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RESUMO 

 

Este documento apresenta, um breve estudo sobre o conceito de economia da 

matéria prima, e quais os pontos abordados para gerir este controle dentro do setor 

de corte. Para melhor compreensão do assunto, foi realizado um trabalho interno 

dentro da empresa Calçados Beira Lago, onde foi extraído informações sobre: como 

é feita a produção no setor de corte, quais as ações tomadas por parte da empresa 

para gerir e buscar um melhor aproveitamento da matéria prima, e apontado alguns 

problemas e métodos para resolução dos mesmos. 
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INTRODUÇÃO 

O controle do uso da matéria prima é feito por organizações de 

diferentes segmentos em todo mundo para definir padrões em procedimentos, 

políticas e ações de maneira uniforme. É uma prática que oferece uma diminuição 

de custos. 

A análise deste fator dentro da empresa especificamente no setor 

de corte, resultou nos pontos que são realmente importantes à serem considerados 

para a gestão da matéria e a inserção de novos modelos de calçados no quadro da 

Calçados Beira Lago. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

Os resultados deste artigo foram obtidos através de um 

acompanhamento do processo inicial na produção de calçados (corte) contou com 

uma breve entrevista com o modelador Marcelo Hosda. 

Com os dados da entrevista foi feito o acompanhamento do corte 

de um modelo de calçado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

O processo inicia na coleta de dados da matéria prima, (couro). 

Após a elaboração de uma grade, (folha com os pedidos: 

numeração, cor e tipo do couro, modelo e quantidade de pares). Que serve de base 

para a liberação do couro para o corte das peças, no setor de corte. 
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Nesse mesmo setor, ocorre a divisão da grade entre os 

cortadores, onde buscam em uma parede onde são guardadas as navalhas (moldes 

dos calçados) de todos os modelos, as que correspondem ao modelo desejado. 

O couro é posicionado em uma máquina, que consiste em 

pressionar com peso. Onde desce um peso sobre a navalha que é colocada em 

cima do couro, resultando em uma das peças que formam o calçado.  

Os principais fatores que influenciam no consumo do couro são: 

modelagem, qual a situação que se encontra o couro, encaixes do cortador, peças 

com falhas. 

Sendo o principal fator a modelagem que consiste em nove (09) 

processos diferentes.  

1° Escolha da sola: o modelador busca uma sola para iniciar a 

modelagem do calçado; 

2° Forma: é escolhida especificamente para o determinado 

modelo proporcionando adequação ao tipo de calçado escolhido (coturno, chinelo, 

bota, calçados femininos etc); 

3° Desenho: um modelador desenha as peças que irão compor o 

calçado. Feito em cartolina aonde ajudara a determinar o consumo de couro e a 

partir desses dados a formação do preço; 

4° Teste: é produzido um pé para ver a performance do calçado; 

5° Escala: são elaborados os tamanhos dos calçados; 

6° Testes da escala: ocorre o teste para ver se ficou correta a 

escala; 

7° Navalhamento: são encomendadas as navalhas com as 

escalas determinadas; 

8° Amostra: são cortados pares que servem de amostra do 

modelo para o mercado; 

9° Despachar aos representantes: consiste em levar o produto 

para o consumidor através de representantes da marca Beira Lago.  

Esta etapa influencia diretamente, pois a partir dela será gerada a 

navalha (molde do calçado) que irá incidir no corte do couro. 
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Dessa forma uma navalha grande ou sem um encaixe bem 

planejado irá ocupar e desperdiçar uma quantidade de matéria prima que aumentará 

o custo de produção do calçado. Esse custo será repassado ao consumidor através 

do preço. 

Os encaixes do cortador também influenciam diretamente, sendo 

que não havendo uma coerência entre os encaixes, sobrará uma quantidade 

elevada de material. Esse material dependendo do tamanho irá para o lixo, ou será 

guardado para posterior aproveitamento. 

A situação do couro influencia, mudando o padrão seguido pelo 

cortador em uma pele de couro, pois as falhas no couro terão que ser contornadas 

para não alterar a qualidade do produto final.  

As peças que são cortadas, com falhas ou feias, terão que ser 

substituídas, ocorrendo assim mais desperdício. 

Pesquisas feitas pela equipe Beira Lago apontaram um 

desperdício, médio de 10% por m² (metro quadrado). Devido apenas aos encaixes e 

a situação do couro. 

Segundo Vasconcellos (1998) “Economia pode ser definida como 

a ciência social que estuda a maneira pela qual os homens decidem empregar 

recursos escassos a fim de produzir diferentes bens e serviços e atender as 

necessidades de consumo”. 

Segundo Vasconcellos (2005, página 05) “Qualquer ponto sobre 

a curva econômica irá operar no pleno emprego, ou seja, a plena capacidade, 

utilizando os fatores de produção disponível”. 

CONCLUSÃO 

 A equipe de cortadores atende aos encaixes, propostos pelo 

modelador. E não havendo a possibilidade de realizá-los, buscam a menor perca 

possível de matéria prima. 

 Com a diminuição de resíduos, gera uma economia no custo 

com a destinação do material, mesmo parecendo pouca a economia, com a 

destinação, ao final de um ano pode, se obter um resultado significativo.  

 Cada processo e etapa no corte e na modelagem requer um 

planejamento antecipado, para obter ações corretas a serem tomadas. 
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1 INTRODUÇÃO 

Controle do uso da matéria prima é feito por organizações de diferentes 

segmentos em todo mundo para definir padrões em procedimentos, políticas e 

ações de maneira uniforme. É uma pratica que oferece uma diminuição de custos. 

A análise deste fator dentro da empresa especificamente no setor de corte, 

resultou nos pontos que são realmente importantes à serem considerados para a 
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gestão da matéria e a inserção de novos modelos de calçados no quadro da 

Calçados Beira Lago. 

 

1.1 Caracterização 

Razão social: produzir com qualidade levando em conta a qualidade e com 

preocupação ambiental. Ta correto isso:? 

Nome de fantasia: calçados beira lago 

Logomarca: (dois cavalos) 

Ramo de atividade: produção de calçados e voltado ao agronegócio e passeio 

Principais produtos e/ou serviços: Botinas de passeio, segurança, botas, coturnos e 

revenda de produtos voltados para montaria. O que de segurança? 

Endereço da Sede social da empresa: Pato Bragado rua Florianópolis. 

Endereço das filiais: sem filiais. 

Composição societária: Biro Gasparim, Adejandre Bolsoni. 

Perfil dos Sócios: pessoas que buscam inovações de conhecimento, qualificação de 

mão de obra e investir em novas tecnologias para aumentar a produção e diminuir o 

número de funcionários. 

Número atual de empregados: 82 funcionários. 

Faturamento anual: dados não divulgados. 

Missão da empresa: Construir uma indústria sólida no segmento de calçados. 

Área de atuação da empresa (fatia de mercado): agronegócio. 

 

1.2 Histórico 

Ano de fundação: Dia 09 de março de 1996. 

Fundadores: Biro Gasparim, Adejandre Bolsoni. 

Capital inicial: R$ 20 mil. 

Breve histórico: Em 1996 foi fundada na cidade de pato bragado, estremo oeste do 

Paraná, a calçados beira lago, tendo como meta o sonho de construir uma indústria 

forte e sólida no segmento de calçados masculino. 

 Sempre agindo com planejamento e segurança, a empresa foi conquistando 

espaço no mercado, buscando o aperfeiçoamento e a qualificação no processo e 

produtos para atender ás necessidades e expectativas de seus clientes. 
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  Conta hoje com uma linha de produtos, dentre os quais estão: coturnos, 

sapatos, botinas, botinas de segurança, botinas top, botinas infantis, sandálias, 

chinelos botas femininas, botas texanas e country, botas escamadas e tatu. 

Confeccionados com o mais alto padrão de qualidade e autenticidade, marca 

registrada da empresa. 

  Somando a estes fatores o forte engajamento de seus colaboradores e a 

parceria com os fornecedores, a Calçados Beira Lago vem buscando ao longo do 

tempo o crescimento de todas as pessoas envolvidas na empresa. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Analisando toda a linha de montagem vendo “O quadro de pessoal à base da 

produção. Então a qualidade total da empresa está diretamente dependente do nível 

geral da especialização de seus funcionários” (ARAÚJO, 2007, p.98). 

Com a causa descoberta é avaliado as falhas na organização, já que “Todas 

as organizações interagem, estabelecendo relações que permitem produzir mais, e 

melhor, a custo menor” (ARAÚJO, 2007, p.24). O desperdício da matéria prima será 

levado em conta.  

  Após a conclusão e as apresentações das ideias. O objetivo da fábrica será 

“otimizar as operações das empresas visando aumentar o grau de competitividade e 

os níveis de rentabilidade. Oferece atrativos redução dos níveis de ociosidade caso 

ocorram, e aumento de eficiência e produtividade por meio de especialização em 

certas tarefas” (SIMONSEN ASSOCIADOS, 1998, p.89) 

Enquanto a melhoria contínua da qualidade é aplicável no nível operacional, a 

qualidade total estende o conceito de qualidade para toda a organização, 

abrangendo todos os níveis organizacionais, desde o pessoal de escritório e do chão 

da fábrica até a cúpula em um envolvimento total. A melhoria contínua e a qualidade 

total são abordagens incrementais para obter excelência em qualidade dos produtos 

e processos. O objetivo é fazer acréscimos de valor continuamente. Ambas seguem 

um processo composto das seguintes etapas: (CHIAVENATO, 2004, p.581) 

As propriedades de produtos, serviços, atendimentos ou ações são testadas, 

para a certificação de um padrão de qualidade de tal corporação. Além do controle 

de qualidade interno, existem vários órgãos em todo o mundo que regulamentam 

tais padrões e especificações técnicas. Cada país possui sua legislação sobre o 

assunto e o não cumprimento da lei pode render sanções.  
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O principal profissional responsável pelo controle de qualidade é 

o Engenheiro de Produção (também conhecido por Engenheiro de Produção 

Industrial, Engenheiro de Gestão Industrial ou Engenheiro Industrial). O Engenheiro 

de Produção deve ajudar a implementar, manter e melhorar processos e sistemas 

relacionados às atividades da organização que o emprega. Além disso, o 

profissional participa de etapas de criação, projeto e fiscaliza a produção das 

mercadorias.  

Juntamente com o engenheiro há o supervisor, que irá auxiliar nas decisões 

de controle de qualidade dentro da empresa, o engenheiro cria os projetos e repassa 

ao supervisor que os aplicará no processo produtivo. 

O supervisor de controle de qualidade deve ajudar no aprimoramento de 

processos de produção e ajudar a definir os padrões dos produtos da empresa. Este 

supervisor deve ter especialização específica para a área de atuação aplicando as 

regras impostas pelo padrão. “Existem cursos técnicos e superiores no ramo 

do controle de qualidade. A área está em crescimento por causa da grande 

exigência do consumidor.” (CHIAVENATO, 2004, p.581) 

 Qualidade é o atendimento das exigências do cliente com a adequação à 

finalidade ou uso ou a conformidade com as exigências. O conceito de qualidade 

está intimamente ligado ao cliente, seja ele interno ou externo. (CHIAVENATO, 

2004, p.629) 

 A qualidade total muda o foco do controle externo para o interior de cada 

indivíduo. O objetivo é fazer com que cada pessoa seja responsável por seu próprio 

desempenho e que todos se comprometam atingir a qualidade de maneira altamente 

motivada. 

A pergunta que se fazia antigamente era: onde os problemas estão sendo 

resolvidos dentro da organização? Em que nível da estrutura organizacional? 

A triste constatação é de que em quase nenhum. Deles. Os níveis 

institucional e intermediário quem a concentrar-se na solução dos problemas que 

representam prioridades na cúpula. Os problemas operacionais que ocorrem na 

base da organização recebem pequena ou nenhuma atenção, pois os gerentes do 

meio do campo tendem a ignorá-los em prol de sua ajuda à alta administração na 

solução dos problemas que são importantes para ela. A alta administração jamais 

fica sabendo muitos dos problemas operacionais que impedem a produtividade nos 
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níveis mais baixos que ficam sem solução. A qualidade total focaliza os problemas 

operacionais. (CHIAVENATO, 2004, p.583) 

“A moderada administração tem demonstrado que sua qualidade total 

desenvolve-se ao longo de uma escada em que a cooperativa vai subindo algums 

degraus por ano. Entretanto, o que não pode é descer a escada da qualidade total” 

(DJALMA PINHO, 2006, p.65)  

 “Qualidade total= compromisso, cooperação, controle, coordenação.” 

(DJALMA PINHO, 2006, pg.64) 

 

3 RESULTADOS DA ANÁLISE e discussões  

 

3.1 Processo de corte (calçados beira lago). 

  

 

 

4.0 conclusão 
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