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RESUMO 

A terceirização é uma grande tendência voltada à redução de custos e tentativa de foco e muitas vezes é decidida 

pelo impulso empresarial, e não pela real necessidade e melhoria do serviço prestado. Visando estudar a real 

necessidade da operação, estudou-se a possibilidade de internalizar a operação de etiquetagem de produtos 

destinados à exportação. Este estudo foi realizado com o objetivo de obtenção de melhoria de nível de serviço, 

redução de custos em frete e serviços, e também redução do tempo de processo. Os resultados encontrados 

demonstram a vantagem de interromper a contratação de terceiros para essa operação e a reintegração às 

operações internas da empresa. 

 

ABSTRACT 

Outsourcing is a big trend aimed at reduce costs and to tries to focus in the business, but often is decided by the 

enterprising impulse, and not by the real need and to improve the provided service. In order to study the real 

operational need, this project evaluates the possibility to internalize the labeling operation of export products. 

This work was done in order to improve the service level, reduce the freight and service costs, and also reduce 

the lead time. The results show the advantage of interrupt the outsourcing to this operation and reintegrate this 

job inside in the company again. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Não é de hoje que se fala no conceito de terceirização (outsourcing), uma prática adotada com 

o objetivo de transferir algumas atividades para empresas especializadas, garantindo assim 

que o foco do negócio seja mantido. Segundo Corrêa (2010) ela ocorre nos casos onde o 

serviço é prestado por uma empresa terceira, localizada dentro ou fora do país do cliente. Os 

principais objetivos envolvem a redução de custos e melhoria na qualidade de atendimento. 

Mesmo com vários pontos positivos, a implantação da terceirização precisa ser avaliada 

criteriosamente para não prejudicar a estratégia da empresa, muitas vezes essa decisão é 

tomada pelo impulso de outras organizações, porém, podem ocorrer casos onde, após a 

implantação e observação dos resultados obtidos após a terceirização, a empresa não esteja 

satisfeita com o serviço prestado ou mesmo os custos não correspondam à proposta inicial, 

gerando o estudo da operação inversa, a “desterceirização” ou reintegração vertical da 

operação. Neste caso, a opção seria uma operação internalizada, isto é, execução ou produção 

própria para garantir um melhor controle do processo. A internalização tem o mesmo objetivo 

da terceirização, controlar um setor ou atividade com foco em redução de custos e melhoria 

da qualidade e nível de serviço, a principal diferença está no tipo de análise em cada situação. 

No caso da terceirização, será uma empresa especializada no serviço que realizará a tarefa e 

com uma visão externa da empresa, podendo ver problemas que não foram identificados pela 

organização, enquanto que na internalização, os responsáveis serão pessoas internas, que já 

possuem uma familiaridade com os problemas e soluções da organização. 

Segundo Corrêa (2010), a decisão entre terceirizar ou fazer está ligada ao custo e à 

competência da organização, é preciso analisar quanto um serviço representa do custo total de 



um processo e o nível de serviço esperado, portanto, em alguns casos é viável internalizar as 

operações.  

 

1.1 Objetivo 

O objetivo deste trabalho é estudar, avaliar e comparar os resultados da “desterceirização” e 

por consequência a reintegração vertical (internalização) das operações de etiquetagem de 

embalagens de produtos destinados à exportação com a situação atual, onde esta atividade é 

terceirizada.  

 

1.2 Problema 

O processo de etiquetagem atual concentra-se em uma empresa terceirizada, entendida como a 

empresa contratada para a prestação do serviço de etiquetagem. O controle do estoque das 

etiquetas é realizado pela empresa terceira, porém a compra é realizada conforme solicitação, 

pela empresa contratante (indústria fabricante do produto e solicitante dos serviços), a qual 

não tem qualquer controle, apenas supre a demanda informada. 

O lead time de todo o processo a partir da oficialização da fatura comercial contendo todo o 

acordo de exportação (proforma invoice), leva 19 dias. A etapa de transporte ao terceiro e 

serviço envolvendo a empresa terceirizada dura 9 dias, portanto ao internalizar a operação, 

visualiza-se oportunidade de redução do lead time dentro deste período de 9 dias, além de 

redução custo do serviço realizado pelo terceiro utilizando ociosidade da mão de obra interna, 

melhoria do controle de estoque de etiquetas pois o mesmo passa a ser interno, e diminuição 

de avarias de transporte e perda de produtos. 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Terceirização (Outsoursing) 

A Terceirização originou-se nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, quando 

aliaram-se aos países europeus para combater as forças nazistas e também o Japão. As 

indústrias de armamento não conseguiam abastecer o mercado devido aumento da demanda, 

portanto tinham que se concentrar na produção de armamentos e passaram a delegar certas 

atividades de suporte às empresas prestadoras de serviços através da contratação (GIOSA, 

1997). 

Desde o início até os tempos atuais, tornou-se uma tendência, porém uma decisão importante 

que uma empresa precisa tomar quando desenvolve uma estratégia é se irá executar a 

atividade ou se delegará a atividade a terceiros. Corrêa (2010) salienta que tradicionalmente, a 

decisão é tomada apenas observando o fator custo, ou seja, em uma análise, caso uma 

proposta de fazer uma atividade por uma empresa externa tenha um custo inferior ao processo 

internalizado, a decisão tomada seria atribuir a atividade ao terceiro. Decidir se é melhor 

realizar a função logística internamente ou buscar outras modalidades depende de um 

equilíbrio entre três fatores: qual é a importância da atividade para o processo da empresa, 

quão competente ela é na função exercida e qual o custo envolvido na atividade. Para Leiria, 

Souto e Saratt (1993) funções que não refletem a vocação da empresa devem ser direcionadas 

para especialistas. Há empresas que preferem contratar empresas especializadas ao invés de 



serem proprietárias dos serviços ou estruturas por verificar que estrategicamente existem 

alguns benefícios, como cita Ballou (2006): 

– custos reduzidos e menores investimentos de capital; 

– Acesso a tecnologias novas e habilidades gerenciais; 

– Vantagens competitivas como a crescente penetração no mercado; 

– Maior acesso à informação útil para o planejamento; 

– Redução dos riscos e incertezas; 

 

Considera-se hoje que a decisão de comprar ou fazer tem implicações estratégicas sérias 

demais para levar em conta apenas o conceito de custos. É preciso avaliar também as 

competências centrais da organização e o resultado a ser alcançado. 

 

2.2 Internalização (Outsourcing Reverse) 

Um aspecto pouco explorado e de grande importância da terceirização é o movimento 

inverso, ou seja, a retomada para a empresa contratante dos serviços terceirizados 

anteriormente. Embora haja uma divergência de nomenclaturas em relação aos autores, que 

utilizam termos como “desterceirização” e internalização, o objetivo acaba sendo o mesmo, 

realizar a atividade na empresa contratante visando melhorar o nível de serviço prestado e em 

algumas vezes reduzir os custos da operação. 

Segundo Costa (2004) esse processo ocorre quando as empresas cancelam seus contratos de 

terceirização e retomam as atividades que haviam transferido a fornecedores externos. 

Carraro e Oliveira (2006) apud Domingues (2008) caracterizam a “desterceirização” pelo 

processo inverso à terceirização, e citam também que ela ocorre quando as organizações 

encontram-se preocupadas com a qualidade, a satisfação do cliente e com os serviços 

prestados pela empresa contratada. 

De acordo com Donato (2004) apud Castro (2007), a preocupação com a qualidade e a 

satisfação do cliente se tornaram prioridade e as empresas passaram a pensar no caminho 

inverso ao modismo em relação aos serviços prestados na contratação de terceiros, partindo 

para o investimento no processo que ficou popularmente conhecido como “desterceirização”, 

mundialmente conhecido como outsourcing reverse. 

A internalização pode ser considerada um complemento da “desterceirização”, é um conceito 

que surgiu em oposição ao outsourcing que pode representar a realização de um serviço 

dentro da organização ou mesmo uma área trabalhando de forma autônoma prestadora de 

serviços para outros departamentos, que de maneira alguma se relacionam à terceirização 

(Salles, 2010). 

Dois conjuntos explicam esse movimento inverso, o fator humano e os aspectos jurídicos. De 

acordo com Costa (2004) a falta de qualidade na prestação do serviço, a baixa produtividade e 

a ausência de motivação e comprometimento por parte de terceiros são os fatores humanos 

mais comuns. No aspecto jurídico, a legislação atual trata de forma inadequada e restritiva a 

questão deixando a empresa contratante sujeita a processos trabalhistas. Esses dois conjuntos 

comprometem o nível de serviço acordado com o terceiro contratado. 

 



2.3 Nível do Serviço Prestado. 

O nível de serviço ao cliente tem sido prioridade para muitas empresas, e na visão logística os 

produtos ou serviços precisam estar corretos, no lugar certo, no momento certo e nas 

condições desejadas para o cliente final, perdendo todo o seu valor quando algum dos critérios 

anteriores não acontece (BALLOU, 2006). 

Segundo Lambert (1993) apud Ganga (2003) o serviço prestado ao cliente é a melhor forma 

para estabelecer a manutenção de um diferencial de mercado de longo prazo, utilizando 

também os concorrentes como forma de medição do nível de serviço mais adequado. 

Para Ballou (2006, p.102), “em média, custa seis vezes mais desenvolver um cliente novo do 

que conservar um antigo”. Desta forma, financeiramente o retorno é maior quando o 

investimento é voltado em manter o cliente a desenvolver ações para a atração de novos 

potenciais. 

O monitoramento do nível de serviço é fundamental para empresas que desejam atuar em 

mercados exigentes e competitivos, e pode ser feito por meio de indicadores que são 

verificados e desejados pelo comprador e são oferecidos pelos vendedores. O nível de serviço 

é tão importante quanto o preço do produto e pode afetar decisivamente uma negociação. 

Para Ballou (2006), o nível de serviço assegura fidelidade do cliente, por meio de sua 

satisfação. Logo, o nível de serviço é um trade-off entre preço, qualidade e serviço. 

 

3 MÉTODO 

O método utilizado neste trabalho compreende as seguintes etapas: 

– Fundamentação teórica sobre terceirização e internalização: leitura das referências 

bibliográficas sobre o tema. 

– Mapeamento do processo atual: estudo do fluxo atual das operações realizadas 

que incluem a etiquetagem dos produtos. 

– Levantamento dos custos envolvidos: estudo de custos do processo atual. 

– Levantamento dos custos de implementação: estudo dos custos para 

implementação da internalização após a “desterceirização”. 

– Proposta de “desterceirização” e implantação de um novo processo internalizado: 

análise da implementação do projeto analisando os custos atuais, custos de 

implementação e resultados. 

– Treinamento Operacional: aplicação de treinamento técnico após aprovação da 

proposta. 

– Cronograma de implantação: desenvolvimento do cronograma com datas e 

responsáveis pelas ações. 

 

4 APLICAÇÃO PRÁTICA 

4.1 Perfil da Empresa 

A empresa selecionada como objeto de estudo está presente há 15 anos no mercado brasileiro 

de café, proprietária de diversas marcas e com sua maior fábrica operando há 7 anos na região 

da cidade de Jundiaí, no interior do Estado de São Paulo. A empresa tem como característica 



o domínio da cadeia produtiva, desde a entrada do café cru até o setor de armazenamento e 

distribuição de produto acabado, tanto no âmbito nacional quanto internacional. 

Possui faturamento anual médio de 130 mil toneladas e 20% de participação no mercado 

brasileiro. 

 

4.2 Perfil do Produto 

A empresa possui cerca de 400 SKUs, sendo ao menos 160 de produção própria. 

Os produtos analisados no projeto são café vácuo 250 gramas e 500 gramas, filtro de café, 

café solúvel e grão. 

As embalagens e a paletização possuem padrão para facilitar o transporte até os clientes. São 

utilizados paletes com medida base de 1,00 x 1,20 metros, altura de aproximadamente 1,20 

metros para os produtos acima, exceto para filtros, onde a altura pode chegar a 1,95 metros. 

Para efeito de cálculos, os produtos café solúvel, filtro e grão serão considerados como vácuo 

250 gramas. 

Na figura 1 temos o produto de 250 gramas com 16 caixas por camada, com 6 camadas, 

totalizando 96 caixas por palete. Na figura 2, o produto de 500 gramas com 12 caixas por 

camada, com 4 camadas, totalizando 48 caixas por palete. Ambos totalizam 480 kg. 

 

 
Figura 1: Paletização café vácuo 250 gramas 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 



 
Figura 2: café vácuo 500 gramas  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Cada pacote (ou unidade) poderá receber de 1 a 3 etiquetas, dependendo do cliente solicitante. 

Na figura 3 é possível observar a acomodação dos pacotes nas caixas e no palete. 

 

 
Figura 3: Posicionamento dos pacotes 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A tabela 1 a seguir representa as quantidades de etiquetas por palete e o valor ponderado de 

cada situação. 

 

Tabela 1: Ponderação da quantidade de unidades etiquetas por palete 

 
Fonte: Empresa objeto de estudo neste trabalho 

 

4.3 Impactos no Nível de Serviço nas Operações Internas de Etiquetagem 

Os principais impactos a serem considerados, estão relacionados à redução dos custos e do  

lead time, além do melhor controle de estoque das etiquetas. 

Vácuo 250g 319.617,43   65,2% 1.920         Unidades/Palete

Vácuo 500g 129.126,24   26,3% 960            Unidades/Palete

Filtro 21.587,67     4,4% 2.800       Unidades/Palete 52%

Solúvel 17.749,86     3,6% 1.008       Unidades/Palete 43%

Grão 2.098,80        0,4% 400          Unidades/Palete 5%

Total 490.180,00   100,0% 1923 Média unidades/Palete

Porcentagem ParcialPorcentagem Total

Ponderação da quantidade de unidades etiquetas/Palete



O lead time de todo o processo reduzirá alguns dias considerando que não haverá transporte 

para o terceiro e a mão de obra será internalizada. O prazo que o fornecedor apresenta para 

finalizar a etiquetagem é de sete dias e o transporte dois dias. 

A redução de custos está ligada ao custo frete, o qual não existirá mais neste caso. 

Não haverá necessidade de investimento ou construção de espaço físico, apenas aquisição de 

alguns materiais pois há área interna disponível visto que o volume mensal de etiquetagem é 

baixo, cerca de 27 paletes. 

Haverá ocupação de espaço para as etiquetas, porém será compensado devido ao melhor 

controle e compra conforme necessidade real. 

 

4.4 Cenário Atual 

O cenário atual envolve quatro etapas, sendo três na Indústria (áreas de exportação, logística e 

suprimentos), e uma etapa na empresa terceirizada. 

Na figura 4 é possível visualizar o fluxograma do cenário atual. 

 
Figura 4: Fluxo atual de etiquetagem 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O fluxo inicia no recebimento da proforma ou documento contendo o acordo de exportação, 

em seguida o cliente é informado sobre a validade do produto disponível em estoque para que 

ele realize a aprovação, esta etapa representa 2 dias do total. Caso esteja aprovado, o material 

é segregado para que não haja expedição para outro cliente, o que leva em torno 6 dias, caso 

não, é necessária nova negociação comercial ou aguardo de nova produção. Após aprovação, 

o produto é encaminhado para a empresa terceirizada para a realização da etiquetagem com as 

informações do cliente em 1 dia. O terceiro verifica a disponibilidade de etiquetas e caso 

esteja disponível inicia o trabalho, caso contrário solicita a compra das etiquetas. O prazo do 

fornecedor para a etiquetagem é de 8 dias e, após etiquetados o produto retorna para a 

indústria já bloqueado e aguarda a coleta para seguir ao cliente final em 2 dias, totalizando 19 

dia de lead time considerando que todo o processo flua normalmente. Caso haja alguma 

interrupção para compra de etiquetas o prazo é alterado, porém não foi escopo da análise. 

Em seguida foram levantados os custos de etiquetagem e frete no período de setembro/2011 a 

julho/2012 para a medição da viabilidade. 

Neste estudo, temos uma média de 27 paletes etiquetados por mês, que corresponde a uma 

média de aproximadamente 45 mil etiquetas, representados na tabela 2. 

 

Tabela 2: Quantidade de unidades etiquetadas 

 
Fonte: Empresa objeto de estudo neste trabalho 

 

Mês Milheiros Etiquetas
Total 

Milheiros
Pallets

Total 

Pallets

set/11 37,2 1 37,2 22 22

out/11 34 1 20

out/11 31,8 2 19

nov/11 27,8 2 27,8 17 17

dez/11 28 2 28 17 17

jan/12 30 1 30 18 18

fev/12 42 1 25

fev/12 27,6 2 17

mar/12 18,88 1 11

mar/12 26 2 16

abr/12 11,2 0 11,2 7 7

mai/12 30,3 2 18

mai/12 34,8 1 21

jun/12 28,1 2 28,1 17 17

jul/12 82,5 1 82,5 49 49

Soma - 490,18 294,03

Média 1,4 44,6 26,7

Desvio - 22,7 13,6

44,88

65,1

39

42

27

65,8

69,6

39

Quantidade de unidades etiquetadas 



Abaixo, na tabela 3, seguem os custos da mão de obra do terceiro de acordo com a quantidade 

de etiquetas utilizadas por pacote. O custo anual estimado calculado pela ponderação histórica 

é de R$62.748. 

 

Tabela 3: Custos de mão de obra terceirizada 

 
Fonte: Empresa objeto de estudo neste trabalho 

A ponderação foi calculada com base no histórico de etiquetagem (tabela 2) e quantidade de 

etiquetas utilizada por pacote. Na tabela 3 do total de etiquetas utilizadas, 57% foi em casos 

de uma etiqueta por pacote, 41% em casos de duas etiquetas por pacote e em nenhum caso 

três etiquetas por pacote.  

O custo frete foi calculado considerando o custo sem ICMS vezes a média de veículos por 

mês multiplicado por dois (ida e volta), totalizando o custo anual de R$27.600,14, conforme 

tabela 4. 

 

Tabela 4: Custo Frete 

 
Fonte: Empresa objeto de estudo neste trabalho 

 

4.4.1 Layout do cenário atual 

A área selecionada para a realização da atividade é de baixa movimentação de equipamentos, 

portanto não haverá impactos operacionais.  
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Figura 5: Planta baixa do local a ser utilizado 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.5 Cenário proposto 

O cenário proposto elimina a empresa terceira do processo e acrescenta o controle das 

etiquetas para as áreas de almoxarifado e suprimentos. 

Na figura 6 observa-se o fluxo antigo em azul que corresponde ao envio da indústria para o 

terceiro, retorno do terceiro para a indústria e em seguida o envio para o cliente. No fluxo 

proposto, o terceiro é eliminado e o fluxo é apenas da indústria para o cliente.  

 

 
Figura 6: Fluxos de Etiquetagem 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O fluxo proposto apresentado na figura 7 apresenta a eliminação da empresa terceirizada, 

reduzindo o prazo total para 13 dias, ou seja, redução de 6 dias em relação ao lead time 

anterior. Outra diferença que pode ser observada é o controle de estoque das etiquetas 

internalizado, garantindo a disponibilidade quando houver necessidade. 

Foi avaliado o custo de implementação do projeto juntamente com a viabilidade e resultados 

financeiros e operacionais. 

 



 

Figura 7: Fluxo proposto de etiquetagem 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A tabela 5 apresenta os custos anuais e mensais com stretch e fita adesiva. 

 

Tabela 5: Custos com insumos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A tabela 6 mostra os custos com os investimentos necessários para iniciar o processo 

proposto. 

 

Tabela 6: Custos com investimentos: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A tabela 7 mostra o custo anual estimado considerando mão de obra externa caso a interna 

esteja indisponível, strech e fita seladora. 

 

Tabela 7: Custo anual de mão de obra 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A tabela 8 apresenta os custos anuais com a operação terceirizada implementada e a tabela 9 

apresenta a proposta de custos com a desterceirização. 

 

Tabela 8: Gastos anuais 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 9: Proposta de gastos anuais 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Item Valor unitário Quantidade Sub total

Delimitação da área 500,00R$                         1 500,00R$      

Fechadora de caixa -R$                               1 -R$             

Balcão (3mx1,2m) 4.400,00R$                     1 4.400,00R$  

Suporte para etiquetas 80,00R$                           2 160,00R$      

Coletores de resíduo 120L 300,00R$                         2 600,00R$      

Total= 5.660,00R$  

Investimento Inicial

Local Físico

Capacidade de local para até 5 colaboradores e operação manual

1 etiqueta/pacote 17,04R$         

2 etiquetas/pacote 31,95R$         

Anual  R$ 13.367,37 

Por mês  R$    1.113,95 

Por milheiro  R$          22,73 

Custos (R$/Milheiro)

Operação

Estimado

Operação Packing 62.748,48R$            

Etiquetas 79.238,58R$            

Frete 27.600,14R$            

Total Baseline 169.587R$                

Baseline  de Gastos anuais

Mão de obra (terceiro) 12.239,15R$      

Etiquetas 83.200,51R$      

Insumos (Stretch) 626,64R$            

Insumos (Fita Seladora) 501,59R$            

Total Proposta 96.568R$            

Proposta de Gastos anuais



4.5.1 Layout do cenário proposto 

 

A área delimitada para a realização da atividade está indicada na figura 8. A movimentação é 

baixa devido sua localização e a implementação não impactará equipamentos ou mesmo a 

segurança dos colaboradores. 

 

 

 
Figura 8: Planta proposta 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A figura 9 apresenta o layout da área delimitada e também da área de armazenagem do 

produto já etiquetado. 

 
Figura 9: Vista 3D da área de etiquetagem e armazenagem 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.6 Análise comparativa dos resultados 

O teste foi realizado em dezembro em um volume de 4.492 kg, 730 caixas, ou 10,1 paletes, 

totalizando 15.600 pacotes etiquetados. O adicional etiquetado corresponde a avarias geradas 

durante o teste, que totalizaram 50 kg, ou 1,1% do peso total. Foi feito o acompanhamento das 

áreas de logística, controle de qualidade, exportação, pesquisa e desenvolvimento, 

planejamento, segurança do trabalho e suprimentos. 



Foi montada uma bancada provisória simulando a real e os resultados foram satisfatórios, com 

qualidade do serviço garantida e cumprimento do prazo de etiquetagem dentro dos 3 dias 

estipulados. 

A tabela 10 representa a medição do teste realizado com os produtos de 250 gramas e 500 

gramas. A produtividade é diferente devido paletização diferente, conforme figuras 1 e 2. 

 

Tabela 10: Produtividade 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Observando o estudo realizado na tabela 8, os gastos anuais seriam de R$ 169.587. A 

proposta de custos cairá para R$ 96.983,20 conforme tabela 9. 

Tendo em vista o investimento de R$5.660,00, chegamos ao cálculo da tabela 11, que 

apresenta o saving obtido com a implementação da desterceirização. Por ano o saving seria de 

R$73.019,00, com retorno de investimento obtido em menos de 2 meses. 

 

Tabela 11: Saving após implementação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Durante a execução do teste foram identificados alguns pontos de melhoria, citados a seguir: 

- 1,1% do volume etiquetado ficou fora de especificação, gerando descarte; 

- Falta de local adequado para depositar produtos não conformes; 

- Rebarbas identificadas nas etiquetas; 

- Solicitação de etiquetas acima do necessário gerando estoque adicional. 

 

5 CONCLUSÃO 

No impulso do processo de terceirização, empresas aderem a prática sem uma profunda 

análise e um planejamento adequado, obtendo um resultado pouco satisfatório em relação às 

vantagens apresentadas no momento da implantação.  

O objetivo inicial avaliava a possibilidade de melhoria do nível de serviço prestado ao cliente 

e maior controle interno de insumos, a redução dos custos de serviços e frete e também 

redução do lead time do processo. 

O nível de serviço foi semelhante ao já prestado pelo terceiro, já que há um procedimento de 

etiquetagem padrão implementado. 

1 caixa / minuto

0,6 palete / hora

1 caixa / minuto

1,1 palete / hora

Tempo de etiquetagem - Teste

Produtividade produto 250 gramas

Produtividade produto 500 gramas

Saving  Mensal 6.085R$     

Saving  Anual 73.019R$  

0,1 Ano

1,4 Meses
Payback



Em relação ao controle de insumos, o requisito foi atendido, passou a ser controlado 

internamente pela área de suprimentos e a solicitação é feita somente perante a real 

necessidade. 

Os custos envolvidos apresentaram redução em relação ao valor anual desembolsado para a 

operação, mesmo considerando a contratação de mão de obra externa caso haja 

indisponibilidade interna. A redução anual foi de R$73.019,00, com retorno de investimento 

obtido em menos de 2 meses. 

O lead time de todo o processo reduziu de 19 para 13 dias, ou seja, os resultados foram 

positivos. 

Após avaliar detalhadamente o custo x benefício desta operação, podemos concluir que é 

necessário um estudo mais aprofundado de quais áreas de uma empresa serão terceirizadas, 

pois nem sempre as atividades que não são foco principal trazem benefícios para a 

organização quando passadas para terceiros. Neste caso em específico, a internalização trouxe 

benefícios maiores. 
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