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1. PREFÁCIO 

O objetivo deste guia é capacitar pequenas e médias empresas (PME) do setor panificador a 
identificar medidas simples, praticáveis e de bom senso da ‘boa gestão da empresa’, que 
possam ser realizadas com o fim de reduzir os custos de produção, aumentar a produtividade 
geral da empresa e mitigar o impacto ao meio ambiente. 

Práticas de ‘boa gestão da empresa’ referem-se a várias medidas 
com o objetivo de evitar a perda de matéria-prima, minimizar 
resíduos, conservar água, economizar energia e melhorar os 
processos operacionais e organizacionais da empresa.  
A implementação destas práticas é relativamente fácil e os custos 
são geralmente baixos. Por isso são especialmente apropriadas 
para PME. 

Este guia propõe ser usado pelos responsáveis pela gestão das 
operações diárias em PME. 

Espera-se que este guia capacite 
gerentes de PME a compreender os elementos principais da ‘boa 
gestão da empresa’, implementando os procedimentos de gestão 
para integrar estas práticas às operações diárias da companhia, 
preparando a base para uma metodologia mais sistemática e 
melhorando assim a ‘eco-eficiência’ e a competitividade das suas 
empresas. 

 

operações 
diárias 
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2. INTRODUÇÃO 

2.1. Este guia foi desenvolvido por que e para quem? 

• especialmente para PME no setor panificador 

• a ser usado por diretores-gerentes, gerentes operacionais e/ou os seus empregados 
técnicos 

• a ser aplicado sem necessidade de investir muito tempo ou dinheiro; p. ex. usado pelos 
empregados existentes para avaliar as operações da empresa durante um 1/2 até 1 dia 

• para identificar áreas específicas com relação à ‘boa gestão da empresa’ e ações que 
possam ser tomadas para realizar uma economia de custos e reduzir o impacto ambiental 

• para definir prioridades para ações posteriores 

• para ser usado por empresas como ferramenta modesta de 
gestão para seguir os resultados obtidos 

• para servir de fundamento para outras ferramentas mais 
sofisticadas de gestão ambiental (como a gestão dos 
custos ambientais, sistemas de gestão de qualidade e de 
meio ambiente) 

• para ser aplicado com pouco apoio externo ou consultoria 
(p. ex. 1/2 até 1 dia), se for necessário 

•  

 

 
2.2. O que é ‘boa gestão da empresa’? 

‘Boa gestão da empresa’ refere-se a várias medidas práticas 
baseadas no bom senso que empresas possam realizar para 
melhorar a sua produtividade, para economizar custos e para 
reduzir o impacto ao meio ambiente das suas operações. 

 

Práticas de ‘boa gestão da empresa’ são ações voluntárias visando a: 

 Racionalização do uso de matéria-prima, água e energia 

 Redução do volume e/ou toxidade dos resíduos, esgoto e emissões da produção 

 Reaproveitamento e/ou reciclagem de um máximo dos insumos primários & material de 
embalagem 
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 Melhorar as condições de trabalho e a segurança no local de trabalho 

Práticas de ‘boa gestão da empresa’ podem trazer verdadeiras vantagens econômicas para 
uma empresa quanto a minimizar resíduos, bem como na utilização de matéria-prima e 
energia. Minimizar resíduos pode capacitar empresas de reduzir a perda de valiosos insumos 
de material reduzindo os custos operacionais. 

Além disso, adotando as práticas de ‘boa gestão da empresa’, é possível reduzir a quantidade 
da poluição gerada na comunidade, melhorando assim a imagem da empresa e dos seus 
produtos entre os consumidores, fornecedores, vizinhos e autoridades competentes. Neste 
respeito, muito pode ser alcançado a um custo baixo e numa maneira fácil de realizar para 
PME. 

 

 
Uma estatística importante a ser 
considerada:  

 50 % de resíduos 
podem ser reduzidos adotando as práticas 
de ‘boa gestão da empresa’ e fazendo 
pequenas mudanças na operação! 

 

 
Fonte: Programa das Nações Unidas 
para o Meio ambiente (PNUMA)  

 

2.3. O que é necessário para realizar as práticas de ‘boa gestão da empresa’? 

a) Cultura organizacional 

Primeiramente a redução de resíduos está ligada a uma 
mudança do comportamento e à criação de uma cultura de 
produtividade e de minimização dos resíduos entre todos os 
empregados de uma empresa, sem exceção de qualquer nível. 

b) Consciência do problema 

Neste respeito, é importante que as empresas atraiam a 
atenção dos empregados ao problema e identifiquem 
oportunidades em que seus empregados possam tomar ação. 

 

c) Divulgação de informações 

Este processo pode ser promovido assegurando-se que haja uma boa divulgação interna das 
informações relevantes e que sejam desenvolvidos, seguidos e integrados procedimentos 
efetivos de ‘boa gestão da empresa’ nas operações diárias da companhia. 
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d) Ações simples 

A adoção das práticas de ‘boa gestão da empresa’ não requer maiores investimentos para uma 
tecnologia mais limpa, que possa se tornar muito dispêndios, especialmente para uma PME. O 
objetivo é melhorar continuamente o processo de produção através de um uso mais racional de 
recursos e a otimização dos processos de produção. 

2.4. Como se pode usar este guia ? 

Este guia para o setor panificador contem listas de revisão cobrindo  
6 áreas: 
 

 1. Materiais –  
Uso eficiente e racional de materiais  
em geral  

• Monitorar o consumo de material 

• Controlar e monitorar a qualidade dos produtos 
primários comprados 

• Fazer regularmente uma avaliação das perdas em 
todas as etapas de fabricação e processamento 

• Responder a requerimentos de higiene e do meio 
ambiente 

• Substituir e/ou reduzir o uso de material que prejudica 
o meio ambiente (detergentes, desinfetantes etc.) 

2. Resíduos –  
redução, reaproveitamento, reciclagem ou 
tratamento de resíduos / sobras 

• Monitorar as quantidades e a qualidade dos resíduos 

• Evitar / reduzir resíduos (especialmente das 
embalagens) 

• Separar os resíduos de acordo com categorias 
diferentes 

• Tratar adequadamente os resíduos orgânicos (p. ex. 
reaproveitamento, venda ou adubação) 

• Reciclagem de tantas categorias de resíduos quanto 
possível (p. ex. papel, vidro, plástico) 
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 3. Manuseio e armazenagem de materiais –  
uso, manuseio, armazenagem e transporte apropriados de 
materiais e resíduos 

• Garantindo que o uso, o manuseio e a armazenagem da matéria-prima 
comprada e dos produtos fabricados sejam adequados 

• Aplicação do princípio de ‘first-in-first-out’ (o que entra primeiro, sai 
primeiro) 

• Manuseio e armazenagem de substâncias perigosas de maneira que 
não prejudiquem o meio ambiente   

4. Água e Efluentes (Esgoto) –  
Redução do consumo de água bem como controle 
e monitoramento para efluente mais limpo 

• Monitoramento do consumo e da qualidade de água 

• Redução do consumo de água e reaproveitamento / 
reciclagem de água não contaminada  

• Redução da contaminação das águas efluentes 

 

 5. Energia –  
Economia de energia bem  
como reaproveitamento do calor  
dos processos de aquecimento  
e uso de energias alternativas  

• Monitoramento do consumo de energia 

• Operação dos fornos de forma eficiente com 
relação à energia 

• Operação do equipamento elétrico 
(p. ex. de refrigeração, congelação, aquecimento, 
iluminação e 
ar-condicionado de forma eficiente) com relação a 
energia 

• Implementação de um programa preventivo de 
manutenção para o equipamento 

• Instalação de aparelhos elétricos de maneira 
profissional 

• Recuperação e reaproveitamento de energia 
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6. Saúde e Segurança no Trabalho –  
Proteção contra acidentes, insalubridade e segurança patrimonial 

• Prevenção suficiente contra acidentes dos empregados 

• Criação de um ambiente de trabalho seguro para os empregados 

• Prevenção efetiva contra incêndios 

2.5. Conteúdo das listas de revisão 

Para cada área de ‘de boa gestão da empresa’ as 6 listas de revisão incluídas contêm: 

• Uma lista de ações possíveis que possam ajudar a identificar oportunidades de ‘boa 
gestão da empresa’ na sua empresa 

• Perguntas chaves ajudam a estruturar as listas de revisão com relação a questões 
relacionadas 

• As perguntas chaves devem ser respondidas respectivamente com Sim, Não ou 
Parcialmente, depois da análise das questões detalhadas abaixo para obter uma idéia 
rápida das maiores áreas de interesse 

• Na coluna observações você pode anotar informações adicionais acerca de aspectos 
específicos da sua empresa, que possam ajudar a responder a pergunta chave.  

Considerando cuidadosamente estas listas de revisão enquanto caminha pela sua empresa, 
permita-se uma análise rápida e segura dos pontos fracos com relação às práticas de ‘boa 
gestão da empresa’. 

Com base nesta análise, pode enfocar os pontos fracos duma maneira mais estruturada 
realizando um plano de ação (ver abaixo): 

• Ações identificadas com relação às práticas de ‘boa gestão da empresa’ que devem ser 
enfocadas 

• Investimento necessário e despesas operacionais para a implementação da medida 

• Potencial de economia de custos (para estimativa e mais detalhes ver  
seção 3.2) 

• Prioridade com respeito a questões importantes como perigos potenciais, pouco ou 
nenhum investimento necessário com respeito a economia possível 

• Pessoa responsável pela implementação da medida planejada 

• Agenda para a tarefa a ser completada 
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Plano de Ação 
Ação identificada a 

ser tomada 
Investimento 

necessário e des-
pesas operacionais 

Potencial de 
economia de 

custos 

Priori-
dade 

Pessoa 
responsável 

Agenda 

1.      

2.6. Integração da ‘boa gestão da empresa’ nas práticas operacionais diárias 

Este guia enfoca 3 áreas adicionais (para mais detalhes ver seção 3), que podem auxiliá-lo a 
criar processos e estruturas efetivas para a integração das práticas de ‘boa gestão da empresa’ 
nas operações diárias da sua companhia, mantendo um desempenho melhor a longo prazo: 

I. Questões da organização 

• determinar responsabilidades para atividades importantes 

• estabelecer objetivos & metas 

• identificar áreas de prioridade para ação  

• comprometer-se à formação dos empregados 

• desenvolver & implementar os procedimentos necessários 

• ‘follow-up’, controlar os resultados, estabelecer novas metas 

II. Estimativa dos custos 

• estimar / calcular os custos & a economia da utilização atual dos recursos 

• alocar os custos ambientais às operações que tem produzido estes custos 

• incluir os custos de investimento e de operação no cálculo dos custos de gestão de 
resíduos, água e energia 

III. Analisar os ‘inputs’ & ‘outputs’ do processo de produção 

• otimizar o processo de produção 

• utilizar recursos de uma maneira mais eficiente (matéria-prima, etc.) 

• encerrar fluxos de material e substâncias (através de reaproveitamento / reciclagem). 
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3. FICHA CADASTRAL DA EMPRESA 

Empresa:  Ano de fundação:  

Endereço:  Cidade: 

Telefone:  Fax:  

Pessoa para contato: 

Tipos de comércio:  

Filiais:  

Funcionários: Total: Matriz: Filial: 

Produção    

Comércio    

Administração    

Área Construída (m2)  Total: Produção: Comércio: 

Consumo mensal de farinha de trigo:  

Faturamento mensal Faturamento anual: 

Fornos: 

Consumo de Energia Elétrica (Kwh):  Custo (R$): 

Consumo de Gás:  Custo (R$): 

Consumo de Lenha (m3):  Custo (R$): 

Consumo de água (m3):  Custo (R$): 

Planos para o futuro: 

 
 
 

Observações Gerais: 
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4. LISTAS DE REVISÃO PARA 

A REALIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE 

‘BOA GESTÃO DA EMPRESA’ EM PANIFICADORAS E 

CONFEITARIA 
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5. ENERGIA 

Objetivo: Economia de energia bem como reaproveitamento de calor dos processos 
de aquecimento e uso de energias alternativas. 

5.1. Controla o consumo de energia através 
medição regular? 

 ( ) Sim  ( ) Não  ( ) Parcialmente 
• Sabe qual é consumo mensal / anual de energia e 

quanto custa isto? 

• Avaliou quanto você consome e paga por setor ou 
equipamentos (refrigeradores, fornos, iluminação)? 
(sabendo o consumo individual é mais fácil 
implementar racionalização). 

• Se informou na concessionária sobre as formas e os 
horários que pode operar com energia mais barata? 

 

5.2. Opera seus fornos de forma eficiente com 
relação a energia? 

 ( ) Sim  ( ) Não  ( ) Parcialmente 
• Seus funcionários estão orientados para ligar e 

desligar o forno no momento certo? 

• Avaliou a possibilidade de instalar um sistema de 
ligação temporizado? (para ligar em horário pré-
programado) 

• Há procedimentos operacionais que visam minimizar 
o tempo de abertura dos fornos? 

• Planeja a produção de tal forma que o forno pode 
ficar ligado sem interrupções e reaquecimentos? 
(reaquecimentos provoca perdas de energia) 

• Os produtos assados com uso de vapor seguem 
imediatamente após os sem uso de vapor? 

• Seu forno possui sistemas automáticos de liga / 
desliga e de regulagem de temperatura? 

• O forno está sendo operado na temperatura correta? 
(temperatura acima do necessário desperdiça 
energia) 

• Utiliza formas adequadas para reduzir o tempo para 
assar? (por ex.: formas de chapa com furinhos) 
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5.3. Avaliou a possibilidade melhorar a isolação 
do forno e de reaproveitar o calor que 
normalmente se perde? 

 ( ) Sim  ( ) Não  ( ) Parcialmente 
• Ο forno esta bem isolado termicamente? 
• Verificou possibilidade de instalar um trocador / 

absorvedor de calor dos gases que saem pela 
chaminé? Talvez para aquecer a água necessária 
para o processo; para pré-aquecimento de ar do(s) 
queimador(es), ou para secagem, etc. 

 

5.4. Efetua vistoria e manutenção regular das 
partes vitais do forno? 

 ( ) Sim  ( ) Não  ( ) Parcialmente 
• A manutenção da vedação da porta é efetuada com 

regularidade? 

• A localização do termostato e do termômetro no forno 
estão corretas a ponto de garantir diferenças de 
temperatura inferiores a 15o? 

• Os queimadores em caso de forno a gás, estão sendo 
limpos periodicamente? (queimador sujo ou entupido 
consome mais combustível) 

 

5.5. Analisou se os equipamentos de refrigeração 
estão posicionados em locais que garantem alto 
desempenho? 

 ( ) Sim  ( ) Não  ( ) Parcialmente 
• O motor e trocador de calor estão em área livre e bem 

ventilados?(quando próximos de parede ou imbutidos 
superaquecem e baixam de rendimento) 

• O equipamento não tem incidência de calor? (Ao lado 
do forno, da central de aquecimento ou sob incidência 
do sol consomem significativamente mais energia!) 

 

5.6. Opera os equipamentos de refrigeração de 
forma eficiente com respeito a energia? 

 ( ) Sim  ( ) Não  ( ) Parcialmente 
• Descongela com regularidade as câmaras frias? 

• É possível diminuir ainda mais o tempo de abertura 
da porta? 

• O trocador de calor é limpado com regularidade? 
(quanto mais limpo mais economicamente opera o 
refrigerador; antes de limpar desconectar o equipa-
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mento da rede de energia elétrica!!!) 

• Aproveita bem o volume disponível nos refrigerado-
res? (talvez seja possível juntar as mercadorias de 2 
em 1 só equipamento) 

• É utilizada a temperatura de refrigeração correta? (em 
média geral recomenda-se: 10º para bebidas, 8º para 
alimentos e (-) 18 para congelamentos). 

• Verificou se há perfeita circulação interna do ar frio no 
refrigerador? (eliminar placas ou divisórias que 
dificultam a circulação) 

• Retira as embalagens desnecessárias dos produtos 
antes de colocá-los no refrigerador? 

• É possível reduzir a incidência direta de raios de luz 
de lâmpadas incandescentes sobre os produtos? 

• Experimentou cobrir os balcões frigoríficos com 
mantas isolantes quando o comércio está fechado? 

5.7. Possui ou está planejando um sistema de 
refrigeração instalado em local separado sob 
forma de uma central? 

 ( ) Sim  ( ) Não  ( ) Parcialmente 
• Isto evita o excessivo aquecimento e barulho nas 

áreas de trabalho. 

• O compressor desta central está em local ventilado? 

• As tabulações de refrigeração estão bem isoladas? 

 

5.8. Tem parceria com um técnico de refrigeração 
e confiança e efetua vistoria e manutenção 
regular dos sistemas e equipamentos? 

 ( ) Sim  ( ) Não  ( ) Parcialmente 
• Checa e repara regularmente eventuais vazamentos 

nas borrachas de vedação das portas? 

• É checado com regularidade a carga e eficiência do 
gás de refrigeração? (podem ocorrer vazamentos) 

 

5.9. A iluminação em sua empresa é usada com 
eficiência e economia de energia? 

 ( ) Sim  ( ) Não  ( ) Parcialmente 
• Seus funcionários estão orientados para ligar somen-

te as lâmpadas necessárias ? (locais em uso e com 
baixa iluminação natural) 

• Efetua a limpeza das lâmpadas e janelas em 
intervalos regulares? 
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• Evita lâmpadas que retém certa luminosidade como 
por exemplo vidro leitoso? 

• Você utiliza sempre que possível a luz do dia? 

5.10. Você tem procurado a modernização (reforma) 
do sistema de iluminação visando melhorar a 
eficiência e baixar o consumo energético? 

 ( ) Sim  ( ) Não  ( ) Parcialmente 
• Checou se há lâmpadas em excesso em determina-

dos locais? (convém eliminá-las principalmente nos 
ambientes de pouco uso como garagem, depósito, 
etc.) 

• Checou a possibilidade de instalar lâmpadas 
econômicas (eletrônicas fluorescentes compactas) em 
substituição as incandescentes? 

• Averiguou a possibilidade de instalar a lâmpada dire-
tamente sobre posto de trabalho ou próximo dele? 

• Averiguou a possibilidade de instalar interruptores / 
sensores de movimento em ambientes de pouca 
utilização? 

• Checou a possibilidade de instalar lâmpadas fluores-
centes com calha de chapa refletora? (lâmpadas 
fluorescentes com calhas de plástico brancas ou 
proteção da lâmpada devem ser evitados devido a 
sua péssima luminosidade). 

• Experimentou pintar paredes e teto com cor clara? 
• Verificou a possibilidade de instalar telhas de vidro 

(ou outro material translúcido) e mais janelas ou 
aberturas para entrada de luz natural? 

 

5.11. Adota medidas que garantem um perfeito 
estado e funcionamento das instalações e 
equipamentos elétricos? 

 ( ) Sim  ( ) Não  ( ) Parcialmente 
• Tem parceria com algum eletricista de confiança para 

efetuar vistoria e manutenção regular? 
• Checou se a rede elétrica esta dimensionada de 

conformidade com a capacidade demandada? 
• Verificou, se há tomadas com excesso de 

equipamentos conectados? 
• Os pinos, tomadas, interruptores estão em perfeito 

estado e bem isolados? 
• As conexões ligações entre os fios ou cabos e os in-
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strumentos ou equipamentos estão firmes, seguros? 
(emendas mal feitas provocam superaquecimento e 
perdas) 

5.12. Efetua a limpeza regular dos equipamentos 
elétricos? 

 ( ) Sim  ( ) Não  ( ) Parcialmente 
• Há proteção suficiente na parte elétrica dos equipa-

mentos para evitar entrada de pó de trigo? 

• Limpa os equipamentos elétricos com ar seco para 
eliminar o pó? 

 

Observações gerais: 
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6. MATERIAIS 

Objetivo: Uso eficiente e racional de materiais em geral 

6.1. Você efetua regularmente o controle do 
consumo dos materiais em sua empresa? 

 ( ) Sim  ( ) Não  ( ) Parcialmente 

• Qual é o consumo e custo mensal / anual das 
principais matérias primas e produtos de limpeza e 
processo? 
− Matérias primas: trigo, fermento, açúcar, 

reforçador, gorduras, frutas, nata, etc. 

− Produtos de limpeza: detergente, sabão, papéis 
higiênicos, etc. 

− Materiais de processo, embalagens e outros 

Observação: uma das tarefas fundamentais para 
economizar (diminuir custos) é efetuar um controle 
regular e estatístico do que se consome. 

 

6.2. Adota procedimentos de compra que 
asseguram a aquisição racional das matérias 
primas? (qualidade, preço, prazo) 

 ( ) Sim  ( ) Não  ( ) Parcialmente 
• Efetua uma boa seleção dos tipos e qualidade das 

matérias-primas? (a racionalidade do processo 
produtivo e qualidade do produto são influenciados 
em muito pela matéria prima) 

• Verificou junto ao fornecedor a possibilidade de 
baratear custo pela aquisição de maiores volumes ou 
a “granel”? 

• Seu(s) funcionário(s) tem orientação clara com rela-
ção aos controles de recebimento dentro dos padrões 
negociados? (identificação, procedência, prazo de 
validade) 

 

6.3. Seus funcionários estão orientados e 
corresponsabilizados para utilização racional das 
matérias primas? 

 ( ) Sim  ( ) Não  ( ) Parcialmente 
• As quantidades (volumes, pesos) dos elementos que 

entram na composição do produto estão bem 
conhecidos e identificados? 

• Há disponibilidade de dosadores adequados? 
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(balança ou dosadores volumétricos) 

• Os funcionários estão devidamente treinados e utili-
zam métodos e procedimentos preestabelecidos? 

6.4. Adota medidas para minimizar o consumo de 
produtos e acessórios de higiene e limpeza? 

 ( ) Sim  ( ) Não  ( ) Parcialmente 
• Avaliou se está comprando os melhores produtos na 

relação custo x benefício? (materiais de alto rendi-
mento e que permitem um manuseio prático e seguro) 

• Os produtos de limpeza são dosados conforme 
recomendação do fornecedor? 

• Checou se é possível conseguir boa limpeza usando 
dosagem menor? 

• Os funcionários estão orientados e corresponsabili-
zados quanto ao uso correto desses produtos? 

• Disponibiliza dosadores adequados para cada 
material? (a improvisação normalmente leva a super 
dosagem) 

 

6.5. Na compra de produtos de higiene e limpeza 
você sempre busca os menos tóxicos e 
perigosos para o manuseio e meio ambiente? 

 ( ) Sim  ( ) Não  ( ) Parcialmente 
• Normalmente usa produtos biodegradáveis? 
• Evita produtos contendo cloro? (cloro no efluente não 

tratado destroi a vida nos rios) 

• Avaliou a possibilidade de substituir os produtos com 
presença de elementos tóxicos por outros menos 
nocivos e perigosos? 

• Dá preferência para produtos de papel reciclado? 
(papel de toalete, papel toalha, guardanapos, papel 
cardápio, etc.) 

 

6.6. Você checou possibilidade de combater 
insetos (moscas, formigas, ratos) sem utilização 
de inseticidas tóxicos ou utilizando produtos 
menos perigosos? 

 ( ) Sim  ( ) Não  ( ) Parcialmente 

• Utiliza telas nas janelas / aberturas? 

• Reduz a atração dos insetos evitando a exposição de 
materiais e resíduos? (os alimentos e respectivos re-
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síduos sempre devem estar em recipientes fechados) 

• Experimentou armadilhas para matar ratos e baratas?

• Checou a possibilidade de uso do mata moscas 
ultravioleta? (solução mais econômica que os “sprays” 
e produtos químicos.) 

Observações gerais: 
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7. MANUSEIO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS 

Objetivo: Uso, manuseio, armazenagem e transporte apropriados de materiais e 
resíduos 

7.1. Avaliou a possibilidade de melhorar a 
armazenagem do trigo? 

 ( ) Sim  ( ) Não  ( ) Parcialmente 
• O trigo está estocado em local seco e bem ventilado? 

• Os sacos estão colocados sobre estrados? 

• Avaliou a possibilidade de armazenar o trigo em 
silos? 

− Os silos permitem melhor manuseio, dosagem e 
consumo por ordem de validade. 

− O silo também pode garantir compra em volume 
maior barateando o custo. 

− Com silos haverá um melhor controle do pó. 

 

7.2. Você adota procedimentos que garantem o 
uso das matérias-primas dentro do seu prazo de 
validade? 

 ( ) Sim  ( ) Não  ( ) Parcialmente 
• Checa regularmente o prazo de validade dos produtos 

alimentícios? 

• Seus funcionários estão orientados para utilizar 
primeiramente os materiais armazenados a mais 
tempo? 

• As matérias primas estão estocados por ordem de 
validade e prazos bem visualizados? 

 

7.3. Armazena e manuseia com unidado e 
segurança os materiais perigosos? (materiais de 
limpeza ou desinfeção, inseticidas, etc. 

 ( ) Sim  ( ) Não  ( ) Parcialmente 
• Estes materiais são armazenados em locais 

apropriados, separado dos gêneros alimentícios? 

• Há identificação clara (bem visualizada) dos 
recipientes e locais que contém materiais perigosos? 
(símbolo de segurança) 

• Seus funcionários estão devidamente treinados com 
relação a armazanagem e uso? (atenção especial 
para não contaminar alimentos) 
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7.4. Avaliou a possibilidade de instalar uma 
câmara fria em substituição a um conjunto de 
pequenos refrigeradores? 

 ( ) Sim  ( ) Não  ( ) Parcialmente 
• Uma câmara fria normalmente é mais prática para 

estocar organizadamente e manusear os alimentos; 
permite estocar maiores volumes aproveitando 
ofertas; também facilita a visualização dos alimentos 
conforme prazo de validade. 

 

Observações gerais: 
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8. ÁGUA E EFLUENTES (ESGOTO) 
Objetivo: Redução do consumo de água bem como controle e monitoramento para 
efluente mais limpo. 

8.1. Controla regularmente o consumo de água e o 
volume de efluentes? 

 ( ) Sim  ( ) Não  ( ) Parcialmente 
• Sabe qual o consumo mensal e anual de água potável 

e quanto custa isto? 

• Tem despesas regulares com os efluentes e quanto? 

 

8.2. Avaliou se o consumo da água potável pode 
ser diminuído? 

 ( ) Sim  ( ) Não  ( ) Parcialmente 
• Seus funcionários estão orientados com relação à 

economia de água potável? 

• Checa e concerta regularmente as instalações quanto 
a vazamentos? (torneiras sempre bem fechadas, ou 
quando em uso, operados racionalmente) 

• Utiliza redutores de fluxo nas torneiras e chuveiros? 
(num chuveiro recomenda-se 6 litros / minuto) 

• Você utiliza aparelhos sanitários econômicos? 
(torneiras de válvula com abertura e interrupção de 
fluxo automática)  

 

8.3. Checou se seus equipamentos para lavação 
são econômicos com relação ao consumo de 
água? 

 ( ) Sim  ( ) Não  ( ) Parcialmente 
• Checa ao comprar equipamentos se eles são 

econômicos quanto ao consumo de água? 
• Os funcionários estão orientados e corresponsabili-

zados quanto a operação econômica destes equi-
pamentos? 

 

8.4. Adota medidas que evitam a contaminação 
das águas efluentes? 

 ( ) Sim  ( ) Não  ( ) Parcialmente 
• Evita materiais de limpeza contendo cloro? (cloro no 

efluente não tratado destrói a vida nos rios) 
• Consome materiais de limpeza biodegradáveis? 
• Você avaliou a possibilidade de utilizar água quente 

em substituição a detergentes? (sistema de água 
aquecida e energia solar ou a gás) 
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9. RESÍDUOS 

Objetivo: Redução, reaproveitamento, reciclagem ou tratamento de resíduos / sobras 

9.1. Controla a quantidade de resíduos em sua 
empresa? 

 ( ) Sim  ( ) Não  ( ) Parcialmente 
• Qual é o volume mensal / anual de resíduos gerados?

• Qual é o custo (desperdício) mensal / anual com 
resíduos? 

 

9.2. Avaliou a possibilidade de reduzir as 
embalagens resultantes das matérias primas? 

 ( ) Sim  ( ) Não  ( ) Parcialmente 
• É possível comprar materiais em recipientes maiores? 

(por ex.: produtos de limpeza em tambores) 

• Você se informou se alguns produtos podem ser 
fornecidos em recipientes retornáveis? (por ex.: 
material de limpeza, nata, leite, marmelada). 

• Você avaliou a possibilidade de adquirir certos mate-
riais com embalagem mínima ou a “granel” ? (por ex.: 
trigo a ser armazenado em silos) 

 

9.3. Aproveita as sobras de produto perecíveis ou 
produtos prestes a perder prazo de validade 
através de produtos alternativos? 

 ( ) Sim  ( ) Não  ( ) Parcialmente 
• Avaliou os diversos produtos que podem ser fabrica-

dos com as sobras de nata, queijos, presunto, frutas, 
etc.? (por ex.: pães especiais, sanduíches, geleias) 

 

9.4. Avaliou a possibilidade de reaproveitar ou 
reciclar os resíduos? 

 ( ) Sim  ( ) Não  ( ) Parcialmente 
• Avaliou as formas mais práticas e rentáveis para 

reaproveitar embalagens usadas? (por ex.: venda ou 
uso próprio de sacos de trigo, baldes de plástico, latas 
de chapa, etc.) 

• Destina os restos orgânicos para reciclagem ou 
reaproveitamento? (Por ex.: compostagem ou 
alimentação de animais). 

• Avaliou a possibilidade de efetuar a coleta seletiva 
dos resíduos reaproveitáveis? (por ex.: papel, vidro, 
plástico) 
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• Reaproveita o pão velho? (por ex.: fazendo farinha de 
rosca para vender ou como matéria prima de pão ou 
outros produtos) 

9.5. Checou se há equipamentos ou utensílios dis-
pensáveis (velhos, ultrapassados) e qual melhor 
forma de destiná-los para reaproveitamento ou 
reciclagem? 

 ( ) Sim  ( ) Não  ( ) Parcialmente 
• Averiguou se equipamentos e utensílios velhos 

(parados não aproveitados) podem ser destinados 
para empresário que os possa reaproveitar? 

• Checou se há comerciante que compra / busca os 
seus resíduos ou equipamentos velhos? (por ex.: 
geladeiras) 

 

Observações gerais: 
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10. SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 

Objetivo: Proteção contra acidentes, insalubridade e segurança patrimonal 

10.1. O patrimônio de sua empresa está 
devidamente segurado contra sinistros? 

 ( ) Sim  ( ) Não  ( ) Parcialmente 
• Avaliou a possibilidade de diminuir o prêmio através 

da melhoria de algumas medidas preventivas? 
• Selecionou um corretor de confiança para garantir um 

seguro na medida certa curto x benefício? 

 

10.2. Adota um sistema eficiente de prevenção para 
emergências e primeiros socorros? 

 ( ) Sim  ( ) Não  ( ) Parcialmente 
• Os números telefônicos do pronto atendimento mé-

dico e dos bombeiros são conhecidos e visualizados? 

• Seus funcionários estão treinados para práticas de 
emergências e primeiros socorros?  

• Existe uma caixa de primeiros socorros com a devida 
identificação? 

 

10.3. Existem medidas preventivas com 
equipamentos e acessórios nos quais o operador 
corre o risco de se acidentar? 

 ( ) Sim  ( ) Não  ( ) Parcialmente 
• Checou se as máquinas para cortar(serrar/ fatiar) 

podem ser operadas com segurança (sem risco de 
cortar o dedo ou a mão)? 

• Quais as medidas preventivas para não introduzir 
acidentalmente a mão na masseira e rolo moldador? 

• Os funcionários estão devidamente treinados para 
operar corretamente as máquinas e utensílios perigo-
sos (para evitar corte, amassamento, choque)? 

• Há disponibilização suficiente de luvas e utensílios 
para não queimar as mãos junto ao forno e fogão? 

• A limpeza das máquinas somente é efetuada com a 
energia desligada? 

• Existe a devida identificação (visualização) dos 
pontos de risco e cuidados a tomar? 
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10.4. Há a devida prevenção para que os 
funcionários não corram o risco de tropeçar, cair, 
ou então se acidentar por queda ou tombamento 
de objetos? 

 ( ) Sim  ( ) Não  ( ) Parcialmente 
• Checou se todos os móveis e prateleiras estão 

seguros quanto ao tombamento? 

• Existe observância de altura limite de uma pilha de 
caixas? 

• Verificou se não há objetos ou materiais atrapalhando 
o bom deslocamento nos corredores? 

• Checou se o piso possui superfície suficientemente 
plana e a prova de escorregamento? 

• Checou se os degraus das escadas estão resistentes 
e seguros? 

• As escadas estão dotadas de corrimão de 
segurança? 

 

10.5. Adota medidas que proporcionam um 
ambiente atmosférico salutar e agradável para os 
funcionários? 

 ( ) Sim  ( ) Não  ( ) Parcialmente 
• Há coletores (exaustores) de vapor sobre os equipa-

mentos de fritura em bom estado de funcionamento? 

• Os equipamentos de frituras com gorduras estão 
equipados com termostato para evitar 
superaquecimento? 

• Faz-se regulamente a limpeza e manutenção dos 
equipamentos de ventilação e exaustão? (limpeza ou 
troca regular dos filtros) 

• As áreas de trabalho são bem ventiladas e 
regularmente limpas e desinfetadas? 

• Você controla regularmente a entrada de ar fresco 
com relação a presença de sujeiras? 

• Verifica eventual presença de parasitas? 

• Seus funcionários dispõe de máscaras de respiração 
(nariz) para efetuar operações de limpeza? 

• Os funcionários usam luvas ou desinfetam as mãos 
com regularidade? 

• São utilizados recipientes fechados para acumular o 
lixo / resíduo? 

 



Guia AntiCusto das Panificadoras / Confeitarias - 29 - 

Medidas  Observação / Recomendações 
 
 

 29

10.6. Há um sistema adequado de prevenção contra 
incêndios? 

 ( ) Sim  ( ) Não  ( ) Parcialmente 
• Efetua-se regularmente e vistoria e manutenção da 

estação e rede de gás contra eventuais vazamentos? 

• São mantidas distâncias regulares (seguras) entre 
fontes de calor e substâncias combustíveis? 

• A instalação é dotada de portas anti-fogo? 

• Há extintores adequados e suficientes em locais de 
fácil acesso? 

• Os extintores são regularmente checados? 

• Os funcionários estão treinados quanto ao uso dos 
extintores? 

 

10.7. Tem procurado estruturar os pontos de traba-
lho dentro dos padrões ergométricos, visando 
maior funcionalidade e conforto para o operador?

 ( ) Sim  ( ) Não  ( ) Parcialmente 
• Há dispositivos auxiliares para transportar cargas 

mais pesadas? 

• Há recipientes adequados para transportar os líquidos 
quentes confortavelmente e sem riscos? 

• É possível facilitar o trabalho para o operador que 
normalmente efetua o trabalho por longo tempo em 
pé? (por ex.: ajustar a mesa à altura do operador) 

 

Observações gerais: 
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11. ENFOCAR QUESTÕES DE ORGANIZAÇÃO 

11.1. Melhorar processos & estruturas operacionais 

As seguintes medidas podem ser úteis no seu esforço para criar 
processos e estruturas mais efetivos na integração das práticas 
de ‘boa gestão da empresa’ nas operações diárias da sua 
empresa: 

• Estabelecer objetivos realísticos e quantificáveis para a redução dos resíduos. 

• Delegar responsabilidade a uma pessoa em cada departamento para cada ação específica 
a ser realizada e para o monitoramento dos resultados obtidos com o tempo. 

• Identificar processos, em que se usam grandes quantidades de água e energia e que 
produzem um volume alto de esgoto, designando prioridades para ação a serem tomadas 
nestes áreas. 

• Designar responsabilidades para a gestão dos resíduos a fim de obter uma idéia exata 
sobre as quantidades dos resíduos produzidos pela empresa. 

• Fazer regularmente um inventário da matéria-prima. 

• Adaptar e melhorar a qualificação dos empregados de acordo com as tarefas específicas a 
serem realizadas durante o processo de produção. 

• Formação dos empregados com relação a: 

- manuseio correto dos materiais para minimizar perdas e 
evitar perigos e acidentes 

- utilizar equipamento para economizar água, energia e 
matéria-prima (p. ex. manter o ajuste do equipamento 
num nível regular e contínuo em vez de mudar 
freqüentemente entre potência alta & baixa) 

- detectar e minimizar perdas de matéria-prima no ar, na 
água e no solo 

- procedimentos de emergência que possam ser realizados 
em caso de acidentes para minimizar a perda de matéria-
prima 

• Monitorar regularmente a realização dos procedimentos pelos empregados para garantir que 
os procedimentos aplicados economizem água, energia e matéria-prima. 

• Integrar empregados em ações voluntárias para reduzir resíduos e economizar água, 
energia e matéria-prima. 

• Fazer regularmente, uma vez por ano, uma ‘limpeza da casa’. 
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11.2. Calcular os custos ambientais e o potencial de economia  

As estratégias seguintes podem ser úteis para identificar e 
alocar os custos ambientais às operações que são 
responsáveis para a criação destes custos: 

 

• Estimar / calcular o potencial de economia da utilização 
atual dos recursos e da produção de resíduos. 

 

• Estimar / calcular o investimento e as despesas operacionais, necessários para medidas de 
utilização de matéria-prima, água & energia de uma maneira mais sustentável. 

• Alocar os custos do tratamento & depósito dos resíduos às operações que produzem estes 
resíduos, em vez de alocar estes custos às despesas gerais da empresa. Isto será um 
incentivo para que os departamentos responsáveis possam reduzir o nível dos resíduos 
produzidos, identificar oportunidades de utilizar matéria-prima mais efetivamente, bem como 
reciclar & reaproveitar os resíduos nos processos de produção, ou fora da empresa (p. ex. 
por companhias especializadas). 

Se quer fazer um simples cálculo da possível economia dos custos como resultado da 
implementação das medidas de ‘boa gestão da empresa’ identificadas, utilize o método 
‘Cálculo para uma Avaliação Simples dos Custos de Investimento’ ilustrado pelo exemplo 
a seguir (quadro # 1, quadro # 2) - resíduos produzidos por embalagem. 
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Quadro # 1 - Cálculo do Período de Amortização de uma Medida de 
"Práticas de Boa Gestão da Empresa", Exemplo 

Problema: grande quantidade de resíduos devido à embalagem 

 

Causas: modelo da embalagem requer grandes quantidades  
de material 

Perdas anuais 

Todo o material de embalagem transforma-se em resíduo após o uso. 

 

Custos reais anuais 

Você encontrará o preço para a produção do material   
de embalagem nos livros de contabilidade ou nas faturas.  

Se não há um contador, some o número de  
 faturas do ano anterior para obter os custos reais anuais. 

Medidas para a redução destes custos 

Reduzir a quantidade de material de 
embalagem mudando o modelo desta. 

 

Economia bruta anual possível 

Economia estimada na 
implantação das medidas. Neste 
caso é possível economizar 30% 
dos custos reais mudando o 
modelo do produto. 

Custos adicionais anuais 

Custos correntes adicionais causados pela medida. Neste 
caso teremos 50 $ de custos adicionais por ano, porque é 
necessário uma proteção suplementar durante o 
transporte. 

Economia líquida 

Para calcular a economia líquida 
anual, os custos adicionais das 
medidas têm que ser subtraídos da 
economia bruta. 

 

30 x custos reais 
÷ 100  

= economia bruta 

30 x 2400 $/ano 
÷ 100  

= 720 $/ano 

economia bruta - custos adicionais = 
economia líquida 

720 $/ano – 50 $/ano = 670 $/ano 

∑ = 2400 $/y 
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Investimento 

Os gastos com a implementação da medida. Neste caso há 
custos de 120 $ para o desenvolvimento de um novo design 
(modelo) do produto e para a produção de um protótipo. Os 
custos serão estimados pelo fornecedor do material de 
embalagem. 

Período de amortização 

O valor total do investimento dividido pela economia 
líquida anual mostra o período de amortização em anos. 
Multiplicado por 12 resultará no amortecimento em 
meses. 

 

 

(investimento ÷ economia líquida) 
x 12 

= período de amortização em meses 

(120 $ ÷ 670 $/y) 
x 12 

= 2,2 meses 
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Quadro # 2 - Tabela sumária 

Problema: Embalagem do produto 

Medidas: Quantidade reduzida do material de embalagem através da mudança do design 

Critérios Fórmula Dados Informação 
requerida Quando 

Quantidade de 
perdas por ano  todas as embalagens   

Custos reais 
anuais  2400 $ contador e 

faturas  

Economia bruta 
anual na 

implementação da 
medida 

30% (conhecida 
ou estimada)  

x 2400 $ (custos 
anuais)  
 ÷ 100 

720 $  
(representando 30% 

dos custos reais) 

Chefe de 
Seção  

Custos adicionais 
anuais na 

implementação da 
medida 

 50 $ Chefe de 
Seção  

Economia líquida 
anual  

720$ (economia 
bruta)  

– 50$ (custos 
adicionais) 

670 $ 

calculado pela 
equipe de ‘boa 

gestão da 
empresa’  

 

Investimento  120 $ manufatura de 
embalagens  

Período de 
amortização 

(meses) 

(investimento ÷ 
economia líquida)

x 12 

(120 $ ÷ 670 $/ano) 
x 12 

= 2,2 meses 

calculado pela 
equipe de ‘boa 

gestão da 
empresa’ 

 

Impacto Ambiental 
 positivo   
 neutro    
 negativo   

positivo, redução de 
matéria-prima 

resultado da 
discussão  

Outros 
comentários  

O Diretor está convencido da idéia, 
mas o investimento só é possível em 2 

meses 
 

Estado atual 

 implementado  
 em evolução 
 adiado até 
 eliminado  

adiado por 2 meses   

Dados preenchidos por: 

Data: 
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12. INDO MAIS ADIANTE: 

ANALISANDO ‘INPUTS’ & ‘OUTPUTS’ 

NO PROCESSO DE PRODUÇÃO 



 

 34

12.1. Por que a análise de ‘inputs’ & ‘outputs’?  

Analisando os ‘inputs’ e ‘outputs’ do processo de produção de forma detalhada, as empresas 
têm a oportunidade de observar mais de perto suas operações e de identificar outras 
possibilidades para: 

• otimizar o processo de produção 

• usar recursos mais eficientes (matérias-primas, etc.) 

• encerrar o fluxo de materiais e substâncias (através da reutilização/ reciclagem) 

• situar "pontos fracos" econômica e ambientalmente. 

Dois Quadros foram incluídos no Guia para auxiliá-lo a analisar os ‘inputs’ e ‘outputs’ do seu 
processo de produção. 

Os ‘inputs’ e ‘outputs’ do processo de produção referem-se à soma de ‘inputs’ e ‘outputs’ de 
todos os diferentes passos da produção. 

12.2. Como usar os quadros incluídos para a análise de ‘inputs’ & ‘outputs’ 

O Quadro # 3 tem o propósito de facilitar ‘inputs’ e ‘outputs’ através de todo o processo de 
produção. A maioria dos dados necessários já deveria estar disponível em sua administração 
ou no setor de contabilidade. O consumo de matérias-primas, materiais auxiliares, água e 
energia utilizadas por ano, assim como a quantidade de produtos fabricados durante um ano 
são dados que você pode, habitualmente, coletar com facilidade. 

É mais difícil analisar os ‘outputs’: para tanto, e a fim de obter uma visão geral, você precisará 
estimar os ‘outputs’ de resíduos sólidos, água residual (substâncias contidas), energia 
desperdiçada e emissões. Como alternativa, você pode efetuar uma análise pormenorizada 
dos ‘outputs’ a cada passo da produção (usando o quadro # 4). 

A vantagem desta análise detalhada a cada passo da produção é que você poderá obter uma 
visão mais perfeita e diferenciada de seu processo de produção, o que facilitará muito a 
identificação de oportunidades no sentido de otimizar o processo de produção e de reutilizar 
matérias-primas de forma mais eficiente, etc.  
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Quadro # 3 - Fluxograma do Processo de produção completo  

 

......................m3

......................kg

Matéria-prima
......................kg
......................kg
......................m3

......................m3

Água .......................m3

Energia....................kW Emissões .................kg
Energia
desperdiçada ..........kW

Água residual...........m3

Substâncias:
.................................kg
.................................kg
.................................kg

Resíduos sólidos:
.................................kg
.................................kg
.................................kg

Materiais auxiliares:
...............................kg
...............................kg
...............................kg

Passo 1

Passo 2

Processo produção

Produto:

INPUT

OUTPUT

Consumidor

etc.
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Quadro # 4 - Fluxograma dos passos individuais do processo de produção 

.....................kg

Matéria-prima:
.....................kg

.....................m3

.....................m3

Água ......................m3

Energia....................kW Emissões..................kg
Energia
desperdiçada ..........kW

Água residual...........m3

Substâncias
.................................kg
.................................kg
.................................kg

Resíduos sólidos:

.................................kg

.................................kg

.................................kg

Materiais Auxiliares:
...............................kg
...............................kg
...............................kg

Processo produção

Produto intermediário:
......................kg
......................m3

Passo # .....

Processo Produção
Passo # .....



 

 37

CONCLUSÕES  

A adoção das práticas de "boa gestão da empresa" pode aumentar consideravelmente o nível 
de competitividade de pequenas e médias empresas, à medida que reduz os custos de 
produção, protegendo assim os recursos financeiros da companhia. 

Ao mesmo tempo, medidas relacionadas à economia de energia, água e matérias-primas, 
podem ajudar a baixar a pressão exercida sobre o capital natural de um país, à proporção que 
reduzem o uso individual de recursos naturais de uma companhia.  

Várias empresas já perceberam que podem alcançar sensíveis reduções na geração de 
resíduos e em custos, se prestarem atenção aos procedimentos de produção e gestão de 
qualidade , bem como aos interesses ambientais. 

O uso de listas de revisão e medidas sugeridas neste Guia tem o propósito de capacitar PME a 
estabelecer uma base inicial para que se introduzam passo a passo e de maneira mais 
sistemática no processo de incrementação da eficiência econômica e da sustentabilidade 
 ecológica de suas empresas. A aplicação das práticas de "Boa Gestão da Empresa" permite 
que as companhias dêem início a ações relacionadas ao melhoramento dos procedimentos de 
gestão, fáceis de serem implantadas. Estas ações são iminentes, baseadas no bom senso, e 
resultam também em economia financeira. 

Apostando na "Boa Gestão da Empresa", companhias podem movimentar-se em rumo à "eco-
eficiência" tornando-se mais sustentáveis e lucrativas. Eco-eficiência significa levar em conta 
as seguintes 7 dimensões chaves: * 

1. Reduzir a intensidade material de bens & serviços 

2. Reduzir o uso de energia com bens & serviços 

3. Reduzir emissões tóxicas 

4. Aumentar a possibilidade de reciclagem de materiais usados 

5. Maximizar o uso sustentável de recursos naturais 

6. Amplificar a durabilidade do produto 

7. Aumentar a intensidade do desempenho de bens & serviços 

Este é um processo ao qual as empresas deveriam procurar engajar-se através de passos 
subseqüentes, começando por melhoramentos. 

                                                 

* Conforme definido pelo "World Business Council for Sustainable Development", que criou o termo eco-
eficiência. 


