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13 Cooperativas Filiadas 

 

72.203 Associados 

 

26.392 Empregados da Aurora 

 

8,6 Bilhões de Faturamento 2016 

SISTEMA AURORA 



SISTEMA AURORA 

SUÍNOS: 

8 Indústrias 

18.000 suínos/dia 

3.532 Produtores 



SISTEMA AURORA 

FRANGOS: 

7 Indústrias 

1.000.000 frangos/dia 

2.461 Produtores 



SISTEMA AURORA 

LÁCTEOS: 

1 Indústria 

1.500.000 litros/dia 

6.116 Produtores 



MÉTODO UEP NA AURORA ALIMENTOS 

Motivos para implantação do método 

 

- Diversidade de processos de produção; 

 

- Avaliação do resultado dos produtos; 

 

- Análise de viabilidade de produção; 

 

- Estudo de novos produtos. 



MÉTODO UEP NA AURORA ALIMENTOS 

Projeto piloto 

 

- Unidade fabril: FACH I – Chapecó/SC, iniciado em 

09/2007; 

 

- Motivo da escolha: porte da unidade e diversidade 

de processos; 

 

- Tempo de implantação: 5 meses (conclusão 

02/2008). 



MÉTODO UEP NA AURORA ALIMENTOS 

Definição da equipe de implantação 

 

- Área corporativa responsável pelo método UEP; 

 

- Demais áreas corporativas envolvidas no processo 

de implantação; 

 

- Responsável pela implantação na unidade fabril. 



MÉTODO UEP NA AURORA ALIMENTOS 

Sequência da implantação – primeira etapa 

 

- 6 unidades de abate de suínos e industrializados; 

 

- 1 unidade de industrializados; 

 

- 3 unidades de abate de frangos; 

 

- 1 unidade de laticínios; 

 

- Conclusão: 04/2009. 



MÉTODO UEP NA AURORA ALIMENTOS 

Sequência da implantação – segunda etapa 

 

- Fábricas de ração; 

 

- Crescimento no negócio de frangos; 

 

- Novas linhas de produção. 



MÉTODO UEP NA AURORA ALIMENTOS 

Estruturação das informações para custeio 

 

- Organização de centros de custos e alocação de custos fixos: 

 

a) Centros de custos produtivos e de apoio; 

b) Ciclos de distribuição de custo fixo. 

 

- Apontamentos dos volumes de produção: 

 

a) Produção conjunta (suínos, frangos e leite); 

b) Produtos em elaboração e produtos acabados. 



CUSTEIO MENSAL - UEP 

Demonstrativo do custeio mensal da produção 

 

Unidade: Indústria Aurora Chapecó | Período: 10/2017 

 

- Linhas de produção: 

 

a) Curados: preparação de copas, embutimento, salas de 

cura/fumeiros e embalagem; 

 

b) Cozidos: preparação de massas, embutimento e embalagem; 

 

c) Empanados: preparação de massas, empanar e embalagem; 

 

d) Fatiados: fracionamento e a embalagem dos produtos; 



CUSTEIO MENSAL - UEP 

Distribuição de custos fixos dos centros de custos para os centros de custos produtivos 

Centros de custos 

produtivos 

Centros de custos  

de apoio 

Custo fixo acumulado por 

centro de custo produtivo 



CUSTEIO MENSAL - UEP 

Volumes de produção 

Produção física apontada 

e seu respectivo volume 

de UEP’s 



CUSTEIO MENSAL - UEP 

Custo por UEP utilizado 

para custeio dos produtos 



CUSTEIO MENSAL - UEP 

Custo fixo de processo por item 

Item produzido que será 

alvo do detalhamento de 

custo fixo 



CUSTEIO MENSAL - UEP 

Linhas de produção em que são 

agregados os esforços e os custos 

fixos do processo ao produto 



CUSTEIO MENSAL - UEP 
Detalhamento roteiro de produção do item 

Atividades com maior esforço de 

produção. Representam 71% do 

custo fixo de processo do 

Empanado Auroggets Granel 



CUSTEIO MENSAL - UEP 
Resumo da composição: custo/hora e UEP/hora do posto operativo 

Maior parcela do custo/hora do 

posto operativo FORNO está 

concentrada no consumo da 

utilidade VAPOR: 45% 



CUSTEIO MENSAL - UEP 
Composição do custo de produção 

Origem do custo fixo de produção: 

é referente ao processo do item ou 

consequência do consumo das 

matérias-primas oriundas de 

processos anteriores? 



CUSTEIO MENSAL - UEP 
Demonstrativo de resultado com vendas 

Custo fixo na demonstração de resultado: 

com o auxílio do método UEP é possível 

evidenciar com clareza qual a 

representatividade do custo fixo sobre o 

faturamento e o resultado bruto do item 



CONCLUSÕES 

Agregações do método UEP à gestão do negócio 

 

- Conhecimento dos processos de produção; 

 

- Eficiências e ineficiências de produção; 

 

- Comparação de custos fixos; 

 

- Análise de resultado. 
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