumento dos custos de transporte
e
manutenção
de
estoques,
o
desenvolvimento da informática, a explosão
da tecnologia da informação na década de
1980, a formação de blocos econômicos e a
globalização. Todos esses fatores obrigam a
uma mudança de postura das empresas e à
otimização da gestão de suprimentos no
mundo.
Após os anos 1990, chega-se ao conceito de
que logística é a somatória das atividades da
administração de materiais e da distribuição
física.
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Ainda nos anos de 1950, o campo permanece em estado de dormência. Não há
nenhuma filosofia dominante para guiá-lo. As empresas compreendem a
administração em atividades chave em logística, ou seja, o transporte encontrado
frequentemente sob o comando gerencial da produção, os estoques como
responsabilidade do marketing, finanças ou produção, e o processamento de
pedidos é controlado por finanças ou vendas (BALLOU, 2009). Essa forma de
conduzir

as

atividades

logísticas

resulta

em

conflito

de

objetivos

e

responsabilidades, como se observa na Figura 01.
Figura 01: Responsabilidades e objetivos conflitantes típicos em atividades
logísticas

Fonte: Ballou (2009, p. 28)

Atualmente a logística é entendida como a integração tanto da administração de
materiais como da distribuição física, como pode se observar na Figura 02. Porém,
essa integração leva a ligações muito mais estreitas com a função de produção e
operação em muitas empresas, de modo que se pode esperar no futuro que
produção e logística se aproximem muito mais em conceito e prática (BALLOU,
2009).

Figura 02: Escopo da logística empresarial

Fonte: Ballou (2009, p. 35)

Na década de 1990, o Brasil passa pela explosão do comércio internacional, pela
estabilização econômica da moeda vigente, e privatização da infraestrutura, sendo
estes, os fatores impulsionadores das mudanças do cenário onde a logística se
insere. O rápido crescimento do comércio internacional, principalmente das
importações, gera grande demanda por logística internacional. Além disso, o fim do
processo inflacionário induz a uma das mais importantes práticas da logística
empresarial: a cooperação entre clientes e fornecedores. (FLEURY et al, 2006;
WOOD JR, 2004).

2.1.2 Conceito

A missão da logística é descrita por Bowersox e Closs (2001, p. 23) como “um
esforço integrado com o objetivo de ajudar a criar valor para o cliente pelo menor
custo possível”. Complementando esse conceito, Ballou (2009, p. 23) define a
missão da logística como uma forma de “colocar as mercadorias ou os serviços
certos no lugar e no instante corretos e na condição desejada, ao menor custo
possível”. Assim,
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[...] o objetivo fundamental é o de alcançar consistência. O desafio é
de projetar uma cadeia de suprimentos capaz de desempenhar o
trabalho logístico exigido tão rápido, mas, ainda mais importante, tão
consistentemente quanto possível. Atrasos inesperados, bem como
desempenhos mais rápidos do que o esperado, podem combinar
para aumentar ou diminuir o tempo transcorrido necessário à
conclusão do desempenho. Tanto a entrega adiantada quanto a
atrasada são indesejáveis e inaceitáveis, sob uma perspectiva
operacional (BOWERSOX; CLOSS, 2006, p. 69).

Em grande parte, os autores apresentam o processo logístico do ponto de vista de
fluxo de bens físicos de fornecedores para clientes. Mas também existe a visão de
canal de distribuição para empresas do setor de serviços, que envolvem o turismo e,
portanto, as empresas de alimentação (CURY, 2004). Cabe reafirmar que analisar
uma empresa de serviço, no caso uma panificação e confeitaria, possibilita
compreender outras empresas de serviços que contam com características
peculiares

e

similares,

como

intangibilidade,

perecibilidade,

variabilidade,

simultaneidade e participação do cliente no processo.
Em direção a essa última visão, Cury (2004) afirma que a logística assume a função
de canal de distribuição ou canal de venda dos serviços. Dessa forma, identifica
duas áreas de atuação para a logística aplicada ao serviço: uma correspondente ao
fluxo de materiais (bens físicos) que suportam os serviços prestados, e a outra diz
respeito à atuação do canal de distribuição dos serviços. Ambas são fundamentais
para a obtenção de vantagens competitivas. Para Bowersox e Closs (2006, p. 57)
“um bom exemplo seria os centros de distribuição de alimentos operados pelas
principais cadeias atacadistas de produtos alimentícios”.
Por essa razão, no serviço de alimentação não é diferente. Devido à variedade de
produtos oferecidos é fundamental formar alianças estratégicas com clientes e
principalmente com os fornecedores, para garantir assim sempre o mesmo padrão
de qualidade e o melhor preço. Dessa forma, são estabelecidos relacionamentos de
longo prazo, dá-se satisfação aos clientes e se alcança benefícios em relação à
concorrência (BOWERSOX; CLOSS, 2006).
Um sistema de informações tem como funções básicas transferir, armazenar e
transformar a informação, ou seja, o sistema deve ser capaz de movimentar a
informação de onde é obtida até onde é necessária; e a tecnologia da informação
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oferece todo o suporte para que haja o correto gerenciamento dessas informações e
a facilitação da execução da atividade (BALLOU, 2009).
As empresas que desfrutam de competência logística conseguem obter vantagem
competitiva e proporcionar aos clientes um serviço superior. Portanto, investir em um
sistema de informação eficaz contribui para um processo organizado e eficiente,
fazendo do estabelecimento um local seguro, de fidelização ao cliente, garantindo o
padrão de qualidade do serviço prestado e dos produtos oferecidos (BOWERSOX;
CLOSS, 2001).
A logística possui um conceito integrador que abrange toda a cadeia de suprimentos,
desde a matéria-prima até o ponto de consumo. A filosofia fundamental desse
conceito, conforme Christopher (1999) é a do planejamento e coordenação do fluxo
de materiais da fonte até o usuário como um sistema integrado, em vez de atividades
com fluxo de bens independentes.
A logística é o processo de gerenciar estrategicamente a aquisição,
movimentação e armazenagem de materiais, peças e produtos
acabados (e os fluxos de informações correlatas) através da
organização e seus canais de marketing, de modo a poder maximizar
as lucratividades presente e futura através do atendimento dos
pedidos a baixo custo (CHRISTOPHER, 1992, p. 2).

Sendo assim, cabe reafirmar que a logística é entendida como a integração da
administração do estoque e da sua distribuição física; tendo como finalidade possuir
os insumos corretos, na quantidade correta e com qualidade, no lugar correto, no
tempo adequado, com método, preço justo e boa impressão a fim de ajudar a
aumentar o grau de satisfação do cliente (GOMES; RIBEIRO, 2004).
Como síntese, no Quadro 02 é apresentado um comparativo, proposto por Wood Jr.
(2004), do processo evolutivo pelo qual o conceito de logística vem passando.
Percebe-se que ao passo que a atividade logística é enriquecida em atividades,
ganha um conteúdo muito mais estratégico do que necessariamente técnico, o que é
muito mais percebido a partir da “segunda-fase”, em que a função logística passa a
englobar processos de negócios fundamentais para a competitividade empresarial
(WOOD JR, 2004).
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Quadro 02: Evolução do conceito de logística

Fonte: Wood Jr. (2004, p. 214)

Na acepção atual assume-se que o processo logístico corta longitudinalmente todas
as áreas funcionais de uma empresa, criando importantes interfaces. Assim sendo,
identifica-se que a missão da logística é dispor a mercadoria ou o serviço certo, no
lugar certo, no tempo certo e nas condições desejadas, ao tempo em que fornece
uma maior contribuição à empresa (BALLOU, 2001). Por essa razão, é importante
analisar a cadeia de valores, que identifica as diferentes atividades – do ponto de
vista tecnológico e econômico – que a empresa desempenha para executar seu
negócio, chamadas de atividades de valor.

2.1.3 Cadeia de valor

As atividades de valor de uma empresa se enquadram em nove categorias
genéricas (conforme se observa na Figura 03). Quatro dessas categorias fazem
parte das atividades de apoio (infraestrutura da empresa, gestão de recursos
humanos, desenvolvimento da tecnologia e compras de bens e serviços) e cinco
delas fazem parte das atividades primárias (logística de entrada, operações,
logística de saída, marketing e vendas e serviços) (PORTER, 1999).
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Figura 03: Cadeia de Valor

Fonte: Porter (1999, p. 85)

As atividades de apoio proporcionam os insumos e a infraestrutura, que possibilitam
a execução das atividades primárias. Estas últimas, por sua vez, são as que
compõem a criação física, a comercialização e a entrega do produto ao comprador,
além do suporte e dos serviços de pós-venda (PORTER, 1999). As atividades de
apoio, para Porter (1999), estão subdivididas em quatro atividades, como podemos
observar na Figura 03: a infraestrutura, a gestão ou gerência de recursos humanos,
a tecnologia, as aquisições de bens e serviços.
No que tange à primeira atividade de apoio, a infraestrutura da empresa consiste em
uma série de atividades, incluindo gerência geral, planejamento, finanças,
contabilidade, problemas jurídicos, questões governamentais e gerência de
qualidade, assim como os edifícios, isto é, o local físico da empresa (PORTER,
1999).
Quanto à segunda, esta se refere à gestão ou gerência de recursos humanos e
abarcam as atividades envolvidas no recrutamento, na contratação, no treinamento,
no desenvolvimento e compensação de todos os tipos de processos relacionados à
gestão de pessoas (PORTER, 1999).
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O desenvolvimento de tecnologia, como terceira atividade, constitui cada processo
ou atividade de valor da empresa que envolva tecnologia. Logo, essa atividade de
valor apoia a cadeia como um todo, por meio do desenvolvimento de tecnologia para
o aprimoramento do produto, desde uma pesquisa básica até a concepção do
projeto, modelando equipamentos e estabelecendo processos (PORTER, 1999).
Finalmente, a quinta atividade de apoio – aquisição – diz respeito às compras de
bens e serviços e refere-se às funções de compras dos insumos empregados na
produção dos produtos. Incluem-se aqui matéria-prima, suprimentos e outros itens
de consumo, como máquinas e equipamentos em geral (escritórios e prédios)
(PORTER, 1999).
Todas essas atividades da cadeia de valor empregam os insumos adquiridos, os
recursos humanos e uma combinação de tecnologias. A infraestrutura da empresa
abrange funções como gerência geral, assuntos legais e contabilidade e sustentam
toda a cadeia. Dentro de cada uma dessas categorias, cada empresa desempenha
várias atividades distintas, dependendo do tipo de negócio, necessidade e estrutura
física e financeira disponível (PORTER, 1999).
A tecnologia da informação está transformando o modo de operação das empresas
e afetando todo o processo de criação de produtos. Também está presente em
todas as atividades da cadeia de valor, transformando o desempenho das atividades
de valor e a natureza dos elos existentes entre elas (PORTER, 1999). Todas as
atividades de valor criam e utilizam informação de alguma espécie, por isso,
conforme Bowersox et al (2006), existe a necessidade da gestão do fluxo
informacional, para conciliar as diferentes necessidades do sistema logístico e
melhorar o desempenho total da cadeia de suprimentos.
Segundo Porter (1999), a tecnologia da informação exerce um grande impacto sobre
o escopo competitivo, pois a informação facilita a coordenação do planejamento e do
controle das operações do dia a dia, sendo que sem elas o esforço atribuído ao
sistema logístico pode ser desperdiçado:
[...] o ponto de partida deve ser a premissa de que a tecnologia da
informação provavelmente afetará todas as atividades da cadeia de
valor. Igualmente importante é a possibilidade de novos elos entre as
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atividades. Através de uma análise cuidadosa os gerentes terão
condições de identificar as atividades de valor que provavelmente
serão as mais afetadas em termos de custo e de diferenciação. É
evidente que as atividades que apresentam uma grande proporção
do custo ou que são de importância crítica para a diferenciação
merecem a maior atenção, sobretudo se apresentarem um
componente significativo de processamento de informações [...]
(PORTER, 1999, p. 104).

É importante ressaltar que um conceito que acentua o papel da tecnologia de
informação na competição é justamente o da cadeia de valores, pois identifica as
varias atividades do ponto de vista tecnológico e econômico para que a empresa
possa desempenhar seu melhor serviço e produto. Assim, torna-se possível a
análise de distintas atividades que se realizam e que são susceptíveis de criar
valores para os consumidores.
Nesse entendimento, a cadeia de valor é uma perspectiva que permite ver o todo, e
contribui para o desenvolvimento da vantagem competitiva. Para o sucesso de uma
empresa ou região, é necessária a manutenção da vantagem competitiva já
possuída. Essa manutenção está centrada na melhoria e no aprimoramento
constantes, ou seja, melhorar o seu desempenho em relação às vantagens
existentes e superar a inércia e as barreiras à mudança (PORTER, 1999).
De acordo com Porter (1999), as atividades de ordem primária, por sua vez,
compõem a criação física, a comercialização e a entrega do produto ao comprador,
além do suporte e dos serviços de pós-venda, como se observa na Figura 03.
Primeiramente, a logística de entrada está relacionada às atividades associadas ao
recebimento, armazenamento e distribuição de insumos do produto, como manuseio
de material, armazenagem, controle de estoque, programação de frotas e devolução
para fornecedores.
No que concerne às operações, estas são as atividades associadas à transformação
dos insumos no produto final, como trabalho de máquinas, embalagens, montagem,
manutenção de equipamentos, testes, impressão e operações de produção. A
logística de saída, por sua parte, é uma atividade associada à coleta,
armazenamento e distribuição física do produto para compradores, como
armazenagem de produtos acabados, manuseio de materiais, processamento de
pedidos e programação. Quanto ao marketing e às vendas, estas são as atividades
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associadas ao oferecimento de meios pelos quais os compradores são induzidos a
adquirir o produto ou serviço, como propaganda, pontos de vendas, cotação,
seleção de canais e fixação de preços (PORTER, 1999).
Segundo outro autor, Ballou (2009), as atividades primárias são de importância
elementar para atingir os objetivos logísticos de custo e nível de serviço. Para esse
autor, essas atividades são transportes, manutenção de estoques e processamento
de pedidos e são consideradas primárias porque ou elas contribuem com a maior
parcela do custo total da logística ou são essenciais para a coordenação e o
cumprimento da tarefa logística.
Já para Porter (1999), as atividades primárias são as que compõem a criação física,
a comercialização e a entrega do produto ao comprador, além do suporte e dos
serviços de pós-vendas. As atividades de apoio proporcionam os insumos e a
infraestrutura que possibilitam a execução das atividades primárias, como vimos
acima.
Os serviços tratam das atividades associadas ao fornecimento de serviço buscando
a manutenção ou mesmo intensificação do valor do produto, como instalações,
consertos, treinamentos, fornecimento de peças e ajustes do produto (PORTER,
1999).
O processo de cadeia de valores é o meio ideal para identificar pontos fortes e fracos
da organização e compará-los com as oportunidades e ameaças apresentadas no
ambiente externo, pois, trata-se da análise de quatro áreas fundamentais: as ligações
com os clientes e fornecedores; os processos dentro do ambiente interno da
organização; o gerenciamento das relações internas e externas quanto ao fluxo de
produtos e de informação (PORTER, 1999).
Além das atividades-chave mencionadas anteriormente, há, também, algumas
atividades adicionais ou de apoio que complementam essas atividades primárias.
Conforme pode se observar na Figura 04, resumidamente essas atividades se
constituem em: a) armazenagem: administração do espaço necessário para manter
estoques; b) manuseio de materiais: movimentação do produto no local de
estocagem; c) embalagem de proteção: garante a movimentação do produto sem
37

quebrá-lo ou danificá-lo; d) obtenção, atividade que deixa o produto disponível para o
sistema logístico e que trata do suprimento (fluxo de entrada) de firmas de
manufatura, ou seja, o ato de disponibilizar matéria-prima para a produção; e)
programação de produtos: “[...] lida com a distribuição (fluxo de saída), refere-se
primariamente às quantidades agregadas que devem ser produzidas e quando e
onde devem ser fabricadas” (BALLOU, 2009, p.27); f) manutenção de informações:
indispensável manter o banco de dados com as informações de custo e desempenho
atualizadas e disponíveis para apoiar a administração eficiente e efetiva das
atividades primárias e de apoio.
Figura 04: Relação entre as atividades logísticas primárias e de apoio e nível de
serviço almejado.

Fonte: Ballou (2009, p.26)

Conforme também se observa na Figura 04, o nível de serviço surge como “resultado
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líquido dos esforços logísticos da firma” (BALLOU, 2007, p.26), ou seja, o nível de
serviços pode ser alcançado por meio da integração das atividades primárias e as
atividades de apoio.

2.1.4 Rede de Valor
As cadeias de valores de várias empresas se combinam para formar a rede ou
sistema de valores, uma corrente maior de atividades. A rede de valores inclui
fornecedores de matérias-primas e insumos, fabricantes, atacadistas, varejistas,
entre outros. Segundo Porter (1999), o ótimo de uma rede de valores nasce da
orquestração das várias capacidades individuais que a compõem e a simples soma
de ótimos individuais pode ser suficiente para garantir o sucesso de um sistema de
valores.
A cadeia de valores de uma determinada empresa, em um setor específico, está
inserida em um fluxo de atividades denominado sistema ou rede de valores. Esse
sistema inclui a cadeia de valores dos fornecedores de insumos. O produto da
empresa geralmente passa pelas cadeias de valores dos canais de distribuição, na
trajetória em direção ao comprador. Por fim, o produto se transforma em insumo
adquirido para as cadeias de valores dos compradores que o utilizam para
desempenhar uma ou mais atividades (PORTER, 1999).
Dessa forma, o objetivo é ligar o mercado, a rede de distribuição, o processo de
fabricação e a atividade de aquisição, de tal modo a alcançar o objetivo da vantagem
competitiva, por intermédio da redução de custos e da melhoria dos serviços. É
necessário que haja cooperação e coordenação em todo o sistema, conforme se
pode observar na Figura 05 (WOOD JR., 2004):
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Figura 05: Rede de Valores.

Fonte: Wood Jr (2004, p.212)

Toda cadeia de valor combina-se com outra cadeia de valor, formando assim uma
rede ou sistema de valores culminando em uma corrente maior de atividades
(conforme se observa na Figura 05), incluindo fornecedores, distribuidores,
atacadistas, varejistas. Essa integração externa é essencial para aprimorar o
desempenho da cadeia de valor, pois as atividades logísticas não funcionam apenas
dentro das organizações, mas também entre empresas.
Logo, para obter a eficiência objetivada com a determinação da cadeia de valor, é
preciso que a empresa se insira em uma rede de valor que esteja devidamente
organizada e que apresente cooperação entre os partícipes (PORTER, 1999;
BOWERSOX; CLOSS, 2001; WOOD JR., 2004).
Pode-se afirmar que esse sistema logístico ajuda a visualizar o fluxo dos produtos
que se processam entre as empresas e suas instalações, da origem até seu destino
final, que implica em um cálculo do custo, justificando um estoque ou algum outro
tipo de atividade necessária. Esses canais de distribuição geram agilidade na
entrega, embarque de grande quantidade de material, baixando o custo final. Na
próxima seção, caracterizaremos o setor de panificação e confeitaria, desde suas
origens até sua estrutura física e organizacional.
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2.2 Panificação e confeitaria

2.2.1 Panificação: panorama

Não se pode afirmar com exatidão quando o primeiro pão como alimento básico
surgiu, mas está claro que o ser humano, desde seus primórdios, conhece as
qualidades nutritivas dos cereais, que são ingredientes básicos de um pão; ou seja,
há mais de 10.000 anos a humanidade se alimenta com esses cereais (SEBESS,
2010).
Retrocedendo historicamente, sabe-se que o período Neolítico marca a mudança das
sociedades nômades, dependentes da caça e da coleta, para comunidades
sedentárias de base agrária. Aproximadamente a metade da dieta neolítica está
baseada na caça, como cervos, faisões ou peixes; a outra metade, de nozes, frutas
silvestres e grãos, incluindo o centeio, espelta, também conhecido como trigo
vermelho (um tipo de trigo mais rústico), painço e trigo (SEBESS, 2010; SUAS,
2012).
Durante esse período de transição, por já se alimentarem de grãos, os homens
começam a produzir protótipos de pães. Inicialmente, os pães primitivos se
apresentam na forma de uma simples pasta feita com grãos deixados de molho. Mais
tarde, esses grãos passam a ser cozidos em água. Assim, tornam o grão mais
digestivo que o cru e com mais nutrientes (SEBESS, 2010).
Na medida em que as antigas tecnologias avançam, o processo de preparação dos
grãos para consumo também muda. Para atender às necessidades alimentares, de
transporte, durabilidade do produto e armazenagem, a pasta de cereais passa a ser
aquecida em pedras achatadas e quentes ou mesmo assada em cinzas (SUAS,
2012).
Entre os anos de 9.000 e 4.000 a.C., os primeiros povos sedentários iniciam o cultivo
de cereais. Nessa mesma época, o homem inicia a transformação de cereais em
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farinha. Com uma pedra, os cereais triturados formam uma farinha rústica. Com essa
farinha e água forma-se uma massa que, colocada sobre uma pedra ao sol, ou sobre
a brasa, resulta em um pão duro ou uma torta, um pão que mais se parece com uma
bolacha (SEBESS, 2010).
A transição de comunidades nômades para sedentárias também marca um lento
afastamento da vida selvagem. Os europeus desse período e das áreas temperadas
desfrutam de um ambiente mais diverso e usufruem de uma dieta nutritiva e
balanceada, que inclui vários cereais, especialmente o trigo e centeio, e carne de
animais domésticos, como ovelhas, cabras, vacas e porcos. À medida que essa
cultura, predominantemente agrária, se espalha para o oeste da Europa, essa dieta
passa a ser a base alimentar adotada pelos ocidentais, até hoje. Outro grande
avanço do período neolítico consiste na criação e uso dos potes de cerâmica,
moinhos rústicos e fornos (FLANDRIM; MONTANARI, 1999).
Sedimentos encontrados no delta do Nilo, no Egito, apresentam sinais de que, já em
4.000 a.C., agricultores cultivavam espelta (trigo vermelho), trigo e cevada para a
produção doméstica de pães e cerveja, além de exportarem os grãos para Grécia.
Nesse período, as pessoas, para produzir e consumir seus pães passam a fazer a
farinha em casa, tostando os grãos e depois socando-os em um pilão e, com o auxílio
de pedras, deixando-os na textura desejada (FLANDRIN; MONTANARI, 1998).
Em 3.000 a.C., os egípcios se constituem como grandes difusores da fabricação do
pão. Descobrem por acaso que, depois de umedecerem a farinha, cobrirem e
deixarem essa massa descansar por algumas horas, ela ficava como uma esponja.
Essa massa esponjosa sendo assada ficava muito mais leve e macia. Assim, dessa
maneira, começam a ser feitos os primeiros pães fermentados. Depois, aprendem a
misturar um pouco dessa massa fermentada com a massa do dia. Acredita-se que os
egípcios são os primeiros a inventar os fornos para assar os pães (SEBESS, 2010).
Os historiadores afirmam ser o egípcio o primeiro povo a fabricar o pão. Todavia, há
indícios de que no oriente os indianos já manipulavam os cereais para fazer o pão há
muito mais tempo que no Egito. O primeiro vestígio desse cereal é encontrado na
Índia, numa tumba de 2.500 a.C. (PERRELA, 1999).
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A partir de 1.500 a.C., os egípcios aprimoram o processo de fermentação do pão. A
cerveja passa a ser acrescentada à massa do pão, como uma levedura
(saccharomyces) em forma líquida. Até hoje a levedura é muito associada à
panificação como o principal fermento. Fora do Egito, nesse período, são
desenvolvidos diferentes métodos de fermentação, de acordo com os recursos e
costumes regionais (FLANDRIN; MONTANARI, 1998; TANNAHILL, 1988).
Em torno de 500 a.C., os gregos, graças a Homero chamar os homens de “os
grandes comedores de farinha”, aperfeiçoam o sistema de moagem dos grãos,
permitindo que grande quantidade de grãos fosse moída ao mesmo tempo; e, dessa
forma, surgem os primeiros padeiros. Os gregos, em seguida, melhoram a qualidade
da farinha tornando-a cada vez mais branca. E com essa matéria-prima inventam
mais de 72 tipos de pães, alguns já aromatizados com ervas ou recheados de
azeitonas (SEBESS, 2010).
Séculos mais tarde, os romanos aperfeiçoam ainda mais o processo, fazendo
moinhos com tração animal e construindo fornos públicos pela cidade. Alemães e
suecos, enquanto seus exércitos combatiam os romanos, se adaptavam ao consumo
do pão; e o costume de se alimentar de pão se espalha por outras terras (SEBESS,
2010).
Nos anos 30 a.C., em Roma já existem mais de 300 padarias dirigidas por
profissionais qualificados. Com a queda do Império Romano, as exportações de
farinha de trigo por quase toda Europa desaparecem por completo e tem início a
escassez de alimentos (SEBESS, 2010).
Dando um salto na história, na Idade Média, com a exportação da farinha branca,
começa a elaboração de diferentes tipos de pães. O pão passa a ser um elemento
diferenciador de classes sociais: para os pobres, pães pretos feitos com farinhas
rústicas e de baixa qualidade, como o centeio, aveia, cevada e, geralmente, pães
pesados sem muita fermentação; já para a classe alta, pães brancos feitos de farinha
de muito melhor qualidade. Comer um pão branco constitui símbolo de status nesse
momento. Os moinhos evoluem à medida que se passam os anos (FLANDRIN;
MONTANARI, 1998).
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O período entre a renascença e a revolução industrial é marcado por maiores
mudanças. A realeza mantém um rígido controle na fabricação de pães e doces. Há
controle do que é comprado e produzido. Passa a ser proibido vender produtos (pães
e doces) velhos e de baixa qualidade. Mas, à medida que a tecnologia do cultivo do
trigo é aprimorada, a produção aumenta e a ameaça da fome declina lentamente
(SUAS, 2012).
Toda essa evolução do pão está relacionada aos principais períodos da história. Para
melhor visualizá-la, no Quadro 03, são compiladas, de diferentes autores, as
informações principais que relatam as bases alimentares de cada época e a
importância dessa relação e suas mudanças no mundo no decorrer dos séculos.
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Quadro 03: Evolução do pão
Período

Período Neolítico

10.000 a.C. – 4.000 a.C.

5.000 a.C. – 3.000 a.C.

1.500 a.C.
Antiguidade Clássica

500 a.C.

Idade Média

Renascença

Mudanças
Marcado pela mudança de
sociedade nômade (que
dependia da caça) para
comunidade sedentária (base
agrária).
Egito e Grécia avançavam na
ciência do pão.
Egípcios descobrem a
fermentação a partir do
descanso da massa crua e do
uso da cerveja.

Alimentação
Metade era de caça e a outra
metade de nozes, frutas e
cereais (centeio, espelta,
painço e trigo) macerados e
cozidos.
Produção de pães e cerveja.
Surgem os pães fermentados.

Gregos aperfeiçoam o
processo de moagem dos
grãos.

Já usavam a fermentação
criada pelos egípcios e
existiam mais de 72 tipos de
pães.

Queda do Império romano,
drástica escassez de grãos.

Pobre – pão escuro

Séc. V ao XV

Entre fins do século XIII e
meados do século XVII

Pão: alimento diferenciador
das classes sociais.
Controle da fabricação de
pães.

Rico – pão branco

Evolução na fabricação e na
variedade.

Evolução da “pâtisserie”
Revolução Industrial

No Reino Unido, em meados
do século XVIII; expandiu-se
pelo mundo a partir do século
XIX

Inventada a primeira máquina
a vapor.

Modificou o processo de
produção dos moinhos.

Fonte: Adaptado de Sebess (2010), Flandrin e Montanari (1998) e Suas (2012).
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No Brasil, o trigo é introduzido pelos primeiros colonizadores portugueses que se
fixam na capitania de São Vicente; mas, a partir do século XVIII, a produção é
transferida para a província do Rio Grande do Sul por causa do clima favorável
(BOSSIO, 2005).
Segundo o sociólogo Gilberto Freyre, citado em Bossio (2005), até o século XIX a
produção e o consumo de pão no país são pouco difundidos. Nos tempos coloniais
impera o beiju de tapioca, o pirão e a própria tapioca. Em 1831 a província do Rio de
Janeiro conta com apenas três padeiros. Cerca de 180 anos depois, isto é, na
atualidade, o estado possui mais de 7,3 mil padarias.
Da imagem caricata do português, dono de padaria, diante da caixa registradora, com
lápis atrás da orelha aos administradores atuais, grandes mudanças ocorreram e
ocorrem. Nos dias atuais, à frente de padarias encontramos empresários
profissionalizados, com sólida formação gerencial, mas que ainda mantêm o espírito
do “negócio de família” e a afetiva relação do comércio de bairro (BOSSIO, 2005).
Em um estudo, atualizado em fevereiro de 2010, a ABIP informa que
aproximadamente 63,2 mil panificadoras compõem o mercado da panificação e
confeitaria no Brasil, das quais 60 mil são micro e pequenas empresas. O setor gera
mais de 700 mil empregos diretos, sendo que desses 245 mil (35%) concentram-se
na produção. Ainda segundo esse estudo, 127 mil empresários comandam esse
mercado no País (ABIP, 2011).
Em 2011, o faturamento estimado desse setor girou em torno de R$ 44,9 bilhões. A
panificação está entre os seis maiores segmentos industrial do país, com
participação de 36% na indústria de produtos alimentares e 6% na indústria de
transformação (ABIP, 2011).
O presidente da ABIP, Alexandre Pereira Silva, informa que, em 2012, o faturamento
do setor devesse crescer em torno de 13%, argumentando: “Ouso dizer que nosso
setor não viu crise; ao contrário, com a tendência das pessoas ficarem mais em
casa, o consumo dos nossos produtos aumentou”. No ano de 2011, a taxa de
crescimento do faturamento das panificadoras e confeitarias no país aproxima-se de
11% (ABIP, 2011).
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76% dos brasileiros consomem pão no café da manhã e 98% da população são
consumidores de produtos panificados. Dos pães consumidos no Brasil, 86% são
artesanais, 52% correspondendo ao pão francês. Quase metade do faturamento das
panificadoras (48%) provém da produção própria, da qual 25% correspondem ao
pão francês e 75% aos demais produtos (ABIP, 2011).
Hoje, existem redes de padarias com várias unidades espalhadas pelos estados,
vendendo mais de 400 itens de fabricação própria. Cerca de 43 milhões de
brasileiros passam diariamente pelas padarias em busca da primeira à última
refeição. Em 2011, o faturamento do setor atinge R$ 38 bilhões, crescendo 8,79%
em relação a 2006, descontada a inflação. Nesse ano, há no país 52 mil padarias e
5% delas têm porte de grandes empresas, ou seja, faturam mais de R$ 2 milhões
por ano (ABIP, 2011).
A padaria, que antes vendia só pão e leite e se confundia com o botequim da
esquina, se transforma em um grande negócio. A gestão empresarial, que inclui até
profissionais com MBA, amplia as perspectivas das empresas, que já são alvo de
fundos de investimentos interessados em aplicar seus recursos.

2.2.2 Confeitaria: panorama

O açúcar, ingrediente fundamental para a confeitaria, na Antiguidade é considerado
exótico, uma mercadoria rara e cara, prescrita pelos médicos ou acrescentada nos
temperos. O gosto pelo açúcar começa a se espalhar e crescer e com isso as
refinarias multiplicam-se no século XV. Já no século XVI o açúcar passa a ser
consumido como sobremesa e no preparo de molhos, e no século XVII ocupa um
importante espaço ao lado das bebidas como chocolate, café e chá (FLANDRIN;
MONTANARI 1998).
É difícil dizer com exatidão quando surgem os doces. Materiais encontrados nas
escavações juntamente com os apontamentos de alguns escritores remetem a
aproximadamente 700 anos a.C., período em que ocorre o aproveitamento dos
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primeiros ovos de galinha como alimento, na Europa (PERRELA, 1999).
As mulheres iniciam a arte de fabricar doces em casa apenas para a família. Muito
tempo depois, em Roma surgem as primeiras barracas de rua para venda de doces;
depois, em 1150, em Veneza, começa a funcionar inúmeras confeitarias
especializadas em marzipã, um doce feito a base de amêndoas e açúcar (PERRELA,
1999).
Segundo Suas (2012), a partir do século XVI as artes da panificação e da confeitaria
passam por uma grande evolução, estabelecendo as bases utilizadas ainda hoje.
Apreciada por um público pequeno e rico, a pâtisserie (confeitaria) teve sua origem
na preparação de salgados (tortas de carnes, peixes e queijos). Logo, o creme de
amêndoas e a massa Choux, que são comumente utilizadas até hoje, começam a se
somar às variedades da confeitaria:
A patê à choux é uma preparação clássica francesa que utiliza dois
estágios: cozinhar a massa e assar a massa. As raízes da patê à
choux vêm do século XVI [...] a palavra choux (termo em francês para
“repolho”) refere-se á forma irregular que assume quando assada.
Usada em muitas aplicações como as éclair, profiteroles e o clássico
Paris-Brest (SUAS, 2012, p.149).

Ainda no século XVI, graças à crescente oferta de açúcar, as receitas vão se
aprimorando. Outros ingredientes como ovos (claras em neve) e as natas batidas
surgem para dar leveza às preparações. Depois ganham espaço as madalenas e os
biscoitos de amêndoas, as massas folhadas, entre inúmeras outras iguarias
(CHABOISSIER; LEBIGRE, 1993).
Nessa mesma época, Della Pigna, um chef pâtissier italiano, vindo com Catarina de
Médici (que, ao casar-se com Henrique II, se torna a rainha da França), introduz as
esculturas de açúcar, que passam a ser utilizadas como decoração das mesas nos
grandes banquetes (CHABOISSIER; LEBIGRE, 1993).
Em 1682, o confeiteiro Thiemen uniformiza todos os seus funcionários com trajes
orientais, em razão de sua procedência original. Uniforme que até hoje é utilizado por
todos os confeiteiros, cozinheiros e farmacêuticos; pois, nessa época, como o açúcar
é considerado remédio, sua manipulação, a priori, é exclusiva de médicos e
farmacêuticos (PERRELA, 1999).
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O uso do açúcar pelos confeiteiros gera muitos conflitos entre os médicos,
farmacêuticos e entre os próprios confeiteiros e, para acabar com essa briga, em
1294, o Tribunal de Freiberg, da Saxônia, dá o direito à venda do açúcar também
para os confeiteiros; e, assim, eles começam a progredir. Em 1300, o Estatuto de
Firenze registra cerca de 100 tipos de doces comercializados (PERRELA, 1999).
Nos séculos XVII e XVIII são grandes as mudanças, vários ingredientes são
incorporados à confeitaria, como o café da África, o chá da China, o chocolate das
Américas, entre outros. Aumenta nessa mesma época o consumo de sorvetes
originários da Espanha e da Sicília. Tortas doces de amêndoas e o clássico croissant
são criados (REVEL, 1982).
O açúcar de beterraba torna-se uma nova fonte de sacarose para Europa, mas
somente no final do século XVIII um químico alemão consegue extrair e cristalizar o
açúcar da beterraba criando uma alternativa mais barata que o açúcar de cana,
importado (REVEL, 1982; CHABOISSIER; LEBIGRE, 1993).
Em 1653, Jean Gaillard publica Le Patissier François, primeira obra dedicada à arte
da confeitaria. Hoje, há uma infinidade de livros da área, que são procurados tanto
por profissionais como por amantes da arte de confeitar (PERRELA, 1999).
O ano de 1783 se torna notável pelo nascimento de Marie-Antonin Carême, grande
revolucionário que contribui imensamente para o mundo da confeitaria. Iniciando sua
carreira como um chef inovador, e dedicado à cozinha e equipamentos de pequeno e
grande porte, aos 20 anos é considerado um dos melhores chefs. É o responsável
por criar várias bases para massas usadas ainda hoje. Sua fama deve-se à criação
de uma versão da massa folhada, usada tanto para doces como para salgados.
Também é o criador do nougat, merengue, croquant, poupelins (REVEL, 1982).
Nos dias atuais, separar confeitaria de panificação é um pouco difícil, pois as
padarias têm uma variedade incrível de doces, bolos e biscoitos. Na área da
confeitaria ainda não existe oficialmente uma divisão, mas é importante destacar
algumas: os ateliês especializados em doces finos e bolos artísticos (casamentos,
aniversários); as pequenas fábricas que produzem tortas, bolos e doces para
cafeterias, conveniências e lanchonetes, que na maioria das vezes terceirizam esse
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tipo de serviço, por falta de estrutura e redução de custos; a produção informal, que
cresce muito a cada dia (PERRELA, 1999).

2.2.3 As Padarias no Brasil hoje: estrutura física e organizacional

Entre os setores da economia, a indústria representa o setor secundário – o primário
corresponde à agricultura e o terciário ao comércio e aos serviços. A panificação e
confeitaria no Brasil estão inseridas no setor secundário, ou setor industrial, em que
há transformações das matérias-primas (setor primário) em produtos manufaturados
que, em seguida, podem ser comercializados ou não (como pode se observar na
Figura 06). Para a área denominada de panificação e confeitaria existem inúmeras
formas de produção. A Associação Brasileira da Indústria de Panificação e
Confeitaria (ABIP) divide essa grande área em Panificação Industrial e Panificação
Artesanal (IBGE, 2010, ABIP, 2010).
Figura 06: A panificação e confeitaria no Brasil

Fonte: adaptado ABIP (2010)
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A panificação e confeitaria em escala industrial estão voltadas para o atacado, com
foco na fabricação de pães embalados, congelados, bolos, panetones, massas de
pizzas, biscoitos, entre outros produtos. Geralmente, esses produtos têm pouco ou
quase nenhum contato manual, o que dificulta a contaminação e faz com que o
prazo de validade seja muito maior que os produtos artesanais, além de contar com
o auxílio de inúmeros aditivos que preservam suas propriedades organolépticas
(sabor, aroma e textura) por muito mais tempo. Seus principais consumidores
normalmente são supermercados, panificadoras e mercearias (ABIP, 2009).
Já panificação e confeitaria artesanal correspondem às padarias voltadas para a
venda direta ao consumidor. De acordo com a ABIP (2009), esses estabelecimentos
estão divididos em: i) Loja Máster: com um amplo mix de produtos, oferece
conveniência para o consumidor para que este não necessite se deslocar a outro
estabelecimento; ii) Loja Gourmet: oferece alimentos prontos para todas as refeições
do consumidor; iii) Loja Express: foco em lanches e refeições rápidas, atendimento
ágil; e iv) Loja Especializada, Confeitaria ou Boutique de Pães: produtos de
fabricação própria, com qualidade e reconhecimento de grife aos produtos.
O Programa de Desenvolvimento da Alimentação, Confeitaria e Panificação –
PROPAN atua junto às empresas oferecendo treinamentos e consultorias. É um
projeto realizado em parceria com a Associação Brasileira das Indústrias de
Panificação e Confeitaria – ABIP. No mesmo estudo realizado em 2011 constata-se
que o consumo do pão francês caiu de 58% para 46% da produção total das
padarias artesanais que era de 86% e passou a ser de 83% da produção atual, o
que sinaliza que os brasileiros estão experimentando outros tipos de pães, e que,
por não terem tempo de ir todos os dias à padaria, compram pães com uma
durabilidade maior. Em consequência, a produção industrial, que era de 14%, hoje é
de 17%, mostrando, assim, que houve 3% de crescimento na produção industrial
(como se observa no Gráfico 01) (PROPAN, 2012).
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Gráfico 01: Produção de Pães no Brasil.

Fonte: adaptado PROPAN (2012)

Em um estudo realizado pela ABIP (2012), as empresas de panificação e confeitaria
brasileiras confirmam o momento de evolução pelo qual passam nos últimos anos.
Em 2010, o índice de crescimento estimado em 13,7%, é maior do que o já atingido
em 2009 (12,61%). Com isso, o faturamento do setor se aproximada de 56,3 bilhões
de reais. O segmento está entre os maiores segmentos industriais do país, sendo
composto por mais de 63 mil panificadoras, e recebendo, em 2010, cerca de 42
milhões de clientes (ABIP, 2010).
Os novos serviços introduzidos no setor de panificação e confeitaria, principalmente
aqueles relacionados à administração e incentivados pelo foodservice (Mercado de
alimentação fora do lar), são responsáveis por cerca de 60% do crescimento
identificado (ABIP, 2010). As vendas de produção própria representam a maior parte
do volume de faturamento, R$ 27,60 bilhões. O volume de faturamento abarca,
inclusive, os cerca de 20% de empresas informais que compõem o setor. Mais de 25
mil funcionários são contratados pelas padarias em 2010. O Setor gera cerca de 760
mil empregos diretos e 1,8 milhão de forma indireta. Ademais, é atualmente o setor
que mais precisa de mão de obra qualificada e, para o qual sempre há vagas para
novos profissionais qualificados ou não para trabalhar em diferentes funções (ABIP,
2010).
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Na atualidade, o consumo per capita de Pães/Ano no Brasil está em torno de 33,5
kg, incluindo pães feitos à base de trigo, mas com o acréscimo de outros cereais,
como aveia, milho, entre outros produtos. No Chile, o consumo chega a 93 kg per
capita. Embora as indústrias estejam crescendo muito, apenas 14% dos pães
consumidos são industrializados, sendo que os 86% restantes correspondem aos
pães artesanais, dentre os quais 58% referem-se ao consumo de pão francês (ABIP,
2010; IBGE, 2010).
No Gráfico 02 é apresentado um comparativo feito em relação ao consumo per
capita entre países da América do Sul e sua população, o que mostra que,
comparado a outros países, o Brasil ainda tem um grande potencial de expansão e
crescimento, tanto no consumo quanto na produção de pães.
Gráfico 02: Consumo de pães por ano

Fonte: Adaptado de ABIP (2012) e IBGE (2012)

A estrutura administrativa e organizacional de um empreendimento formaliza os
níveis hierárquicos da empresa perante a definição de cargos. Para uma melhor
compreensão da estrutura da organização é recomendável a elaboração de um
organograma (como se observa na Figura 07).
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Figura 07: Organograma: Padaria Modelo

Fonte: ABIP (2009, p. 13)
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O organograma apresentado permite a visualização rápida e fácil dos diversos
órgãos componentes da estrutura. Para conseguir um melhor controle dos
processos na empresa, seja ela de grande ou pequeno porte, o autor sugere que se
deve trabalhar com no máximo três níveis hierárquicos (ABIP, 2009).
O fluxograma é o gráfico de processamento universal que representa o fluxo ou a
sequência normal de qualquer trabalho, produto ou documento. Os fluxogramas
oferecem muitas vantagens, facilitam o processo e o destino das informações, além
de
Permitir verificar como funcionam, realmente, todos os componentes
de um sistema, mecanizado ou não, facilitando a análise de sua
eficácia; entendimento mais simples e objetivo do que o de outros
métodos descritivos; facilitar a localização das deficiências, pela fácil
visualização dos passos, transporte, operações, formulários etc.;
aplicação a qualquer sistema, desde o mais simples aos mais
complexos e o rápido entendimento de qualquer alteração que se
proponha nos sistemas existentes, por mostrar claramente as
modificações introduzidas (CURY, 1994, p. 316).

Quanto à Gestão de Produção, esta pode ser definida como o conjunto de atividades
que busca fabricar produtos oferecidos pela empresa dentro dos padrões
estabelecidos, utilizando da melhor maneira possível os recursos produtivos
disponíveis. Isso significa produzir o que foi determinado, dentro da maior eficiência
possível, o que implica em sistemas adequados de planejamento e controle da
produção (ABIP, 2009).
O planejamento das atividades do setor de produção é importante para evitar
desperdício de tempo e, principalmente, de dinheiro. A falta de conhecimento das
etapas e controles, do potencial dos equipamentos e funcionários é um indicativo de
que o empresário ou o responsável pelo setor precisa buscar informações a respeito
dos mesmos. Dessa forma, para se planejar a produção são precisos alguns
conhecimentos básicos a respeito de máquinas, mão de obra, meio ambiente,
método utilizado e matéria-prima, além de se ter clareza da ordem em que os
processos devem ocorrer (ABIP, 2009).
Uma ferramenta utilizada para representar essa ordem é o fluxograma, que
demonstra a sequência de trabalho de forma detalhada, no qual todos os envolvidos
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na operação e suas etapas são visualizados (como se observa nas Figuras 08, 09 e
10) (ABIP, 2009).
Figura 08: Fluxograma de matéria-prima

Fonte: ABIP (2009, p. 32)

O fluxograma da matéria-prima se inicia pelo setor de compras, que tem a função de
buscar o melhor preço para o melhor produto. Depois de comprado, o produto é
entregue ao almoxarifado. Algumas padarias têm um depósito destinado
especificamente às farinhas e outros secos. No almoxarifado, o produto é conferido
e destinado aos demais setores. Para a loja são encaminhados os produtos prontos,
terceirizados e industrializados, como as bebidas, entre outros produtos de
mercearia. O setor da área de pesagem recebe do almoxarifado os produtos em
grandes embalagens, para que os produtos sejam porcionados, embalados e
encaminhando o que é de uso de cada setor, no caso, a confeitaria, a padaria ou a
cozinha.
Já quanto ao fluxo do setor da panificação, diariamente os ingredientes são
destinados à área de pesagem, após o gerente da produção ter estabelecido a
programação para a produção do dia. Depois de pesados e separados, os insumos
são destinados ao preparo das massas, que são manipuladas, fermentadas, pré56

acabadas. Vão para uma segunda fermentação (se necessário), passam pelo
acabamento final, são assadas, conferidas e embaladas, depois são destinadas à
loja ou à venda externa.
Figura 09: Fluxograma de panificação

Fonte: ABIP (2009, p. 33)

Figura 10: Fluxograma do processo da confeitaria

Fonte: ABIP (2009, p. 32)
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O exemplo de fluxograma de confeitaria assemelha-se ao da panificação, conforme
Figura 10, e pode variar de acordo com o tipo de produção do estabelecimento.
Geralmente a confeitaria é responsável pela produção dos pães doces, doces de
vitrine, tortas e bolos, bolachas e biscoitos, entre outros produtos, e para cada tipo
de produção um fluxograma específico pode ser elaborado.
Para o controle da produção e agilidade do processo de produção é necessária a
implantação de algumas medidas. Dentre elas podemos citar o calendário de
produção e a ordem de produção. Com o calendário de produção é possível
organizar o tempo de execução das tarefas de forma previsível, além de facilitar a
organização do tempo de produção. Para que os fluxogramas sejam realizados com
mais facilidade e eficiência, o layout do setor de produção deve ser compatível com
a ordem das tarefas (como se observa na Figura 11) (ABIP, 2009).
O layout corresponde ao arranjo de diversos postos de trabalho nos espaços
existentes na organização, envolvendo – além da preocupação de melhor adaptar os
colaboradores ao ambiente de trabalho, segundo a atividade que cada um
desempenha e a arrumação de equipamentos – máquinas, móveis e as matériasprimas (CURY, 1994). Para atender a todas essas preocupações os objetivos de um
projeto de layout devem
Otimizar as condições de trabalho do pessoal nas diversas unidades
organizacionais; racionalizar os fluxos de fabricação ou de tramitação
de processos; racionalizar a disposição física dos postos de trabalho,
aproveitando todo o espaço útil disponível e minimizar
movimentação de pessoas, produtos, materiais e documentos dentro
da ambiência organizacional (CURY, 1994, p. 373).

Com base nessas informações, na Figura 11 é apresentado um exemplo de layout
de uma Padaria Modelo que adota as seguintes estratégias: produtos ofertados de
forma

conveniente,

produtos

com

alto

padrão

de

qualidade

e foco

no

desenvolvimento de produtos inovadores (ABIP, 2009).
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Figura 11: Layout da Padaria Modelo

Fonte: ABIP (2009, p. 43)
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A modo de contextualização, os exemplos apresentados para fluxograma,
organograma e layout são da Padaria Modelo, uma empresa do ramo alimentício
que visa mudar o conceito da panificação das cidades. Esse projeto é resultado da
experiência de um grupo de empresários que já atuam no setor de Panificação,
desenvolvendo e administrando padarias. Esse layout foi estudado e desenvolvido
para proporcionar conforto, facilidade e praticidade. Rodrigues, que é empresário,
consultor, presidente do conselho diretor do instituto tecnológico da panificação e
confeitaria – ITPC e coordenador nacional do PROPAN é um dos membros desse
projeto e afirma o seguinte:
A padaria que há muito tempo deixou de vender apenas pão, teve
que se adequar ao mercado e aumentar seu leque de produtos e
serviços. A vida moderna e a falta de tempo limitam os momentos de
descontração e lazer das pessoas, traçando um novo perfil do
consumidor, aquele a procura de opções que possibilitem mais
praticidade as suas vidas e continue a atender suas necessidades.
Os consumidores buscam uma padaria próxima à sua residência ou
local de trabalho, e são muito exigentes quanto às condições de
higiene e limpeza, o que torna o layout da área de atendimento e os
materiais adotados na construção elementos fundamentais
(PROPAN, 2012, p. 16)

Assim, a partir das premissas e dos dados apresentados neste capítulo, pode-se
afirmar que os serviços de panificação e confeitaria e os serviços de turismo, em
suas representações culturais, são os segmentos que mais crescem, geram renda e
mais oferecem empregos no Brasil e, dessa forma, contribuem para o
desenvolvimento social e econômico local, regional e nacional. Nesse contexto, a
escolha do local para se empreender uma atividade turística, primeiramente é
determinada pela oferta gastronômica, em âmbito de qualidade, especificidade e
tipicidade, e depois pela localização aprazível do espaço.
Cabe destacar que a evolução socioeconômica e histórica desses segmentos devese ao desempenho da tarefa logística, que tem como finalidade prover o cliente com
bens e serviços de alto nível, quando, onde e nas condições desejadas e com o
menor custo possível. Comercialmente, o sucesso dos serviços da vertente do
turismo gastronômico, pode ser uma consequência da elaboração e execução de um
fluxograma, organograma e layout, cuja função consiste em oferecer as bases para
a organização e o planejamento de atividades que atendam às necessidades de
produção e do potencial econômico de cada segmento.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1Tipologia

A metodologia adotada neste estudo tem por base a abordagem qualitativa,
utilizando-se de revisão bibliográfica, observação direta, entrevista semiestruturada e
estudo de caso, sendo este último uma estratégia de pesquisa cujos objetivos, para
este estudo, são compreender as dinâmicas presentes em um empreendimento
familiar e identificar padrões e inter-relações entre as variáveis existentes. Essa
forma de pesquisar subsidia o processo de análise da logística em panificação e
confeitaria, pertinentes aos estabelecimentos estudados, como também fornece a
base para a elaboração da fundamentação teórica. Ademais, o entendimento da
dinâmica presente na prática de um contexto singular da panificação e confeitaria,
da identificação dos padrões e inter-relações entre as variáveis existentes se
sustentam no estudo de caso. O fenômeno estudado em âmbito teórico e prático se
expressa neste trabalho dissertativo (EISENHARDT, 1989; YIN, 2005).

3.2 Objeto de estudo

Os objetos de estudo analisados, denominados de Padaria X e Padaria Y, foram
escolhidos a partir da disponibilidade das referidas empresas para a abertura dos
dados que permitiram que esta pesquisa fosse realizada. Além disso, foi possível
realizar entrevistas para coleta de informações almejadas para este estudo.
Na padaria X, o principal entrevistado foi um dos proprietários. Além dele, todos os
funcionários colaboraram direta ou indiretamente para a coleta dos dados da
entrevista e da pesquisa. Na padaria Y, por sua vez, o contato foi direto com a
proprietária responsável pela produção, que foi muito acessível ao colaborar com as
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respostas do questionário pré-estabelecido.
A dinâmica e suas variáveis – presentes no contexto da Padaria e Confeitaria X em
Maringá/Paraná e da Padaria e Confeitaria Y em Florianópolis/ Santa Catarina – se
explicitam fundamentadas pelo processo logístico e como ancoragem para a análise
da cadeia de valor e suas respectivas etapas, a partir de um comparativo entre as
Padarias X e Y. O levantamento bibliográfico e o estudo de caso permitem
compreender esses estabelecimentos de portes distintos, porém de perfis similares.

3.3 Coleta e análise dos dados

A realização do estudo de caso tem como subsídio um plano de condução do estudo
de caso, proposto por Yin (2005). O documento contribuiu na condução do estudo e
na comprovação do alcance dos objetivos propostos. No Quadro 04 é apresentado o
esboço do protocolo do estudo de caso.
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Quadro 04: Esboço do protocolo do estudo de caso

Fonte: Stock (2009, p. 30)
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Os procedimentos de pesquisa e de produção escrita realizados contam com os
modelos de entrevistas semiestruturadas adaptados dos modelos utilizados por
Stock (2009) – ver Apêndices 02, 03 e 04. Com base nessas informações, a
pesquisa foi dividida em etapas que foram desdobradas conforme ilustram as
Figuras 12, 13 e 14. Essa organização foi determinante para a produção escrita, cujo
resultado é o presente trabalho.
A entrevista na Padaria X realizada em agosto de 2012 com um dos proprietários, no
caso o filho mais velho, forneceu as informações sobre o processo operacional do
estabelecimento como um todo. Já na Padaria Y, a entrevista realizada com a
proprietária responsável pela produção, no caso a filha, em janeiro de 2012, devido
à frequência da comunicação, fornece as bases para a atualização dos dados
coletados.
A primeira etapa da pesquisa consta de um levantamento de informações.
Primeiramente são delimitadas as palavras-chave (Logística, Cadeia de Valor,
Turismo e Panificação e Confeitaria), como se observa na Figura 12, subsidiadas
por diferentes bases teóricas e práticas que fundamentam e explicitam essas
palavras. A coleta de dados e informações possibilita a compreensão do tema em
estudo e auxilia na contextualização do assunto.
Figura 12: Mapa estrutural da metodologia de pesquisa adotada: Etapa 1 –
Levantamento das Informações.

Pesquisa: Etapa 1 – Levantamento das Informações
Bases de busca: EBSCO, Periódicos
CAPES, Web sites, IES e Anais.

Recorte Temporal: 2010 - 2012

Palavras Chaves
Logística

Cadeia de
Valor

Panificação

Confeitaria

Turismo

Objetivos:
Coleta dos dados e informações;
Compreensão do tema em estudo;
Contextualização teórica da pesquisa.
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Cabe explicar que a organização das palavras tanto individualmente como em
conjunto, conforme se observa na Figura 13, apresentou quantidade de artigos
diferente, motivo pelo qual se explica a sua disposição em forma de pirâmide. Por se
tratar de um tema novo, os artigos encontrados não apresentam relevância com
relação ao tema estudado, sendo todos os artigos de revistas cientificas da área da
saúde, que em seu contexto geralmente abordam as palavras-chave, mas em
relação à questão de segurança alimentar (ver Apêndice 01).
Figura 13: Pesquisa Bibliográfica EBSCO

Logística, padaria e confeitaria: 2
Logística, cadeia de valores, padaria e
confeitaria: 6

Padaria e confeitaria (bakery and
pastry): 20
Turismo: 503

Cadeia de Valor (Value Chain): 735

Logística (logistics): 11.166

A segunda parte da pesquisa consiste no estudo de caso que, ancorado pelas
técnicas

adotadas

para

este

estudo,

como

observação

direta,

entrevista

semiestruturada adaptada do instrumento de Stock (2009), dão a base documental
para a análise e o estudo comparativo entre as duas padarias. Os dados e
informações coletados sobre as Padarias e Confeitarias X e Y, as compreensões de
suas realidades e a identificação dos principais processos sob o modelo Porter
(1999) de Cadeia de Valores se fazem presentes nesta dissertação. Na Figura 14 é
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apresentado o mapa estrutural da metodologia referente à segunda etapa. Nele são
expostas as técnicas adotadas, que possibilitaram compreender a realidade das duas
Padarias e Confeitarias pesquisadas e deram subsídios para a análise realizada.
Figura 14: Mapa estrutural da metodologia de pesquisa adotada: Etapa 2 – Estudo
de Caso
Pesquisa: Etapa 2 – Estudo dos Casos
Técnicas adotadas:
observação direta e entrevista semiestruturada.

Objetivo:
Coleta dos dados e informações sobre o objeto de estudo;

Compreensão da realidade do objeto de estudo;
Identificação dos principais processos.

A respeito do método do estudo de caso, este, muitas vezes, é indicado como o
mais adequado para pesquisas exploratórias e, particularmente, e é útil para a
geração de hipóteses; e isso pode contribuir para dificultar o entendimento do que é
o método de estudo de casos, como ele é desenhado e conduzido (YIN, 2005).
O método do estudo de caso "[...] não é uma técnica específica. É um meio de
organizar dados sociais preservando o caráter unitário do objeto social estudado"
(GOODE & HATT, 1969, p.422). De outra forma, Tull (1976, p 323) afirma que "um
estudo de caso refere-se a uma análise intensiva de uma situação particular"; e
Bonoma (1985, p. 203) explica que o "estudo de caso é uma descrição de uma
situação gerencial".
Yin (2005) afirma que o estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga um
fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira
entre o fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes de
evidência são utilizadas. Esta definição, apresentada como uma definição mais
técnica por Yin (2005) ajuda, segundo ele, a compreender e distinguir o método do
estudo de caso de outras estratégias de pesquisa.
66

Seguindo a estratégia de pesquisa do estudo de caso, os estabelecimentos são
conhecidos com as entrevistas semiestruturadas de acordo com o protocolo
apresentado na metodologia.
Nesse contexto metodológico, Godoy (1995) explica que é importante captar o
fenômeno a ser estudado, sob as perspectivas das pessoas nele envolvidas,
ponderando os pontos de vistas mais relevantes. É nessa perspectiva que os estudos
aqui desenvolvidos subsidiam o trabalho de caracterização do segmento da
Panificação e Confeitaria, o mapeamento do processo logístico e da cadeia de valor
e suas etapas enquanto elementos essenciais à análise do processo logístico das
Padarias e Confeitarias X e Y.
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4 ESTUDO DE CASO (MÚLTIPLOS)

Este capítulo apresenta os objetos de estudo, no caso a Padaria X localizada na
cidade de Florianópolis e a Padaria Y em Maringá, a evolução histórica de cada um
dos empreendimentos, bem como as informações que demonstram seu crescimento
e, em seguida, são apresentados os dados coletados durante a observação direta e
as entrevistas semiestruturadas, conforme procedimentos metodológicos descritos
no capítulo anterior deste trabalho.

4.1 Padaria X

A Padaria X está situada na cidade de Florianópolis e está há mais seis anos sob a
atual administração. A Figura 15 apresenta a estrutura organizacional do
estabelecimento.

4.1.1 Estrutura física e organizacional

Após muitos anos como representante comercial, o hoje proprietário da Padaria X
tem a oportunidade ímpar de ser dono de seu próprio negócio. Essa aquisição devese ao fato de um antigo cliente lhe dever um dinheiro e, devido a motivos pessoais,
não conseguir dar andamento ao estabelecimento, propondo-lhe passar o ponto.
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Figura15: Organograma da Padaria X.
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A localização em um endereço privilegiado – uma esquina em duas ruas principais do
centro de Florianópolis – constitui o motivo de o atual proprietário arriscar-se nesse
novo negócio.
Apesar do ponto promissor, havia a má fama na vizinhança, devido às contas a
serem pagas, e muito trabalho a fazer. Para isso, conforme relata o entrevistado,
desde o início o proprietário conta com o apoio de sua família. Na época, seus três
filhos eram ainda muito pequenos e com pouca responsabilidade.
Com o tempo, o filho mais velho passa a se interessar pelos negócios da família e
decide procurar um curso para se especializar, ingressando no curso de Panificação
e Confeitaria no Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) e convencendo seu pai a
investir em produção.
No início, o estabelecimento era apenas uma mercearia, mas com o passar do tempo
e a reconquista da clientela, passam a fazer e vender pão de trigo, para atender às
necessidades desse público. Depois, com o passar do tempo, novos produtos foram
se somando (mas todos terceirizados), dentre eles salgados, pães doces e outros.
Com a falta de espaço e de conhecimento, a família opta por comercializar pães
congelados. Com o filho mais velho estudando Panificação e Confeitaria, este busca
aprofundar conhecimentos visitando uma grande feira do setor, a FIPAN – Feira
Internacional de Panificação e Confeitaria. A partir de então decidem diminuir o
espaço usado pela mercearia e aumentar o espaço da padaria.
Por localizar-se em um prédio, o estabelecimento não apresenta a possibilidade de
expansão, razão pela qual a família constrói um bom espaço de produção junto à sua
residência. Para atender às necessidades de reforma, se valem de um financiamento
e investem em equipamentos para montar uma panificadora e confeitaria completa,
incluindo utensílios e insumos. No local do empreendimento, uma ampla reforma,
móveis novos e vitrines são comprados; e a antiga mercearia, preservando um
pequeno espaço para os artigos da mercearia.
Com a conclusão do curso de formação na área, o filho mais velho organiza toda sua
equipe de trabalho da produção contratando seus parceiros de turma: confeiteiros,
padeiros e auxiliares.
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O estabelecimento, a Padaria X, se encontra no mesmo endereço desde o início, há
mais de seis anos. Localizada em uma tradicional esquina do centro de
Florianópolis, a padaria fica no caminho de muitas pessoas que trafegam em vários
sentidos

nas

proximidades.

Como

está

situada

numa

região

de

difícil

estacionamento, a padaria, para melhor atender a seus clientes, mantém convênio
com um estacionamento ao lado, o que facilita o fluxo dos carros, as compras e as
inter-relações sociais.
O prédio é antigo e alugado, sendo que as reformas não podem mudar a estrutura
do edifício, motivo pelo qual somente mudanças internas que não comprometam a
base estrutural podem ser feitas. O espaço onde se localiza a Padaria X é
frequentado por uma clientela formada pelos integrantes do comércio local, pelos
moradores locais, por moradores do centro da cidade e pelos que transitam pelo
caminho. Esse local, atualmente, não tem possibilidade de crescimento, salvo se
alguns dos vizinhos desocupem seus pontos.
A reforma realizada traz modernidade à padaria.

É resultado do trabalho de

arquitetos que priorizam no projeto os móveis e a organização dos espaços de forma
que todos tenham acessibilidade aos produtos, facilite o fluxo, além de ser um
espaço confortável para os clientes que optam em sentar e tomar um café.
Hoje, além do espaço reservado à mercearia, a Padaria X vende pães, bolos,
biscoitos, salgados e doces. No entanto, o ponto forte do comércio são as tortas. A
confeitaria é atualmente o carro chefe do local, o que surpreende os donos haja vista
que os investimentos têm se canalizado nos equipamentos para pães.
Para consumo no local, em fatias ou inteiras (para viagem), as tortas são sucesso e
o ”carro chefe” da empresa. Na Figura 16, pode-se ver a foto de uma das vitrines da
Padaria X com exemplares de tortas, bolos, doces, pães e salgados vendidos no
estabelecimento.
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Figura 16: Vitrine de pães e bolos da Padaria X

O fato de a produção estar em um bairro um pouco afastado da loja dificulta um
pouco o reabastecimento dos produtos. Entretanto, por não haver espaço para
expansão, ter a produção em local próprio foi uma alternativa viável. Com relação ao
espaço da produção, foi feito um grande investimento em equipamentos e utensílios,
além da reforma, para transformar o local em uma produção que atendesse às
normas da vigilância sanitária. As desvantagens, por outro lado, são compensadas
pelo fato de não terem despesa com aluguel e ter um espaço grande no qual todos
os equipamentos estão bem acomodados (conforme Figura 17).
A escolha dos equipamentos e utensílios, feita depois de consulta a vários
fornecedores e marcas, tem possibilitado aos donos comprar equipamentos com
garantia de assistência técnica de fácil contato, visto que esse tipo de equipamento
precisa de manutenção constante.
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Figura 17: Produção da Padaria X

Fonte: Padaria X

Embora a produção da Padaria X esteja bem equipada, com todos os equipamentos
necessários para uma grande produção, a dificuldade de encontrar um bom padeiro
somada à praticidade e agilidade faz com que os proprietários deem preferência aos
pães congelados prontos (terceirizados). Dessa forma, a relação custo benefício não
é a desejada, pois os equipamentos somente utilizados para pães são preteridos
pelos equipamentos de confeitaria.

4.1.2 Cadeia de valor

Conforme vimos anteriormente, a cadeia de valor é dividida em duas etapas: as
atividades de apoio e as atividades primárias.
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4.1.2.1. Atividades de apoio

As atividades de apoio são divididas nos seguintes setores que dão suporte na
Padaria X, tais como: infraestrutura, recursos humanos, tecnologia de informação e
suprimentos. As atividades de apoio proporcionam os insumos e a infraestrutura que
possibilitam a execução das atividades primárias.
Com relação à infraestrutura da Padaria X, por ser uma empresa familiar,
praticamente toda a família está envolvida nas funções da padaria. O pai é o
mantenedor da casa, pois todos os seus filhos ainda são dependentes; assim,
embora todos ajudem na padaria, o pai é quem dá a última palavra. As grandes
dificuldades enfrentadas pela família são a centralização do poder e a dificuldade de
delegar as tarefas.
A gerente de loja, contratada, auxilia o gerente administrativo e financeiro (o pai), ela
resolve também os pequenos problemas da loja, porém sempre com a participação
do gerente administrativo e financeiro. O pai, com a ajuda de um escritório de
contabilidade terceirizado, resolve os problemas administrativos e cuida de toda a
parte financeira e das compras da padaria, além de ser um ótimo vendedor quando
está na loja. Seu escritório, anexo à produção, facilita o trânsito entre os dois
endereços, durante todo o dia.
Na loja ficam também os dois filhos menores que se revezam entre os dois turnos
nos serviços de caixa e fiscalizam o desempenho dos atendentes. Como a loja conta
com dois caixas, os atendentes se revezam nos papéis de atendentes, de caixas, de
repositores de produtos e na limpeza da loja. A mãe não tem uma função definida,
mas se faz presente tanto na loja quanto na produção para acompanhar e
assessorar

os

funcionários

e

avaliar

se

as

funções

estão

sendo

bem

desempenhadas.
Na produção, todos os integrantes da equipe são profissionais habilitados, formados
no curso técnico em Panificação e Confeitaria ofertado pelo Instituto Federal de
Santa Catarina. Os profissionais contratados são designados a exercer as seguintes
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funções: um deles atua como gerente de produção, outro como padeiro, responsável
pelo preparo de alguns pães artesanais feitos pela padaria e também exerce a
função de entregador, depois de preparar os pães. Somam-se à equipe uma
confeiteira e várias auxiliares, que preparam tanto os doces quanto os salgados. O
apoio jurídico, quando necessário, é terceirizado. Embora a família esteja com
dificuldades para contratar uma nutricionista fixa, podem contar com a assessoria de
uma profissional dessa área.
Atualmente, a padaria funciona das 07:00 às 22:00 horas e a produção trabalha em
apenas um turno, das 07:00 às 16:00 horas. Toda essa estrutura organizacional se
ajusta ao organograma apresentado no início deste capítulo.
Recursos humanos: a contratação de profissionais, na maioria das vezes, é feita
por intermédio de indicações. Para a loja, quando necessário, o anúncio do serviço é
exposto em um cartaz com a explicitação do trabalho a ser realizado, e a seleção é
feita por meio da análise dos currículos. Já para produção todos os cargos estão
ocupados por colegas de turma do filho mais velho, técnico em Panificação e
Confeitaria pelo IFSC, procedimento este que tem facilitado a elaboração e
execução das receitas escolhidas para produção.
O treinamento do pessoal é constante e é realizado pelo filho mais velho. A maior
dificuldade está relacionada ao treinamento dos atendentes da loja, pois esses
profissionais merecem atenção especial uma vez que estão em contato direto com
os clientes e um descuido com esse atendimento pode ser fatal, ocasionando a
perda da preferência de clientes pela empresa.
No que concerne à tecnologia de informação da Padaria X, ainda há muito a ser
feito em relação à informatização do estabelecimento. Embora a família empresária
já possua um sistema que é utilizado pelos setores de caixa e financeiro, os demais
procedimentos ainda são feitos manualmente. Por outra parte, com relação aos
equipamentos, como todo o aparato é novo, a Padaria X está muito bem
tecnologicamente.
Com relação aos suprimentos de produtos de mercearia, os fornecedores são
antigos e já têm uma rede de valores bem estabelecida, por isso não há dificuldade
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para a realização dos pedidos. Já para a padaria, embora Florianópolis seja uma
capital, não há muitas opções para a aquisição desses produtos; por isso a cotação
para se conseguir o melhor preço é muito importante, o que reduz os custos, mas,
por outro lado, ocupa muito tempo do gerente administrativo, que faz questão de
negociar os preços dos insumos. Ademais, quando preciso, a família recorre aos
pequenos atacados e supermercados da cidade.

4.1.2.2 Atividades primárias

Como vimos, as atividades primárias são as que compõem a criação física, a
comercialização e a entrega do produto ao comprador, além do suporte e dos
serviços de pós-vendas. São elas: logística de entrada, operações, logística de
saída, marketing e vendas e serviços.
A logística de entrada na Padaria X consiste no recebimento, armazenamento e
distribuição de insumos dos produtos e são realizados diretamente no endereço da
produção, contribuindo para que o material seja armazenado de forma que facilite as
operações. Os insumos da mercearia são entregues diretamente na loja e, como o
espaço de estoque é restrito, os pedidos são regulares. O estoque da produção é
controlado pela gerente de produção que comunica ao gerente administrativo (o pai)
a necessidade de novos pedidos.
As operações da loja estão diretamente associadas à parte de arrumação e
organização do salão e da mercearia, reposição de produtos e limpeza dos
ambientes. Já na produção, as operações se iniciam com o descongelamento e
preparo dos pães. As demais atividades seguem uma sequência no preparo de
produtos de acordo com o que já está pronto e com a necessidade da loja para o
suprimento das encomendas. A Padaria X ainda não possui fluxograma para orientar
e facilitar as operações.
A logística de saída é realizada da seguinte maneira: como a produção fica em local
diferente da loja, a logística de saída é dividida em três turnos, na parte da manhã
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são levados os pães, depois do almoço as tortas e à noite, demais produtos e
encomendas. Para facilitar, na loja também ficam equipamentos para o crescimento
dos pães congelados e forno para poder sempre se ter pão de trigo fresco e
quentinho, o que se torna um chamariz para os demais produtos.
No que tange às vendas, até o momento só são realizadas na loja, porém a família
já tem um projeto para vender, principalmente as tortas, por intermédio de um site. A
Padaria X tem contrato com uma empresa de marketing para fazer todas as fotos,
folders e outros materiais. Hoje esse material é divulgado nas mídias sociais e traz
um bom retorno financeiro à empresa familiar. Nas mídias sociais constantemente
são postadas fotos visando despertar a vontade nos clientes e divulgar os produtos,
como se observa na Figura 18.
Figura 18: Divulgação em mídias sociais

Fonte: Padaria X
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O folder de divulgação das tortas (ver Figura 19) é entregue nas ruas, diretamente às
pessoas e também nos escritórios e estabelecimentos comerciais próximos à
padaria. Existem muitas empresas que compram bolo todos os meses para
comemorar os aniversários de seus funcionários. Para a Padaria X, fechar um
contrato com essas empresas é muito interessante, visto que, além do bolo, pode
fornecer os salgadinhos, as bebidas e o material descartável, como copos, pratos e
guardanapos de papel.
Figura 19: Folder promocional das tortas da Padaria X

Fonte: Padaria X

Seguindo o modelo de cadeia de valor sugerido por Porter (1999), após entrevista
(consultar Apêndices 02, 03 e 04) realizada com o filho mais velho, esta
pesquisadora elabora a Figura 20 para explicitar o funcionamento das atividades de
apoio e das atividades primárias do estabelecimento.
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Figura 20: Cadeia de valor da Padaria X

Espaço Físico da Panificação e Confeitaria X
Loja: local alugado, com área de atendimento (térreo) (esquina)
Área de produção: local próprio (mas distante da loja)
Sem possibilidade de expansão da loja no mesmo endereço.
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Podemos visualizar de forma sistêmica a cadeia de valor da padaria X que divide as
atividades de apoio e as atividades primárias. E fica claro que as atividades de apoio,
como diz o nome, apóia e fornece todo o suporte para que as atividades primárias
sejam realizadas. Uma atividade depende diretamente da outra e quando
visualizamos todos os processos na figura podemos detectar mais claramente onde
estão as falhas para que o serviço e o produto sejam melhorados.
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4.2 Padaria Y

A Padaria Y, localizada na cidade de Maringá, é o segundo objeto de estudo. Está há
quase sete anos sob a mesma administração. Na Figura 21 ilustra a estrutura
organizacional do estabelecimento.

4.2.1 Estrutura organizacional

A Padaria Y, que está há mais de dez anos no mesmo endereço em Maringá, no
estado do Paraná, localiza-se na Avenida Paraná. Foi adquirida pelos atuais donos
no ano de 2005, após uma ampla pesquisa para investir em um negócio próprio, pela
mãe e seus dois filhos, até então sem experiência no ramo. Inicialmente, era uma
padaria modesta, com um número pequeno de funcionários, com produtos e
instalações simples, e não muito atrativa.
Desde o início, o filho, mesmo antes de terminar a faculdade de Direito, se identifica
com a parte administrativa e financeira do estabelecimento. A filha, por se identificar
com a produção, ingressa na faculdade de Gastronomia para aprimorar seus
conhecimentos, buscando participar de cursos paralelos, feiras do setor com vistas a
se atualizar e diversificar cada vez mais seus produtos. A mãe, presença constante
no salão, cuida do caixa e de tudo o que é necessário para o funcionamento da
padaria. Com o tempo, o número de funcionários aumenta, contando hoje com uma
equipe de mais de 40 funcionários entre padeiros, confeiteiros e auxiliares,
atendentes, equipe de limpeza, entregadores, caixas, uma nutricionista e um gerente
que dá suporte geral. A produção funciona 24 horas e, devido à estrutura física que é
limitada, a padaria não tem como se expandir. Algumas reformas são realizadas e
atualmente o estabelecimento possui uma boa estrutura tanto de salão quanto de
produção.
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Figura 21: Organograma da Padaria Y
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O estabelecimento possui uma ótima localização. O espaço é alugado e uma das
limitações é que não oferece possibilidade de extensão, visto que a área é comercial
e todos os espaços ao redor possuem outros negócios. Por essa razão, é
necessário que a produção funcione 24 horas, para que possa dar conta de produzir
todos os produtos. O espaço fica em uma esquina (como é possível observar na
Figura 22), sendo que na parte térrea fica o salão de atendimento e vendas e no
andar superior fica o setor de produção.
Figura 22: Foto externa da Padaria Y em Maringá Pr

Fonte: Padaria Y.

O prédio, recentemente reformado, e os serviços de produção atendem ao padrão
de exigências da legislação sanitária e o PAS – Programa Alimento Seguro. A
reforma do salão buscou deixar os produtos mais atrativos e oferecer um ambiente
confortável e agradável aos clientes (Figura 23). A maior dificuldade consiste na
limitação do espaço e a impossibilidade de crescimento no mesmo endereço.
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Figura 23: Foto interna da Padaria Y em Maringá Pr

Fonte: Padaria Y

O modelo da cadeia de valores de uma empresa é um sistema de atividades
independentes conectadas por elos. Segundo Porter (1999), os elos surgem quando
a maneira como a atividade é desempenhada afeta os custos ou a eficácia de
outras. Dentro desse modelo estão divididas as atividades primárias e as atividades
de apoio. O questionário semiestruturado buscou compreender esse contexto no
estabelecimento investigado.

4.2.2 Cadeia de valor

A cadeia de valor é dividida em duas etapas: as atividades de apoio e as atividades
primárias.

4.2.2.1. Atividades de apoio

Por se tratar de uma empresa familiar, praticamente todos os cargos e funções são
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exercidos por algum membro da família. Para entender melhor as funções de cada
um dos donos é preciso conhecer cada uma das atividades desempenhadas por
eles.
A filha enquanto gerente de produção é responsável por tudo que seja referente à
produção; o que inclui a compra de matéria-prima, a contratação e treinamento de
funcionários para produção e a realização de eventos. A função de gerente geral é
desempenhada pela mãe, que dá suporte geral ao salão, cuidando com frequência
para que o estabelecimento esteja limpo e os produtos bem expostos na vitrine,
além de atender no caixa.
A função de gerente administrativo, financeiro e jurídico é exercida pelo filho mais
velho, que exerce todas essas funções com o apoio de uma empresa de
contabilidade contratada, que acompanha a padaria desde seu começo. Além disso,
é sua função selecionar e contratar funcionários para atender às necessidades do
estabelecimento.
A equipe, hoje com mais de quarenta funcionários, ainda conta com os serviços de
uma nutricionista, que é esposa do filho, e um gerente da loja, que é sogro do filho e
auxilia-o nas atividades rotineiras da loja e, por ser formado em Direito, também atua
na função de assessor jurídico.
Todo planejamento da padaria é feito em conjunto pelos donos, sendo todos
consultados antes de ser tomada uma decisão.
O controle de qualidade é uma das principais preocupações dos donos, por isso
frequentemente os produtos são conferidos para que seja mantida a mesma
qualidade. Os funcionários da loja são treinados para oferecer um ótimo atendimento
e a nutricionista dá todo o suporte necessário para que esse processo seja bem
executado dentro das boas normas de higiene e segurança.
Para Gonçalves (2000), o que de fato caracteriza a empresa familiar é a
coexistência de três situações, que são: a empresa é propriedade de uma família,
detentora da totalidade ou da maioria das ações ou cotas, de forma a ter o seu
controle econômico; a família tem a gestão da empresa, cabendo a ela a definição
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dos objetivos, das diretrizes e das grandes políticas; e finalmente, a família é
responsável pela administração do empreendimento, com a participação de um ou
mais membros no nível executivo mais alto.
Os recursos humanos da Padaria Y têm um giro de funcionários muito grande.
Frequentemente, anúncios em jornais são publicados divulgando a necessidade do
momento na empresa. A contratação por indicação também é um dos principais
meios de acesso para o preenchimento das vagas. Para a maioria das vagas não se
exige experiência. Mesmo existindo na cidade uma escola que qualifica mão de obra
para padarias, é muito difícil conseguir candidatos com experiência na área. E,
sendo assim, a qualificação acaba ficando sob a responsabilidade do contratante.
Como a necessidade de mão de obra para esses estabelecimentos é constante, as
contratações e treinamentos estão divididos entre produção e loja/administrativo, ou
seja, a contratação e treinamento da padaria Y são divididos entre os gerentes. O
gerente administrativo é responsável pela contratação dos funcionários que atuam
na loja (caixas, atendentes, equipe de limpeza e entregadores), e, com o apoio da
gerente geral (mãe) e da nutricionista (esposa do filho), realiza os treinamentos. A
gerente de produção (filha) é responsável pela contratação da equipe de produção
(padeiros, auxiliares de padeiro, confeiteiros, auxiliares de confeiteiro e auxiliares
geral), e conta com o apoio dos funcionários mais antigos e da nutricionista para
treinamentos e supervisão das normas de higiene e segurança do trabalho.
A equipe conta atualmente com mais de 40 funcionários, dentre eles caixas,
atendentes, equipe de limpeza, entregadores, padeiros, auxiliares de padeiros,
confeiteiros, auxiliares de confeiteiro, auxiliares geral, nutricionista e um gerente na
loja para gerenciar atividades rotineiras e mais os três gerentes proprietários.
A tecnologia da informação ainda está em fase de implantação. A empresa conta
somente com um sistema para controle do caixa. Muito trabalho ainda é feito de
forma manual. Na produção, os produtos têm ficha técnica para garantir o padrão e
a qualidade dos produtos. Os equipamentos são atuais e, constantemente, feiras do
setor são visitadas para que se possam adquirir novas máquinas, mais modernas e
econômicas. Reafirma-se, muito do trabalho realizado ainda é manual, o que é
interessante, pois deixa o produto com a qualidade de produtos artesanais,
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característica em alta no mercado na atualidade.
A busca pelos fornecedores dos melhores suprimentos, com o melhor preço é
constante. Todos os dias vários vendedores batem à porta oferecendo produtos
novos aos proprietários da padaria. Apesar da preocupação constante com o preço,
a maior preocupação é com a qualidade dos produtos. Com relação aos custos, a
grande quantidade de suprimentos demandada permite comprar direto de fábricas e
revendas, o que diminui os atravessadores e o custo. Somente em casos de
urgências e promoções são feitas compras de empresas do varejo.

4.2.2.2 Atividades primárias

A logística de entrada da Padaria Y pode ser descrita da seguinte maneira: os
fornecedores seguem um agendamento de suas atividades, ou seja, os dias e os
pedidos já são pré-estabelecidos, o que facilita o recebimento e armazenamento de
mercadorias. Como o espaço físico é pequeno, não são comprados produtos em
quantidades muito grandes. Contudo, busca-se que a compra seja feita em
quantidade que garanta um preço mais baixo e que também não comprometa a
forma correta de armazenagem. Cada um dos insumos é destinado ao seu local de
uso, facilitando o manuseio do material, controle do estoque e, se preciso,
programação de frotas e devolução para fornecedores.
As operações são divididas em operações realizadas na loja e na produção. Na
loja, as principais operações são: limpeza dos ambientes, arrumação e organização
do salão e das vitrines. Também são realizados a reposição dos produtos de
panificação e confeitaria, mercearia e bebidas nas prateleiras, os pedidos, que são
aceitos e encaminhados à produção, que, por sua vez, além dos produtos da loja,
faz encomendas especiais e a destinação adequada dos resíduos ao lixo. A
empresa ainda não conta com fluxogramas para auxiliar nessas operações.
Quanto à logística de saída, por se tratar de produtos alimentícios, a armazenagem
e a distribuição física desses produtos para os compradores são realizadas de forma
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rápida e constante. O comprador pode ser atendido no local, onde ele mesmo
escolhe e leva o produto comprado; ou ele pode fazer o pedido com antecipação e,
se quiser, o produto pode ser entregue pela equipe do estabelecimento. O manuseio
dos materiais é feito de forma segura, controlada e supervisionada pela nutricionista.
São realizados muitos coffes break pela produção, para os quais ou os clientes
podem levar os produtos ou o estabelecimento, que tem estrutura de utensílios e
materiais para melhor servi-los, monta e desmonta o evento.
Com

relação

ao

marketing

e

vendas,

a

divulgação

dos

produtos

do

estabelecimento é feita em grande parte pelo boca a boca. Com uma ampla rede de
clientes fiéis, a procura pelos serviços é constante. Em épocas especiais (como se
observa na Figura 24), uma empresa de marketing contratada elabora uma
campanha com fotos de produtos temáticos, como, por exemplo, os panetones
especiais no final do ano, e vários outdoors são distribuídos pela cidade, além de
anúncios no principal jornal da cidade.
Figura 24: Arte do outdoor promocional do Festival de Pães Internacionais

Fonte: Padaria Y
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A distribuição dos produtos da padaria ainda é apenas local, com vendas apenas ao
consumidor

final.

Devido

ao

custo,

apenas

os

petit

fours

(biscoitinhos

amanteigados), pães industrializados e produtos de mercearia são terceirizados,
sendo todos os demais produtos feitos no local.
A avaliação da Padaria Y pelos clientes traz retorno positivo, na maioria das vezes, e
reflete a fidelização dos mesmos. Os acontecimentos especiais (bons ou não) são
compartilhados, para que todos estejam sempre preocupados em fazer o melhor. Os
funcionários da produção são estimulados a criar novos produtos com a participação
nos lucros da venda do produto criado. Clientes de eventos como coffes break são
contatados para avaliar o acontecimento em relação ao serviço, ao lugar, ao tempo,
à disposição dos produtos e às condições desejadas.
Seguindo o modelo de cadeia de valor sugerido por Porter (1999), após entrevista
(Apêndices 02, 03 e 04) realizada com uma das proprietárias, no caso a filha, esta
pesquisadora elabora a Figura 25 para explicitar o funcionamento das atividades de
apoio e das atividades primárias do estabelecimento.
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Figura 25: Cadeia de valor da Padaria Y
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A elaboração de uma cadeia de valores para uma empresa se faz muito importante
quando essa empresa consegue fortalecer seus elos com cadeia de valor, assim ela
passa a ter maior capacidade de conquistar a sua vantagem competitiva no
mercado, por meio de ações internas (planejamento, compra, produção, venda) e
externas (fornecedor, distribuidor, comprador atacadista, comprador varejista,
consumidor final), detectando possíveis falhas, e em qual setor está, agilizando
muito em suas ações para solucionar os problemas detectados.
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Este capítulo expõe as análises dos resultados da pesquisa realizada nas Padarias
X e Y apresentadas no capítulo anterior, conforme proposto no protocolo descrito no
capítulo três. Com esta análise comparativa se intenciona analisar o processo
logístico das Padarias X e Y com base na Cadeia de Valor proposta por Porter
(1999). Também sob esta perspectiva, e conforme resultados apresentados no
capítulo quatro têm-se a base para a caracterização do segmento da panificação e
confeitaria: a estrutura física e organizacional e o processo logístico. A análise
comparativa da cadeia de valor e suas etapas entre os dois estabelecimentos
pesquisados estão respaldadas pela fundamentação teórica adotada neste estudo e
apresentada no segundo capítulo.

5.1 Análises do Mapeamento das Cadeias de Valores das Padarias X e Y

A apresentação dos dados que compõem as cadeias de valores das Padarias X e Y,
realizada em tópicos (como se observa no Apêndice 05), subsidia a análise e a
comparação sobre as atividades primárias: as instalações físicas, as infraestruturas
(administrativo e financeiro), os recursos humanos e as tecnologias das
informações. Já com relação às atividades de apoio, são analisadas e comparadas
as operações, o marketing e o pós-vendas.
Das atividades primárias:
A instalação física das duas padarias é similar. Ambas permanecem no mesmo
endereço (prédios de esquina alugados e bem localizados) e sem possibilidade de
crescimento na localização atual. As reformas recentes e, no caso da Padaria X, o
espaço da produção foi estendido para outro endereço, em sede própria. A Padaria
Y tem uma sobreloja ampla onde se localiza a sua produção, mas que precisa
funcionar 24h por dia para atender a demanda.
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As maiores dificuldades com relação à infraestrutura física é que as duas padarias
não têm como expandir no endereço atual, a menos que um dos comércios ao lado
feche, possibilidade essa pouco provável. Por outro lado, mudar de ponto não é uma
boa opção, visto que estão no mesmo endereço há muitos anos e já têm a clientela
formada.
A infraestrutura das Padarias X e Y apresentam algumas semelhanças: ambas são
empresas familiares, tendo sido os estabelecimentos adquiridos em momentos crise
e com a necessidade de amplas mudanças para reerguer o negócio.
A equipe de trabalho das duas empresas é formada por vários membros da família e
funcionários contratados. Serviços de contabilidade são terceirizados. A equipe da
Padaria Y está um pouco mais consolidada, pois já contam com o apoio jurídico de
um dos filhos e com a nutricionista, funcionário de que a Padaria X ainda não
dispõe.
Por se tratar de empresas familiares, a administração das padarias é monopolizada
pelos membros da família. É comum entre as duas Padarias a dificuldade dos donos
de delegarem tarefas para o controle financeiro e administrativo. Estes preferem
controlar tudo por conta própria. Embora disponham de funcionários para auxiliá-los,
esse domínio de informações pode dificultar o andamento do estabelecimento, caso
ocorra a falta de um dos donos administrativos.
Com relação aos recursos humanos, as padarias constantemente estão
precisando de mão de obra. A dificuldade comum entre elas é a falta de mão de
obra qualificada. Apesar de ambas as cidades terem centros de formação de mão de
obra especializada para panificação e confeitaria, essa dificuldade decorre do fato
de que a maioria dos alunos que se forma nessas instituições acha muito baixa a
remuneração e acaba trabalhando como autônomo.
A Padaria X, no quesito mão de obra qualificada, tem um pouco mais de facilidade
na contratação, visto que o filho, aluno egresso de uma dessas escolas, tem
contratado vários colegas de curso para compor sua equipe de produção. Para a
Padaria X a indicação ainda é a forma mais usada para encontrar funcionários. A
divulgação das vagas, no caso da Padaria Y, é constante no jornal local da cidade e
93

não exige experiência, o que acaba por contratar vários jovens na procura do seu
primeiro emprego. Essa oportunidade faz com que muitos deles se dediquem para
evoluir dentro do estabelecimento, mas ao mesmo tempo faz com que a rotatividade
dessa mão de obra seja muito grande.
Outro ponto em comum observado é com relação à implantação de um sistema
operacional da tecnologia da informação. Ambos já possuem um bons sistemas,
mas sentem dificuldade em operá-los e com isso acabam usando somente as
funções para controle de caixa. A maior dificuldade é ter tempo para implantar todas
as funções, treinar os funcionários e informatizar tanto a loja quanto as informações
da produção, razão pela qual essa transferência de dados acaba ficando em
segundo plano.
Das atividades de apoio:
As operações são as atividades associadas à transformação dos insumos no
produto final, como trabalho de máquinas, embalagens, montagem, manutenção de
equipamentos, testes, impressão e operações de produção (PORTER, 1999). A
esse respeito, as operações da Padaria X e da Padaria Y são muito parecidas. A
preocupação com as boas práticas na manipulação dos alimentos está sempre
presente; por isso, os produtos são embalados geralmente na produção, sempre
com o uso de luvas, e depois são levados à loja. Na loja, os ambientes são limpados
antes de fazer as reposições, tanto dos produtos de panificação e confeitaria quanto
dos produtos de mercearia.
As mídias sociais têm facilitado o marketing e o pós-vendas dessas padarias.
Diminuem a distância entre as empresas e os seus clientes e, assim, fica mais fácil
ter um rápido retorno sobre a qualidade dos serviços e dos produtos oferecidos.
Para complementar, a Padaria X tem utilizado folders para fazer a divulgação nas
ruas de alguns de seus produtos, enquanto a Padaria Y se utiliza de outdoors em
épocas especiais para atrair sua clientela. As criações artísticas bem como todo o
desenvolvimento das propagandas são realizadas por empresas de marketing
terceirizadas.
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5.2 Análises das Redes de Valores da Padaria X e Y

Com a determinação das cadeias de valores das Padarias, é importante a inserção
em uma rede de valor que esteja devidamente organizada e que apresente
cooperação entre as partes. As redes de valores das Padarias X e Y, mais uma vez,
estão repletas de semelhanças. Os fornecedores são sempre consultados a fim de
se obter sempre o melhor preço. A maioria das compras é feita nas redes
atacadistas, e as compras no varejo só são feitas quando há alguma promoção que
seja muito boa. A distribuição ainda é feita somente no próprio estabelecimento para
o cliente final. Preços especiais e grande quantidade de produtos só são entregues
mediante pedido.
Já com relação à terceirização de serviços, a Padaria X ainda conta com uma
grande quantidade de produtos terceirizados em sua loja, como os pães congelados,
salgados, entre outros. Nessa empresa, a terceirização ainda vale a pena visto que
são itens que não comprometem a qualidade proposta aos clientes. A Padaria Y só
terceiriza os biscoitinhos, os demais produtos são todos fabricados na própria
empresa; e para atender a demanda é necessário que a produção esteja ativa
durante as 24 horas do dia.
A identificação das Redes de Valores das Padarias X e Y está baseada na proposta
teórica de Wood Jr. (2004). Conforme o proposto no protocolo (ver Apêndice 06), as
informações sobre quem são os fornecedores – distribuidores, atacadistas e
varejistas – são em comum, mesmo as padarias estando em regiões diferentes.
Observa-se na Figura 26 a demonstração das semelhanças entre os procedimentos
dos dois estabelecimentos.
Segundo os entrevistados, formar uma relação fiel com os fornecedores pode fazer
com que os preços deixem de ser competitivos, pois os fornecedores não garantem
sempre o melhor preço. Por isso, a pesquisa entre os fornecedores é muito
importante para que as padarias continuem com a mesma qualidade, sem aumento
dos preços.
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Figura 26: Redes de Valores das Padarias X e Y

PADARIA X

PADARIA Y

Produtos para mercearia: já possui
bons fornecedores.
Produtos específicos para
panificação: está conhecendo as
empresas.

Já possui bons fornecedores para
todas as necessidades do
estabelecimento.

Não possui distribuidores.

Somente uma mercearia revende
alguns de seus produtos.

ATACADISTAS

Só compram com redes de
atacadistas quando encontram
promoções ou em caso de urgência.

Só compram com redes de
atacadistas quando encontram
promoções ou em caso de urgência.

VAREJISTAS

Só compram em lojas ou
supermercados quando encontram
promoções ou em caso de urgência.

Só compram em lojas ou
supermercados quando encontram
promoções ou em caso de urgência.

FORNECEDORES

DISTRIBUIDORES
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A identificação da Rede de Valor das Padarias X e Y está baseada na proposta
teórica de Wood Jr. (2004), que se alicerça na rede de valor e em suas variáveis:
fornecedor, distribuidor, atacadista e varejista, conforme proposto no protocolo de
análise (Apêndice 06). A medição dos dados coletados segue as seguintes
estratégias: compreensão de quem são os fornecedores, distribuidores, atacadistas
e varejistas; compreensão da relação entre os fornecedores e as padarias;
compreensão das formas de determinação dos fornecedores, distribuidores,
atacadistas e varejistas. Assim, para cada variável prevalecem as estratégias de
análise que contribuíram para o alcance do objetivo maior: identificação da rede de
valor das padarias.

5.3 Análises da identificação do fluxo informacional das Padarias X e Y

A identificação da informação é fundamental para o andamento das operações dos
estabelecimentos, pois é com essa informação que novos produtos são
desenvolvidos, e outros são retirados da loja. Outro ponto importante é com relação
à estrutura, mesmo sendo limitadas as possibilidades de saber o retorno do cliente,
ambos os estabelecimentos investiram em reforma para tornar o ambiente mais
funcional e confortável.
Para obtenção das informações com relação ao retorno dos clientes referente aos
produtos e aos serviços oferecidos, as padarias contam com a facilitação das mídias
sociais. Hoje em dia, quando o cliente gosta dos produtos e dos serviços, ele elogia,
reconhece e até agradece. Casos especiais, quando algum cliente descontente
procura a gerência, o cliente é ouvido e logo em seguida reuniões são feitas para
socializar as falhas a fim de melhorar o atendimento ou o produto. As informações
internas também são consideradas.
Participação em feiras da área, visitas em concorrentes e consulta em revistas e web
sites também são muito importantes para a obtenção de informações. Manter-se
sempre atualizado sobre novidades e lançamentos de novas máquinas e produtos
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pode ajudar o estabelecimento a se destacar.
O tratamento dessas informações é realizado da seguinte maneira: os donos sempre
conversam entre eles sobre essas informações e decidem como e quando devem
levar as informações aos demais colaboradores.
Geralmente a distribuição das informações é feita em sua totalidade, é
compartilhada a fim de valorizar a equipe e reconhecer o trabalho de todos. Por mais
banal que possa parecer uma informação, as duas padarias a levam muito a sério e
sabem a consequência que pode gerar um pequeno problema.
O armazenamento dessas informações se restringe àquelas que chegam via mídias
sociais, backups nos arquivos e algum material impresso, podendo ser descartadas
à medida que vão sendo resolvidos os problemas.
Todas as informações correspondentes ao fluxo informacional das Padarias X e Y
são evidenciadas ilustrativamente na Figura 27.
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Figura 27: Fluxo informacional das Padarias X e Y
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O uso da informação está diretamente associado à disponibilidade financeira e
também às possibilidades de mudança, que por limite de estrutura física às vezes
não é possível realizar. Como ambas realizaram recentemente um alto investimento
em reforma e compra de equipamentos, para a tomada de decisões foi muito
importante analisar as informações obtidas no decorrer desses seis anos de
existência.
Como observamos o descarte das informações são realizados quando as
informações se tornam ultrapassadas, quando já foram resolvidas ou quando os
proprietários não concordam com as mesmas, porem nas duas Padarias os
proprietários são muito atentos e preocupados em solucionar e a implantar novas
informações e tecnologias, mas acabam sempre esbarrando nas dificuldades
financeiras ou de mão de obra qualificada.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho dissertativo é resultado de uma pesquisa de abordagem qualitativa
realizado

a

partir

de

revisão

bibliográfica,

observação

direta,

entrevista

semiestruturada e pelo estudo de caso, com a finalidade de analisar o processo
logístico da Padaria X e da Padaria Y. Com essa metodologia, buscou-se
compreender a dinâmica presente nas duas padarias, que são empreendimentos
familiares, e identificar padrões e inter-relações entre as variáveis existentes.
Essa análise está baseada em uma fundamentação teórica que possibilita entender
melhor a Logística à Panificação e à Confeitaria. Com a caracterização do segmento
da panificação e confeitaria em artesanal e industrial segundo dados da ABIP (p. 49
deste trabalho) e o mapeamento do processo logístico segundo o modelo de cadeia
de valor de Porter (1999), se efetivaram o estudo de casos e a análise comparativa
das cadeias de valores e suas etapas.
Os resultados deste estudo podem resultar em materiais pedagógicos, que
explicitem um panorama sobre as redes de panificações e confeitarias. Os
resultados obtidos comprovam que, mesmo apresentando portes distintos, as
dificuldades dos estabelecimentos investigados são semelhantes. Entretanto, as
dificuldades com a mão de obra especializada e o grande giro dessa mão de obra
podem ser superadas com o estabelecimento de laços de confiança entre
proprietários e funcionários e melhores remunerações. Não deter o monopólio de
informações administrativas e financeiras e implantar um sistema de informações
pode ajudar os dois estabelecimentos na realização do controle das compras, da
produção e da loja, dentre outros aspectos. Além disso, a criação de fluxogramas
pode contribuir para a efetivação do processo empresarial familiar.
A panificação e confeitaria por serem setores em processo de crescimento
necessitam de atualização em logística e nas diferentes áreas de gestão dos
serviços afins. Pode-se afirmar que o aprofundamento de conhecimentos sobre a
visão sistêmica do processo logístico tem ampliado o entendimento do conceito de
sustentabilidade desses segmentos e, nesse contexto, as entrevistas se constituem
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em fontes de informações importantes para se evitar falhas, desperdícios, além de
potencializar as vendas.
Dessa forma, a problemática proposta a respeito do problema da pesquisa, Como o
processo

logístico

das

padarias

pode

influenciar

a

gestão

dos

empreendimentos?, está devidamente explicada nos capítulos da análise
comparativa dos estabelecimentos, nos quais estão detalhadas as características
organizacionais e operacionais de acordo com modelo da cadeia de valor proposta
por Porter (1999).
Pode-se afirmar que os objetivos propostos foram atingidos. A finalidade do estudo
que era analisar o processo logístico das Padarias e Confeitarias X e Y é alcançada
por meio dos estudos dos casos, onde os dados coletados com a observação direta
e com entrevista semiestruturada dão o suporte para o detalhamento das atividades
de apoio e das atividades primárias dos estabelecimentos, além da pesquisa
bibliográfica apresentada na primeira parte deste estudo. Os objetivos específicos
são contributos para a efetivação do alcance da finalidade do estudo: caracterizar o
segmento da panificação e confeitaria; mapear o processo logístico e analisar a
cadeia de valor e suas relações. A exposição desses objetivos traz os elementos
que permitem explicar as etapas de cada estabelecimento e fazer as devidas
comparações.
Como resultado dessa pesquisa, merecem destaque os seguintes aspectos:
1. O setor da Panificação e Confeitaria atualmente no Brasil é um dos
seguimentos que mais crescem e mais precisam de mão de obra
especializada; assim se faz importante o trabalho realizado nos centros de
formação da área;
2. O controle da logística realizada pelos estabelecimentos é praticamente nulo,
o que mostra a necessidade de uma dinâmica de uma logística flexível, mas
que funcione.
3. Embora os estabelecimentos estejam localizados em cidades diferentes,
trazem semelhanças entre o processo logístico (são muito mais semelhantes
do que imaginávamos inicialmente), comprovando assim a dificuldade na
realização de algumas operações importantes para o controle e crescimento
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dos mesmos.
Destarte, com base nos resultados obtidos com a pesquisa, algumas contribuições
podem ser destacadas a partir deste trabalho de dissertação. A principal delas diz
respeito ao fato de a área da Panificação e Confeitaria ainda ser pouco explorada.
Essa área constitui um universo muito amplo a ser explorado, visto que não são
encontrados trabalhos científicos que relatam estudos pertinentes a essa pesquisa.
A segunda contribuição consiste em perceber, ou melhor, constatar a dificuldade
pela qual a maioria desses estabelecimentos possa estar passando, para criar uma
cadeia de valor que possa auxiliá-los no desenvolvimento da empresa. A
insegurança e o monopólio das informações financeiras e administrativas fazem com
que essas empresas dificultem seu crescimento. A rede de valores ainda está longe
de ser consolidada, a concorrência e a busca por preços melhores dificultam a
fidelização na hora das compras pelos insumos.
Por fim, outras pesquisas podem ser elaboradas a partir desta, objetivando
aperfeiçoá-la, trazer novas questões que possam ser incorporadas ao universo
abordado ou sob a perspectiva de outros enfoques teóricos.
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APÊNDICES
APÊNDICE 01: Periódicos pesquisados, mas que não ofereciam relevância ao tema
Título

Autores

Fonte

1

Passenger Behaviors Associated
With Norovirus Infection On
Board a Cruise Ship — Alaska, May
to June 2004

Chimonas, Marc-Andre R.
Vaughan, George H.
Andre, Zandra
Ames, Jaret T.
Tarling, Grant A.
Beard, Suzanne
Widdowson, Marc-Alain
Cramer, Elaine

Journal of Travel Medicine;
May/Jun2008, Vol. 15 Issue 3,
p177-183, 7p, 1 Chart, 1 Graph

2

Enterotoxigenic Escherichia coli
Heat-Labile Toxin
Seroconversion in US Travelers to
Mexico

Flores, Jose DuPont, Herbert L.
Jiang, Zhi-Dong
Belkind-Gerson, Jaime
Mohamed, Jamal A.
Carlin, Lily G.
Padda, Ranjit S.
Paredes, Mercedes
Martinez-Sandoval, Jose Francisco
Villa, Nicolas A.
Okhuysen, Pablo C.

Journal of Travel Medicine;
May/Jun2008, Vol. 15 Issue 3,
p156-161, 6p, 4 Charts

3

Passenger Behaviors Associated
With Norovirus Infection On
Board a Cruise Ship — Alaska, May
to June 2004

Chimonas, Marc-Andre R.
Vaughan, George H.
Andre, Zandra
Ames, Jaret T.
Tarling, Grant A.
Beard, Suzanne
Widdowson, Marc-Alain
Cramer, Elaine

Journal of Travel Medicine;
May/Jun2008, Vol. 15 Issue 3,
p177-183, 7p, 1 Chart, 1 Graph

4

Enterotoxigenic Escherichia coli
Heat-Labile Toxin
Seroconversion in US Travelers to
Mexico

Flores, Jose
DuPont, Herbert L. Jiang, Zhi-Dong
Belkind-Gerson, Jaime
Mohamed, Jamal A.
Carlin, Lily G.
Padda, Ranjit S.
Paredes, Mercedes
Martinez-Sandoval, Jose Francisco
Villa, Nicolas A.
Okhuysen, Pablo C.

Journal of Travel Medicine;
May/Jun2008, Vol. 15 Issue 3,
p156-161, 6p, 4 Charts

5

Passenger Behaviors Associated
With Norovirus Infection On
Board a Cruise Ship — Alaska, May
to June 2004

Chimonas, Marc-Andre R.
Vaughan, George H.
Andre, Zandra
Ames, Jaret T.
Tarling, Grant A.
Beard, Suzanne
Widdowson, Marc-Alain
Cramer, Elaine

Journal of Travel Medicine;
May/Jun2008, Vol. 15 Issue 3,
p177-183, 7p, 1 Chart, 1 Graph

6

Enterotoxigenic Escherichia coli
Heat-Labile Toxin
Seroconversion in US Travelers to
Mexico

Flores, Jose
DuPont, Herbert L.
Jiang, Zhi-Dong
Belkind-Gerson, Jaime
Mohamed, Jamal A.
Carlin, Lily G.
Padda, Ranjit S.
Paredes, Mercedes
Martinez-Sandoval, Jose Francisco
Villa, Nicolas A.
Okhuysen, Pablo C.

Journal of Travel Medicine;
May/Jun2008, Vol. 15 Issue 3,
p156-161, 6p, 4 Charts

Fonte: adaptado de EBSCO (2012)
108

APÊNDICE 02: Formulário entrevista 01 – cadeia de valor
1. INFRAESTRUTURA
1. Qual é a infraestrutura do EMPREENDIMENTO?
2. Esta infraestrutura colabora para realização dos processos do
EMPREENDIMENTO?
3. Quais os principais desafios com relação à infraestrutura?
4. Há dificuldades burocráticas quando há necessidade de readequação de algum
objetivo ou meta do EMPREENDIMENTO?
5. Como é feito o controle contábil?
6. O EMPREENDIMENTO conta com algum apoio jurídico?
7. Existe algum sistema de gerência de qualidade implantado? Se não, existe
interesse em implantar? Por quê?
2. RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRATIVOS
8. Como funciona o processo de recrutamento e seleção da equipe de trabalho?
9. Quais são as principais dificuldades encontradas nesse método?
10. Qual é o procedimento de contratação?
11. São realizados treinamentos com a equipe? Com qual frequência?
12. Como é montada a equipe de trabalho?
13. Quais as dificuldades deste processo? Por quê?
3. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
14. O EMPREENDIMENTO possui um Sistema de Gerenciamento de Informação?
Qual?
15. Qual é a facilitação que os recursos tecnológicos oferecem às atividades do
EMPREENDIMENTO?
16. Quais procedimentos ainda são realizados manualmente? Por quê?
4. ADMINISTRAÇÃO
17. Como está estabelecido o processo de compras do EMPREENDIMENTO?
18. Qual o procedimento para aquisição de novos equipamentos?
5. LOGÍSTICA OPERACIONAL
19. Como é definida a programação do EMPREENDIMENTO?
20. Quais processos estão envolvidos nesta definição?
21. Quais procedimentos de segurança no EMPREENDIMENTO são adotados?
22. Quais são os principais processos para abertura e fechamento
EMPREENDIMENTO?
23. São realizadas ações de gestão de risco? Quais?
24. Como acontece a venda dos produtos?
25. De que forma a TI colabora com este processo?
26. Quais as limitações existentes?
6. MARKETING E PÓS-VENDA/ CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

do

27. Quais são as ferramentas de marketing utilizadas pelo EMPREENDIMENTO para
divulgação?
28. O porquê da determinação destas ferramentas em detrimento de outras?
29. Qual a abrangência da divulgação do EMPREENDIMENTO?
30. Como é estabelecido o valor dos produtos?
31. De que forma a TI colabora com este processo?
32. Quais ações pós-venda, se existirem, são realizadas?
Fonte: adaptado Stock (2009)
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APÊNDICE 03: Formulário entrevista 02 – rede de valor
1. FORNECEDOR
1. O EMPREENDIMENTO terceiriza serviços? Quais?
2. De que forma esta terceirização colabora para a otimização dos recursos
financeiros?
3. Quais parâmetros são utilizados quando da determinação de um fornecedor?
4. Quais serviços não são terceirizados? Por quê?
2. DISTRIBUIDOR
5. Como se estabelece a determinação dos distribuidores?
6. Qual a relação existente entre o EMPREENDIMENTO e os distribuidores?
7. O EMPREENDIMENTO interfere ou não na intermediação entre distribuidores,
atacadistas e varejistas?
8. Quem são os distribuidores?
3. ATACADISTA
9. Quem são os atacadistas?
4. VAREJISTA
10. Quem são os varejistas?
Fonte: adaptado Stock (2009)
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APÊNDICE 04: Formulário entrevista 03 – fluxo informacional
1. IDENTIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO
1. De que forma as informações geradas (retorno dos clientes) no
EMPREENDIMENTO contribuem para o desenvolvimento de novos serviços?
2. Qual a importância das informações para o desempenho de suas atividades do
EMPREENDIMENTO?
2. OBTENÇÃO DA INFORMAÇÃO
3. Quais são os principais canais de informação que o EMPREENDIMENTO utiliza?
4. Você costuma repassar suas informações para os demais membros da empresa?
Explique.
3. TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO
5. As informações são atualizadas em tempo hábil?
4. DISTRIBUIÇÃO DA INFORMAÇÃO
6. Como ocorre o processo de disseminação das informações?
5. USO DA INFORMAÇÃO
7. A comunicação interfuncional favorece o foco nas metas traçadas?
8. As informações são fator para tomada de decisões? De que forma?
9. Como você toma uma decisão? Baseado em quê? Com que frequência?
6. ARMAZENAMENTO DA INFORMAÇÃO
10. Quais processos viabilizam o armazenamento das informações?
11. Elas ficam à disposição de todos?
12. São de fácil acesso?
7. DESCARTE DA INFORMAÇÃO
13. Como funciona o processo de descarte de informação? É padronizado?
14. Quem pode descartar uma informação?
15. Existe registro deste processo?
Fonte: adaptado Stock (2009)
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APÊNDICE 05: Protocolo de análise: cadeias de valor
1. Atividades Primárias:
Infraestrutura
Recursos humanos

Constructos e Variáveis

Administração
Tecnologia da informação
2. Atividades de Apoio:
Logística operacional
Marketing e Pós-vendas
Porter (1991)
Christopher (1997)

Autores Fundamentação teórica

Porter (1999)
Bowersox; Closs (2001)
Wood Jr (2004)

Perguntas do questionário

Perguntas do formulário de entrevista 01
Funcionalidade da estrutura organizacional
Compreensão dos processos de terceirização
Compreensão da estrutura funcional
Tecnologias disponíveis
Planejamento das políticas e procedimentos internos

Estratégia de análise

Compreender o planejamento e os procedimentos
operacionais
Adaptabilidade dos modelos operacionais
Planejamento e atuação do marketing
Determinação das atividades estratégicas
Entrevistas semiestruturadas
Observação direta

Formas de medição

Coleta de dados
Análise qualitativa
Interpelações pessoais

Fonte: adaptado Stock (2009)
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APÊNDICE 06: Protocolo de análise: redes de valor
1. Rede de Valor
Fornecedor
Constructos e Variáveis

Distribuidor
Atacadista
Varejista
Porter (1991)
Christopher (1997)

Autores Fundamentação teórica

Porter (1999)
Bowersox; Closs (2001)
Wood Jr (2004)

Perguntas do questionário

Perguntas do formulário de entrevista 02

Compreender quem são os fornecedores,
distribuidores, atacadistas e varejistas;
Estratégia de análise

Entender a relação entre os fornecedores e as
padarias;
Compreender as formas de determinação dos
fornecedores, distribuidores, atacadistas e varejistas.
Entrevistas semiestruturadas
Coleta de dados

Formas de medição

Análise qualitativa
Interpelações pessoais

Fonte: adaptado Stock (2009)
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APÊNDICE 07: Protocolo de análise: fluxo informacional
1. Fluxo Informacional
Identificação da informação
Obtenção da informação
Tratamento da informação
Distribuição da informação
Constructos e Variáveis
Uso da informação
Armazenamento
Descarte da informação
Porter (1991)
Christopher (1997)
Autores Fundamentação teórica

Porter (1999)
Bowersox; Closs (2001)
Wood Jr (2004)

Perguntas do questionário

Perguntas do formulário de entrevista 03

Compreender como são desenvolvidas as atividades
de criação, recepção e captura de informação;
Detectar os processos de gestão estratégica da
informação;
Estratégia de análise

Entender a forma de distribuição da informação;
Compreender o modo de conservação dos dados e
informações;
Compreender o processo de exclusão das
informações.
Entrevistas semiestruturadas

Formas de medição

Coleta de dados
Análise qualitativa
Interpelações pessoais

Fonte: adaptado Stock (2009)
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