PLANO DE CUSTO DA LINHA DE ABATE DO FRIGORÍFICO TANGARÁ DE
JI-PARANA-RO
Nílson Ribeiro de Assis1
Cícero Aparecido Alencar2
Toda organização visa alcançar o sucesso e obter lucro. Para isso, é imprescindível a
utilização de um sistema de produção enxuto e eficaz, capaz de tornar a empresa cada
vez mais competitiva na disputa por novos mercados tanto no âmbito nacional quanto
no âmbito internacional. Sendo assim, o setor de produção de uma empresa é um dos
mais importantes na busca incansável pelo crescimento através do lucro, pois, qualquer
falha no processo de produção pode acarretar em custos quase impossíveis de serem
recuperados posteriormente. Entretanto, o grande diferencial é estar preparado para um
processo de produção cada vez mais eficaz, pois a competitividade está cada vez mais
acirrada, os preços, é o mercado quem dita e a cada dia o número de concorrentes
multiplica-se. Portanto, o diferencial competitivo tem que ser feito dentro da própria
empresa, através de um processo produtivo enxuto sem abrir mão da qualidade. Não
obstante, o objetivo deste trabalho é analisar os custos da linha de abate buscando
demonstrar a sua importância na Gestão de Custos do processo produtivo e seu impacto
nos resultados globais da empresa Frigorífica, assim como tornar a empresa mais
competitiva, já que, vai haver uma margem mais confortável onde a empresa poderá
oferecer seus produtos a preços mais acessíveis. A metodologia utilizada neste trabalho
se deu através da coleta e análise dos dados acerca da empresa-alvo, com o objetivo de
causar aprendizado e se necessário até mesmo resultar em mudanças na realidade atual
da empresa. Constitui-se de extrema importância para o estudo por meio da utilização
de métodos e técnicas, as oportunidades ou problemas da organização podem ser
observados e analisados de maneira mais completa. Com o estudo realizado, foi
possível detectar as perdas existentes no decorrer do processo produtivo, o que acabava
elevando muito os custos de produção tornando a empresa mais vulnerável ao mercado.
A descrição e análise dos resultados foram feitas e expostas através de relatórios de
custos identificando cada parte dos custos como custos diretos e indiretos, despesas
diretas e indiretas separadamente. Considerando o estudo realizado e análise dos dados
levantados e processados, gerando assim informações seguras, ficou comprovado que a
empresa apresentava perdas de recursos em seu processo produtivo pelo fato de até
então, não ter havido um estudo tão aprofundado dentro da organização. Agora, porém,
depois de diagnosticados, houve uma ação eminente por parte dela com o objetivo de
estar eliminando essas perdas e tornando a empresa cada vez mais competitiva já que
passou a contar com um produto final dotado de preços mais acessíveis num mercado
tão disputado.
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