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Indo na contramão da economia brasileira, o setor de chocolates do país fechou 2012 com um 

ótimo resultado, um crescimento de produção de 3,1% em relação a 2011, o que representou uma 

produção de 732mil toneladas.  

O Brasil é o terceiro maior produtor de chocolates do mundo e o quarto maior mercado de 

consumo. No ano de 2012 esse mercado movimentou R$12,5 bilhões de reais no país (ABICAB, 

2013).   

O mercado gourmet tem registrado uma média de crescimento superior ao mercado 

tradicional, de 20% ao ano. Atualmente o Brasil produz aproximadamente 15 mil toneladas de 

chocolate gourmet ao ano, apesar do crescimento significativo apenas 2% da produção nacional 

de cacau estão focadas nesse segmento de mercado (ABICAB, 2013).   

O chocolate é obtido a partir da mistura de derivados de cacau (Theobroma cacao L.), massa 

(ou pasta ou liquor) de cacau, cacau em pó e ou manteiga de cacau, com outros ingredientes, 

contendo, no mínimo, 25 % de sólidos totais de cacau, podendo apresentar recheio, cobertura, 

formato e consistência variados (BRASIL, 2005). 

A estabilidade desse produto durante o armazenamento está ligada à manteiga de cacau, um 

dos ingredientes mais importantes na formulação do chocolate. A manteiga de cacau pode 

constituir até mais de um terço da formulação do chocolate, sendo responsável por diversas 

características de qualidade como dureza e quebra à temperatura ambiente, rápida e completa 

fusão na boca, brilho, contração durante o desmolde e rápido desprendimento de aroma e sabor. É 

composta por triglicerídeos, sendo que os três principais ácidos graxos encontrados em sua 

composição são: ácido palmítico, ácido esteárico e ácido oleico, que se cristalizam em uma alta 

ordem estrutural (COHEN et al, 2004). À sua capacidade de se cristalizar em diferentes formas 

dependendo das condições de resfriamento, dá-se o nome de polimorfismo (GRUNENNVALDT, 

2009).  

Estudos indicam a existência de até seis formas cristalinas na manteiga de cacau. Sua 

natureza polimórfica está diretamente ligada à estabilidade do produto durante o armazenamento. 

A forma V é a mais estável, é produzida em um chocolate bem temperado e durante o 

armazenamento ela pode se transformar bem lentamente na forma VI. Essa transição pode levar 

até 4 meses. Em produtos submentidos a oscilação de temperatura, a transição pode ser acelerada 

(COHEN et al, 2004). 
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Todas as etapas do processamento do chocolate são importantes, porém a temperagem 

influencia de forma mais significativa nas propriedades físicas e sensoriais do produto. Um 

chocolate mal temperado está sujeito ao defeito fat bloom, que é a migração da fase gordurosa 

para a superfície do chocolate, onde se cristaliza na forma de uma película fina, conferindo ao 

produto um aspecto esbranquiçado, o que causa rejeição por parte do consumidor 

(GRUNENNVALDT, 2009). Esse defeito limita o shelf life dos chocolates. 

O presente relatório de estágio curricular descreve as atividades realizadas na Nugali 

Chocolates Indústria e Comércio Ltda, que teve como principal objetivo a reformulação do 

recheio de bombons a fim de obter um produto com maior vida de prateleira. Também teve como 

objetivo a elaboração e revisão de procedimentos operacionais padrão a fim de estabelecer e 

padronizar operações rotineiras e específicas na produção. 

 

2. A EMPRESA 

 

No Brasil, a grande maioria das marcas de chocolates compra o produto em barras e somente 

o derrete e molda. 

Fundada em 2004 na cidade de Pomerode, a Nugali é a única do estado e uma das poucas 

marcas do país a realmente fabricar seu próprio chocolate, trabalhando do cacau, ao produto final 

(NUGALI, 2013).  

Os chocolates Nugali são fabricados sob a mais alta qualidade, utilizando apenas produtos 

naturais. A linha de produtos compreende bombons, dragées, tabletes, bebidas quentes, além de 

produtos sazonais de Páscoa e Natal. 

 A empresa foi pioneira no Brasil quando criou em 2007 um chocolate de origem única, 

fabricado com cacaus especiais de uma única procedência e com teor elevado, de 80%, conhecido 

comercialmente como Serra do Conduru.  

Atualmente a Nugali conta com um portfólio de mais de 25 produtos. 

 

 

 

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  
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As principais atividades desenvolvidas durante o período de estágio curricular, realizado no 

período de 15 de março a 24 de maio de 2013, foram a familiarização com os processos 

realizados e os produtos fabricados, pesquisa e desenvolvimento de novas formulações do 

recheio dos bombons, a fim de se obter um produto com vida útil superior a quatro meses, e a 

revisão e elaboração de Procedimentos Operacionais Padrões.  

 

3.1. REFORMULAÇÃO DE RECHEIO DE BOMBONS 

 

Parte do chocolate fabricado pela NUGALI CHOCOLATES é comercializado na forma de 

bombons maciços ou recheados.  

Os bombons NUGALI são produzidos com chocolate ao leite com 45% de teor de cacau 

através do preenchimento de moldes e são posteriormente resfriados e desmoldados.  

Os ingredientes utilizados na produção do chocolate ao leite são: açúcar, manteiga de cacau, 

liquor de cacau, leite em pó integral, lecitina de soja e extrato de baunilha.  

Antes da elaboração dos bombons, visitou-se a área produtiva para conhecimento das etapas 

de fabricação do chocolate.  Abaixo é apresentado um resumo de cada etapa. 

 

Conchagem 

Os ingredientes são pesados e adicionados às conchas em uma ordem pré-estabelecida. A 

conchagem é um processo mecânico no qual se obtém uma suspensão fluída de partículas de 

açúcar, liquor e leite em pó na fase gordurosa líquida (GRUNENNVALDT, 2009).  Essa etapa é 

realizada em duas fases consecutivas, denominadas de conchagem seca e conchagem úmida. 

Inicia-se com a conchagem seca, adicionando à concha o liquor e parte da manteiga de cacau, 

depois que esses ingredientes foram derretidos adiciona-se o açúcar e o leite em pó, a mistura é 

submetida por várias horas à agitação, sob temperatura de 60°C. O baixo teor de gordura e o 

atrito entre as partículas favorecem a eliminação de substâncias voláteis (como ácidos graxos 

formados durante a fermentação), arrastadas juntamente com a umidade evaporada (LUCCAS, 

2001). Na conchagem úmida, inverte-se a rotação das pás da concha, e acrescentam-se o restante 

da manteiga. Essa é a etapa mais longa da conchagem e a responsável por conferir cor e sabor ao 

chocolate, através da reação de Maillard. No final da etapa de conchagem se adiciona o 

emulsificante lecitina de soja e o extrato de baunilha.  



10 
 

A etapa de conchagem tem como objetivo reduzir os voláteis indesejáveis, reduzir a umidade, 

reduzir a viscosidade, induzir a reação de Maillard e obter o desenvolvimento de sabor 

(GRUNENNVALDT, 2009).  

 

Refino 

Na etapa seguinte ocorre a redução da granulometria da massa, pois produtos com tamanho 

de partícula superior a 25μm apresentam uma percepção arenosa. A moagem estará completa 

quando a granulometria do chocolate estiver entre 18 e 20μm, valor determinado por micrômetro 

digital e teste de palato. 

 

Temperagem 

Após a etapa de refino, o chocolate é armazenado em tanques, necessitando ser temperado 

antes de adquirir a forma final do produto, devido à natureza polimórfica da manteiga de cacau. 

A manteiga de cacau pode se cristalizar em diferentes formas, dependendo das condições de 

resfriamento. A temperagem é responsável pela indução da cristalização da manteiga de cacau na 

forma mais estável, a forma beta (β), é um processo de cristalização controlada que submete o 

chocoalte a tratamentos térmicos e mecânicos para alcançar a forma β (GRUNENNVALDT, 

2009).   

 

Moldagem/Resfriamento/Desmoldagem 

Depois da temperagem, etapa em que ocorre a pré-cristalização, o chocolate é dosado em 

moldes, passa pela mesa vibratória para eliminação de bolhas de ar no interior do chocolate e é 

resfriado em túnel de resfriamento para garantir a multiplicação dos cristais estáveis na massa de 

chocolate, formando uma rede cristalina compacta e estável (LUCCAS, 2001).  

Para a fabricação dos bombons três passadas através do túnel de resfriamento são necessárias, 

na primeira vez é passada a casquinha do bombom, posteriormente é preenchida com o recheio e 

passada novamente, o recheio é coberto com chocolate para o fechamento do bombom e passado 

pela última fez pelo túnel de resfriamento.  

O produto segue para a desmoldagem e embalagem. 

Armazenamento 
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O chocolate embalado segue para a expedição onde é armazenado em ambiente com 

temperatura controlada. A temperatura e a umidade relativa são os fatores mais importantes 

durante o armazenamento do chocolate. Estas variáveis afetam a mobilidade das moléculas 

dentro do produto, podendo causar mudanças na distribuição do tamanho dos cristais. O aumento 

da temperatura durante o armazenamento pode causar mudanças na estrutura do cristal, podendo 

ocorrer a formação do fat bloom, já o armazenamento em condições úmidas pode ocasionar o 

sugar bloom, que é a recristalização do açúcar dissolvido na superfície do chocolate devido à 

absorção de umidade. 

A figura 1 mostra as etapas da fabricação dos bombons. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Os recheios 

Figura 1. Fluxograma da produção dos bombons NUGALI. 



12 
 

 

Seis sabores de recheios para bombons são utilizados: amêndoas, amendoim, avelã, castanha 

de caju, castanha do Pará e nozes. Todos os sabores possuem vida de prateleira de 4 meses, 

limitada apenas por defeito físico, o fat bloom, durante os 4 meses de armazenamento o produto 

não apresenta perigo microbiológico, mas sua aparência esbranquiçada torna o produto pouco 

atraente ao consumidor.  

Os ingredientes utilizados atualmente no recheio são açúcar, leite integral em pó, manteiga de 

cacau, óleo de canola, maltodextrina, sorbitol, lecitina, aroma e pasta que varia de acordo com o 

sabor do bombom. 

Anteriormente utilizava-se uma formulação contendo somente manteiga de cacau como fase 

gordurosa, no entanto, em pouco tempo de armazenamento o recheio ficava duro, isso se deve ao 

fato de que à temperatura ambiente mais 60% da manteiga de cacau encontra-se em estado sólido 

(LUCCAS, 2001). Para melhorar a textura do recheio adicionou-se óleo de canola na formulação, 

obtendo-se um produto mais macio e com shelf life de quatro meses. 

Com o intuito de aumentar a vida útil dos bombons avaliou-se todos os ingredientes 

utilizados e chegou-se a conclusão que o óleo de canola era o responsável pela indução ao fat 

bloom,  pois apresenta um baixo ponto de fusão. O ácido graxo predominante em sua composição 

é o oleico, que possui ponto de fusão de 17°C, sendo assim o óleo não solidifica na temperatura 

de armazenamento e migra para a superfície do bombom, onde se solidifica comprometendo a 

qualidade visual dos bombons, já que, muitas vezes, é confundido com fungos. 

Como forma de retardar o desenvolvimento do fat bloom, gorduras alternativas foram 

avaliadas para a substituição do óleo de canola. 

 

3.1.2. Gorduras alternativas 

 

Critérios como ponto de fusão, firmeza, estabilidade a temperatura desejada e miscibilidade 

com outros componentes do recheio devem ser considerados na escolha do tipo de gordura 

utilizada no recheio. 

 

 

Gordura de palma 
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Testou-se o uso da gordura de palma na formulação do recheio por ser uma das principais 

matérias-primas utilizadas na produção de chocolates como gorduras alternativas à manteiga de 

cacau. 

Segundo Luccas (2001), para que uma gordura possa ser utilizada como alternativa à 

manteiga de cacau, ela deve apresentar teores de sólidos a 25°C maiores que 50%, além de não 

apresentar "residual ceroso", ou seja, inexistência ou valores muito baixos de sólidos acima de 

35°C. 

Constata-se, através da Figura 2, que a gordura de palma possui esses dois requisitos. No 

entanto, o uso da gordura de palma no recheio dos bombons não foi aprovado, pois não conferiu 

ao recheio a textura e maciez desejável. Isso se deve, provavelmente, ao fato de essa gordura 

possuir um ponto de fusão superior ao da manteiga de cacau, não proporcionando uma rápida 

fusão na boca. 

 

 

Figura 2. Curva de sólidos da gordura de palma. 

 

Cupuaçu 

O cupuaçu (Theobroma grandiflorum Schumann) é um fruto nativo da Amazônia, suas 

sementes representam em torno de 16% do peso seco do fruto e possuem cerca de 60 % de 

gordura. Por pertencer ao mesmo gênero do cacau (Theobroma), o cupuaçu tem despertado o 

interesse das indústrias no aproveitamento das suas amêndoas, que podem ser utilizadas no 

desenvolvimento de chocolates e produtos análogos.  
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Optou-se por testar a gordura de cupuaçu na formulação do recheio devido aos resultados 

obtidos por GRUNENNVALDT (2009), que mostraram que amostras de chocolate amargo com 

mistura binária de manteiga de cacau e gordura de cupuaçu apresentaram boa estabilidade em 

relação ao fat bloom. 

Resultados obtidos por BERNERT (1981) na comparação das propriedades físicas e químicas 

da gordura de cupuaçu e da manteiga de cacau, mostraram que a gordura de cupuaçu era mais 

macia, o que seria uma vantagem na fabricação do recheio. Além disso, COUTINHO (1969) 

afirma que a gordura de cupuaçu extraída de amêndoas fermentadas e torradas apresenta aroma 

semelhante ao do chocolate. 

A partir de 35°C a gordura de cupuaçu encontra-se totalmente fundida, o que é uma 

vantagem, pois não apresenta residual gorduroso. A gordura de cupuaçu apresenta o menor 

conteúdo de sólidos se comparada com a manteiga de cacau e a gordura de palma, como mostra a 

Figura 3, podendo proporcionar maior maciez. No entanto, essa formulação não foi aprovada 

sensorialmente, pois a gordura de cupuaçu conferiu ao recheio um sabor desagradável. 

 

 

Figura 3. Teor de gordura sólidas da manteiga de cacau (MC), gordura de cupuaçu (GC) e 

da gordura de palma (GP). 

 

Gordura anidra de leite 
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Estudos realizados por Rousseau e Sonwai (2009), mostraram a substituição parcial da 

manteiga de cacau por gordura do leite apresentou resistência ao fat bloom, por retardar a 

transição da forma V para a forma VI. Vários outros autores também concluíram que o uso da 

gordura de leite resulta em alguma resistência ao fat bloom. 

O mecanismo específico da formação do fat bloom não é completamente conhecido, várias 

teorias foram propostas a fim de explicar este fenômeno. A difusão foi uma hipótese adotada para 

explicar a migração de gordura da matriz do chocolate, no entanto, há autores que afirmam que a 

difusão não seria o mecanismo responsável pelo fat bloom, mas sim, a movimentação da fração 

líquida da manteiga de cacau pelos poros existentes entre as partículas devido a forças capilares 

(GRUNENNVALDT, 2009). Segundo Beckett (1999), uma possível explicação para que a 

gordura do leite iniba o fat bloom, é que ela é capaz  de manter uma solução na qual a forma 

instável da manteiga de cacau é "segurada". 

O teor de sólidos da gordura de leite é inferior ao da manteiga de cacau, mas possuem ponto 

de fusão muito próximos (BECKETT, 1999). 

Testou-se também a adição de gordura anidra de leite ao chocolate ao leite utilizado na 

casquinha do bombom. Essa mistura não apresentou diferença de brilho e sabor em relação ao 

bombom elaborado com chocolate ao leite puro. 

Os recheios elaborados com gordura anidra de leite foram aprovados sensorialmente por 

apresentarem boa textura e adequada fusão na boca, no entanto, para sua completa aprovação será 

levado em conta o seu tempo de vida útil. 

 

3.1.3. Avaliação do fat bloom 

 

O uso de gorduras em recheios de bombons garante a cremosidade do recheio. A escolha do 

tipo de gordura tem influência direta na aparência do bombom recheado ao longo do tempo de 

armazenamento. 

Para avaliar o desenvolvimento do fat bloom, realizou-se todos os testes em duplicata e uma 

das condições de armazenamento foi a uma temperatura controlada de 18°C, que é a situação 

ideal de estocagem do chocolate. Em outra condição os bombons foram submetidos à variação de 

temperatura, a fim de induzir o fat bloom. 



16 
 

Até o término do estágio nenhum bombom apresentou aparência esbranquiçada, o que já era 

esperado, uma vez que os bombons comercializados atualmente possuem vida útil de 4 meses e o 

objetivo desse trabalho é encontrar uma formulação com vida útil superior a esse tempo. 

Devido ao curto período de estágio não foi possível ter uma avaliação completa da 

estabilidade dos bombons ao fat bloom.  Deu-se continuidade a essa avaliação após a finalização 

do estágio, principalmente ao recheio elaborado com gordura anidra de leite por ter apresentado 

as melhores características sensoriais e por pesquisas indicarem que esse ingrediente é uma boa 

opção para garantir a estabilidade ao fat bloom. 

 

3.2. REVISÃO E ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÕES 

 

Seguindo o estabelecido pela Resolução RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002, a Nugali já 

havia elaborado os seguintes procedimentos operacionais padrão (POP's), que estabelecem 

instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras e específicas na produção:  

POP - Potabilidade de água; 

POP – Higienização das Superfícies, Instalações, Equipamentos e Utensílios; 

POP – Controle integrado de Pragas; 

POP – Controle da saúde dos Colaboradores; 

POP – Utilização, Distribuição e Monitoramento de EPI's e Uniformes; 

POP – Não conformidade e Ação Corretiva; 

POP – Higienização Preventiva e Calibração de Equipamentos. 

Esses procedimentos foram revisados, uma vez que os POP's devem ser revistos no mínimo 

uma vez por ano. 

A fim de instruir e padronizar outras atividade rotineiras realizadas na empresa, elaborou-se 

os seguintes POP's: 

POP – Higienização dos Materiais, Superfícies e Instalações Extrínsecas a Produção. 

POP – Armazenamento de Matérias-Primas, Insumos, Embalagens e Produtos Acabados. 

POP – Controle e Armazenamento de Produtos Químicos Tóxicos. 

POP – Aprovação de Fornecedores de Matérias-Primas, Insumos e Embalagens. 

 

O estoque é um dos ativos mais importantes do capital circulante de uma empresa.  
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Na Nugali, o estoque é classificado como matérias-primas e insumos, embalagens e produtos 

acabados. O controle de estoque de matérias-primas, insumos e embalagens é de extrema 

importância para que a produção não seja prejudica devido à falta de um desses itens. Já o 

controle de estoque de produto acabado é importante para o planejamento, programação, e 

controle de produção (PPCP). 

Com objetivo de padronizar e minimizar a ocorrência de desvios na execução do controle de 

estoque e compras de matérias-primas, insumos e embalagens, elaborou-se procedimento 

"Compras e Controle de Estoque de Matérias-Primas, Insumos e Embalagens" (Apêndice A)  e " 

Controle de Estoque e Expedição de Produtos Acabados" (Apêndice B). 

 

4. COMENTÁRIOS E CONCLUSÕES 

 

O estágio curricular possibilitou vivenciar a rotina de uma indústria de chocolates, 

proporcionando grande aprendizado e a possibilidade de aplicar os conhecimentos adquiridos 

durante a graduação.   

A reformulação do recheio dos bombons foi uma atividade que não pode ser completamente 

finalizada dentro do período de estágio, que foi muito breve para o acompanhamento do 

comportamento de gorduras alternativas à manteiga de cacau em relação ao desenvolvimento do 

fat bloom. No entanto as pesquisas, discussões e testes sobre o assunto proporcionaram um 

grande aprendizado. 

A elaboração de procedimentos operacionais e planilhas para registros permitiu um maior 

controle das matérias-primas e produtos acabados. 

O estágio possibilitou uma experiência completamente nova, muito diferente da vivenciada 

durante esses anos dentro da Universidade, o contato com a indústria é de extrema importância 

para a formação profissional.  
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APÊNDICE A 

 POP - Compras e Controle de Estoque de Matérias-Primas, Insumos e Embalagens 

1 OBJETIVO 

Estabelecer os procedimentos e critérios a serem utilizados para o controle da quantidade em 

estoque de matérias-primas, insumos e embalagens e procedimentos para a compra dos mesmos.  

2 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES  

Planilha Controle de Estoque 

Pedido de Compra 

Nota Fiscal de Compra 

Ordem de Produção de Chocolate 

Ordem de Produto 

PO 004 Controle e Armazenamento de Matérias-Primas, Insumos e Embalagens 

PO 008 Aprovação de Fornecedores de Matérias-primas, Insumos e Embalagens 

FO 006 Controle de Estoque dos Materiais de Limpeza 

Planilha Estimativa de Vendas 

Planilha PPCP Mensal 

Planilha Controle de Parada de Equipamentos 

Avaliação de Desempenho do Colaborador 

Fluxograma Compras e Controle de Estoque de Matérias-Primas, Insumos e Embalagens 

Fluxograma Programação de Produtos 

3 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este procedimento aplica-se aos setores de Compras, Industrial, Almoxarifado, Zeladoria, 

Recepção, Engenharia de Produto, Diretoria Comercial e Financeira.  

4 DEFINIÇÕES 
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Para a utilização deste documento são necessárias as seguintes definições:  

Estoque: representa uma armazenagem de mercadorias com previsão de uso futuro. Tem como 

objetivo, atender a demanda, assegurando-lhe a disponibilidade de produtos. 

Pedido de Compra: é o contrato formal entre a empresa e o fornecedor, devendo representar 

fielmente todas as condições da negociação tais como: material, quantidade, prazos, preços, data 

de entrega, entre outros. É um espelho da futura nota fiscal que o fornecedor deverá enviar junto 

com a mercadoria.  

PPCP: nomenclatura utilizada para caracterizar Planejamento, Programação e Controle da 

Produção. 

Insumos de Logística e de Quantidade: matérias-primas e embalagens de manufatura especial 

que dependem de cotação, importação ou aprovação de valores.  

5. RESPONSABILIDADES  

A Diretoria Financeira é responsável por monitorar as compras e efetuar os pagamentos a 

fornecedores. 

A Diretoria Comercial é responsável por repassar ao setor Industrial a Planilha de Estimativa de 

Vendas. 

O setor da Qualidade é responsável por acompanhar e assegurar o cumprimento deste 

procedimento.  

O setor Industrial é responsável pelo PPCP. Deve assegurar que as informações repassadas pela 

Diretoria Comercial através da Planilha Estimativa de Vendas sejam executadas, garantindo o 

melhor aproveitamento dos recursos nas linhas de produção.  

O setor Industrial é responsável por comunicar o setor de Almoxarifado a quantidade de 

matérias-primas e embalagens que serão utilizadas. É responsável por avaliar e definir a compra 

de insumos e matérias-primas quando for consultado e repassar a informação ao setor de 

compras. 

O setor de Almoxarifado é responsável pela organização e armazenamento adequado das 

matérias-primas e embalagens, atualizar diariamente a planilha Controle de Estoque e realizar 

balanço do estoque de matérias-primas, insumos e embalagens semestralmente. 

O setor de Zeladoria é responsável pela organização, monitoramento do estoque e 

armazenamento adequado dos materiais e utensílios de limpeza. 
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O setor de Compras é responsável por verificar diariamente a planilha Controle de Estoque, 

assegurando que o andamento de compra dos insumos necessários seja realizado a fim garantir a 

disponibilidade dos mesmos. 

O setor de Compras é responsável por entrar em contato com o fornecedor, realizar a compra e 

cadastrar o pedido no Sistema Administrador G4. 

O setor de Compras é responsável pela logística de transporte dos insumos até o seu recebimento 

no Almoxarifado. 

O setor de Engenharia de Produto é responsável pelas etapas que antecedem a programação e 

fabricação de produtos novos e/ou sazonais, comunicando o setor Industrial e Compras da 

execução destes. 

O setor de Recepção é responsável por encaminhar boletos e contas a pagar, e arquivar 

comprovantes. É responsável pelo envio e arquivamento das Notas Fiscais que chegam da 

Contabilidade. 

A recepção efetua o cadastro de novos itens e realiza entrada de estoque no Sistema 

Administrador G4. 

6 PROCEDIMENTO 

6.1 Quanto a Diretoria Comercial 

a) Realiza a estimativa de vendas dos produtos que devem ser produzidos nos 4 meses 

seguintes. 

b) Envia a Planilha Estimativa de Vendas ao setor Industrial mensalmente. 

6.2 Quanto a Diretoria Financeira 

a) Monitora através de consultas diárias no Sistema Administrador G4 os pedidos realizados, 

valores, prazos de pagamento e de entrega destes. 

b) Efetua os pagamentos dos boletos agendados pela recepção. 

c) Define juntamente com o setor Industrial os Insumos de Logística e Quantidade, 

auxiliando o setor de Compras na efetivação do pedido destes itens. 

6.3 Quanto ao setor de Recepção 

a) Realiza e organiza o agendamento dos pagamentos de boletos bancários e repassa as 

informações a Diretoria Financeira. 

b) Recebe da Diretoria Financeira o comprovante de pagamento e arquiva. 
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c) Envia mensalmente as Notas Fiscais a Contabilidade. 

d) Após 6 meses, recebe as Notas Fiscais da Contabilidade e armazena no arquivo 

permanente. 

e) Efetua o cadastro de novos insumos/materiais no Sistema Administrador G4. 

f) Realiza a entrada no estoque de insumos/materiais no Sistema Administrador G4. 

6.4 Quanto ao setor de Compras 

a) Verifica diariamente a planilha Controle de Estoque, atentando-se para os itens que 

aparecem em vermelho, que indicam a necessidade de compra por ter atingido a 

quantidade mínima que deve ser mantida em estoque. 

b) Realiza a compra de matérias-primas, insumos e embalagens dos fornecedores aprovados 

na Planilha Controle de Estoque.  

c) Para efetuar a compra avalia o insumo por fornecedor. 

d) Sabe que cada fornecedor estabelece valores, quantidades e formas de pagamento. 

e) Caso a quantidade do insumo necessário não atinja o mínimo estabelecido pelo 

fornecedor, verifica se há outros produtos do mesmo fornecedor em quantidade próxima à 

quantidade mínima e então emite o pedido de compra. 

f) Caso não haja insumos que possam ser adquiridos pelo mesmo fornecedor, juntamente 

com o setor Industrial avalia e define a urgência da aquisição do insumo. 

g) Realiza o Pedido de Compras, preenche na planilha Controle de Estoque a data do pedido, 

a previsão da entrega e respectivas quantidades solicitadas. Em caso de atraso na entrega, 

entrar em contato com o fornecedor e manter atualizadas as informações disponíveis na 

planilha.  

h) Esse pedido é fornecido ao setor de Almoxarifado sempre que novas mercadorias são 

recebidas. 

i) O pedido é lançado no Sistema Administrador G4. 

j) O monitoramento dos insumos em transporte deve ser realizado de acordo com a 

necessidade. 

k) Após o recebimento arquivar o pedido juntamente com a Nota Fiscal. 

6.5 Quanto ao setor de Engenharia de Produto 
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a) Juntamente com o setor de Desenvolvimento de Novos Produtos e Qualidade aprova 

novos fornecedores de matérias-primas, insumos e embalagens de acordo com PO 008 – 

Aprovação de Fornecedores de Matérias-primas, Insumos e Embalagens. 

b) Comunica o setor Industrial e de Compras caso haja produtos novos e/ou sazonais e 

auxilia na programação e execução dos mesmos. 

6.6 Quanto ao setor Industrial 

a) Planeja as atividades que devem ser desenvolvidas na produção de acordo com as 

necessidades informadas na Planilha Estimativa de Vendas. 

b) Recebe do setor de Engenharia de Produto as informações de produtos novos e/ou sazonais e 

realiza a programação destes. 

c) Avalia na Planilha Controle de Estoque a disponibilidade dos insumos necessários para a 

programação desejada. 

d) Preenche a Planilha PPCP Mensal com a programação diária de produção, informando os 

produtos e respectivas metas a serem realizadas.  

e) Executa as atividades descritas na Planilha PPCP Mensal. 

f) Compara os números de produção realizados com as metas estipuladas. 

g) Revisa e elabora semanalmente a programação para as 04 semanas subseqüentes, priorizando 

a semana seguinte. 

h) Preenche a Ordem de Produção e de Produto a cada lote fabricado. 

i) Fornece a Ordem de Produção e de Produto preenchidas ao setor de Almoxarifado e arquiva 

as Ordens ao final de cada produção. 

j) Quando for consultado, avalia, define e é o a urgência da aquisição de insumos. 

6.7 Quanto ao setor de Almoxarifado 

a) Confere na Nota Fiscal os dados da empresa e a mercadoria recebida (produto, quantidade, 

valores) com o Pedido de Compra. 

b) Após a conferência, o almoxarife devolve o Pedido de Compra e Nota Fiscal ao setor de 

Compras. 

c) Armazena os materiais e/ou insumos recebidos em local adequado conforme PO 004 Controle 

e Armazenamento de Matérias-Primas, Insumos e Embalagens. 

d) Os produtos recebidos são adicionados na planilha Controle de Estoque. 

e) Preenche as quantidades utilizadas de cada insumo nas Ordens de Produção e de Produto. 
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f) Atualiza a saída de produtos na planilha Controle de Estoque de acordo com a quantidade 

utilizada nas Ordens de Produção e de Produto. 

g) Semestralmente realiza o balanço do estoque de matérias-primas, insumos e embalagens. 

6.8 Quanto ao setor de Zeladoria 

a) Recebe os produtos de limpeza e armazena na sala da zeladoria. 

b) Controla diariamente o estoque de produtos e utensílios de limpeza através do formulário 

FO 006 Controle de Estoque dos Materiais de Limpeza. 

c) Comunica ao setor de Compras a necessidade de aquisição de novo material. 

7 MONITORIZAÇÃO 

a) Através da planilha Controle de Estoque. 

b) Através da disponibilidade dos Insumos. 

c) Através do FO 006 Controle de Estoque dos Materiais de Limpeza. 

d) Pedido de Compra. 

8 AÇÕES CORRETIVAS 

8.1 Quanto à indisponibilidade de matérias-primas, insumos e embalagens 

a) Realizar o pedido de compra o mais breve possível. 

b) Reavaliar o estoque mínimo. 

c) Verificar a necessidade de mudar de fornecedor. 

d) Reavaliar os prazos de entrega estabelecidos pelo fornecedor. 

e) Recontagem de estoque. 

f) Reavaliar este procedimento. 

8.2 Quanto ao excesso de estoque de matérias-primas, insumos e embalagens 

a) Reavaliar o estoque mínimo. 

b) Reavaliar o fornecedor pela quantidade mínima de pedido. 

c) Reavaliar a condição do insumo, podendo este ser caracterizado como Insumo de Logística e 

Quantidade. 

d) Reavaliar as compras das quantidades por insumo. 

8.3 Quanto às falhas no Controle do Estoque 

a) Averiguar se as entradas e saídas de matérias-primas, insumos e embalagens estão sendo 

realizadas de forma correta. 
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b) Fornecer treinamento ao colaborador do almoxarifado. 

c) Nova contagem do estoque. 

8.4 Quanto às falhas na programação e/ou não cumprimento das metas de produção 

a) Reavaliar a Programação o mais breve possível. 

b) No caso de danos ou parada de equipamentos, avisar imediatamente o setor de 

Manutenção e preencher a Planilha Controle de Parada de Equipamentos. 

c) Revalidar as quantidades diárias produzidas por produto. 

d) Reavaliar a capacidade dos equipamentos e pessoas. 

e) Validar o absenteísmo na Avaliação de Desempenho do Colaborador. 

8.5 Quanto ao descumprimento da programação de insumos para produtos sazonais 

a) Planejar com maior antecedência a inclusão do produto sazonal na programação de produção. 

b) Verificar a necessidade de mudar de fornecedor. 

c) Reavaliar os prazos de entrega dos fornecedores. 

9 VERIFICAÇÃO 

Item O que? Como? Quando? Quem? 

A Pedido de Compra Observação Visual Quando necessário Setor de Compras 

B Controle de Estoque Observação Visual Diário Setor Industrial e Compras 

C Estimativa de Vendas Observação Visual Semanal Setor Industrial 

D Planilha PPCP Mensal Observação Visual Semanal Setor Industrial 

E 
FO 006 Controle de Estoque 

dos Materiais de Limpeza 
Observação Visual Semanal Setor de Compras 

 

10 REGISTROS 

Item Identificação 
Arquivament

o 
Armazenamento Tempo de 

Retenção 
Quem? 

A Controle de estoque Planilha Excel Almoxarifado Indeterminado 
Industrial e 

Almoxarifado 

B Pedido de Compra Pasta Suspensa Compras Indeterminado Compras 
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C Nota Fiscal de Compra Pasta Suspensa Compras Indeterminado Compras 

D 
Ordem de Produção de 

Chocolate 
Pasta Suspensa Industrial 01 ano Industrial 

E Ordem de Produto Pasta Suspensa Industrial 01 ano Industrial 

F 
Planilha Estimativa de 

Vendas 
Planilha Excel 

Industrial e 

Diretoria 

Comercial 

Indeterminado 

Industrial e 

Diretoria 

Financeira 

G Planilha PPCP Mensal Pasta Suspensa Industrial 01 ano Industrial 

H 
FO 006 Controle de Estoque 

dos Materiais de Limpeza. 
Pasta Suspensa Zeladoria 01 mês Setor da Zeladoria 

 

 

 

 

APÊNDICE B 

POP - Controle de Estoque e Expedição de Produtos Acabados 

 

 

1 OBJETIVO 

Estabelecer os procedimentos e critérios utilizados para o controle da quantidade em estoque, 

bem como adequar o processo de expedição de produtos acabados.  

2 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES  

Planilha Estimativa de Vendas 

Planilha PPCP Mensal 

Planilha Controle Produção Diária 

Relatório do Sistema Administrador G4 
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PO 004 Armazenamento de Matérias-primas, Insumos, Embalagens e Produtos Acabados 

3 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este procedimento aplica-se ao setor de Expedição, Industrial, Comercial, Recepção, 

Faturamento e Diretoria Comercial. 

4 DEFINIÇÕES 

Para a utilização deste documento são necessárias as seguintes definições:  

Caixa sanduíche: caixa parda maior, revestida internamente com chapas de isopor e uma caixa 

parda menor, garantindo maior acondicionamento térmico.  

Estoque: representa uma armazenagem de mercadorias com previsão de uso futuro. Tem como 

objetivo atender a demanda, assegurando-lhe a disponibilidade de produtos. 

Produtos acabados: produtos finais obtidos a partir das matérias-primas após passarem por 

todas as etapas de produção e embalagem. 

PEPS: Primeiro que entra, primeiro que sai. 

Não-conformidade: não atendimento de um requisito especificado. 

5 RESPONSABILIDADES  

O setor da Qualidade é responsável por acompanhar e assegurar o cumprimento deste 

procedimento.  

A Diretoria Comercial é responsável por repassar ao setor Industrial e Comercial a Planilha de 

Estimativa de Vendas. 

O setor Industrial é responsável por atualizar a planilha Controle Produção Diária e o Sistema 

Administrador G4 com a quantidade de produtos produzidos. 

O setor Comercial é responsável por encaminhar pedidos de lojistas ao setor de Expedição e 

monitorar o recebimento dos mesmos pelos lojistas. 

O setor de Expedição é responsável pelo armazenamento adequado dos produtos acabados, 

separação dos pedidos e transporte à sala de embarque. É responsável por informar ao setor de 

Faturamento o número de volumes para embarque. 

O setor de Expedição realiza mensalmente o balanço do estoque dos produtos acabados. 
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O setor de Faturamento é responsável por emitir a Nota Fiscal de acordo com o pedido e número 

de volumes informado, realiza a cotação dos valores de transporte, entra em contato com a 

empresa de transporte selecionada e despacha os produtos. 

O setor de Recepção é responsável por receber os pedidos das lojas Nugali e repassá-los ao setor 

de Expedição. 

6 PROCEDIMENTO 

6.1 Quanto ao setor Industrial 

a) Realiza a programação da produção de acordo com a Planilha Estimativa de Vendas e 

preenche a planilha PPCP Mensal. 

b) Realiza a contagem total de cada produto produzido diariamente e preenche a Planilha 

Controle de Produção Diária. 

c) Atualiza diariamente o Sistema Administrador G4 com a quantidade produzida. 

d) Transporta os produtos acabados com o auxílio de carrinhos ou de paleteira, devidamente 

acondicionados até a sala de Expedição. 

6.2 Quanto ao setor Comercial 

a) Encaminha via e-mail os pedidos ao setor de Expedição. 

b) Monitora o recebimento dos produtos acabados pelos lojistas. 

c) Observa quando necessário a Planilha PPCP Mensal para verificações de programação 

diária e por produto.  

 

6.3 Quanto ao setor de Expedição  

a) Recebe e transfere os produtos acabados para os pallets, respeitando a ordem PEPS, ou 

seja, os produtos recém chegados são guardados na parte inferior e atrás, permitindo o 

fácil acesso de produtos com data de validade mais próxima. 

b) Armazena os produtos acabados na Expedição de acordo com o PO 004 Armazenamento 

de Matérias-primas, Insumos, Embalagens e Produtos Acabados. 

c) Recebe via e-mail os pedidos de lojistas e das lojas Nugali. 

d) Separa os pedidos de acordo com a quantidade solicitada. Acondiciona os produtos 

acabados em caixas brancas (quadradas ou retangulares) e essas em caixas sanduíches, de 
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forma que não haja espaço livre que possa permitir que o produto danifique durante o 

transporte. 

e) Pedido que não preenche 2/3 do volume da caixa sanduíche, é acondicionado em caixas 

brancas, e essas cobertas com chapas de isopor e papel pardo. 

f) Identifica cada caixa como “frágil”.  

g) Atualiza o Sistema Administrador G4 com saída dos produtos e informa o Setor de 

Faturamento a quantidade de caixas (volume) do pedido. 

h) Transporta os pedidos à sala de Embarque, onde são armazenados no máximo por um dia 

e de acordo com PO 004 Armazenamento de Matérias-primas, Insumos, Embalagens e 

Produtos Acabados. 

6.4 Quanto ao setor de Faturamento 

a) Entra em contato com a transportadora e realiza cotação do transporte. 

b) Informa à transportadora escolhida a quantidade de produto a ser transportado. 

c) Identifica as caixas com o número da nota fiscal. 

d) Acompanha o embarque dos produtos. 

7 MONITORIZAÇÃO 

Através do Sistema Administrador G4. 

Através da planilha Produção Diária. 

Através da planilha Estimativa de Vendas. 

Através da disponibilidade dos produtos acabados. 

8 AÇÕES CORRETIVAS 

 

8.1 Quanto à indisponibilidade de produtos acabados 

a) Comunicar o setor Industrial imediatamente. 

b) Reavaliar a planilha PPCP Mensal o mais breve possível, assegurando que todo o 

planejado foi executado. 

c) Reavaliar a Planilha Estimativa de Venda.  

d) Caso necessário, reprogramar a Planilha PPCP, de forma que seja possível inserir no 

planejamento a produção dos produtos com pequena ou baixa quantidade em estoque. 

8.2 Quanto ao excesso de estoque de produtos acabados 
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a) Comunicar o setor Industrial imediatamente. 

b) Reavaliar a planilha Estimativa de Vendas. 

c) Comparar as planilhas Estimativa de Vendas e Produção Diária. 

8.3 Quanto às falhas no Controle de Estoque 

a) Averiguar se as entradas e saídas estão sendo realizadas de forma correta pelos setores 

responsáveis.  

b) Nova contagem do estoque. 

c) Fornecer treinamento ao colaborador da Expedição e Almoxarifado. 

9 VERIFICAÇÃO 

 

Item O que? Como? Quando? Quem? 

A 
Controle de Estoque 

(sistema administrador G4) 

Observação 

Visual 
Diário 

Industrial/ Expedição/ 

Diretoria Comercial 

B Estimativa de Vendas 
Observação 

Visual 
Semanal Setor Industrial 

C Planilha PPCP 
Observação 

Visual 
Semanal Setor Industrial 

10 REGISTROS 

 

Item Identificação 
Arquivament

o 

Armazenament

o 

Tempo de 

Retenção 
Quem? 

A 
Planilha Produção 

Diária 
Planilha Excel Setor Industrial Indeterminado Industrial 

B Planilha Estimativa de 

Vendas 
Planilha Excel 

Industrial e 

Diretoria 

Comercial 

Indeterminado 

Industrial e 

Diretoria 

Comercial 

 


