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“CASE”

MARCK IND. & COM. 
ALIMENTOS LTDA.

TAQUARA-RS



 Mercado em que atua: Alimentos

 Principais produtos: Energéticos & Alcoólicos

 Região: Paranhana, Metropolitana, Serra Gaúcha e  Litoral 

Fundadores: Marcos Alexandre Klein

Angela Prates Maia

Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.



MARCK Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. 

2000

Fundação: 
Parobé/RS

Área: 100m²

Taquara/RS
Área: 180m² 
(expandida): 280m²

2012 2015/20162005

Investe no seu crescimento:
Planeja até 2015, adquirir 
prédio 1.000m²

Se instala em prédio 
próprio de 1.800 m²

04 colaboradores 07/12  colaboradores 21 colaboradores

HISTÓRICO

2017

17



NEPI  - Adesão ao Projeto

• Ciclo: 2016/2017

• Áreas:

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

E

REDUÇÃO DE PERDAS

Agosto/2016



Planejamento Estratégico

• AVALIADOS

Perspectivas 
do 

empresário 
em relação 
ao negócio

Pontos de 
ameaças e 

oportunidades 
em relação a 
concorrência

Desempenho e 
os métodos de 

trabalho
- Direcionamento

das ações

Auxílio de 
ferramentas 
práticas para 
soluções  e 

desempenho 
superior

Pontos de 
forças e 

fraquezas em 
relação a 

concorrência

Setembro/2016

DIAGNÓSTICO

Outubro/2016



Reunião:  empresários & colaboradores

Apresentação do Planejamento Estratégico aos colaboradores

Convite para 
participação de 

todos na 
construção da 

Missão, Visão e 
Valores da 

organização

Respondido o 
questionário, 
realizada sua 
análise com a 

Diretoria e 
extraídas as 

melhores 
identificações 

com a empresa

Elaborado o 
PLANO DE

AÇÃO

Implantação 
da Missão, 

Visão, 
Valores, 

objetivos e 
metas da 

Organização

Outubro/2016

QUESTIONÁRIO

1



Objetivos e metas a curto, médio e 
longo prazos - PE

 Elaborar  o planejamento estratégico, com projeção de ações de curto, 
médio e longo prazos;

 Implantar  Missão, Visão e valores;

 Disseminar o planejamento estratégico da empresa para os seus 
colaboradores;

 Conscientizar a equipe da importância do Planejamento Estratégico e 
implantar ações de curto prazo que tragam ganhos de competitividade 
para a empresa.



Reunião com empresários X colaboradores

• Disseminação do Planejamento Estratégico (Missão, Visão,

Valores, objetivos e metas)



• BANNER



Resultados - PE

• Estruturação formal do direcionamento para  gestão 

estratégica;

• Conscientização das responsabilidades recíprocas; 

• Otimização das informações, com melhorias na 

comunicação;

• Capacitação da equipe de trabalho.



REDUÇÃO DE PERDAS

Carlos Luzardo



Objetivos e metas a curto, médio e longo prazos
•

REDUÇÃO DE PERDAS

 Implantar Software Módulo Estoque, Ficha Técnica e 
Compras;

 Reduzir perdas e desperdícios;

 Aumentar a produtividade;



Objetivos e metas a curto, médio e longo prazos

REDUÇÃO DE PERDAS

 Executar o mapeamento dos produtos para execução da 
Cronoanálise do processo produtivo, para otimização 

do tempo X tarefa;

 Fazer o  Balanceamento da Produção para verificar a ociosidade 
da capacidade produtiva;

 Treinar operadores.



Resultados a curto prazo
• Pelo porte da empresa,  foi preciso inovar  no sistema de informação, 

migrando  do manuscrito para o informatizado; 

• Contratação de pessoa com expertise em sistemas de informações.

DEPOISANTES



REDUÇÃO DE PERDAS

Resultados a curto prazo

• Foi tomada a decisão de ajustar o fluxo de informações da empresa 
desde o pedido do cliente  até a expedição;

• Implantação de relatórios de acompanhamentos gerenciais;

• Acurácia dos dados de informação imediata para tomada de decisões 
estratégicas.



Resultados

Antes   Depois

Antes   Depois

• Modificações de layout;

• Melhorias na redução  de tempos produtivos com ganhos efetivos na 

produtividade;

• Implantação de código de barras, para  controle de estoques  de matéria 
prima e produtos prontos.

• Maior facilidade na logística de distribuição;



Depoimento

Com o trabalho desenvolvido através do Projeto PEPI, a empresa:

 passou a rever as suas estratégias de gestão na organização;

 está realinhando, com auxílio do Setor de RH, ações de T&D para adaptar as pessoas às
mudanças que os processos exigem;

 Adotou uma dinâmica permanente de planejamento e controle (execução, monitoramento,
avaliação, ajustes e reajustes organizacionais).

Marcos Alexandre
Empresário



PORTIFÓLIO



PORTIFÓLIO



NÚCLEO DE EXTENSÃO PRODUTIVA E INOVAÇÃO
NEPI - PARANHANA

Obrigado!

Leila  Bischoff 

Planejamento Estratégico

Carlos Luzardo
Redução de Perdas


