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RESUMO  

 

A empresa Schaedler Fabrica de Embutidos LTDA, que consiste em uma empresa 

familiar com grande prestigio e estrutura na região oeste do Paraná, se encontra no 

município de Nova Santa Rosa. Teve início em 1991 com uma casa de carnes, hoje 

conta com sua sede no parque industrial de Nova Santa Rosa. Podemos tirar como 

base a eficiência administrativa, consolidando seu poder produtivo e comercial no 

mercado. A qualidade e quantidade da matéria prima de 

frigoríficos/abatedouros/matadouros é um fator determinante para o sucesso ou 

fracasso, e também para a máxima eficiência e qualidade dos produtos finais, pois a 

carne e um produto de alto valor nutritivo, e portanto, de fácil contaminação, com 

base nisso, o objetivo geral deste estudo será examinar a falta da matéria-prima 

adequados para o processo de transformação e comercialização dos produtos pela 

empresa. As informações foram obtidas por meio de relato com o funcionário da 

empresa junto com demais informações pesquisadas na internet e livros . 
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INTRODUÇÃO 

O frigorífico, abatedouro ou planta de abate são denominações dadas ao local 

onde se realiza uma série de operações controladas. o estabelecimento dotado de 

instalações completas e equipamento adequado para o abate, manipulação, 

elaboração, preparo e conservação das espécies de animais sob variadas formas, 

com aproveitamento completo.Com 3 setores de produção onde primeiro se cria a 
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matéria prima no agricultor, que vende para o frigorifico que prepara e isso e por 

ultimo chega ao  consumidor. 

A empresa Schaedler se encontra no município de Nova Santa Rosa-Pr, é 

uma empresa familiar, que teve início em 1991 com uma casa de carnes, produzindo 

também produtos embutidos e defumados. 

Trabalhando sempre com produtos de qualidade, hoje conta com sua sede no 

Parque Industrial de Nova Santa Rosa. Em 2002 foi fundado o Frigo Schaedler em 

Nova Santa Rosa, para abate de suínos e bovinos da região, ampliando a área de 

atuação da família Schaedler. 

Fabricando produtos colônias entre eles: Linguiça Pura de Suíno, Linguiça 

Mista, Salame Tipo Italiano, Mortadela, Torresmo, Bacon, Costela, Lombo, Kit 

Feijoada entre outros. 

O objetivo geral deste estudo foi de analisar a qualidade da matéria-prima, 

para que o preço esteja sempre no padrão com a concorrência, que não fuja do 

mercado. 

 

1-FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

Trata-se de um conhecimento de um funcionário que trabalha na empresa 

Schaedler, e que colaborou com nossa pesquisa. 

 No frigorifico acontece da seguinte maneira, chegando no frigorifico o suíno 

ou bovino, são levados a um alojamento de espera onde acontece uma serie de 

inspeções sanitárias, e logo mais ao abate onde os funcionários molham e depois 

eletrocutam os animais de uma maneira indolor e fácil, a carcaça é colocada em 

câmaras de resfriamento entre +7 e -5 Graus C, inibindo contaminações, estando 

pronto para a comercialização. No dia seguinte, são carregados por caminhões 

próprios da empresa e mandados aos compradores, parte do produto, é destinado 

para a fabrica de embutidos. 

 Como a matéria-prima vem de produtores da região, algumas vezes é 

necessário a compra de animais de maior porte, ou seja, inadequados para o 

processo.  
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“A cadeia de suprimentos é um conceito de fluxo desenvolvido, ou seja, que 

compreende todos os processos logísticos, iniciando com o contato do 

fornecedor, a aquisição de insumos e matéria-prima, o abastecimento da 

produção até a distribuição de bens para o mercado consumidor, 

envolvendo transportes, previsão de demanda, gestão de estoques e o 

alinhamento de todo esse processo com as estratégias da organização, com 

um único objetivo, fornecer produtos e serviços que satisfaçam as 

necessidades dos clientes”. (FUNDAÇÃO DOM CABRAL, 2008). 

 

2-RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

Como já visto, o problema está na parte da matéria-prima, ela não chega até 

a fabrica da forma adequada, ou seja, a empresa precisa dos animais entre 80 a 90 

quilos para que os produtos fiquem mais sadios e prestativos e tendo um cuidado 

adequado nas vacinas e no alimento. 

Como a empresa compra o produto e paga por quilo, o fornecedor na maioria 

das vezes não pensa em qualidade, mas no custo-benefício, uma vez que o suíno 

ganha mais peso na fase terminal, ou seja perto dos 150 quilos, uma sugestão para 

resolver o problema seria a própria empresa criasse seus porcos com granjas e 

tratando e cuidando da maneira adequada e como que eles precisam para seus 

produtos e abates.  

 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos compreender que o mais importante na empresa e ter porcos em 

grandes quantias e de tamanho adequado. Com a utilização de matérias-primas 

vindas de suas próprias granjas e de seus produtores, os produtos são de qualidade, 

e comprados conforme a demanda, o que elimina os problemas relacionados ao 

preço, e também conforme a necessidade, por exemplo, animais de 80 quilos. 
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