
OTIMIZAÇÃO DO MIX DE PRODUTOS FABRICADOS COM FOCO NA 
REDUÇÃO DE CUSTOS E AUMENTO DE PRODUTIVIDADE

O Mix de Produtos deve ter a atenção con-
tínua de uma empresa no ramo de panifi-
cação. Afinal de contas, os clientes vão até 
lá para comprá-los. O empresário e suas 
lideranças precisam estar atentos ao de-
sempenho dos produtos, sua absorção pe-
los clientes, as rupturas geradas e o fatura-
mento gerado por cada produto.

Ao buscar tal análise em seu negócio, pode-
se encontrar produtos com um resultado 
abaixo do esperado, com causas distintas, 
desde uma precificação incorreta, margens 
equivocadas, processos errados. Isso influi 
na produtividade da equipe, que pode ser 
melhorada se os procedimentos descritos 
neste artigo forem executados.

Para buscar maximizar o desempenho do 
mix de produtos, com uma redução de cus-
tos e maior produtividade, destacamos 
ações que passam pela análise da lista de 
itens fabricados. Inicialmente, deve-se veri-
ficar a curva ABC de vendas, observando os 
itens com maior e menor margem de con-
tribuição, ordenando-os de acordo com a 

margem identificada, em ordem decrescen-
te.  Essa análise traz à tona os produtos com 
bom desempenho (aqueles de maior mar-
gem e bom resultado de venda) e os que 
têm baixo rendimento (margem pequena e/
ou baixo resultado de vendas). Verificando 
detalhadamente o mix, pode-se chegar à 
conclusão de que há produtos críticos, que 
devem ter sua precificação revista, melho-
rando-se a margem de contribuição, ou 
mesmo ter sua fabricação suspensa, princi-
palmente se forem itens com pouco retorno 
na área de vendas.
 



Esses produtos “críticos”, ou com menor volume de vendas, principalmente se forem 
importantes para a empresa, podem ter seu processo revisto, com ajustes nos lotes de 
produção, observando-se também a demanda existente no ponto de venda. Não se deve 
descartar congelá-los.

Para melhorar o desempenho:
Veja a seguir um resumo das ações que podem ser realizadas na empresa para melhorar o 
desempenho dos produtos do mix fabricado, dividindo a rotina de trabalho em duas fases.

Seja pela correção dos processos, seja pela diminuição dos itens a serem fabricados, a pro-
dutividade da equipe pode ser melhorada. Ajuda nisso também o ajuste do planejamento e 
produção à demanda, correção dos lotes de produtos e uso do congelamento. 

Fica ainda a sinalização de acompanhamento contínuo da rotina (para menores perdas e 
melhor desempenho) e dos percentuais aplicados a cada produto, para que os preços es-
tejam condizentes e o retorno venha de forma adequada.

    Fase 1
   1. Identificar os produtos com margem de contribuição acima de 80%, volume de 
   vendas acima de 90 quilos/mês e média abaixo de 3 quilos/dia.
   2. Identificar os produtos com margem de contribuição abaixo de 70%, volume de 
   vendas abaixo de 90 quilos e média abaixo de 3 quilos/dia.
   3. Levantar a curva ABC de sobras de produtos fabricados identificando os itens 
   da curva A.
   4. Identificar e ordenar os produtos mais críticos com baixa margem de contribui-
   ção e volume de vendas inferior a 90 quilos mês.
   5. Utilizar estas análises para redefinir o mix de produtos a serem descontinua-
   dos, os campeões e quais teriam sua frequência de fabricação reduzida.
   
Fase 2
    1. Dividir a fabricação dos produtos de menor volume de vendas em duas etapas. 
    Primeiro aumentar os lotes de produção dos produtos (massa crua e congelar), 
    depois estocar os produtos para alinhar à demanda.
    2. Finalizar os produtos de acordo com a demanda do ponto de venda.
    3. Analisar se não é melhor terceirizar os produtos críticos.



Ganhos possíveis:
Como resultado dessas iniciativas, podemos destacar os números a seguir, que são mé-
dias de ganhos identificados em empresas de todo o país após realização de projetos en-
volvendo a Metodologia Propan.

• Redução de 25% no gasto com consumo de matérias-primas.
• Crescimento de 25% na produtividade dos colaboradores.
• Aumento de 12% no faturamento médio.

Ficha Técnica:

Márcio Rodrigues é administrador de empresas, pós-graduado em Gestão Empresarial. Sócio-proprietário da rede 
de padarias Pão da Serra, localizadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG. Atua como consultor no mer-
cado de panificação, alimentação e confeitaria, sendo CEO da Márcio Rodrigues & Associados, presidente do Ins-
tituto Tecnológico - ITPC, diretor da Associação Brasileira da Indústria da Panificação e Confeitaria – ABIP, Coorde-
nador Nacional do Programa de Desenvolvimento à Alimentação, Confeitaria e Panificação – PROPAN (do qual foi 
o idealizador da concepção e metodologia de trabalho), diretor do Sindicato e Associação Mineira das Indústrias de 
Panificação e Confeitaria de Minas Gerais – AMIPÃO.

Especialista em Gestão Empresarial com ênfase em Panificação, já atendeu mais de 10.000 empresas de diversos 
portes e mercados, no Brasil e exterior. Entre as empresas e entidades atendidas, destacam-se o Sistema Sebrae, 
Rede Angeloni, Forno de Minas, Ireks, Moinho Canuelas, Trigo Arte & Cia, Bunge Alimentos, Vilma Alimentos, Nestlé, 
Anaconda, Emulzint, Puratos e Rede Gerais (Franquia do Dia Supermercados), entre outros. 
Entre outros prêmios pelo seu trabalho, recebeu o Prêmio de Excelência Empresarial oferecido pelo Sebrae/MG, 
o Título Mérito Industrial concedido pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG e o Título 
Mérito Industrial, concedido pela ABIP, pelo trabalho realizado em prol do desenvolvimento da panificação nacional. 
É autor do livro Metodologia Propan – Estratégias de gestão que revolucionam a pequena empresa, lançado em 
agosto de 2018.
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Somados, todos esses ganhos proporcionam um acréscimo 
de 40% na rentabilidade líquida das empresas.


