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RESUMO 

 

A Produção Mais Limpa é uma ferramenta ambiental que está alinhada ao equilíbrio dinâmico 

do desenvolvimento sustentável, são eles: ambientais, econômicos e sociais. O objetivo dessa 

pesquisa é analisar a implantação das ações de Produção Mais Limpa desenvolvidas pelas 

padarias de Recife sugeridas pelo projeto Ecopão. Este projeto de natureza qualitativa foi 

desenvolvido pelo SEBRAE-PE para alinhar sustentabilidade às padarias de Recife, por meio 

da ferramenta de Produção Mais Limpa. A revisão bibliográfica foi baseada nos termos 

principais da pesquisa, como: desenvolvimento sustentável, Produção Mais Limpa e negócios 

familiares. O setor de panificação se insere entre os seis maiores setores industriais do país, 

em 2014 gerou um faturamento de R$ 8,5 bilhões. Ao total, foram estudadas seis padarias da 

cidade de Recife nas quais desenvolveu-se uma pesquisa de casos múltiplos com a análise 

documental dos relatórios do projeto Ecopão, por meio de observação direta e entrevistas com 

o responsável pela criação do projeto e com os proprietários das padarias pesquisadas. As 

entrevistas de natureza semiestruturada, foram gravadas e transcritas para posterior a análise. 

Está baseada no método de triangulação e síntese de casos cruzados. De acordo com as ações 

sugeridas pelo projeto Ecopão, apenas uma padaria de número 2 foi a que mais realizou as tais 

ações, uma vez que implantou uma nova central de produção e obteve a ajuda de um 

consultor.  Já a padaria de número 4 foi a que menos aplicou as ações, visto que apresentava 

problemas nas suas instalações e com a equipe de funcionários. A partir dos resultados das 

padarias investigadas se observou que as ações do projeto Ecopão relacionadas à Produção 

Mais Limpa são uma ferramenta de contribuição para um melhor desenvolvimento sustentável 

nesse setor. 

 

Palavras – chave: Produção Mais Limpa, Panificadora, Desenvolvimento Sustentável. 
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ABSTRACT 

The Cleaner Production is an environmental tool, that, when deployed, results in many 

benefits. This tool is aligned to the dynamic balance of sustainable development, they are: 

environmental, economic and social. The objective of this research is to analyze the 

implementation of the Cleaner Production developed by bakeries in Recife suggested by 

Ecopão project. This project was developed by Sebrae-PE to align sustainability at the 

bakeries of Recife, through the tool of the Cleaner Production. The literature review was 

based on key search terms, such as sustainable development, Cleaner Production and family 

businesses. The methodology of this study is qualitative in nature. The bakery sector is 

between the six major industries of the country. In 2014 the sector generated a turnover of   

R$ 8.5 billion. Six bakeries in Recife, that implemented the project, were studyed. It 

developed a multiple case study with the documentary analysis of Ecopão project reports, 

direct observation, interviews with responsible for the creation of the project and with the 

owners of the six surveyed bakeries. The interviews followed a semi-structured script and 

were recorded and transcribed for analysis of results. The analysis was based on the method 

of triangulation and synthesis of crossed cases. According to the actions suggested by Ecopão 

project bakery 2 was the one that held the shares. Since it implemented a new power plant and 

the actions have been implemented with the help of a consultant. The bakery 4 was the least 

accomplished actions. Due to problems with its facilities and staff. By the results of the 

bakeries studied the implementation of Ecopão project actions related to Cleaner Production 

is an excellent contribution tool for better sustainable development in this sector. 

 

Keywords: Cleaner Production, Bakery, Sustainable Development. 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

ABIP: Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria 

CMMAD: Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

CNTL: Centros Nacionais de Tecnologias Limpas 

CONAMA: Conselho Nacional do Meio Ambiente 

EIA: Estudo de Impacto Ambiental 

NCPCs: National Cleaner Production Centres (Centros Nacionais de Tecnologias Limpas) 

PNUMA: Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

ONGs: Organizações Não Governamentais 

ONU: Organização das Nações Unidas 

RIMA: Relatório de Impacto Ambiental 

SEBRAE – PE: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Pernambuco 

SENAI: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

UFPE: Universidade Federal de Pernambuco 

UNEP: United Nations Environmental Program (Organização das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente) 

UNIDO: United Nations Industrial Development Organization (Organização das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento Industrial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1: Equilíbrio dinâmico da sustentabilidade .................... Erro! Indicador não definido. 

Figura 2: Fluxograma da geração de opções de Produção Mais Limpa ................................... 24 

Figura 3: Triangulação dos dados .............................................. Erro! Indicador não definido. 

Figura 4: Análise dos dados na pesquisa qualitativa ................. Erro! Indicador não definido. 

Figura 5: Masseira ..................................................................... Erro! Indicador não definido. 

Figura 6: Cilindro ...................................................................... Erro! Indicador não definido. 

Figura 7: Peso das bolas de pães ............................................... Erro! Indicador não definido. 

Figura 8: Divisora ...................................................................... Erro! Indicador não definido. 

Figura 9: Modeladora ............................................................................................................... 70 

Figura 10: Telas ......................................................................... Erro! Indicador não definido. 

Figura 11: Armários .................................................................. Erro! Indicador não definido. 

Figura 12: Fornos ...................................................................... Erro! Indicador não definido. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1: Índice de faturamento e crescimento das padarias ... Erro! Indicador não definido. 

Gráfico 2: Classificação das empresas por número de funcionários ......... Erro! Indicador não 

definido. 

Gráfico 3: Comportamento do consumidor brasileiro que prefere o pão da padaria 

artesanal.Erro! Indicador não definido. 

 

 

  



5 

 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1: Barreiras para a adoção da Produção Mais Limpa .................................................... 1 

Quadro 2: Critério de classificação do porte das empresas por: pessoas ocupadas ........... Erro! 

Indicador não definido. 

Quadro 3: Consumo de matéria-prima, controle operacional e geração de resíduos ............... 57 

Quadro 4: Custo operacional e contaminação do solo .............. Erro! Indicador não definido. 

Quadro 5: Emissões atmosféricas e consumo de insumos (gás ou lenha) . Erro! Indicador não 

definido. 

Quadro 6: Geração de resíduos e otimização de procedimentos operacionais  Erro! Indicador 

não definido. 

Quadro 7: Redução de consumo de energia elétrica ................................................................. 61 

Quadro 8: Segurança alimentar ................................................. Erro! Indicador não definido. 

Quadro 9: Consumo de água ................................................. Erro! Indicador não definido.63 

Quadro 10: Saúde ocupacional .................................................. Erro! Indicador não definido. 

Quadro 11: Diversos .................................................................. Erro! Indicador não definido. 

Quadro 12: Gerenciamento dos principais resíduos das padarias ............................................ 66 

Quadro 13: Comunicação e o marketing ambiental ................ 6Erro! Indicador não definido. 

Quadro 14: Valorização do funcionário .................................. 6Erro! Indicador não definido. 

Quadro 15: Eliminação de retrabalho e redução de paradas e a redução de custos e reposição 

de equipamentos ................................................................. Erro! Indicador não definido. 

Quadro 16: Objetivos específicos e resultados encontrados. ..................................................  71 

Quadro 17: Variação do porte e da classificação das padarias ................................................. 72 

Quadro 18: Síntese dos dados e resultados das padarias .......................................................... 73 

Quadro 19: Diferença entre a P2 e P4 ...................................................................................... 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 LISTA DE TABELAS 

Tabela 1: Estrutura utilizada para coleta dos dados da pesquisa. ............ 5Erro! Indicador não 

definido. 

Tabela 2: Número de funcionários da P1 .................................. Erro! Indicador não definido. 

Tabela 3: Número de funcionários da P2 .................................. Erro! Indicador não definido. 

Tabela 4: Número de funcionários da P3 .................................. Erro! Indicador não definido. 

Tabela 5: Número de funcionários da P4 .................................. Erro! Indicador não definido. 

Tabela 6: Número de funcionários da P5 .................................. Erro! Indicador não definido. 

Tabela 7: Número de funcionários da P6 .................................. Erro! Indicador não definido. 

Tabela 8: Oportunidade e benefícios das ações sugeridas pelo projeto EcopãoErro! Indicador 

não definido. 

 

 



7 

 

SUMÁRIO 

 

1.    INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 09 

1.1.    OBJETIVOS ................................................................................................................... 10 

1.1.1. OBJETIVO GERAL ....................................................................................................... 10 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................................................... 10 

1.2.    RELEVÂNCIA DO TRABALHO ................................................................................. 10 

1.3.    ESTRUTURA DO TRABALHO .................................... Erro! Indicador não definido. 

2.       REFERENCIAL TEÓRICO ....................................................................................... 13 

2.1.    DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ................................................................... 14 

2.1.1. ORIGEM, CONCEITOS E ABORDAGENS ................................................................ 14 

2.2.    PRODUÇÃO MAIS LIMPA ........................................... Erro! Indicador não definido. 

2.2.1. ORIGEM, CONCEITOS E ABORDAGENS ................................................................ 15 

2.2.2. VANTAGENS DA PRODUÇÃO MAIS LIMPA .......... Erro! Indicador não definido. 

2.2.3. BARREIRAS DA PRODUÇÃO MAIS LIMPA ............ Erro! Indicador não definido. 

2.2.4. ETAPAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRODUÇÃO MAIS LIMPA . 20 

2.2.5. PRODUÇÃO MAIS LIMPA EM MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

 Erro! Indicador não definido. 

2.2.6. PRODUÇÃO MAIS LIMPA EM PANIFICADORAS ... Erro! Indicador não definido. 

2.3.    NEGÓCIOS FAMILIARES ............................................ Erro! Indicador não definido. 

3.    PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ............... Erro! Indicador não definido. 

3.1.    DELINEAMENTO DA PESQUISA .............................. Erro! Indicador não definido. 

3.2.    ESTUDO DE CASO ....................................................... Erro! Indicador não definido. 

3.3.    DEFINIÇÃO DO UNIVERSO E DA AMOSTRA DA PESQUISA ..... Erro! Indicador 

não definido. 

3.4.    PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS ........ Erro! Indicador não definido. 

3.5.    PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS .......... Erro! Indicador não definido. 

4.    SETOR DE PANIFICAÇÃO ....................................... Erro! Indicador não definido. 

4.1.    A PANIFICAÇÃO BRASILEIRA ................................. Erro! Indicador não definido. 

4.2.    MEIO AMBIENTE E O SETOR DE PANIFICAÇÃO .. Erro! Indicador não definido. 

4.3.    O PROJETO ECOPÃO .................................................................................................. 41 

5.    RESULTADOS E DISCUSSÃO ................................................................................. 44 

5.1.    CASO DA PADARIA (P1) ............................................................................................ 45 

5.2.    CASO DA PADARIA (P2) ............................................................................................ 46 

5.3.    CASO DA PADARIA (P3) ............................................................................................ 49 



8 

 

5.4.    CASO DA PADARIA (P4) ........................................... Erro! Indicador não definido.0 

5.5.   CASO DA PADARIA (P5) ............................................................................................. 51 

5.6.   CASO DA PADARIA (P6) ............................................................................................. 53 

5.7.   AÇÕES SUGERIDAS PELO PROJETO ECOPÃO ÀS PADARIAS ... Erro! Indicador 

não definido. 

5.8.   ANÁLISE CRUZADA DE DADOS...............................................................................71  

6.   CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................ Erro! Indicador não definido. 

6.1.   CONTRIBUIÇÕES PARA A PRÁTICA ........................ Erro! Indicador não definido. 

6.2.   LIMITAÇÕES DA PESQUISA E SUGESTÃO PARA ESTUDOS FUTUROS .. 7Erro! 

Indicador não definido. 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................................... 79 

APÊNDICE 1 (1º ETAPA) – QUESTIONÁRIO SEMIESTRUTURADO 

CARACTERIZAÇÃO DAS PADARIAS ................................................................................ 84 

APÊNDICE 1 (2º ETAPA) – QUESTIONÁRIO SEMIESTRUTURADO PARA OS 

DIRIGENTES DAS PADARIAS QUE IMPLEMENTARAM O PROJETO ECOPÃO ........ 85 

APÊNDICE 2 – QUESTIONÁRIO SEMIESTRUTURADO PARA O IDEALIZADOR DO 

PROJETO ECOPÃO ................................................................. Erro! Indicador não definido. 

ANEXO 1 – AÇÕES DESCRITAS NO RELATÓRIO ECOPÃO PARA MELHORIA DE 

TODAS AS PADARIAS PESQUISADAS ............................... Erro! Indicador não definido. 

ANEXO 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO PARA 

PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA ........................................... Erro! Indicador não definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A conservação dos recursos naturais tem sido um assunto abordado em diversos 

estudos. Encontrar a maneira de conservá-los é algo necessário tanto para essa geração quanto 

para as futuras. A escassez desses recursos nos impulsiona a requerer práticas de melhorias, 

inclusive das próprias organizações, as quais têm se mostrado interessadas em garantir 

mudanças nos aspectos de avanços ambientais em suas condutas. 

 Diante disso, os países em desenvolvimento também têm buscado ferramentas para  

soluções definitivas de problemas ambientais. No Brasil, por exemplo, uma ferramenta 

bastante utilizada é a de Produção Mais Limpa, a qual aparece como uma opção para esses 

problemas, com a finalidade de desenvolver práticas ambientalmente corretas perante as 

organizações, juntamente o cuidado de resíduos gerados, o reaproveitamento e, por 

conseguinte, os impactos causados (CNTL/SENAI (n.d.); Mattosinho, 2005). 

 Por meio das organizaçõeso das Nações Unidas para o Meio Ambiente (United 

Nations Environmental Program - UNEP) e dasNações Unidas para o Desenvolvimento 

Industrial (United Nations Industrial Development Organization - UNIDO) foram criados os 

Centros Nacionais de Tecnologias Limpas (CNTLs), cuja preocupação dos CNTLs foi 

envolver  empresários ea Produção Mais Limpa (CNTL/SENAI (n.d.); Mattosinho, 2005).  

 No setor de panificação, as padarias precisam desenvolver trabalhos de prevenção 

quanto à geração de resíduos. Isto porque quando os mesmos existirem devem ser encontradas 

as escolhas adequadas quanto para o destino final deles; ao papel dos funcionários e 

dirigentes; Como também a contribuição do consumidor final. Logo, a Produção Mais Limpa 

neste setor tem como foco minimizar os resíduos gerados (SENAI/RS, 2007). 

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP), 

após a década de 1990 o setor de panificação brasileiro vem passando por diversas 

transformações. Por exemplo, existe uma maior frequência na fidelização dos seus clientes, 

um bom atendimento, a diversificação de produtos, o atendimento personalizado, bem como o 

acréscimo de serviços. (ABIP, 2012). 

As padarias se tornaram referência não só de local de compras, mas também de 

verdadeiros centros gastronômicos, uma vez que o faturamento em 2014 foi de R$ 82,5 

bilhões, mobilizando, portanto, uma grande contribuição na economia do país. De acordo com 
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os últimos dados, Pernambuco ocupa o 12º lugar entre os estados do Brasil com esses 

estabelecimentos, são 1633 padarias ao total (ABIP, 2011; ABIP, 2012; ABIP, 2015). 

 Os aspectos socioambientais no setor de panificação também têm sua importância, já 

que é necessário utilizar ferramentas apropriadas para que os métodos adotados sejam 

sustentáveis e, consequentemente, frutos de novas políticas de gestão. Pensando neste cenário, 

o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Pernambuco (SEBRAE-PE) 

desenvolveu o projeto Ecopão – criado em 2009 – e incialmente aplicado em 10 padarias, 

voltado para as panificadoras do estado; baseado na ferramenta de Produção Mais Limpa, cuja 

principal ideia é minimizar os impactos ambientais negativos, isto é, racionalizar a produção e 

aumentar a lucratividade. (Ecopão, 2009). 

Baseado nos expostos, formulou-se a seguinte pergunta: Quais as ações de Produção 

Mais Limpa foram implementadas pelas padarias de Recife a partir do projeto Ecopão?  

A pesquisa busca mostrar a importância que esse setor tem para a sociedade, a partir 

da ferramenta de Produção Mais Limpa que resultem na introdução de práticas de melhoria 

para o desenvolvimento sustentável em qualquer outra padaria. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar a implantação das ações de Produção Mais Limpa desenvolvidas pelas padarias 

de Recife sugeridas pelo projeto Ecopão.  

 

1.1.2 Objetivos específicos  

 

- Comparar as ações implantadas em cada padaria estudada; 

- Identificar as principais ações que têm relação direta com a Produção Mais Limpa; 

- Mostrar os resultados do projeto Ecopão em cada padaria pesquisada; 

- Analisar as ações das padarias com o emprego das ferramentas de Produção Mais Limpa. 

 

 

1.2 RELEVÂNCIA DO TRABALHO 
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Com um faturamento anual de R$ 82,5 bilhões, em 2014, as panificadoras ficam entre 

os seis maiores setores da indústria no Brasil, ademais gera cerca de 850 mil empregos diretos 

e mais de um milhão, indiretos (ABIP, 2011; ABIP, 2012; ABIP, 2015). 

No ano de 2011, o setor de panificação teve uma excelente contribuição para o 

crescimento do food service no Brasil em que desempenhou 36,05% do faturamento. A 

variedade de atuação é outra característica desse setor, contando com ambientes como cafés, 

restaurantes, lanchonetes, produtos assados na hora, criação de novos produtos e mudanças de 

receitas.  Essas diversificações têm feito com que as padarias se tornem-se verdadeiros 

“centros gastronômicos” (ABIP, 2012). 

 As padarias geralmente são constituídas de três áreas: vendas, produção e 

administração. Assim adquirem diversas composições além da tradicional venda de pães, que 

já tem sido ampliada por meio dos próprios tipos de pães tais como integrais, light diets, 

multicereais e brioches. Além das vendas dos seus produtos, destacam-se também os serviços 

oferecidos aos consumidores como: acesso à internet gratuita (wi-fi), happy hour, atendimento 

diferenciado e outros serviços (ABIP, 2012). 

 A praticidade, facilidade e rapidez de encontrar todos esses produtos em um só lugar 

fizeram com que os consumidores frequentassem muito mais as padarias e que elas 

investissem muito mais nesses aspectos de diversificação alimentícia (ABIP, 2012).  

Devido a esse crescimento, as questões ambientais precisam ser discutidas e aplicadas 

às panificadoras. Por conseguinte, esse estudo tem como principal assunto ajudar as padarias a 

desenvolverem ações ambientais que efetivamente ajudem ao meio ambiente e as futuras 

gerações. 

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está organizado em seis capítulos. Inicia-se com o capítulo introdutório, 

no qual é detalhado o problema de pesquisa, após se têm os objetivos geral e específicos, em 

seguida encontra-se a relevância e a estrutura do trabalho. 

No segundo capítulo é descrita a revisão teórica a qual aborda a questão do 

desenvolvimento sustentável; sua origem; conceito e abordagens do desenvolvimento 

sustentável. Juntamente com a descrição da Produção Mais Limpa, desde a origem, suas 

influências e conceitos; considerando suas vantagens; barreiras; etapas; a atuação em 

pequenas e médias empresas, e se finaliza com o tema de negócios familiares.   
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Já no terceiro capítulo, apresenta os procedimentos metodológicos adotados nesse 

estudo, o delineamento da pesquisa, o estudo de caso, a definição do universo, amostra da 

pesquisa; e procedimentos de coleta e análise dos dados. 

No quarto capítulo é tratado um panorama do setor de panificação quanto ao mercado 

brasileiro, ao meio ambiente do setor e ao projeto Ecopão. 

No quinto capítulo, tem-se a análise dos resultados, isto é, a descrição das seis padarias 

pesquisadas, assim como as ações realizadas pelas respectivas padarias.  

Por fim, no sexto capítulo, apresentam-se as considerações finais do estudo, as 

contribuições para a prática, as limitações de pesquisa, como também as sugestões para 

futuros estudos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo tem como foco trazer informações as quais se referem à pergunta em 

questão. Com base na revisão da literatura, foram apresentados três pilares principais: o 

desenvolvimento sustentável, a Produção Mais Limpa e os negócios familiares. Todos os 

temas respaldados pelos principais autores das áreas e a inter-relação de cada tema 

pesquisado. 

2.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

2.1.1 Origem, conceitos e abordagens  

 

  O marco do termo “desenvolvimento sustentável” surgiu a partir dos anos 80, por meio 

da Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) criada pela 

Assembleia da Organização das Nações Unidas (ONU) em 1983. A Comissão Mundial para o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento - também conhecida como Comissão de Brundtland, 

nome dado por ter sido presidida pela norueguesa Gro Haalen Brundtland.                                

desenvolveu, em 1987,  um relatório intitulado de Our Common future publicado na 

Inglaterra e nos Estados Unidos, pela Oxford University Press- O qual foi publicado no Brasil 

pela Fundação Getúlio Vargas ( Rio de Janeiro) como “Nosso Futuro Comum” em 1988 

(Scotto, Carvalho, & Guimarães, 2007). 

   No Relatório Nosso Futuro Comum, mais conhecido como Relatório Brundtland,  

encontra-se uma das definições mais difundidas do conceito: “O desenvolvimento que procura 

satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades” (NOSSO FUTURO COMUM, 1991). 

Para Cavalcanti (1998, p. 169) “o desenvolvimento sustentável hoje em dia está se 

transformando em uma finalidade econômica de ampla aceitação”. Diante disso, Scotto, 

Carvalho e Guimarães (2007) relatam que com o desenvolvimento sustentável, a questão 

ambiental são estabelecidos de uma forma mais ampla nas relações sociais, em que se 

distingue a desigualdade entre os países e o crescimento da pobreza como advertência a um 

futuro socioambiental tranquilo para todos. 

  Segundo a UNITED NATIONS (1987), o desenvolvimento sustentável não é uma 

circunstância constante de harmonia, mas sim uma sequência de mudança no qual a 

exploração dos recursos, a orientação dos investimentos, o norte do desenvolvimento 
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tecnológico e a modificação institucional são feitas de combinação com o futuro e as 

necessidades atuais. Nesse sentido, o processo não é fácil ou simples, antes, é necessário fazer 

escolhas difíceis, visto que o desenvolvimento sustentável deve alicerçar em vontade política. 

Conforme Andrade, Tachizawa e Carvalho (2002), a comissão de Brundtland apresenta 

às empresas em seu documento, avaliações concretas no que concerne à preservação do meio 

ambiente. É possível observar a preocupação das empresas em atingir práticas ecológicas no 

mundo inteiro. A cultura e as tarefas da empresa se baseia na visão dos fundadores de 

empresa bem-sucedida ocasionando questões ambientais e sociais e introduzindo-as 

constantemente. 

Sobre a ótica de Dias (2008), as organizações têm o desenvolvimento sustentável em 

três dimensões: econômica, social e ambiental. Na forma econômica, a sustentabilidade prediz 

que as organizações devem ser viáveis economicamente. No contexto social, as organizações 

devem proporcionar boas condições de trabalho aos colaboradores, contemplar a diversidade 

cultural, como também propiciar oportunidade aos deficientes. Por fim, no setor ambiental a 

organização deve catalogar pela ecoeficiência, a Produção Mais Limpa, por um ambiente 

favorável à cultura ambiental e desenvolvimento de uma postura de responsabilidade 

ambiental. Portanto, há de existir um diálogo entre as organizações para permanecer as três 

dimensões de modo a manter a sustentabilidade. A Figura 1 representa a proposta do 

equilíbrio dinâmico das três dimensões. 

 

                                   Figura 1- Equilíbrio dinâmico da sustentabilidade. 

                           

                                 Fonte: Dias (2008, p. 41). 

 

Para o desenvolvimento sustentável é essencial que todos os objetivos e iniciativas 

específicas praticadas em uma estratégia repousem em um mapeamento intelectual dos 
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feedbacks positivos e negativos os quais podem se distender entre os sistemas econômicos, 

sociais e ambientais. Aceitando as três dimensões do desenvolvimento sustentável como uma 

tática única, unindo assim o ambiental, o social e o econômico e transformando-os para torná-

los uma só estratégia (NATIONAL STRATEGIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 

2004). 

Diante disso, Oliveira, Castro, Raimundini e Strumiello (2009) expõem que o objetivo 

principal do desenvolvimento sustentável é satisfazer às necessidades humanas, sem que as 

fontes naturais sejam colocadas em risco, pois elas sustentam a vida na terra. Dessa forma, o 

desenvolvimento sustentável tende a regular, baseado na economia das políticas ambientais, 

solucionando problemas de degradação do meio ambiente e fazendo uso consciente dos 

recursos naturais. 

Oliveira et al. (2009) mencionam que os problemas ambientais podem ser solucionados 

e amenizados graças ao desenvolvimento sustentável, que alinha o desenvolvimento 

econômico e o meio ambiente. Diante dessa perspectiva ambiental, a Produção Mais Limpa é 

um modelo que estimula a produção, os conceitos e os objetivos do desenvolvimento 

sustentável.  Assim sendo, essa técnica traz mudanças no processo produtivo das 

organizações. 

2.2. PRODUÇÃO MAIS LIMPA 

2.2.1 Origem, conceitos e abordagens  

Na década de 1980, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) 

introduziu o conceito de Produção Mais Limpa. (PNUMA, 1993; Dias, 2008; Barbieri, 2004; 

Nascimento et al., 2008).  

Hinz, Valentina e Franco (2006) constataram a importância da Produção Mais Limpa 

como uma metodologia imprescindível para o desenvolvimento sustentável o que significa 

uma estratégia aplicada na produção e nos produtos. De metodologia fácil de implementação, 

de caráter gerencial, econômico, ambiental e de melhoria da qualidade, o intuito é tornar a 

empresa mais competitiva para o mercado.  

Dias (2008) e Barbieri (2004) conceituam a Produção Mais Limpa como a aplicação 

contínua de uma estratégia ambiental preventiva e integral envolvendo os processos, produtos 

e serviços para minimizar os impactos sobre o meio ambiente. 

Dias (2008) conceitua que a Produção Mais Limpa tem os seguintes procedimentos: 
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 Processo de produção: eliminação da matéria-prima e a energia tóxicas, 

conserva as energias adequadas e reduz a toxicidade e quantidade de todas as 

emissões e resíduos; 

 Produtos: redução do impacto negativo desde a extração da matéria-prima até 

seu destino final, por meio de um design adequado aos produtos; 

 Serviços: consiste nas preocupações ambientais na forma de projetar e fornecer 

os serviços. 

Barbieri (2008) relata que em 1990 foi realizado um seminário pelo PNUMA, onde foi 

conceituado a Produção Mais Limpa como um enfoque de proteção ambiental. A abordagem 

envolve ações para minimizar o consumo de energia, matéria-prima, geração de resíduos e 

emissões. Dias (2008) e Barbieri (2004) analisam como objetivo da Produção Mais Limpa 

prevenir e minimizar os riscos para os seres humanos e o meio ambiente a curto e longo 

prazo. 

De acordo com o PNUMA (1993) e Dias (2008) o programa para a Produção Mais 

Limpa busca: 

 Aumentar a visão mundial sobre o consenso para Produção Mais Limpa; 

 Apoiar a rede de organizações que se dedicam a promoções de estratégias da 

Produção Mais Limpa; 

 Ampliar as possibilidades das empresas em relação à melhoria ambiental por 

meio de capacitação e educação; 

 Apoiar os projetos que sejam exemplos; 

 Fornecer assistência. 

A Produção Mais Limpa atua em conjunto com o PNUMA e com a ONU para o 

desenvolvimento industrial - United Nations Industrial Development Organization - 

(UNIDO). (PNUMA, 1993; Dias, 2008; Barbieri, 2004; Nascimento et al., 2008). 

De acordo com Nascimento et al. (2008), em 1994 a UNIDO e a UNEP, 

desenvolveram um programa conjunto de incentivo à criação de centros nacionais ou 

regionais difusores da proposta de Produção Mais Limpa, denominados de National Cleaner 

Production Centres (NCPCs), em português as CNTLs. Inicialmente foram criados nove 

centros em países em desenvolvimento, pois se acreditava que nesses países existisse maior 

desperdício de matéria-prima e energia. Foi oferecido todo o suporte, desde financeiro até 

consultorias para esses centros, que deveriam encontrar organizações dispostas a implantar a 
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Produção Mais Limpa, sem nenhum custo, porém, permitiriam a divulgação dos dados e visita 

de interessados aos resultados obtidos. 

Os CNTLs, como relatam Chaves e Silva (2008), ajudaram a fortalecer a existência da 

Produção Mais Limpa dentro dos processos de construção, mostrando os inúmeros benefícios 

que esta abordagem podem trazer tanto para os donos das empresas quanto para a sociedade 

de uma maneira geral e, consequentemente, o próprio meio ambiente. 

Para alcançar tais objetivos principais, Dias (2008) conceituou o método da Produção 

Mais Limpa com duas vertentes: a difusão das informações e a capacitação. Os CNTLs são os 

principais instrumentos para alcançar esses objetivos e os mesmos atuam por meio de quatro 

produtos: disseminação das informações, implantação de programas de Produção Mais 

Limpa, capacitação de profissionais e atuação em políticas ambientais. 

Fonseca, Pessoa e Martins (2014) descrevem que com a Produção Mais Limpa, as 

organizações se tornaram mais competitivas, reduzindo seus custos e aumentando seu poder 

de relacionamento com os clientes e fornecedores, passando uma imagem favorável a eles. 

Quando a organização tiver uma equipe conectada e uma cultura disseminada, os 

resultados podem ser extremamente positivos, entre eles: a minimização de resíduos gerados, 

o reuso, reciclagem e a minimização dos recursos empregados (Hinz, Valentina & Franco, 

2006). 

 

2.2.2 Vantagens da Produção Mais Limpa 

 

Os benefícios ambientais da Produção Mais Limpa segundo a CNTL (2003) são: 

 Eliminação ou redução de resíduos: a Produção mais Limpa elimina ou reduz o 

lançamento de resíduos ao meio ambiente. Assim são considerados todos os 

tipos de poluentes, resíduos sólidos, perigosos ou não, efluentes líquidos, 

emissões atmosféricas, calor, ruído. Toda perda que haja durante o processo de 

geração do produto ou serviço. 

 Produção sem poluição: ocorrem em circuitos fechados, sem contaminar o meio 

ambiente e utilizando os recursos naturais. 

 Eficiência energética: os mais altos níveis para a produção de bens e serviços. É 

determinada pela maior razão possível entre energia consumida e produto final 

que foi gerado. 
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 Saúde e segurança no trabalho: minimizar os riscos de trabalho por meio de um 

ambiente mais limpo, seguro e saudável. 

 Produtos ambientalmente adequados: o produto final e os subprodutos 

comercialmente viáveis devem ser adequados ambientalmente. Ao longo de todo 

o ciclo de vida do produto, deve ser priorizado a saúde e o meio ambiente. 

 Embalagens ambientalmente adequadas: as embalagens dos produtos devem ser 

minimizadas ou eliminadas sempre que for possível e quando necessário tê-las, 

que tenham o menor impacto possível. 

Diversos pesquisadores têm se dedicado a estudar a melhoria que a Produção Mais 

Limpa traz às indústrias como forma de se obter vantagem frente aos concorrentes e 

consumidores. Essas investigações delineiam ferramentas entre várias indústrias. Algumas 

dessas vantagens serão apresentadas de acordo com as pesquisas dos autores abaixo: 

Medeiros, Calábria, Silva e Filho (2007) relatam que a Produção Mais Limpa é uma 

ferramenta que visa à melhoria do procedimento ambiental das organizações, proporcionando 

a diminuição de custos de produção e avanço de eficiência e competitividade; diminuição de 

multas e penalidades por poluição; acesso fácil à linhas de financiamento; melhores condições 

de saúde e de segurança para o trabalhador; melhora também a imagem da empresa  frente aos 

consumidores, fornecedores e poder público; no relacionamento com os órgãos ambientais e 

com a comunidade; maior contentamento dos clientes. 

Frijns e Vliet (1999) em seu estudo discutem medidas de controle de poluição da 

indústria de pequena escala nos países em desenvolvimento, dando ênfase nas estratégias de 

Produção Mais Limpa. O estudo foi feito nas empresas de metal em Nairobi, no Quénia. 

Assim, Produção Mais Limpa é discutida como uma abordagem para o controle industrial de 

poluição que é particularmente interessante para o setor de pequena escala. Essas empresas 

têm pouca oportunidade de controlar a poluição, o que impede o desenvolvimento econômico 

das indústrias de pequena escala e desacelera o crescimento empregatício.  

Frijns e Vliet (1999) propõem quatro elementos-chave de uma estratégia de apoio ao 

incentivo de Produção Mais Limpa em indústrias de pequena escala, são elas: 

 Sensibilizar os empresários sobre o meio ambiente, quanto às questões de 

segurança e treinamento dos funcionários que lidam com o setor de pequena 

escala nas questões ambientais; 

 Fornecer incentivos técnicos e financeiros para Produção Mais Limpa e para a 

indústria de pequena escala; 
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 Melhorar as possibilidades de representação e organização de pequenas escalas 

de empresários em órgãos de decisão;  

 Coordenar divergentes esforços políticos e programas de Organizações Não 

Governamentais (ONGs) sobre as indústrias de pequena escala e questões 

ambientais. 

Getzner (2002) desenvolveu uma pesquisa em cinco países da Europa (Áustria, 

Alemanha, Holanda, Espanha, Suécia) sobre os impactos quantitativos e qualitativos 

empregando tecnologias limpas. A conclusão do estudo foi que a adoção de tecnologias 

limpas melhora a quantidade e a qualidade do emprego nas empresas estudadas e que o 

impacto sobre o emprego muda de acordo com a influência das variáveis. Poucas empresas 

afirmaram impactos negativos. A maioria das empresas que adotaram as tecnologias limpas 

aumentaram ou estabilizaram a questão do emprego nas empresas. Percebendo que o 

programa de Produção Mais Limpa é essencial, pois ajuda a diminuir o desemprego local e 

regional, por atuar nos problemas estruturais que surgem devido à falta de qualificação. 

Hinz, Valentina e Franco (2006) apresentam muitos benefícios sobre a análise crítica da 

sua pesquisa sobre Produção Mais Limpa e Avaliação do Ciclo de Vida do Produto. Foram 

percebidos por esses autores os inúmeros benefícios da aplicação da Produção Mais Limpa, 

tais como: ganhos financeiros, comerciais, ambientais e sociais, resíduos diminuídos, 

otimização da água e energia, trazendo assim substancial economia à indústria. A Produção 

Mais Limpa é uma forma de produzir melhor gastando menos. Mesmo que seja necessário 

investimento da empresa, sempre haverá um retorno econômico embutido, e algumas das 

ações nem precisam de recursos financeiros, como reduzir água, energia, diminuir os resíduos 

e também evitar multas ambientais e uma publicidade negativa que trará redução nas vendas. 

 Domingues e Paulino (2009) identificam em sua pesquisa as oportunidades para a 

implantação da Produção Mais Limpa no Pólo Joalheiro de São José do Rio Preto - São 

Paulo. Com as modificações da abordagem da Produção Mais Limpa, vários benefícios foram 

obtidos como, por exemplo: 

 Benefícios ambientais: redução do consumo de energia elétrica e água; 

substituição do consumo de insumos químicos por insumos menos agressivos; 

emissão de fumos metálicos e dos provenientes da queima da cera; geração de 

resíduos sólidos, como gesso e cera; 
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 Benefícios de saúde e segurança ocupacional: diminuição do contato dos 

empregados com insumos químicos utilizados no processo de fabricação das 

joias e vapor de gás; 

 Benefícios econômicos: redução de custos devido ao aumento da eficiência 

produtiva ou à redução de perdas e desperdício no uso de insumos e matérias-

primas. 

Segundo CNTL (2003) o principal objetivo da Produção Mais Limpa é eliminar ou 

reduzir os poluentes conjuntamente aperfeiçoar o uso de matérias-primas, água e energia. Ter 

um efeito de proteção ambiental rápido, além de incrementar a eficiência no uso de recursos 

naturais, trazendo melhorias sustentáveis a longo prazo. 

 

2.2.3 Barreiras à Produção Mais Limpa 

 

De acordo com CNTL (2003), a Produção Mais Limpa pode ter bons ganhos 

econômicos e diminuição significativa nos impactos ambientais, entretanto destaca que o 

processo de ações de Produção Mais Limpa é limitado. Estudos identificaram uma série de 

possíveis barreiras que podem impedir ou retardar a adoção de Produção Mais Limpa em 

empresas, conforme Quadro 1. 
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Quadro 1- Barreiras à adoção da Produção Mais Limpa 

 

        Fonte: CNTL (2003, p. 36). 

 

 Hinz, Valentina e Franco (2006) relatam alguns obstáculos que podem ser enfrentados 

com a aplicação da Produção Mais Limpa, como: barreiras organizacionais, sistêmica, 

culturais, técnicas e até mesmo, econômicas. 

Rossi e Barata (2009) agruparam as barreiras em cinco principais categorias de estudo: 

 Barreiras relacionadas com política: que envolve a carência de regulação 

ambiental, a falta de incentivo econômico e a inadequada auto-regulação 

industrial; 

 Barreiras relacionadas com o mercado: não existe a demanda por ecoeficiência, 

sofre pequena pressão e a conscientização pública; 
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 Barreiras financeiras e econômicas: têm um elevado custo de capital inicial, 

sofre dificuldade de acesso a financiamento, um fraco desempenho financeiro, 

possui ausência de avaliações em Produção Mais Limpa e oferta de 

financiamento; 

 Barreiras de informação e técnicas: limitam-se às capacitações e especializações, 

acesso a apoio técnico externo, informações em Produção Mais Limpa, 

infraestrutura adicional e o treinamento técnico no local de trabalho; 

 Barreiras gerenciais e organizacionais: requerem prioridade no aumento de 

produção, preocupação com a competitividade, resistência dos gestores, falta de 

consciência sobre benefícios e a capacidade gerencial inadequada. 

 Considerando que as três primeiras barreiras para Rossi e Barata (2009) são 

essencialmente as barreiras externas, as quais estão fora do controle da empresa e as duas 

últimas, de natureza internas e associadas às características de cada empresa. 

 

2.2.4 Etapas para implantação do programa Produção Mais Limpa 

 

De acordo com o SEBRAE (n.d.) e o CNTL/SENAI (n.d.) a metodologia de Produção 

Mais Limpa, envolve as seguintes etapas: 

ETAPA 1: Planejamento e Organização 

Passo 1: conseguir o comprometimento e o envolvimento da direção 

Passo 2: constituir a equipe do projeto, os chamados (ecotime) 

Passo 3: consolidar a abrangência da Produção Mais Limpa 

Passo 4: discernir as barreiras e as soluções 

 

ETAPA 2 : Pré-avaliação e Diagnóstico 

Passo 5: criar o fluxograma do processo 

Passo 6: avaliar as entradas e saídas 

Passo 7: selecionar o foco da avaliação da Produção Mais Limpa 

 

ETAPA 3: Avaliação de Produção Mais Limpa 

Passo 8: fazer um balanço material e de energia 

Passo 9: administrar uma avaliação de Produção Mais Limpa 

Passo 10: trazer opções de Produção Mais Limpa 

Passo 11: escolher as opções de Produção Mais Limpa 
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ETAPA 4: Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental 

Passo 12: avaliação preliminar 

Passo 13: avaliação técnica 

Passo 14: avaliação econômica 

Passo 15: avaliação ambiental 

Passo 16: escolher as opções a serem implementadas 

 

ETAPA 5: Implementação de Opções e Plano de Continuidade 

Passo 17: preparar o plano para implementar a Produção Mais Limpa 

Passo 18: inserir as implementações de Produção Mais Limpa 

Passo 19: monitorar e avaliar 

Passo 20: sustentar atividades de Produção Mais Limpa 

 

De acordo com SENAI-RS (2007), CNTL (2003) e Barbieri (2004), os resíduos 

constituem-se como foco a ser minimizado ou eliminado nas padarias. Com base na geração 

dos resíduos, é possível trazer mudanças em vários níveis de atuação visando as ações de 

Produção Mais Limpa, como mostra a Figura 2. 
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Figura 2: Fluxograma da geração de opções de Produção Mais Limpa 

             

                       Fonte: CNTL (2003, p. 27). 

 

De acordo com SENAI-RS (2007), CNTL (2003) e Barbieri (2004), as prioridades 

dadas são as que busquem eliminar ou minimizar (reduzir na fonte) os resíduos, efluentes e 

emissões ou por meio da reutilização (reciclagem interna e externa) dentro do processo que 

são realizados. As ordens de prioridades para privilegiar as ações de Produção Mais Limpa, 

são seguidas do Nível 1, após o Nível 2 e por fim, o Nível 3. 

O nível 1 tem prioridade máxima e sua principal meta é  encontrar medidas que evitem 

a geração dos resíduos na fonte, incluindo modificações no processo de produção ou no 

produto finalizado. 

O nível 2 envolve reutilizar internamente as emissões e os resíduos gerados. Já o nível 

3 se aplica quando não tem como ser aproveitado a emissão e os resíduos gerados. Nesse 

caso, deve se encontrar soluções externas para melhor aproveitamento. 

 

2.2.5 Produção Mais Limpa em micro, pequenas e médias empresas 

 

Desde a década de 1990, as pequenas e médias empresas já estavam recebendo 

atenção especial, e diversos pesquisadores desenvolveram estudos sobre o funcionamento das 

mesmas. Elas foram identificadas como mais centralizadas e com uma estrutura 
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organizacional simples. Tendo um nível de maturidade organizacional baixo, as pequenas e 

médias empresas não devem utilizar os mesmos princípios de administração usados pelas 

grandes empresas (Leone, 1999).  

As micro, pequenas e médias empresas podem ser definidas pelo número de ocupação 

de pessoas que ali trabalham. De acordo com o SEBRAE (2014), o número de pessoas que 

trabalham em uma empresa  são classificadas da seguinte forma: como microempresas, nas 

atividades de serviços e comércio ocupada com até 9 pessoas, e como pequena empresa as 

que tinham entre 10 e 49 pessoas; na atividade industrial, são microempresas aquelas com até 

19 pessoas, e pequenas empresas entre 20 e 99 pessoas, como mostra o Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Critério de classificação do porte das empresas por: pessoas ocupadas 

 

 Fonte: SEBRAE (2014).  

 

Figueiredo (2004) analisa que o setor das micro e pequenas empresas é considerado 

importante pela capacidade de geração de empregos, dos que representam uma base 

importante para melhorar a eficiência da cadeia produtiva. 

O perfil de comportamento da pequena e média empresa é coerente com o seguinte 

pensamento: quanto mais ampliada e forte está a produção, mais oportunidades de 

desenvolver a Produção Mais Limpa, da mesma forma como são facilmente absorvidas as 

ideias de necessidade de eficiência produtiva. As prioridades devem ser destacadas para o 

fortalecimento das pequenas e médias empresas e as condições de mercado devem ser 

adotadas antes do investimento em treinamento e conhecimento técnico em Produção Mais 

Limpa nas empresas (Rossi & Barata, 2009). 

Chiu, Huang, Lin, Tang, Chen e Su (1999) apontam na sua pesquisa, aplicada em 

pequenas e médias empresas de Taiwan, que deve se adotar o programa de Produção Mais 
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Limpa, mais a participação do governo e das indústrias. Como em muitos outros países, as 

pequenas e médias empresas de Taiwan são lentas para executarem a Produção Mais Limpa. 

Estas empresas de uma forma geral são menos apropriadas financeira e tecnicamente, e a 

aquisição de tecnologias mais avançadas ajudaria a melhorar o seu desempenho ambiental.  

A implementação da Produção Mais Limpa, nas pequenas e médias empresas, segundo 

Rossi e Barata (2009), requerem mudanças no comportamento do sistema produtivo por meio 

da combinação de uma postura pró-ativa dos donos daquelas, uma maior exigência dos 

próprios consumidores e uma política que valorize e fortaleça as pequenas e médias empresas. 

Em seu estudo, Figueiredo (2004) versa que um dos principais problemas nas micro e 

pequenas empresas é a falta de recurso financeiro, considerada, inclusive, como uma das 

barreiras mais importantes para o sucesso da implantação da Produção Mais Limpa e em geral 

não são grandes quantias. Uma parte significativa dessas barreiras está relacionada com o 

comportamento e educação das pessoas que estão envolvidas na organização. Dessa forma, 

divulgar o conceito de Produção Mais Limpa é uma importante ferramenta para sensibilizar as 

micro e pequenas empresas na implementação de tal produção. 

 

2.2.6 Produção Mais Limpa em panificadoras 

 

Para Fonseca, Pessoa e Martins (2014) é possível se aplicar Produção Mais Limpa em 

muitos setores econômicos, e a panificação é um deles, possibilitando às organizações 

analisar seu processo produtivo, com a visão de uma competitividade sustentável. 

Um diagnóstico ambiental feito em padarias da cidade de Mossoró-RN destacou que 

esse setor necessita de um maior rigor no cumprimento dos requisitos legais e na 

regularização de alguns aspectos como, o gerenciamento de resíduos, práticas de redução 

deles e a maximização do uso de recursos naturais e elementos finitos de gestão, pois assim, 

podem garantir um melhor desempenho ambiental (Jerônimo, Moura & Dantas, 2013). 

 Fonseca, Pessoa e Martins (2014) afirmam que o setor de panificação necessita 

incorporar práticas de gestão ambiental e de Produção Mais Limpa como forma de reduzir 

seus impactos e consolidar o crescimento do setor. 

A despeito das padarias serem um importante setor na economia do país, Fernandes e 

Freitas (2014) entendem que elas também têm demonstrado ser um causador de problemas 

ambientais. São questões relacionadas com a eficiência produtiva que levam a um consumo 

maior de matérias-primas e energia, consequentemente à geração de desperdício e resíduos 

que causam impactos ambientais negativos com custos para a empresa. 
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Fernandes e Freitas (2014) identificaram as oportunidades de melhorias que tem como 

propósito diminuir a geração de resíduos e do desperdício e aumentar a eficiência na forma de 

utilizar os recursos de produção pela empresa. São eles: mudança de ingredientes; 

reaproveitamento dos subprodutos; padronização do processo produtivo; redução das sobras e 

dos produtos defeituosos e redução do consumo de energia elétrica. 

Em relação ao nível ambiental, Fernandes e Freitas (2014) mostraram que os benefícios 

são percebidos por meio do melhor uso dos recursos, como, a redução de matérias-primas e 

energia e a diminuição da geração dos resíduos, que podem causar impacto negativo no meio 

ambiente. Foi apresentado um reforço teórico/prático nos estudos de análise de práticas 

empresariais sustentáveis, que inclui a Produção Mais Limpa no setor de panificação. 

Mostrando as oportunidades que a ferramenta possa propiciar a esse tipo de organização. 

 Fonseca, Pessoa e Martins (2014) avaliaram o estudo de Produção Mais Limpa por 

meio dos níveis de redução de resíduos. No nível I foi possível verificar que os desperdícios 

das duas panificadoras estudadas são quase inexistentes. Concluindo que elas estão usando 

sua capacidade produtiva ao máximo. No nível II busca-se o processo de reciclagem interna e 

no nível III conclui-se que as panificadoras não têm conhecimento claro quanto aos resíduos 

que são descartados no meio ambiente, elas acham que são apenas sujeiras deixadas no 

processo de fabricação. 

Albuquerque, Gomes, Cavalcanti, Lima, Silva, Corrêa, Lins e Deir (2009) encontraram 

pontos fracos no setor de panificação como: uso de fontes energéticas não renováveis, que não 

são limpas, economicamente inviáveis; pouco uso de tecnologias economicamente viáveis; 

uso em excesso de embalagem e perda de alimentos por estarem vencidos; não manter uma 

regularidade na manutenção preventiva dos equipamentos e existência de instalações elétricas 

inadequadas em alguns casos; uso de lâmpadas incandescentes; pouca consciência de 

economizar água e energia pelos empregados e alto consumo de energia decorrente de áreas 

que necessitam de iluminação artificial durante o dia. 

Pimenta e Gouvinhas (2007) identificaram as oportunidades de atuar na baixa eficiência 

da utilização de recursos naturais: 

 Água: mensurar a água e efetuar demarcações para as dosagens, pois havia perda 

significativa de produtividade, em virtude de falhas na dosagem de água; 

 Energia: buscou-se uma padronização do tempo de uso. O uso da energia era 

ineficiente, relativa à variação do tempo de uso das máquinas elétricas; 

 Materiais: foi sugerido usar 100% da farinha com pré-mistura, assim eliminava 

o uso de muitos ingredientes (farinha tradicional, sal, açúcar, manteiga e 
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melhorador). Diminuindo o uso de embalagens e perda de materiais, tendo 

consequentemente a redução de tempo de espera e produtividade;  

 Resíduos: foi proposto um plano de gerenciamento e um programa de 

segregação de resíduos recicláveis. 

Nesse sentido Albuquerque et al. (2009) destacam que no setor de panificação, a 

geração de resíduos e a utilização de energia não-renovável são os maiores desafios para 

gestão do meio ambiente. A solução ou minimização dos problemas ambientais exige uma 

nova atitude dos empresários, devendo considerar, portanto, o meio ambiente em suas 

decisões e adotar meios de ajudar o planeta. 

Correa (2009) relatou que o setor de panificação é um mercado de concorrência plana e 

que não considera um dos principais inimigos do meio ambiente. Mesmo assim, por meio da 

implantação de métodos de Produção Mais Limpa de baixo custo em uma pequena 

panificadora, busca-se um aumento na produtividade para melhor utilização dos bens 

materiais e naturais, reduzindo a ocorrência de resíduos que apresente melhoria na qualidade 

ambiental de, bem como na vida dos trabalhadores da empresa. 

A principal ideia do projeto de Correa (2009) é enfatizar os ganhos econômicos das 

mudanças a longo prazo, ou seja, a partir da estrutura da Produção Mais Limpa minimizar 

matéria-prima, embalagens, luz e água fazendo com que a empresa busque por um processo 

produtivo eficiente dentro do ciclo fechado da produção, aumentando a competitividade e 

facilitando a implementação dos projetos ambientais em microempresas de estrutura familiar. 

Pimenta e Gouvinhas (2007) evidenciaram que a implementação do programa de 

Produção Mais Limpa trouxe oportunidades de melhorias econômicas, sociais e ambientais o 

que traz às panificadoras uma cultura ambiental, com a adoção de condutas cada vez mais 

racional. 

O gerenciamento de resíduos sólidos para Pimenta e Júnior (2006) é considerado um 

dos principais assuntos da questão ambiental. A indústria de panificação apresenta como 

aspecto ambiental crítico, a geração de resíduos sólidos, os quais necessitam de um bom 

gerenciamento para não ocasionar impactos significativos ao meio ambiente. O estudo trouxe 

um modelo de gerenciamento de resíduos sólidos para uma panificadora em Natal – RN. O 

plano de gerenciamento desenvolvido foi descrito assim: acondicionamento; coleta de 

transporte interno; armazenamento; reutilização; reciclagem; coleta de transporte externo; 

tratamento e disposição final. 
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2.3 NEGÓCIOS FAMILIARES 

 

Os negócios familiares sempre influenciam as carreiras da próxima geração tanto na 

adolescência quanto na idade adulta. Alguns membros das famílias que têm negócios acabam 

alterando suas carreiras na idade adulta para atender às necessidades dos negócios da família. 

Portanto é importante para o desenvolvimento da carreira, a escolha de sucessão pode ocorrer 

em qualquer fase da vida. O envolvimento dos membros da família nas empresas familiares 

não apenas afeta, como também em alguns casos, altera a carreira da próxima geração, 

colocando muitas vezes seus próprios interesses de lado, para satisfazer os negócios da 

família. Mesmo quando alguns abandonam o negócio da família, eles sempre permanecem 

vínculos de alguma forma para ajudá-la (Murphy & Lambrechts, 2015). 

Para Chua, Chrisman, Steier e Rau (2012) a capacidade da família denominada 

“controladora” de executar a habitual suposição é que irá prosseguir rapidamente se a empresa 

estiver na estratégia certa. Dessa forma, a diferença entre as empresas familiares 

potencialmente grandes ou até maiores do que as empresas não familiares, faz diferença. O 

estudo comparativo entre empresas familiares e não familiares resultam na análise de que 

aquelas são entidades homogêneas. 

Favoreto (2014) observa que o ingresso de membros familiares nas equipes de direção 

de uma empresa é fator determinante. Sem eles as empresas não conseguem manter-se no seu 

porte. Os membros são, em certa medida, uma extensão do fundador da empresa. Permitindo 

assim, que eles tenham uma representatividade e mantenham o controle sobre os negócios. 

Por outro lado, da estrutura familiar decorrem limitações como a dificuldade de se manter, ou 

aumentar o nível de renda deles à medida que aumenta a participação daquela nas empresas. 

Uma compreensão mais profunda de Murphy e Lambrechts (2015) é que no equilíbrio 

dos membros da família à próxima geração pode ser crucial para o envolvimento no negócio. 

Isto porque as próximas gerações se encontram em uma situação de duplo vínculo, uma vez 

que lutam para tomar decisões de carreira, como também os potenciais sucessores. 

Neto e Moreira (2001) afirmam que a sucessão na empresa familiar é uma das tarefas 

mais difíceis do ciclo de desenvolvimento desse tipo de relação. Pois, existem muitos agentes 

envolvidos: clientes, família, fornecedores, empregados, sucessores e fundadores para 

interferir nos processos. Gerando assim, dificuldades para a sucessão das empresas como: a 

falta de planejamento, a incompatibilidade de visão estratégica dos sucessores e dos 

fundadores e a centralização de poder pelo fundador.  
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Neto e Moreira (2001) determinam algumas medidas para superar as dificuldades, por 

exemplo, no processo de sucessão, são elas: elaboração de um plano para o desenvolvimento 

dos sucessores, conscientização dos fundadores sobre problemas desse tipo de empresa, 

desenvolvimento formal de um plano sucessório, acordo societário para a redução de conflitos 

e elaboração de maneiras participativa de um plano estratégico para a empresa. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Neste capítulo será detalhado os modos acadêmicos de realização deste estudo.  É 

mencionado também o delineamento da pesquisa e toda a caracterização da coleta e análise 

dos dados.  

 

3.1 Delineamento da Pesquisa 

Após descrito o problema de pesquisa e o objetivo geral, optou-se por uma pesquisa 

qualitativa, pois de acordo com Creswell (2014) os objetivos, as perguntas e os métodos de 

pesquisa estão todos arrolados, assim a pesquisa tem uma única coesão. Nessa inter-relação a 

revisão de literatura pode servir tanto para a resposta do problema, quanto para definir de fato 

o problema que será pesquisado. 

A pesquisa qualitativa abrange várias formas de pesquisa ajudando a compreender e 

explicar os fenômenos sociais em relação ao ambiente natural que está inserido (Godoi, 

Bandeira & Silva, 2010). 

Martins e Theóphilo (2009) consideram a pesquisa qualitativa também como 

naturalística, pois para estudar um fenômeno relativo às ciências humanas e sociais é 

preciso que o pesquisador entre em contato direto e demorado com o ambiente no qual o 

fenômeno se localiza. 

A pesquisa de dados qualitativos para Martins e Theóphilo (2009) é constituída dos 

seguintes conceitos: 

 Detalhar as descrições dos fenômenos, comportamentos; 

 Citações diretas de autores sobre suas experiências; 

 Trechos de documentos, correspondências e registros;  

 Transcrições ou gravações de entrevistas e discursos; 

 Dados com riqueza de detalhes e com profundidade; 
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 Interações entre indivíduos, grupo e organizações. 

De acordo com Vergara (2013), o estudo de caso é circunscrito a uma ou poucas 

unidades. Tem caráter profundo e detalhado, podendo ou não ser realizado no campo. A 

pesquisa realizada, segundo Creswell (2014), foi um estudo de caso para demarcar um caso 

contemporâneo da vida real. Descrito no próximo tópico. 

 

3.2 Estudo de caso 

 

Eisenhardt (1989) conceitua o estudo de caso como uma estratégia de pesquisa que 

centraliza a compreensão da ação presente dentro de uma única configuração. Segundo Yin 

(2005) para se começar a fazer um estudo de caso é necessário desenvolver uma revisão 

bibliográfica detalhada e dar atenção às questões e objetivos da pesquisa. Esse tipo de 

pesquisa é muito usado em situações que contribuem com o conhecimento dos fenômenos 

individuais, grupais, organizacionais, sociais, políticos e relacionados. Dentro da 

administração é considerado um método de estudo comum. A ideia do estudo de caso é 

responder as questões que são colocadas e explicar todos os passos necessários para se obter 

todas as fases do projeto, coleta de dados, a análise dos resultados e os relatos.  

As técnicas de estudo de caso não são bem definidas, assim é preciso que seja feita 

uma análise geral, delimitando o que é mais importante para ser analisado. Partindo desse 

pressuposto, se realizará a análise geral do estudo que pode ser individual ou múltiplo, 

podendo ser analisado seguindo diversas técnicas, como: combinação de padrão, construção 

da explanação, análise de séries temporais, modelos lógicos e sínteses de casos cruzados (Yin, 

2005; Eisenhardt, 1989).  

Neste estudo foi utilizado o estudo de casos múltiplos com a descrição dos casos 

qualitativos, examinando, a partir da síntese de casos cruzados, quais das ações sugeridas no 

projeto Ecopão foram implementadas pelas padarias.  

Para Eisenhardt (1989), o estudo de caso pode ser utilizado para realizar vários 

objetivos: fornecer uma descrição, teoria de teste ou gerar teoria. Nesse estudo foi fornecida 

uma descrição, relatando o que foi aproveitado nas panificadoras pela Produção Mais Limpa 

por meio das ações do projeto Ecopão do SEBRAE- PE. 

A grande utilização desses métodos nas organizações segundo Godoi, Bandeira e 

Silva, (2010) é a pertinência e relevância dessa modalidade em estudo. 

Segundo Yin (2005) quando se realiza um estudo de caso, é preciso estar atento a seis 

fontes de evidências descritas conforme segue:  
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1. Documentos: neste estudo foi realizada uma avaliação dos documentos do 

projeto Ecopão; 

2. Registros em arquivo: análise dos registros das padarias sobre as mudanças 

acontecidas depois do projeto Ecopão; 

3. Entrevistas: a partir da adoção de um roteiro de pesquisa semiestruturado, as 

perguntas foram direcionadas aos dirigentes das panificadoras e ao analista de 

sustentabilidade do SEBRAE-PE, responsáveis pela criação e implantação do 

projeto Ecopão;  

4. Observação direta: foram observadas se as ações do relatório Ecopão foram 

implantadas, com a visita realizada a cada uma das padarias;  

5. Observação participante: de forma preceptiva durante as entrevistas foram 

observados os comportamentos e as razões interpessoais, participando 

informalmente e visualizando o que foi ou não implantado do projeto; 

6. Artefatos físicos: foi feito uma análise dos layouts da produção, dos 

equipamentos que foram trocados, e do tipo de manutenção realizada de acordo 

com as necessidades de cada padaria. 

Para Yin (2005) é preciso pensar: quais questões estudar, quais dados são relevantes, 

quais dados coletar e como analisar os resultados. Para essas respostas é necessário 

desenvolver uma boa base teórica.  

Os casos múltiplos são considerados para Yin (2005) como variantes da mesma 

estrutura metodológica do estudo de caso único, é preciso derivar seu entendimento para 

replicações teóricas e literais. Godoi et al. (2010) conceitua o estudo de casos múltiplos como 

unidades de análise. 

Eisenhardt (1989) descreve que o pesquisador pode planejar com antecedência o 

número de casos que será pesquisado. Embora não exista um número ideal de casos a serem 

pesquisados, um número de 4 a 10 casos funciona bem. Menos de quatro casos, geralmente 

fica difícil se gerar teoria com complexidade. Com mais de dez casos, ele rapidamente se 

torna difícil de lidar com a complexidade e com o volume de dados.  

Este estudo se sustentou na abordagem de um estudo de casos múltiplos. A opção dos 

estudos de casos múltiplos tendeu a viabilização para a comparação dos resultados de seis das 

dez padarias de Recife – PE, que implantaram o projeto Ecopão do SEBRAE-PE. 
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3.3 Definição do universo e da amostra da pesquisa 

Martins e Theóphilo (2009) conceituam a população como o conjunto de indivíduos 

ou objetos que proporcionam em comum determinadas características definidas para o estudo 

e que a amostra é um subconjunto da população. 

Vergara (2013) descreve que a população amostral ou amostra é uma parte do 

universo da população escolhida por algum critério de representatividade. 

Foi escolhido como base de pesquisa o projeto Ecopão do SEBRAE-PE. Esse projeto 

foi desenvolvido com o intuito de aplicar ações de Produção Mais Limpa às padarias de 

Recife. Conforme mencionado anteriormente, essa pesquisa foi direcionada à seis padarias da 

cidade de Recife que implantaram todas as etapas do projeto Ecopão. 

A pesquisa não foi probabilística de acordo com Vergara (2013) e por tipicidade, pois 

é constituída pela seleção de elementos que o pesquisador considere representativos da 

população-alvo, o que demanda profundo conhecimento dessa população. 

 

3.4 Procedimentos de coleta dos dados 

 

A princípio foi pensando em pesquisar as dez padarias que implantaram todas as 

etapas do projeto Ecopão, porém a pesquisa foi realizada em seis padarias. Durante a 

marcação das entrevistas, não foi possível realizar o trabalho com quatro das dez padarias. 

Uma delas o proprietário está afastado por questões de saúde e a pessoa que se encontrava 

responsável pela padaria, não tinha conhecimento sobre o projeto Ecopão. A outra padaria foi 

vendida depois que o projeto foi aplicado e o atual proprietário não participou da implantação. 

Em uma outra, não foi possível fazer contato com o proprietário da padaria. Por fim, a última 

padaria que não foi pesquisada, só o gerente está cuidando da padaria e ele não fez parte da 

implantação do projeto Ecopão.  

De acordo com Yin (2001) as habilidades exigidas para coletar dados de um estudo de 

caso devem ser bem detalhadas.  As listas de habilidades são:  

 Fazer boas perguntas e interpretar as respostas; 

 Ser bom ouvinte e relatar o que foi escutado; 

 Ser capaz de ser flexível e adaptável as situações a serem vistas como 

oportunidades; 

 Ter noção do que está estudando; 
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 Ser imparcial em relação às noções preconcebidas. 

A entrevista é uma prática de pesquisa que mostra encontros interacionais. Essa 

dinâmica determina o conhecimento gerado, é um dos métodos mais utilizados quando se 

trata de coletar informações no campo. Para que uma entrevista seja proveitosa é necessário: 

um escutar e o outro falar é o entrevistador que impõe a fala do entrevistado sem contradizê-

lo, conduzindo sempre a conversa. As entrevistas podem ser livres, com roteiro, padronizada 

ou aberta (Godoi et al., 2010; Vergara, 2012).  

Segundo Queiroz (1983) as entrevistas podem ser realizadas seguindo três formas: 1) 

perguntas rigorosas do pesquisador; 2) o pesquisador entrevista com roteiro ou semi-

orientando os entrevistados antes de conduzir o assunto escolhido; 3) entrevista corriqueira. 

As três formas de entrevistas têm a mesma finalidade. Dessa forma, quando a pesquisa é bem 

feita, trará reflexões críticas para se expandir o conhecimento. 

A principal forma de se entender as informações obtidas pelos entrevistados é 

permitindo que seja realizada uma avaliação, dando uma compreensão e sentido às 

entrevistas, transformando tudo isso em um texto coerente no projeto de pesquisa (Queiroz, 

1983). 

Para coletar os dados das entrevistas nas padarias e com o idealizador do projeto 

Ecopão foi utilizado um gravador. Gravar as entrevistas é uma das melhores formas de 

guardar as informações intactas da entrevista por longo tempo. Deixando de lado o uso do  

papel e da caneta no momento da entrevista; após finalizadas as entrevistas foram todas 

transcritas (Queiroz, 1983). 

Queiroz (1983) relatou sobre as técnicas de registro como a relação entre pesquisador 

e o informante, principalmente os relatos orais. Por isso a importância do pesquisador ter 

sempre um conhecimento prévio da pesquisa a ser realizada, para que o trabalho seja 

desenvolvido com melhor eficiência.  

A observação direta também fez parte da pesquisa, cada ação pesquisada foi 

perguntada aos entrevistados e observada no momento das implantações. Vergara (2012) diz 

que é necessário que se tenha um bom embasamento teórico do pesquisador, um bom 

planejamento e muitas anotações durante o processo de pesquisa.  

Foi realizada nesta pesquisa uma entrevista seguindo um roteiro semiestruturado com 

os proprietários das seis padarias da cidade de Recife que implantaram o projeto Ecopão. A 

estrutura utilizada para a coleta dos dados da pesquisa com as padarias segue resumida na 

tabela 1.  O roteiro da entrevista está disponível no Apêndice 1 (1º e 2º etapa). Também foi 

entrevistado o analista de sustentabilidade do SEBRAE-PE que idealizou o projeto Ecopão. O 
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roteiro da entrevista está disponível no Apêndice 2. Essas entrevistas foram gravadas e 

transcritas usando o método de Queiroz (1983). 

Tabela 1- Estrutura utilizada para coleta dos dados da pesquisa 

Padaria Cargo do 

Entrevistado 

Sigla usada da 

padaria 

Sigla usada para os 

entrevistados 

Data da 

entrevista 

Padaria 1 Proprietário P1 EP1 15/09/2015 

Padaria 2 Proprietário P2 EP2 26/11/2015 

Padaria 3 Proprietário P3 EP3 09/12/2015 

Padaria 4 Proprietário P4 EP4 09/12/2015 

Padaria 5 Proprietário P5 EP5 10/12/2015 

Padaria 6 Proprietário P6 EP6 11/12/2015 

Fonte: Tabela 1 – Elaborado pela autora 

 

As ações que estão no Anexo 1 foram sugeridas no relatório do Projeto Ecopão, para 

melhoria das padarias pesquisadas. Todas estas ações foram informadas pelas entrevistas 

realizadas junto às padarias. Porém, foi dado ênfase às ações que estão relacionadas aos 

indicadores de Produção Mais Limpa, entre eles: uso de matéria-prima, uso de água, uso de 

energia e a geração de resíduos. No formato de entrevistas, os proprietários foram 

questionados sobre essas ações. Tal procedimento exigiu o termo de consentimento vide 

Anexo 2 para cada padaria e para o pesquisador.  

 

3.5 Procedimentos de análise de dados 

 

O processo de análise de dados é muito mais que entendimento de textos e imagens. 

Uma vez que envolve a organização dos dados, a realização de uma leitura preliminar das 

informações coletadas, a codificação e organização dos temas, a representação dos dados e, 

por fim, a formulação de uma interpretação da pesquisa realizada.  Faz-se necessário que uma 

pesquisa não constitua algo preliminar e distinto daquilo a que se aplica, podendo ser 

compreendido quando a continuação da discussão do problema for relatada no texto (Queiroz, 

1983; Creswell, 2014).  

A triangulação tem como propósito determinar exatamente a posição de um objeto, a 

partir de vários pontos de referência. Em relação às ciências sociais, a triangulação pode ser 

definida como uma estratégia de pesquisa baseada na utilização de vários métodos, para 

investigar um mesmo fenômeno (Vergara, 2012). 

Martins e Theóphilo (2009) descrevem que o processo de triangulação garante que as 

descobertas de um estudo de caso sejam convincentes e apuradas, devido à convergência de 
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várias fontes distintas, dando confiabilidade ao estudo e possibilitando um estilo 

corroborativo de pesquisa.  

Yin (2001) relata que a triangulação é um fundamento lógico para se utilizar várias 

fontes de evidências. Durante a realização dos estudos de caso, recomenda-se para a coleta de 

dados, a oportunidade de utilizar variadas fontes para a obtenção de evidências. A figura 3 

resume as fontes de evidencias utilizadas neste estudo.  

 

Figura 3: Triangulação dos dados 

 

   

 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

A análise dos dados foi realizada a partir de uma comparação das ações de cada 

padaria estudada, utilizando o método de síntese de casos cruzados (Yin, 2001; Yin, 2010; 

Creswell, 2014; Vergara, 2012). Para analisar os casos múltiplos, os estudos realizados nas 

padarias foram conduzidos com pesquisa independente e cada padaria estudada teve seu 

proprietário relatando as ações do projeto Ecopão. Na condução desse método a interpretação 

argumentativa tem uma grande importância. 

A Figura 4 descreve os passos que foram seguidos para análise dos dados, 

considerando o método do Creswell (2010): 

              

Triangulação dos dados 

 

Referencial teórico 

Entrevistas semiestruturadas  

(com proprietários das padarias e o 

idealizador do projeto Ecopão) 

Observação direta 

(observação da pesquisadora em 

cada padaria estudada) 

Documental 

(Relatório do Projeto Ecopão) 
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Figura 4: Análise dos dados na pesquisa qualitativa. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fonte: Creswell (2010, p. 218). 

 

Passo 1: os dados foram analisados e preparados para consolidação. As entrevistas 

foram transcritas. 

Passo 2: todos os dados foram lidos. Foi obtido uma ideia geral das informações 

adquiridas e o significado geral. 

Passo 3: os materiais foram codificados, organizados em blocos, e atribuído 

significados às informações. 

Passo 4: no processo de organização da codificação foi gerado descrições por  

oportunidades e benefícios, separados por números, e cada ação realizada pela padaria foi 

marcada com um (x). 

Passo 5: a pesquisa foi representada por informações descritivas sobre cada padaria 

pesquisada, conforme mostra os casos do capítulo 5. 

Passo 6: foram interpretados os significados dos dados, comparando-os aos resultados 

das ações de cada padaria com as informações coletadas da teoria estudada. 

A principal ideia da relação de comparação dos dados das padarias é mostrar a relação 

entre a Produção Mais Limpa e as ações do projeto Ecopão implantada em cada padaria.

Interpretação do significado de 

temas/descrições 

Inter-relacionamento dos temas/descrição 

(p.ex., teoria fundamentada, estudo de caso) 

Temas Descrição 

Codificação dos dados (à mão 

ou no computador) 

Leitura completa dos dados 

Organização e preparação dos 

dados para análise 

Dados brutos (transcrições, 

anotações de campo, imagens, etc.) 

Validação da 

precisão da 

informação 
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4. SETOR DE PANIFICAÇÃO 

 Como já exposto, a panificação está inserida nos seis maiores setores da indústria no 

Brasil e dentro da representação de indústrias de produtos alimentares representa 36%. Nessa 

segmentação, 96,3% das padarias brasileiras são consideradas micro e pequenas empresas e 

são responsáveis pelo atendimento médio de 41,5 milhões de clientes por dia. O setor gera 

cerca de 850 mil empregos diretos e 1,85 milhão de forma indireta (ABIP, 2011; ABIP, 2012; 

ABIP, 2015). 

4.1 Panificação brasileira 

 No Brasil existem cerca de 63,2 mil panificadoras e geridas 127 mil empresários 

conduzem esse setor o qual é liderado pelo estado de São Paulo um total de com 12.764. Mas 

para este estudo, o estado brasileiro pesquisado foi Pernambuco que ocupa o décimo segundo 

lugar no ranking do Brasil, com um total de 1.633 padarias (ABIP, 2011; ABIP, 2012; ABIP, 

2015). 

 De Acordo com a ABIP (2015) o índice de crescimento das padarias e confeitarias no 

Brasil em 2014 foi de 8,02% tendo um faturamento de R$ 82,5 bilhões, conforme ilustra o 

Gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Índice de faturamento e crescimento das padarias. 

 

  Fonte: ABIP (2014) 

 

Segundo a ABIP (2015) os maiores custos das padarias brasileiras são:  

http://leitura.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/1.png
http://leitura.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/1.png
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 Gastos com pessoal: 42% 

 Energia: 11% 

 Impostos: 15% 

 Embalagens: 7% 

 Outros: 25% 

Entre o ano de 2010 e 2014, não apenas o faturamento cresceu em 46,5%, como também 

os custos aumentaram em 48,5%. Já os gastos com pessoal também sofreram aumento em 

50,2%, as despesas com energia aumentaram em 18,5% e as embalagens, em 16,3%. De 2012 

a 2014, o custo total aumentou 19,5% no setor (ABIP, 2015). 

Ainda segundo a ABIP (2015), as empresas brasileiras do setor podem ser classificadas 

por número de funcionários, conforme mostra o Gráfico 2. 

 Até 7 funcionários: 8% 

 De 8 a 12 funcionários: 21,6% 

 De 13 a 16 funcionários: 28,6% 

 De 17 a 23 funcionários: 24,6% 

 De 24 a 34 funcionários: 11,6% 

 Acima de 35 funcionários: 4,6%  

          Gráfico 2: Classificação das empresas por número de funcionários 

                           

                                 Fonte: ABIP (2015) 

 

As padarias pesquisadas são consideradas artesanais, pois a produção dos panificados é 

realizada no próprio local, e os panificados são considerados como produtos principais do 

estabelecimento. Os pães são os principais produtos das padarias pesquisadas. A venda é feita 

http://leitura.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/5.jpg
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diretamente ao consumidor e também a outros estabelecimentos. Esse tipo de padaria 

representa cerca de 80% do mercado de produtos panificados do Brasil. O Gráfico 3 

representa o comportamento do consumidor brasileiro que prefere as padarias artesanais na 

compra do pão ao invés de outros estabelecimentos (ABIP, 2011).  

 

       Gráfico 3: Comportamento do consumidor brasileiro que prefere o pão da padaria artesanal. 

 

       Fonte: Encarte técnico painel do mercado de panificação e confeitaria ABIP (2011). 

 

4.2 Meio ambiente e o setor de panificação 

 

O SENAI (2007) relata que o setor de panificação se caracteriza como um gerador de 

resíduos sólidos não perigosos, e a maior parte destes resíduos são não inertes. Como são 

considerados pequenos empreendimentos, a coleta dos resíduos é feita, na grande maioria das 

vezes, pela municipalidade. Quanto à geração de efluentes líquidos, assemelham-se a muitos 

dos efluentes domésticos, sendo composta com relativa carga orgânica, aparência de óleos e 

graxas e falta de compostos tóxicos metálicos. Por este fato, o tratamento de efluentes desta 

atividade é de modo relativamente simples e o destino é a rede de coleta de esgotos da cidade. 

Em relação às emissões atmosféricas, compõem-se principalmente em vapor d´água, 

derivados do processo de cozimento de pães e em alguns casos da emissão derivada do uso de 

lenha, quando utilizada como combustível dos fornos. O tipo de energia usada nos fornos está 

ajustado muitas vezes à data de funcionamento e localização da padaria.  

As padarias mais antigas e localizadas em bairros, em sua grande maioria, usam lenha 

como combustível; ao passo que as padarias mais modernas ou localizadas em áreas centrais 

empregam o uso de fornos a gás ou elétricos, devido ao pouco espaço disponibilizado para 

armazenagem das lenhas e pelo pequeno tamanho dos fornos (SENAI, 2007). 
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SENAI (2007) descreve a Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, que 

dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, e coloca 

em questão em relação ao manejo de resíduos que: 

1. O estabelecimento deve preparar recipientes identificados e alinhados, de fácil 

higienização e transporte, em número e capacidade aceitáveis para conter os resíduos. 

2. Os coletores empregados para deposição dos resíduos das áreas onde se preparam e 

guardam os alimentos devem ser concedidos de tampas que possam ser acionadas sem 

contato manual. 

3. Os resíduos devem ser frequentemente recolhidos e estocados em local fechado e 

isolado da área de preparação e armazenamento dos alimentos, para evitar focos de 

contaminação e atração de vetores e pragas urbanas. 

O SENAI (2007) expõe em relação à resolução Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) nº 01 de 23 de janeiro de 1986, que não inclui as padarias e confeitarias na 

listagem de atividades que dependem da elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

nem do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para a obtenção da licença ambiental, 

caracterizando então esta atividade como de impacto local, o que permite que os municípios 

executem os processos de licenciamento. 

Para o SENAI (2007) este setor não é altamente poluidor dispensando assim os 

controles ambientais necessários à uma atividade produtiva, reduzindo a possibilidade de 

melhorias no processo pela inserção da Produção Mais Limpa. 

De acordo com a Redução de custos (2011) e o SEBRAE (2013), alguns métodos que 

podem ser implantados em padarias para ajudar o meio ambiente são: ser coletora de pilhas e 

baterias; coletar óleo usado de cozinha; utilizar fornos elétricos e a gás; praticar energias 

energéticas; praticar gestão de resíduos sólidos; uso de sacolas retornáveis; utilizar poços 

artesianos; prática de coleta seletiva interna e externa; evitar desperdício de ingredientes e 

produtos e qualificar a mão-de-obra. 

 

4.3 O projeto Ecopão 

 

Para atender às necessidades das panificadoras de Pernambuco de torna-se 

sustentáveis, foi desenvolvido pelo SEBRAE-PE um projeto denominado Ecopão, o qual foi 

baseado na metodologia de Produção Mais Limpa. Inicialmente o projeto foi aplicado a um 

grupo de padarias situadas em bairros da cidade de Recife, padarias estas que fizeram parte da 

amostragem adotada nesta pesquisa (Ecopão, 2009). 
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 O Ecopão foi criado com o objetivo de fornecer subsídios para tornar as panificadoras 

de Pernambuco mais ecoeficientes a partir da implantação de oportunidades que visam à 

racionalização do processo produtivo, à redução dos desperdícios e ao aumento da 

produtividade (Ecopão, 2009). 

De acordo com o Ecopão (2009) a intenção do projeto era de aferir se existia 

desperdício de água, matéria-prima e energia que acarretasse em perda de dinheiro. 

Segundo o Ecopão (2009), o projeto tem a metodologia de fundamentar-se no 

comprometimento dos dirigentes e na mobilização dos colaboradores de cada padaria 

participante, por meio de oficinas e intervenções. As oficinas eram de curta duração e as 

intervenções práticas eram para o processo produtivo, com o foco em identificar os problemas 

e as oportunidades para redução de desperdícios e a minimização do impacto ambiental.  

O projeto Ecopão foi dividido em sete etapas que serão descritas abaixo: 

Etapa 1: sensibilização e adesão 

Reunião com o grupo de panificadores a fim de apresentar o projeto e seus objetivos. As 

padarias interessadas aderiram e se comprometeram com os propósitos do projeto. 

Etapa 2: oficina I - sensibilização  

Sensibilização dos dirigentes das padarias para os conceitos e práticas a que o projeto se 

refere, no intuito de organizar os colaboradores para implementação das etapas.  

Neste momento, foram introduzidos conceitos de gestão ambiental e de Produção Mais Limpa 

no contexto do setor de panificação, dando ênfase ao envolvimento eficaz de todos os 

envolvidos no processo para um melhor desempenho do trabalho. 

Etapa 3: diagnóstico 

Realização de visitas técnicas em todas as padarias participantes do projeto para sensibilizar 

os funcionários e realizar levantamento de dados, tais como: identificação dos processos, 

diagrama de fluxo, identificação de entradas e saídas, principais matérias-primas e insumos, 

levantamento fotográfico, entrevistas com funcionários e dirigentes.  

O produto gerado nesta etapa foi um relatório, para cada padaria participante contendo o 

diagnóstico geral e recomendações de oportunidades ecoeficientes. 

Etapa 4: oficina II – oportunidades 

Realização da entrega dos relatórios do projeto para cada dirigente e realizada discussões em 

conjunto (todas as padarias participantes) das informações e oportunidades obtidas nos 

relatórios.  
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O objetivo desta etapa foi preparar os colaboradores para a implantação das oportunidades e 

benefícios e orientar sobre como registrar tais ações para aferição posterior e como implantar 

um plano de melhoria contínua. 

Etapa 5: Implementação 

Período para cada padaria implementar as oportunidades e benefícios descritos e selecionados 

nos relatórios. As 68 ações descritas de melhoria foram aplicadas em todas as padarias, 

respeitando as necessidades e possibilidades.  

Etapa 6: Aferição de resultados 

Verificação in loco das mudanças ocorridas em função do projeto Ecopão. 

O produto desta etapa foi um relatório consolidado registrando todas as conquistas no grupo 

de empresas pesquisadas. As consultoras avaliaram o que as padarias conseguiram implantar. 

Etapa 7: Consultorias 

Com o processo ambiental das panificadoras de Pernambuco iniciado com o projeto Ecopão, 

cabe agora a cada empresário dar continuidade ao processo de melhoria, tendo a 

responsabilidade de medir continuamente uma vez que foram concluídas todas as etapas do 

projeto. O SEBRAE-PE promove esses atos com parcerias de consultorias específicas de 

acordo com o interesse de cada empresário. Cada empresário interessado em dar continuidade 

às implantações do projeto pôde contratar uma consultoria associada ao SEBRAE-PE. 

Com a aplicação das ações abordadas na etapa 6 do projeto Ecopão, as padarias teriam 

os seguintes benefícios de acordo com o Ecopão (2009): 

 Melhoria das condições de saúde e de segurança do trabalhador.  

 Ampliação da perspectiva de mercado interno.  

 Melhoria no relacionamento com os órgãos ambientais, com a mídia e com a comunidade.  

 Redução de custos de produção e aumento de eficiência e competitividade.  

 Melhoria da imagem da empresa junto a consumidores, fornecedores e poder público.  

 Acesso facilitado à linhas de financiamento.  

 Melhoria da cidadania e desenvolvimento sustentável. 

 Melhoria na qualidade de vida e melhoria da conscientização ambiental. 

 Melhoria da qualidade ambiental local e global. 

 Economia de consumo de água e energia. 

 Redução do uso de matérias-primas tóxicas. 

 Redução da geração de resíduos. 
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 Redução ou eliminação de resíduos, com consequente redução dos gastos relativos ao 

gerenciamento dos mesmos. 

 Melhoria da motivação dos funcionários. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A abordagem desse capítulo é apresentar os dados de cada padaria, por meio das 

entrevistas realizadas, da observação direta da pesquisadora em cada padaria e por fim, a 

partir dos dados do relatório do Projeto Ecopão. 

 Seguindo assim a metodologia da triangulação. As empresas que são descritas nos 

estudos de casos, são padarias de Recife consideradas como pequenas empresas de acordo 

com o Quadro 2 do SEBRAE (2014). Conforme afirmam Rossi e Barata (2009), todas as 

pequenas e médias empresas que implantam ações de Produção Mais Limpa. É necessário 

inserir mudanças em todo o sistema produtivo, e isso deve ser realizado por meio dos donos 

das empresas. 

Por questões de confidencialidade, as padarias pesquisadas não tiveram seus nomes 

divulgados, foram apenas identificadas por uma sequência numérica, conforme descrito na 

Tabela 1, disponível na metodologia da pesquisa.  

As respostas basearam-se no roteiro de entrevistas semiestruturado, disponível no 

Apêndice 1 (1º e 2º etapa), composto por uma primeira parte com perguntas que caracterizam 

as padarias e uma segunda parte com perguntas relacionadas com o projeto Ecopão. De 

acordo com as entrevistas realizadas, as padarias tiveram algumas respostas em comum, 

conforme será descrito a seguir: 

As seis padarias pesquisadas mencionaram em entrevista que conheceram o projeto 

Ecopão por meio do sindicato de panificação, que organizou um fórum de sustentabilidade. 

Nesse fórum foi nomeada uma comissão, que junto com o analista de sustentabilidade do 

SEBRAE - PE analisaram as possibilidades para identificar experiências em padarias que 

envolviam a Produção Mais Limpa. Este analista de sustentabilidade do SEBRAE – PE se 

aprofundou no assunto contando com o apoio de mais duas consultoras, e assim criaram o 

projeto Ecopão adaptado à realidade das padarias de Recife. 

Outro ponto abordado em comum nas entrevistas com as padarias, é que o custo 

financeiro aplicado para realização do projeto Ecopão foi irrisório, uma vez que as padarias 

contaram com o apoio do SEBRAE- PE.  
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Das seis padarias pesquisadas, somente duas delas não usam forno a lenha. Diante 

disso, o projeto Ecopão estimulou o uso de um filtro que capta toda a fuligem dos fornos. 

Como recomenda o SENAI –RS (2007), CNTL (2003) e Barbieri (2004) no nível 2 das 

ordens de prioridades para privilegiar as ações de Produção Mais Limpa, reutilizando 

internamente as emissões e os resíduos gerados. As padarias também passaram a utilizar 

briquetes e carvão de eucalipto para diminuir o impacto ambiental, conseguindo diminuir a 

emissão de poluentes na atmosfera. Dos procedimentos destacados por Dias (2008) fazem 

parte a eliminação das emissões tóxicas, conforme foi apresentado no referencial teórico. 

Outra “semelhança” entre as questões abordadas nas entrevistas foi a indicação deste 

projeto para padarias que não tem trabalho ambiental. Houve um consenso entre os 

entrevistados, no sentido de indicar este projeto a outras padarias. O EP1 relatou: “Eu 

indicaria esse projeto com certeza absoluta para qualquer outra padaria”.  

 

5.1 CASO padaria 1 (P1) 

 

A padaria 1, representada pela sigla P1, existe desde 1986. É uma empresa do tipo 

familiar, de pequeno porte, considerada como comércio e indústria, situada em um bairro 

tradicional do Recife, caracterizada por uso residencial e comercial. A empresa é comandada 

pelos proprietários e seus dois filhos (Ecopão P1, 2009). 

Além de padaria, a P1 oferece refeições, café da manhã, almoço e jantar, serviço de 

buffet e coffee break. O público alvo é composto por moradores do bairro que consomem as 

refeições na própria padaria ou as elevam para casa e por pessoas que passam pelo local a 

caminho do trabalho. Todos seus produtos são de fabricação própria e o principal produto é o 

pão francês.  

 A P1 funciona de segunda a sábado das 06h30min às 20h00min, todos os meses do 

ano. A P1 é dividida pelos setores de cozinha, padaria, embalagem, pastelaria e 

administrativo. Todos os funcionários são registrados e não existe terceirização de trabalho. 

Os funcionários são divididos conforme mostra a Tabela 2. 
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Tabela 2: Número de funcionários da P1 

 

Áreas da P1 Funcionários contratados por área  

Cozinha 03 

Pastelaria 04 

Padaria 04 

Embalagem 03 

Balcão 10 

Administrativo 05 

Serviços Gerais 02 

                                     Fonte: Elaborado pela autora, com dados da entrevista. 

 

A política da empresa se baseia no investimento em capacitações dos seus 

funcionários, por isso buscou participar e implementar o projeto Ecopão (Ecopão P1, 2009).  

Em relação à adesão a o projeto, o entrevistado EP1 afirmou:  

“A proposta do projeto por ser um projeto piloto que deu continuidade depois, 

achamos que iria agregar muito pra gente, até porque tínhamos um projeto de 

reforma em mente. Então, a gente usou essa parte do projeto Ecopão na reforma. 

Então, serviu de base para a gente fazer uma coisa seguinte. Começamos a fazer a 

reforma depois do projeto Ecopão, em 2011 e tomamos o relatório por base”. (EP1, 

2015).  

 

O projeto Ecopão trouxe algumas vantagens a P1, que se atentou para a questão da 

sustentabilidade, por reconhecer a importância de cuidar do meio ambiente. Em paralelo às 

ações citadas no projeto, a P1 decidiu realizar a reforma na padaria, junto com todos os pontos 

que foram recomendados nas ações do relatório, já que acharam pertinentes. Foi necessário 

em torno de um ano para o término de implantação das mudanças. 

Os principais resultados ambientais obtidos foram as reduções de matéria-prima, 

mudanças nos maquinários, layout de produção e ampliação da loja. Em relação ao 

reconhecimento dos funcionários, a percepção foi imediata, pois todos participaram das 

mudanças e da implantação de todas as ações do projeto. Em relação aos clientes às mudanças 

foram percebidas após a reforma da loja. Corroborando com estas informações, o entrevistado 

EP1 afirmou que:  

“Com o novo layout que a gente fez, ficou muito mais funcional para os 

funcionários. A gente também em paralelo a isso fez a aquisição de novos 

equipamentos que melhoraram a nossa produtividade, por exemplo, não tínhamos 

um dosador de água gelada e adquirimos”. (EP1, 2015). 

 

5.2 CASO padaria 2 (P2) 

A padaria 2, representada pela sigla P2 existe desde 2002. É uma empresa do tipo 

familiar, de pequeno porte, considerada como indústria, instalada em um bairro residencial de 
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classe alta. A P2 é uma referência no bairro pelos seus produtos de alta qualidade e pelo bom 

atendimento ao cliente. As instalações são modernas, charmosas e agradáveis. É comandada 

pela proprietária e seu esposo (Ecopão P2, 2009).   

Além de padaria, a P2 oferece refeições, lanches, café da manhã, almoço e jantar. 

Fornece pães e salgados para alguns bares e restaurantes da cidade e também o serviço de 

buffet e coffee break.  O público alvo é composto por moradores e comerciantes do bairro. 

Todos seus produtos são de fabricação própria e o principal produto da casa é o pão ciabatta 

(Ecopão P2, 2009 e EP2).   

A P2 funciona diariamente das 06h00min às 21h00min e domingos e feriados das 

07h00min às 20h00min durante todos os meses do ano. Os funcionários são registrados e não 

existe terceirização de trabalho. A P2 é dividida pelos setores de cozinha, administrativo e 

produção de pães ciabatta, francês e pururuca. A produção geral de todos os produtos da P2, 

fica situada em outro bairro a 4 km de distância da loja P2. Eles praticam técnicas de 

congelamento para estocar seus produtos para evitar possíveis faltas na loja.  Todos os 

funcionários são registrados e não existe terceirização de trabalho. O quadro de funcionários é 

dividido conforme mostra a Tabela 3 a seguir: 

Tabela 3: Número de funcionários da P2 

 

Áreas da P2 Funcionários contratados por área   

Cozinha 06 

Pastelaria 04 

Padaria 06 

Embalagem 06 

Balcão 36 

Administrativo 07 

Serviços Gerais 04 

Pré-pesagem 01 

Logística  02 

Segurança  02 

                                       Fonte: Elaborado pela autora, com dados da entrevista. 

 

 A política da empresa é bem sólida, as responsabilidades são bem definidas e 

distribuídas pelos funcionários. Existe um investimento nos funcionários por meio de 

treinamentos e informações com nutricionistas e consultores especialistas. Os proprietários 

estão sempre em busca de novas informações e de apoio para estruturar melhor a P2 (Ecopão 

P2, 2009).   Em relação a fazer a implantação do projeto, o entrevistado da EP2 assegurou:  

“Eu sentia muito desperdício na produção e eu não tinha assim, a mensuração de 

todas as coisas, nem de desperdício, nem de sobras e às vezes até de produtos que 

nem estavam sendo manipulados porque eu tinha o depósito aberto, eu não tinha o 

depósito fechado. Então, a perda realmente era muito grande”. (EP2, 2015). 
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O projeto Ecopão trouxe determinadas vantagens a P2 que investiu na implantação de 

novas instalações de produção, para aplicar as ações descritas no projeto Ecopão. Foi alugado 

um galpão em um bairro próximo, para criar uma central de produção. A loja da P2 também 

mudou de local em 2014. O novo espaço fica somente a três casas depois da anterior, 

contendo 29 vagas de estacionamento. Para a P2 isso significa vendas, já que a P2 fica 

localizada em uma avenida de grande movimento. Se a produção fosse feita no novo local da 

loja, a P2 perderia vagas do estacionamento. Levou em torno de cinco anos para se implantar 

as mudanças. Conforme relatou o entrevistado da EP2: 

 

“Nesta central de produção nós passamos a implantar efetivamente grande parte 

das ações propostas. Não todas, porque é difícil você mudar o hábito do 

funcionário, mas quase todas. Lá só funciona a produção e não tem venda de 

produto nenhum. Aqui na padaria só fazemos o pão francês, o pão ciabatta que é o 

nosso carro chefe e o pururuca”. (EP2, 2015). 

  

A EP2 ao estudar o público que atendia e as suas necessidades, começou a vender 

mais pão ciabatta do que francês, e também vender mais bolo sem açúcar em relação ao 

açucarado. A P2 destaca-se pela produção de produtos especiais, sem açúcar, orgânicos e sem 

glúten, os quais são responsáveis pela maior parte de vendas e da produção total. Os produtos 

especiais são elaborados pela dona da padaria junto com uma engenheira de alimento, e são 

testados e atestados por um endocrinologista. Conforme declarou o entrevistado da EP2: 

“É uma questão de você descobrir alguns mercados. Porque que eu vendo muita 

ciabatta (...) eu vendo muito a ciabatta recheada. (...) Então ela me rende mais do 

que o pãozinho normal. O bolo sem açúcar nós começamos a fazer, porque um 

cliente diabético perguntou porque eu não fazia pra ele um bolo de ameixa? E eu 

disse que eu não sabia fazer, ele disse então, a senhora vá aprender, ai eu fui 

aprender. (...) Junto com uma engenheira de alimento ela desenvolveu comigo 

passo a passo de cada bolo que a gente produz, porque não é todo bolo que a gente 

pode produzir pro diabético também.  Porque a farinha, a margarina, a manteiga 

também se transforma em açúcar. Então, quando terminamos os bolos, nós 

achamos por bem mandar eles para se fazer uma análise na UFPE no laboratório 

deles (...) a gente pagou análise por análise, quando elas voltaram eu mostrei para 

um endocrinologista e ai ele verificou a quantidade de açúcar que tinha nos outros 

elementos além do açúcar propriamente dito e ai a gente definiu os bolos que 

ficariam para produção”. (EP2, 2015). 

 

Os principais resultados ambientais obtidos foram à incitação do desconto de dois 

reais para cada caixa vazia, que seus clientes devolvem para a P2.  A padaria não usa forno a 

lenha, só a gás e elétrico, conta também com a técnica de congelamento para os produtos 

fabricados por ela própria. A P2 adquiriu uma máquina automática para lavagem das 

assadeiras, como, também mudou o hábito dos funcionários em relação ao uso de água e da 
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energia. Quanto ao reconhecimento dos funcionários e clientes, estes passaram a elogiar 

muito as mudanças realizadas pela P2. 

5.3 CASO padaria 3 (P3) 

A padaria 3, representada pela sigla P3 existe desde 1952. É uma empresa do tipo 

familiar, de pequeno porte, considerada como indústria, situada em um bairro popular do 

Recife, caracterizada por uso residencial e comercial (Ecopão P3, 2009). 

Além de padaria, a P3 oferece os serviços de entrega de encomendas para escolas e 

lanchonetes. O público alvo é composto por moradores e comerciantes do próprio bairro. 

Todos seus produtos são de fabricação própria e o principal produto da casa é o pão francês.  

A P3 funciona de segunda a sábado das 06h30min às 12h00min e de 13h00min às 

19h30min todos os meses do ano, não abre domingos e feriados. A P3 é dividida pelos setores 

de loja, embalagem, produção, pastelaria, confeitaria e administração. Todos os funcionários 

são registrados e existe apenas uma terceirização de trabalho, na área de segurança. O quadro 

de funcionários é dividido conforme mostra Tabela 4.  

Tabela 4: Número de funcionários da P3 

Áreas da P3 Funcionários contratados por área 
Terceirizados 

Segurança  01 

Pastelaria e confeitaria 02  

Padaria 09  

Embalagem e entrega 06  

Balcão 09  

Administrativo 05  

Serviços Gerais 03  

                 Fonte: Elaborado pela autora, com dados da entrevista. 

 

 A política da empresa é alicerçada, ou seja, existe um investimento nos funcionários 

por meio de capacitações. Os proprietários estão sempre na busca de informação e apoio para 

estruturar melhor a administração e os seus sistemas operacionais (Ecopão P3, 2009). Em 

relação a fazer a implantação do projeto, conforme o entrevistado da EP3: 

“Fazíamos reuniões semanais e trazíamos os parceiros governamentais que 

cuidavam dessa área do meio ambiente. Tipo: a própria vigilância sanitária, a 

secretaria de meio ambiente do Estado, a secretaria de meio ambiente da prefeitura, 

empresas que trabalhavam com reciclagem, empresas que trabalhavam com 

manuseio do óleo comestível”. (EP3, 2015). 

 

O projeto Ecopão trouxe algumas vantagens e resultados ambientais a P3.                  

Os funcionários foram capacitados a não colocar nenhum óleo, nem gordura diretamente no 

esgoto. Também começaram a fazer a coleta do óleo utilizado através de uma parceria com 

uma empresa que disponibilizava vasilhames apropriados para isso, e posteriormente os 
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destinando-os para reuso e para cooperativas de catadores que  recolhem baldes, latas, 

vasilhames, papelão, caixa de papelão e das embalagens da P3.  Levou em torno de um ano 

para se implantar tais mudanças. 

Quanto ao reconhecimento dos funcionários, a P3 fez uma mudança nos seus 

colaboradores após a implantação do projeto Ecopão, mesmo assim eles tentam dar 

continuidade a aplicação das atividades implantadas, treinando os novos funcionários. Em 

relação aos clientes a padaria não obteve retorno de satisfação. Segundo o entrevistado da 

EP3: 

“Deveríamos retornar, voltar esse projeto de uma maneira mais prática, mais 

aplicável não só pra discussões, mas para práticas”. (EP3, 2015). 

 

5.4 CASO padaria 4 (P4) 

A padaria 4, representada pela sigla P4 existe desde 1971, é uma empresa do tipo 

familiar, de médio porte, considerada como comércio e indústria, situada em um bairro central 

do Recife, é caracterizada por uso residencial e comercial. A empresa é comandada pelo 

proprietário, seu filho e nora (Ecopão P4, 2009). 

Além de padaria, a P4 oferece lanches, pães para escolas, lojas, hospitais e 

lanchonetes.  O público alvo é composto por moradores e trabalhadores do bairro. Todos seus 

produtos são de fabricação própria e o principal produto da casa é o pão francês e a bolacha 

do tipo soda.  

A P4 funciona de segunda a sábado das 06h30min às 19h00min e domingo até 

12h00min, todos os meses do ano. A P4 esta é dividida em loja, cozinha, produção e padaria. 

Todos os funcionários são registrados e não existe terceirização de trabalho. O quadro de 

funcionários é dividido conforme mostra Tabela 5. 

Tabela 5: Número de funcionários da P4 

Áreas da P4 Funcionários contratados por área  

Cozinha 02 

Pastelaria 01 

Padaria 02 

Embalagem e Balcão 02 

Administrativo 03 

Transporte 01 

                                       Fonte: Elaborado pela autora, com dados da entrevista. 

 

A política da empresa baseia-se em busca do proprietário por apoio para estruturar 

melhor a administração e os seus sistemas operacionais (Ecopão P4, 2009). Conforme expôs o 

entrevistado da P4: 
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“Achei muito importante implantar o projeto Ecopão. Tinham muitas coisas que a 

gente não fazia, como a separação do óleo e o filtro de ar. Assim, a fumaça vai, 

porém sem a fuligem para a atmosfera”. (EP4, 2015). 

 

O projeto Ecopão trouxe algumas vantagens e resultados ambientais para a P4, onde o 

principal benefício foi descrita pelo filtro instalado no forno de carvão para evitar a fuligem 

na atmosfera, que era, inclusive, muito criticada pela vizinhança. Já os principais resultados 

ambientais obtidos foram a estimulação da diminuição da farinha de trigo usada no cilindro e 

o controle de toda matéria-prima. Levou-se em torno de seis meses para implantar as 

mudanças. 

Em relação ao reconhecimento dos funcionários, eles foram resistentes às mudanças 

do projeto e os clientes sempre perguntam sobre o projeto quando veem o certificado 

pendurado na parede, e acham maravilhoso saber que a padaria participa de cuidados com o 

meio ambiente. Conforme o entrevistado da P4: 

“Estão demorando a abrir outro projeto Ecopão, mas, se abrir outro, eu faço”. (EP4, 

2015). 

 

5.5 CASO padaria 5 (P5) 

A padaria 5, representada pela sigla P5 existe desde 1955. É uma empresa do tipo 

familiar, considerada como microempresa, e registrada como indústria, situada em um bairro 

tradicional do Recife, caracterizado como residencial. A empresa é comandada pelo 

proprietário e sua ex-esposa. 

Além de padaria, a P5 oferece lanches e jantar.  E também o serviço de entrega de 

produtos para bancos, hospitais, restaurantes e escolas. O público alvo é composto por 

moradores do bairro. Todos seus produtos são de fabricação própria e o principal produto da 

casa é o pão francês (Ecopão P5, 2009). 

A P5 funciona de segunda a sábado das 06h00min às 20h00min, não abre aos 

domingos, nem feriados.  A P5 é dividida pelos setores de cozinha, produção, fornos, 

embalagens, loja, administrativo e depósito. Todos os funcionários são registrados e não 

existe terceirização de trabalho. O quadro de funcionários é dividido conforme mostra  Tabela 

6. 
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                                          Tabela 6: Número de funcionários da P5 

Áreas da P5 Funcionários contratados por área  

Cozinha 01 

Pastelaria 01 

Padaria 03 

Embalagem e balcão  03 

Administrativo 02 

Segurança 01 

Transporte  01 

Caixa  02 

Limpeza  01 

                              Fonte: Elaborado pela autora, com dados da entrevista. 

 

A política da empresa fundamenta-se em investimento, capacitações e sistematização 

de processos, por isso o proprietário tem desenvolvido trabalhos na área, como o projeto 

Ecopão (Ecopão P5, 2009). Conforme descreveu o entrevistado da EP5: 

“O que nos chamou a atenção no projeto foi a parte do meio ambiente que a 

panificação - as indústrias de uma certa forma - não tratam muito bem os seus 

dejetos, os seus restos, os seus lixos e também essa parte do benefício que traria ao 

meio ambiente, social e ao ambiente que circundava nessa padaria, aos moradores 

que moram aqui, aos clientes que de certa forma eram prejudicados com a forma 

como conduzíamos o lixo. Nosso interesse maior foi de entender os nossos pontos 

falhos e o que poderíamos fazer para melhorar. Esse foi o grande motivador, como 

beneficiar a empresa e ao mesmo tempo o meio ambiente”. (EP5, 2015). 

 

O projeto Ecopão trouxe algumas vantagens a P5, como a aceitação da população ao 

redor dela que percebeu que estavam fazendo a destinação correta dos resíduos, o 

reaproveitamento das caixas de ovos que antes eram descartadas, após o projeto passaram a 

fazer parte da coleta seletiva e devolvida ao próprio fornecedor. Na devolução de (x) caixas 

de ovos vazias, o fornecedor oferece uma bandeja de ovos. Levaram-se, aproximadamente, 

seis meses para implantar as mudanças. 

Os principais resultados ambientais obtidos foram trabalhar com madeira de eucalipto 

que tem um maior poder calorífico, uma vez que consome e polui menos. Outro resultado 

mencionado foi a doação de óleo que sobra da P5 para produção de sabão glicerinado.           

A doação vai para um projeto social que oferece parte do valor arrecadado para um hospital. 

Em relação ao reconhecimento dos funcionários, foi preciso fazer um trabalho de 

conscientização, associando os benefícios, não só na linha de produção, mas também ao meio 

ambiente e econômico. Conforme relatou o entrevistado da EP5:  

“Eu acho que esse projeto nunca vai entrar em desuso, não é modismo, mas uma 

necessidade para o que se avizinha em relação ao meio ambiente, à redução de 

custos e à melhoria no processo de produção de uma padaria. O que eu acho e 

espero é que exista apoios maiores, que esse projeto - que antes teve apoio do 

SEBRAE e patrocínio de outras entidades da panificação - seja retomado como 

forma de unir empresários e microempresários de um determinado local, passando 
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experiências, os casos de sucesso para que outras padarias tenham a oportunidade 

de trabalhar no Ecopão a Produção Mais Limpa. (...) Para que a gente tenha isso 

não como modismo, mas como uma necessidade de todos no dia a dia”. (EP5, 

2015). 

 

5.6 CASO padaria 6 (P6) 

A padaria 6, representada pela sigla P6 existe desde 2001. É uma empresa do tipo 

familiar, de pequeno porte, considerada como indústria, situada em um bairro misto do 

Recife, caracterizado por uso residencial, comercial e industrial. A empresa é comandada pelo 

proprietário e seu filho (Ecopão P6, 2009). 

Além de padaria, a P6 oferece lanches e refeições, café da manhã e jantar.  Fornece 

pães para supermercados, escolas e construtoras.  O público alvo é composto por moradores 

do bairro que consomem as refeições na padaria e levam produtos para casa, além de pessoas 

que trabalham na região. Tem 95% dos seus produtos como fabricação própria e 5% são 

comprados e congelados, destinados para fritura; sendo o principal produto da casa o pão 

francês.  

A P6 funciona de segunda a sábado das 06h00min às 22h00min, todos os meses do 

ano, inclusive em alguns feriados, só não abre no carnaval, natal e ano novo.                          

A P6 é dividida pelos setores de produção, loja, pastelaria, almoxarifado e administrativo.    

Ao lado a P6 possui um restaurante separado dela da padaria, porém, com a cozinha 

funcionando junto com a produção. Os funcionários são registrados e não existe terceirização 

de trabalho. O quadro de funcionários é dividido conforme mostra a Tabela 7.  

Tabela 7: Número de funcionários da P6 

Áreas da P6 Funcionários contratados por área 

Cozinha 03 

Saladeira 02 

Auxiliar de cozinha 03 

Confeiteira 02 

Pastelaria 01 

Padaria 01 

Forneiro 02 

Caixa 06 

Balcão 12 

Administrativo 06 

Motorista 02 

Serviços Gerais 02 

                                 Fonte: Elaborado pela autora, com dados da entrevista. 

 

A política da empresa baseia-se no investimento dos funcionários por meio de 

treinamentos e informações. Existe baixa rotatividade de funcionários na empresa.                  
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A P6 oferece alguns benefícios aos seus funcionários, como a doação de seis pães 

diariamente, almoço e assistência social (Ecopão P6, 2009). 

O projeto Ecopão trouxe algumas vantagens conforme entrevistado da P6: 

“A conscientização dos gestores e colaboradores sobre a importância da 

sustentabilidade no alinhamento com as necessidades do planeta e também, como 

consequência da importação, a redução de custos, otimização de processos e isso 

tudo também trouxe um ganho financeiro”. (EP6, 2015). 

 

Os principais resultados ambientais obtidos foram a pré-pesagem de ingredientes 

acompanhados de uma gastrônoma, contratação de uma lavanderia para a lavagem semanal 

das telas e assadeiras, coleta de óleo de frituras, utilização apenas do gás e elétrico, e redução 

do consumo de energia e de material de limpeza. Ainda fazem doação de pão, leite e sopa  às 

pessoas carentes uma vez por semana. Levou-se em torno de quatro anos para implantar todas 

essas mudanças. 

Em relação ao reconhecimento dos funcionários, o entrevistado da EP6 afirmou: 

“Ainda tem algumas pessoas que ainda não assimilaram bem, não introduziram aos 

seus hábitos, cultura e sua forma de ser, a necessidade de preservação da matéria 

prima, dos recursos que a gente utiliza, como água e energia. Isso é um trabalho 

permanente, ele não acaba não é um trabalho sem prazo de validade”. (EP6, 2015). 

 

O projeto para a padaria P6 teve um grande reconhecimento do proprietário, conforme 

o entrevistado da P6:   

“O principal é a conscientização e a sensibilização de que nós fazemos parte de um 

sistema maior e amplo, onde nós sofremos interferência e interferimos também; e 

preservando o meio ambiente estamos preservando também a nossa vida, a vida 

das gerações futuras. A nossa empresa, a padaria, não está isolada, ela faz parte do 

sistema e tem responsabilidades social, econômica e ambiental”. (EP6, 2015). 

 

5.7 Ações sugeridas pelo projeto Ecopão às padarias 

As 68 ações utilizadas neste projeto foram retiradas do relatório Ecopão. Todas elas 

pesquisadas e analisadas durante a entrevista ao grupo de padarias. Na sequência das 

entrevistas, foi realizada uma transcrição para posterior análise das informações e confronto 

entre a teoria e as informações fornecidas pelo relatório Ecopão. O intuito é responder ao 

objetivo geral de analisar a implantação das ações de Produção Mais Limpa desenvolvidas 

pelas padarias de Recife sugeridas pelo projeto Ecopão.  

Essas ações foram sugeridas no relatório final do projeto Ecopão no ano de 2009 a 

cada padaria participante, junto com outras informações específicas de cada padaria. 

Conforme está descrito na etapa 6 do projeto Ecopão. Na pesquisa realizada em 2015, para 
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gerar esse estudo, foi realizada uma entrevista em cada padaria, durante essas entrevistas 

foram questionadas cada uma das ações para saber o que foi implantado. 

 As ações do relatório Ecopão analisadas têm relação com a ferramenta de Produção 

Mais Limpa. Segundo o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) a Produção 

Mais Limpa quando executada de maneira correta, gera inúmeros benefícios às empresas que 

a implantam. Concede a eliminação dos desperdícios e a minimização ou eliminação de 

matérias-primas que prejudiquem o meio ambiente, além de promover uma redução dos 

resíduos, das emissões tóxicas e dos custos com o gerenciamento dos resíduos. Também 

minimiza os passivos ambientais, melhora a saúde e segurança do trabalho, aumenta a 

produtividade e gera melhoria da imagem da empresa além de conscientizar ambientalmente 

os funcionários e diminuir gastos com multas e outras penalidades (SENAI/RS, 2007). Todas 

as ações foram analisadas, porém, foi dado ênfase às ações relacionadas a este conceito que é 

o objetivo principal da pesquisa. 

Para facilitar a visualização das ações adotadas pelas padarias, as quais foram 

divididas grupos, de acordo com as oportunidades e benefícios que elas poderiam oferecer às 

padarias. Com o intuito de facilitar a análise e interpretação, abreviaram-se as ações. Uma 

versão na íntegra do documento original apresentado pelo projeto Ecopão encontra-se no 

Anexo 1. Na Tabela 8 foi feito um agrupamento dos quadros correspondentes às 

oportunidades e benefícios oferecidos a partir da implementação das ações sugeridas pelo 

relatório do Projeto Ecopão.  
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                 Tabela 8: Oportunidades e benefícios das ações sugeridas pelo projeto Ecopão  

Quadros Oportunidades/Benefícios  Ações: 

3 Consumo de matéria-prima, controle operacional e geração de resíduos. 1 a18 

4 Custo operacional e contaminação do solo 19 e 20 

5 Emissões atmosféricas e consumo de insumos (gás ou lenha)  21 a 26 

6 Geração de resíduo e otimização de procedimentos operacionais 27 e 28 

7 Redução de consumo de energia elétrica 29 a 41 

8 Segurança alimentar 42 a 45 

9 Consumo de água 46 a 48 

10  Saúde ocupacional 49 a 53  

11 Diversos 54 a 63 

13 Melhoria na comunicação e marketing ambiental 64 e 65 

14 Valorização do funcionário 66 

15 Eliminação de retrabalho e redução de paradas e custos e reposição de 

equipamentos  

67 e 68 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas ações do Relatório do projeto Ecopão (2009). 

 

 

Os quadros das ações descritas no relatório Ecopão, que estão marcadas com um (x) 

foram às ações realizadas por cada padaria, dados obtidos a partir das entrevistas realizadas.   

O intuito foi realizar uma comparação das ações que foram alcançadas pelas padarias. 

Conforme já mencionado, o foco da análise das ações foi nos tópicos que envolvem a 

Produção Mais Limpa. Apesar de o Quadro 6 ter como tema a Geração de Resíduos, os 

tópicos apresentados não são tão direcionados, quanto ao de diversos. Por isso, foi destacado 

às oportunidades e benefícios do Quadro 11, diversos, pois apresenta formas de descarte 

correto para os resíduos, que são o principal foco da redução dentro das panificadoras. 

O quadro 3 representa os benefícios e as oportunidades relacionadas ao consumo de matéria-

prima, controle operacional e geração de resíduos a partir de uma comparação das 6 padarias 

sobre a implementação das ações 1 a 18.                       Quadro 3: consumo de matéria-prima, 

controle operacional e geração de resíduos 

  Fonte: Elaborado pela autora seguindo as ações do Relatório do projeto Ecopão (2009). 
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As ações 1, 3, 4, 5, 9 e 13, que envolvem o controle, armazenamento e a dimensão da 

matéria-prima foram aplicadas por todas as padarias. São ações simples, de fácil acesso, sem 

ter custos financeiros, portanto, de fácil aplicação. Relacionado ao nível 2 das ordens de 

prioridades para privilegiar as ações de Produção Mais Limpa, como recomenda o SENAI –

RS(2007), CNTL (2003) e Barbieri (2004) dando prioridade máxima a principal meta de 

encontrar medidas que evitem a geração dos resíduos da fonte, dentro do processo de 

produção ou no produto finalizado. 

No que diz respeito à ação 2, referente aos critérios para a compra de matérias-primas 

e insumos, somente não foi aplicada pela P4. Segundo o entrevistado EP4 não existe uma 

pessoa específica para o setor de compras, que solicite orçamentos aos fornecedores e tenha 

controle sobre os produtos que tenham baixo impacto ambiental.  Conforme o entrevistado, se 

Ações adotadas 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 

1. Sistema de controle de matéria-prima e insumos.       x    x  x   x   x   x 

2. Critérios para compra de matéria-prima e insumos.    x   x   x      x   x 

3. Padronizar higienização dos ambientes por setor.     x   x   x   x   x   x 

4. Armazenar os ingredientes em recipientes adequados.    x   x   x   x   x   x 

5. Utilizar sacos de confeiteiro, privilegiando os reutilizáveis.   x   x   x   x   x   x 

6. Avaliar viabilidade do consumo de ovos in natura referente ao seu 

custo. 

   x     

7. No caso de permanecer o uso do ovo in natura estudar novos usos 

para a clara, menos utilizada que a gema. 

    - - 

8. Instalar a pré-pesagem de ingredientes.    x      x 

9. Dimensionar a produção de produtos conforme consumo diário.   x   x   x   x   x x 

10. Elaborar ficha técnica completa de produtos.     x   x   x     x 

11. Estudar forma de polvilhamento e colocação de coberturas.   x   x   x    

12. Substituir sacolas plásticas para pães por sacos de papel.  x     x x 

13. Oferecer produtos embalados em diferentes porções. x x x   x   x x 

14. Aproveitar as raspas, sobras e excessos na produção para degustação.   x   x   x    x  

15. Estimular o uso racional da farinha de empoar.   x   x   x    x x 

16. Adotar carros de resfriamento de pães com aberturas e base perfurada. x x x    x x 

17. Estimular uso de embalagens retornáveis para os produtos fornecidos    x     x  

18. Fornecer copos reutilizáveis para os funcionários. x x     
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o proprietário ou os responsáveis estiverem naquele dia na padaria, podem fazer o pedido dos 

produtos que estão faltando. 

A ação 3, especificamente, por se tratar de higienização dos ambientes é muito 

importante. A CNTL (2003) retrata a importância que se deve ter com um ambiente limpo, 

seguro e saudável, como um dos pontos importantes para a eficácia da Produção Mais Limpa. 

No que se refere à ação 6, apenas a P2 implantou. A proprietária da padaria era de São 

Paulo e se mudou para Recife, e por conhecer o uso nas padarias de São Paulo de ovos in 

natura, a mesma solicitou a viabilidade desse produto em Recife. Logo percebendo que não 

era beneficio implantá-lo. 

Nenhuma padaria utiliza os ovos in natura, sugeridos na ação 7, já que não é viável 

financeiramente. 

As padarias P2 e P6 aplicaram a ação 8, isto é, a pré-pesagem de todos os insumos os 

quais seriam utilizados no dia. As padarias conseguiram implantar essa ação devido à 

contratação de um funcionário para esta função: pesar os ingredientes e separá-los de acordo 

com a fabricação do dia. Evitando gastos desnecessários de produtos, controlando o estoque e 

customizando tempo. 

As padarias P4 e P5 não aplicaram a ação 10, pois não designaram um funcionário, 

nem contrataram uma nutricionista, como as outras padarias fizeram, para anotar a ficha 

técnica de todos os produtos. A ficha técnica é muito importante para uma padaria, pois a 

troca de um colaborador do setor de produção, seja o padeiro ou confeiteiro, não acarreta na 

alteração, sabor e nem na qualidade dos alimentos, pois, ela contém todas as informações 

necessárias para a fabricação de cada produto. 

Tendo em vista os aspectos observados, a ação 11 relacionada à redução de 

desperdício de produto, não é aplicada nas padarias P4, P5 e P6, pois o polvilhamento das 

coberturas não é monitorado. 

As padarias P1, P3 e P4 tentaram fazer a mudança dos sacos de plásticos por papéis, 

porém, alegaram a resistência dos seus clientes devido à região que estão situadas e por terem 

clientes que utilizam os sacos plásticos para outra destinação, consequentemente, a ação 12 

não foi implementada.  

A CNTL (2003) afirma que as embalagens dos produtos devem ser minimizadas ou 

eliminadas sempre que possível e quando necessário, tê-la, mas considerando o menor 

impacto possível. É necessário, portanto, fazer com que os clientes percebam a importância da 

utilização das sacolas de papel ou sacolas retornáveis. 
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Em uniformidade, as padarias P4 e P6 não aplicam a ação 14 a qual diz respeito ao 

aproveitamento de sobras de produtos para degustação dos clientes. A P4 não faz degustação 

para os clientes e a P6 alega que os produtos para degustação são retirados do próprio produto 

de venda quando os clientes pedem.  

Somente a P4 não aplicou a ação 15 e 16, pois no processo deles de cilindragem o 

próprio padeiro faz o uso da farinha à medida que acha necessário. Todas as outras padarias 

implantaram ao lado do cilindro um recipiente que contém a quantidade de farinha para ser 

usada durante o dia. Na P4 os carrinhos são fechados. 

Para os grandes clientes, como lojas e lanchonetes, das padarias P2 e P5 foi aplicado o 

retorno das caixas e sacolas de pano utilizadas no deslocamento, conforme a ação 17. No 

tocante a isso, as padarias dão descontos aos  clientes que trazem de volta as caixas e as 

sacolas de pano. 

Outro fator existente é a utilização do copo reutilizado para os funcionários. A ação 18 

foi aplicada pelas padarias P1 e P2, elas fizeram treinamento explicando a importância do uso 

dos copos reutilizados. 

O quadro 4 representa os benefícios e as oportunidades relacionadas com o custo 

operacional e contaminação do solo, a partir de uma comparação das 6 padarias pesquisadas 

sobre a implementação das ações 19 e 20. 

                                    Quadro 4: Custo operacional e contaminação do solo 

Ações adotadas  P1 P2 P3 P4 P5 P6 

19. Comprar produtos em grandes embalagens para reduzir o resíduo e 

preço. 

  x   x     x   x 

20. Substituir os produtos químicos por biodegradáveis.   x   x   x       x 

Fonte: Elaborado pela autora seguindo as ações do Relatório do projeto Ecopão (2009). 

 

A ação 19 não foi aplicada na P3 e P4. A P3 não tem o costume de fazer cotação de 

preço, nem de tamanho de embalagens. Já na P4 não existe uma pessoa específica para o setor 

de compras, nem para solicitar orçamentos aos fornecedores.  

A ação 20 não foi aplicada na P4 e P5, os proprietários não mudaram os produtos 

químicos por biodegradáveis. Dias (2008) e Barbieri (2004) descrevem que é necessário 

prever ações para diminuir o impacto ambiental e os produtos são parte imprescindível nesse 

processo.  

O quadro 5 representa os benefícios e as oportunidades relacionadas às  emissões 

atmosféricas e consumo de insumos (gás ou lenha), a partir de uma comparação das 6 

padarias pesquisadas sobre a implementação das ações 21 a 26.  
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                            Quadro 5: Emissões atmosféricas e consumo de insumos (gás ou lenha) 

Fonte: Elaborado pela autora seguindo as ações do Relatório do projeto Ecopão (2009). 

 

O ajuste dos fornos na produção faz diferença para o preparo dos produtos e para 

evitar que o produto permaneça mais tempo no forno. Quanto à disponibilização de vários 

tamanhos de formas, ajuda na sobra de espaço dos fornos. A substituição das telas quebradas, 

para evitar a queima dos produtos nos fornos, essas ações foram descritas nos itens 22, 24 e 

25 que foi aplicada em todas as padarias.  

Convém lembrar em relação à ação 21, de implantação da caixa de fumaça para os 

fornos a lenha, a P2 e P6 não aplicaram, porque usam forno a gás e elétrico com o intuito de 

diminuir a poluição conforme designa a CNTL (2003) a fim de evitar contaminar o meio 

ambiente com emissões de atmosféricas. 

Quanto a ação 23, a P2, P4 e P5 não aumentou o tamanho das telas, continuaram 

utilizando as que comportam 25 pães. Em relação às telas condicionadoras dos pães, o 

conceito é quanto maior, melhor para o desempenho da quantidade de produtos. 

Ressalta-se que somente a P4 não implantou a ação 26 referente ao aviso sonoro, 

evitando a queima dos produtos. 

O quadro 6 representa os benefícios e as oportunidades relacionadas à geração de 

resíduo e otimização de procedimentos operacionais, a partir de uma comparação das 6 

padarias pesquisadas sobre a implementação das ações 27 e 28.  

 

 

 

 

 

 

 
                       Quadro 6: Geração de resíduo e otimização de procedimentos operacionais 

 
Ações adotadas  P1 P2 P3 P4 P5 P6 

27. Fornecer “timer” para o pasteleiro e cozinheiro no caso destes 

utilizarem o forno da padaria.  

  x      x   x   x   x 

28. Oferecer sacos para os pães em diferentes tamanhos.    x   x   x   x   x   x 

Ações adotadas  P1 P2 P3 P4 P5 P6 

21. Implantar a caixa de fumaça para os fornos a lenha.   x    x   x   x  

22. Realizar ajustes no forno caso esteja queimando de forma desigual.    x   x   x   x   x   x 

23. Substituir a tela condicionadora tradicional que cabem 25 pães por 

outra que cabem 30.  

  x    x     x 

24. Disponibilizar para a pastelaria bandejas e assadeiras de dimensões 

variadas. 

  x   x   x   x   x   x 

25. Substituir as telas condicionadoras de pães quebradas.   x   x   x   x   x   x 

26. Implantar termostato e aviso sonoro nos fornos.   x   x   x      x   x 
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Fonte: Elaborado pela autora seguindo as ações do Relatório do projeto Ecopão (2009). 

 

A ação 27, não foi aplicada pela P2, pois existe um forno para cada setor, não 

necessitando marcar o tempo para assar os produtos. 

Todas as padarias aplicaram a ação 28. O tamanho diversificado dos sacos de pães, 

ajuda a diminuir os resíduos e o impacto, pois, os clientes têm a oportunidade de adequar o 

tamanho do saco de acordo com a quantidade de produtos. 

O quadro 7 representa os benefícios e as oportunidades relacionadas com a redução de 

consumo de energia elétrica, a partir de uma comparação das 6 padarias pesquisadas sobre a 

implementação das ações 29 a 41. 

                                           Quadro 7: Redução de consumo de energia elétrica 

 
Ações adotadas  P1 P2 P3 P4 P5 P6 

29. Implantar gerenciamento em eficiência energética.   x   x     

30. Estabelecer a limpeza dos filtros de ar condicionado 

quinzenalmente. 

      

31. Substituir as lâmpadas incandescentes por fluorescente.   x   x   x   x   x   x 

32. Implantar sistema de aquecimento solar de água para lavagem de 

pratos e cozimentos. 

  x   x   x   x   x   x 

33. Priorizar compra de equipamentos de consumo energético 

etiquetados pelo PROCEL. 

  x   x   x   x   x   x 

34. Estabelecer horários para ligação de TV e DVD nas lojas.   x   x   x   x   x   x 

35. Indicar, através de placas sinalizadoras, os produtos dispostos no 

interior dos freezers e geladeiras. 

  x   x   x   x   x   x 

36. Posicionar os refrigeradores e freezers em locais arejados e longe de 

fontes de calor. 

  x   x   x   x   x   x 

37. Definir horários para a utilização de ar condicionado nas lojas e 

alternar, se possível, com o uso de ventiladores. 

  x   x   x   x   x   x 

38. Rever a instalação elétrica existente e embuti-la para maior 

segurança. 

  x   x   x      x   x 

39. Ligar os equipamentos apenas na hora de utilizá-los evitando 

desperdícios. 

  x   x   x   x   x   x 

40. Substituir freezers por câmara frigorífica.   x   x      x 

41. Substituição de masseira convencional por outra capaz de misturar e 

cilindrar simultaneamente, reduzindo etapas do processo. 

  x   x   x   x   x    

Fonte: Elaborado pela autora seguindo as ações do Relatório do projeto Ecopão (2009). 

 

De acordo com a CNTL (2003) a eficiência energética possui os mais altos níveis para 

a produção de bens e serviços. A ação 29 foi aplicada apenas as padarias P1 e P2, todos os 

seus maquinários são de eficiência energética. 

Nas padarias que possuem ar condicionado a limpeza geralmente é feita em um 

período maior do que quinzenalmente, conforme retrata a ação 30, procedimento o qual não 

aplicado é aplicado por nenhuma padaria. 

Quanto ao consumo de energia elétrica, todas as padarias têm dado uma maior 

importância a essa oportunidade e beneficio. Tratando-se de um dos benefícios mais 
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importante da Produção Mais Limpa. As ações 31 a 37 e 39 foram aplicadas por todas as 

padarias. De acordo com Barbieri (2008) a abordagem para minimizar a redução do consumo 

de energia é considerada uma das maiores ações para a Produção Mais Limpa. 

Para maior segurança, tanto de incêndio como de choques, deve-se embutir as 

instalações elétricas.  A P4 não aplicou a ação 38 e alegou o EP4 que: “não foi contratado um 

eletricista para rever as instalações elétricas”. 

O investimento para substituir os freezers por câmera frigorífica, não foi necessário 

para o tamanho das padarias P3, P4 e P5 e da quantidade de armazenamento, em função disso, 

a ação 40 não foi aplicada pelas padarias. 

O custo de adquirir uma nova máquina seria muito maior do que fazer a manutenção 

da masseira e do cilindro, por isso a P6 optou em não implantar a ação 41.   

O quadro 8 representa os benefícios e as oportunidades relacionadas à segurança 

alimentar, a partir de uma comparação das 6 padarias pesquisadas sobre a implementação das 

ações 42 a 45. 

 

                                                           Quadro 8: Segurança alimentar 

 
Ações adotadas  P1 P2 P3 P4 P5 P6 

42. Organizar o depósito separando os materiais por setores: alimentos, 

material de limpeza, embalagem etc. 

  x   x   x   x   x   x 

43. Revestir pisos e paredes com material impermeável para facilitar 

limpeza e manutenção.  

  x   x   x         x 

44. Determinar, junto aos funcionários, local específico para raspagem 

das assadeiras evitando que os resíduos sejam jogados no chão.  

  x   x   x   x   x   x 

45. Prever acesso coberto para carga/descarga de materiais, evitando que 

intempéries possam os danificar. 

  x   x   x   x   x   x 

Fonte: Elaborado pela autora seguindo as ações do Relatório do projeto Ecopão (2009). 

Com relação à segurança alimentar Albuquerque et al. (2009) retratam a importância 

de preservar o condicionamento alimentar, como validade dos produtos, refrigeração 

adequada e tempo de conservação. Em relação às ações 42, 44 e 45 foram aplicadas por todas 

as padarias. 

As paredes da P4 e a P5 não são impermeáveis, elas não aplicaram a ação 43.         

Essa ação facilita a limpeza e manutenção um ponto importante para setores da área 

alimentícia. 

O quadro 9 representa os benefícios e as oportunidades relacionadas com o consumo 

de água, a partir de uma comparação das 6 padarias pesquisadas sobre a implementação das 

ações 46 a 48. 

                                                             Quadro 9: Consumo de água  

 
Ações adotadas  P1 P2 P3 P4 P5 P6 
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46. Utilizar mangueiras de alta pressão para lavagem de telas e 

assadeiras, pois além de serem mais eficientes, economizam água. 

    x      x   x 

47. Verificar e corrigir constantemente possíveis vazamentos de 

torneiras, registros e descargas. 

  x   x   x   x   x   x 

48. Implantar hidrômetros nos poços artesianos e controlar o consumo.      x   

Fonte: Elaborado pela autora seguindo as ações do Relatório do projeto Ecopão (2009). 

 

A redução do consumo de água é um dos benefícios ambientais utilizado pela 

ferramenta de Produção Mais Limpa, conforme afirma Domingues e Paulino (2009). A ação 

47 foi aplicada por todas as padarias, uma vez que a manutenção nas torneiras, registros e 

descargas é importante para evitar futuros vazamentos. 

Somente a P4 instalou o hidrômetro no poço artesiano para controlar o consumo, pois 

só a P4 possui poço artesiano, referindo-se a ação 48. 

Nas padarias P1, P2 e P4 a ação 46 não foi implantada, já que, pois as assadeiras são 

lavadas com torneira sem pressão. 

O quadro 10 representa os benefícios e as oportunidades relacionadas à saúde 

ocupacional, a partir de uma comparação das 6 padarias pesquisadas sobre a implementação 

das ações 49 a 53. 

                                                          Quadro 10: Saúde ocupacional 

 

Ações adotadas  P1 P2 P3 P4 P5 P6 

49. Implantar medidas que reduzam a temperatura ambiente na 

produção. 

     x   x   x   x   x 

50. Fornecer EPI’s e fardamento adequado para as diversas áreas de 

serviços estimulando seu uso, limpeza frequente e conservação. 

  x   x   x      x   x 

51. Adaptar as alturas das mesas e bancadas de trabalho ao padrão de 

seu usuário.  

  x   x   x   x   x   x 

52. Criar na produção um ambiente salubre, bem iluminado, arejado e 

confortável termicamente. 

  x   x   x      x   x 

53. Equipar a produção com bancadas suficientes para realização do 

trabalho, sem que os freezers e máquinas precisem ser utilizados 

como apoio.  

  x   x   x   x   x   x 

Fonte: Elaborado pela autora seguindo as ações do Relatório do projeto Ecopão (2009). 

 

Domingues e Paulino (2009) os benefícios, em seu estudo, que se deve tratar com a 

saúde e segurança ocupacional, diminuindo o contato dos empregados com insumos químicos 

utilizados no processo de produção. Conforme as ações descritas nas oportunidades e 

benefícios da saúde ocupacional. 

A altura das mesas e bancadas de trabalho devem ser adaptadas de acordo com o 

tamanho do funcionário para facilitar o acesso e para atender às necessidades de ergonomia 

adequadas ao trabalho. Em relação às bancadas da produção é importante que elas sejam 

suficientes para realizar os trabalhos e que não estejam encostadas na parede. As ações 51 e 

53 foram aplicadas por todas as padarias.  
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Reduzir o isolamento térmico para diminuir a temperatura no ambiente de produção, a 

P1 não implantou a ação 49. 

Na P4 não é usado fardamento adequado em todos os setores. A ação 50 refere-se à 

importância do uso de todos os EPI’s. 

 A criação dentro da produção de um ambiente bem iluminado, arejado e confortável 

termicamente, trazendo aberturas para circular o ar e ter iluminação natural, não foi 

implantado pela P4, referente à ação 52 o EP4 “relatou que eles só usam energia elétrica.”. 

O quadro 11 representa os benefícios e as oportunidades relacionadas com assuntos 

diversos, a partir de uma comparação entre as 6 padarias pesquisadas em relação à 

implementação das ações 54 a 63. 

                                                                       Quadro 11: Diversos 

 
Ações adotadas  P1 P2 P3 P4 P5 P6 

54. Implantar pré-pedido solicitando aos fornecedores anteriormente os 

produtos desejados para evitar que equívocos na hora da entrega. 

     x     x   x 

55. Substituir os pincéis convencionais de pintura por pincéis de 

silicone.  

  x   x   x   x   x   x 

56. Instalar dosadores de água refrigerada na produção.    x   x   x   x   

57. Utilizar lixeiras com pedais e tampas com vedações adequadas.   x   x   x   x   x   x 

58. Substituir as embalagens de isopor por materiais biodegradáveis.        x    

59. Substituir base de madeira utilizada na fabricação de bolachas por 

material mais adequado como o polipropileno. 

  x   x   x   x   x   x 

60. Utilizar armários numerados e com visor (abertura com acrílico) 

para melhor organização das fornadas. 

     x   x      x   x 

61. Priorizar móveis com rodízios na loja para facilitar limpeza.   x   x   x   x   x   x 

62. Buscar parcerias verticais (fornecedores) e horizontais 

(concorrentes) para melhor poder de barganha e abertura de 

mercado.  

  x   x   x   x   x   x 

63. Implantar sistematicamente coleta seletiva em todas as áreas da 

empresa. 

      x    

Fonte: Elaborado pela autora seguindo as ações do Relatório do projeto Ecopão (2009). 

 

As oportunidades e benefícios retratados como diversos no quadro 13 varia sobre 

diversos pontos relacionados à importância da Produção Mais Limpa. As ações, 55, 57, 59, 61 

e 62 foram aplicadas por todas as padarias. 

Os materiais biodegradáveis são de grande importância para o meio ambiente.            

A P5 implantou a ação 58 substituindo as embalagens de isopor por papelão. 

A solicitação antecipada aos fornecedores dos produtos desejados evita equívocos na 

hora da entrega, com a implantação do pré-pedido. Nas padarias P1, P3 e P4 o pedido é feito 

de acordo com a necessidade da falta de materiais. Não correspondendo com a ação 54. 
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O dosador de água refrigerada ajuda a aumentar a quantidade de pão, quanto mais 

gelada está à água e com a quantidade correta, mais pão é fabricado. A P5 e a P6 não 

implantaram a ação 56, e como consequência, apresenta perdas em sua produção. 

É possível melhorar a organização das fornadas com a visualização dos armários 

numerados, a ação, 60, a P1 e a P4 não implantaram, pois seus armários não tem visores. 

Embora nem todos apliquem a coleta seletiva, foi aplicada pela P5 a ação 63, por meio 

de parcerias com cooperativas.   

De acordo com Dias (2008), um dos procedimentos que conceitua a Produção Mais 

Limpa é o processo de produção que é responsável por reduzir a toxicidade e a quantidade de 

todos os resíduos. O SENAI-RS (2007), CNTL (2003) e Barbieri (2004) discorrem que são os 

resíduos o foco principal a ser minimizado ou eliminado nas padarias. Avaliado como no 

nível 3 das ordens de prioridades para privilegiar as ações de Produção Mais Limpa, quando 

não tem como ser aproveitado a emissão e os resíduos gerados. 

Para melhoria dos resíduos gerados pelas padarias, o relatório apresenta um plano de 

gerenciamento para os principais resíduos gerados pelas padarias, como mostra o quadro 12. 
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                                 Quadro 12 - Gerenciamento dos principais resíduos das padarias 

Resíduo Minimização  Acondicionamento Destinação Final 

Resíduos Orgânicos (resto 

de alimentos, produtos não 

comercializados) 

Otimizar o uso dos 

recursos para evitar 

desperdício e geração de 

resíduo 

Coletores específicos 

com tampa e 

identificação.  

Cor: marrom 

Aterro sanitário 

Uso agrícola 

Compostagem 

Plásticos (baldes de 

margarina/gordura) 

Otimizar o uso dos 

recursos  

Ambiente fechado  

Baldes tampados 

Reuso interno 

Comercializado para 

reciclagem 

Plásticos (Filmes, 

descartáveis e embalagens) 

Otimizar o uso dos 

recursos para evitar 

desperdício e geração de 

resíduo 

 

Coletores específicos  

Cor: vermelho 

Coleta urbana 

Aterro sanitário 

Resíduo Madeira 

(extraídos) 

Não se aplica Em local coberto, longe 

de umidade. 

Reuso interno 

dependendo do tipo de 

forno e qualidade da 

madeira. 

Papelão (embalagens) Cuidados para evitar 

perdas por contaminação 

Imediatamente quando 

for gerado enviar para a 

área de armazenamento 

Comercializado para 

empresa de reciclagem 

Alumínio  

(latas de refrigerantes) 

Não se aplica Recipientes específicos  

Cor: amarelo 

Comercializado para 

empresa de reciclagem 

Cinza (utilização de lenha) Não se aplica Recipientes específicos Coleta urbana 

Aterro sanitário 

Vidro Otimizar o uso dos 

recursos para evitar 

desperdício e geração de 

resíduo 

Recipientes específicos Comercializado para 

empresa de reciclagem 

Óleo (fritura) Otimizar o uso dos 

recursos para evitar 

desperdício e geração de 

resíduo 

Em bombonas fornecidas 

pelas empresas 

especializadas 

Reciclagem em empresa 

especializada 

Lâmpadas Fluorescente Utilizar racionalmente  Na própria embalagem Reciclagem em empresa 

especializada 

Sacos de ráfia (farinha) Otimizar o uso dos 

recursos para evitar 

desperdício e geração de 

resíduo 

Limpos, dobrados e 

acondicionados dentro de 

outro saco de ráfia no 

almoxarifado. 

Comercializado para 

empresa de reciclagem 

Fonte: Adaptado pela autora, por meio do Relatório do projeto Ecopão (2009). 

 

O quadro 13 representa os benefícios e as oportunidades relacionadas com a 

comunicação e o marketing ambiental, a partir de uma comparação das 6 padarias pesquisadas 

sobre a implementação das ações 64 e 65. 
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Quadro 13: Comunicação e o marketing ambiental 

 
Ações adotadas  P1 P2 P3 P4 P5 P6 

64. Ampliar a comunicação com os clientes referenciando as práticas, 

medidas e ações socioambientais adotadas pela empresa através de 

site, cartazes, mala-direta (e-mail) etc. 

  x   x       x X 

65.  Procurar conhecer o cliente, saber suas opiniões e sugestões tentando 

atender suas reivindicações. 

  x   x         x   X 

Fonte: Elaborado pela autora seguindo as ações do Relatório do projeto Ecopão (2009). 

 

A melhoria da imagem da empresa e a consciência ambiental dos funcionários fazem 

parte das funções da Produção Mais Limpa (SENAI/RS, 2007). A ação 64 a P3 e a P4 não 

implantaram, uma vez que essas padarias não têm projetos de comunicação. 

É importante conhecer os clientes. A P2 conseguiu atrair mais clientes e vender mais 

produtos de um nicho de mercado, não muito desenvolvido, como produtos orgânicos, light e 

diet, devido ao fato de ouvir seus clientes e atender às suas necessidades. A P3 e a P4 não 

implantaram a ação 65 pois, antes, elas necessitam desenvolver um trabalho de ouvidoria com 

os clientes. 

O quadro 14 representa os benefícios e as oportunidades relacionadas com a 

valorização do funcionário, a partir de uma comparação das 6 padarias pesquisadas sobre a 

implementação da ação 66. 

 

                                                    Quadro 14: Valorização do funcionário 

 
Ações adotadas  P1 P2 P3 P4 P5 P6 

66.  Investir em recursos humanos abrindo espaço para contribuição 

reconhecimento dos funcionários. 

  x   x         x X 

Fonte: Elaborado pela autora seguindo as ações do Relatório do projeto Ecopão (2009). 

 

A P3 e a P4 não implementaram a ação 66 já que não existe reconhecimento dos 

funcionários, por meio, de exemplos, de premiações e incentivos. 

Hinz, Valentina e Franco (2006) relatam que quando a organização tem uma equipe 

conectada e uma cultura disseminada, os resultados podem ser extremamente positivos. 

Relacionando às barreiras organizacionais, um dos pontos abordados no quadro 1, pela 

CNTL (2003), a falta de uma liderança interna para questões ambientais e a falta de incentivo 

são uma das barreiras enfrentadas na implantação da Produção Mais Limpa. 

O quadro 15 representa os benefícios e as oportunidades associados à eliminação de 

retrabalho e redução de paradas e a redução de custos e reposição de equipamentos, a partir de 

uma comparação das seis padarias pesquisadas sobre a implementação das ações 67e 68. 
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Quadro 15: Eliminação de retrabalho e redução de paradas e a redução de custos e reposição de 

equipamentos 

 
Ações adotadas  P1 P2 P3 P4 P5 P6 

67. Posicionar modeladora para que o pão caia diretamente na mesa 

eliminando uma etapa de transporte. 

  x   x   x   x   x   x 

 68. Implantar um plano de gestão da manutenção para equipamentos com 

o registro de cada máquina e acompanhamento do seu desempenho. 

  x   x   x      x   x 

Fonte: Elaborado pela autora seguindo as ações do Relatório do projeto Ecopão (2009). 

            

            Todas as padarias mudaram os layouts da produção, facilitando o acesso à ordem de 

uso dos maquinários, implementando assim a ação 67; todavia, a P4 não implantou a ação 68. 

Os layouts da produção foram arrumados seguindo a ordem de utilização dos 

maquinários, principalmente no que se refere ao uso do principal produto das padarias o pão 

francês. Durante a observação direta foi possível registrar com fotos a ordem de utilização dos 

maquinários.  

Na observação direta realizada nas padarias, uma das possíveis fontes são a fotografia, 

na observação direta realizada nas padarias. Para tanto, foram tiradas fotos pela pesquisadora, 

de todo o processo realizado para a produção do pão francês, que é o principal produto da 

casa. As Figura 5 a 12 representam o passo- a –passo dos maquinários utilizados para fazer o 

pão francês. 

 

Figura 5: Masseira 

 

Fonte: Elaborado pela autora, observação direta. 
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Figura 6: Cilindro 

 

Fonte: Elaborado pela autora, observação direta. 

 

Figura 7: Peso das bolas de pães 

 

Fonte: Elaborado pela autora, observação direta. 

 

Figura 8: Divisora 

 

Fonte: Elaborado pela autora, observação direta. 
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Figura 9: Modeladora 

 

Fonte: Elaborado pela autora, observação direta. 

 

Figura 10: Telas 

 

Fonte: Elaborado pela autora, observação direta. 

 

Figura 11: Armários 

 

Fonte: Elaborado pela autora, observação direta. 

 

Figura 12: Fornos 

 

Fonte: Elaborado pela autora, observação direta. 
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5.8 Análise cruzada dos dados 

           As padarias estudadas são do tipo familiar, logo, todos os proprietários estão 

envolvidas nos negócios. De acordo com a teoria estudada em negócios familiares, a 

influência na mudança de carreira na idade adulta vem colocando muitas vezes seus próprios 

interesses de lado para satisfazer e atender às necessidades dos negócios da família como 

relata (Murphy & Lambrechts 2015). Diante disso, é possível observar que a CNTL (2003) 

descreve as barreiras enfrentadas pelas principais ações de Produção Mais Limpa. A barreira 

organizacional tem relação direta aos negócios familiares quando comparada com a principal 

dificuldade relatada em entrevista pelas padarias, a de envolver os empregados nas ações. O 

que se relaciona também com o obstáculo da barreira cultural como descreve Hinz, Valentina 

e Franco (2006). 

Quadro 16: Objetivos específicos e resultados encontrados. 

Objetivos específicos  Resultados encontrados 

Comparar as ações implantadas em cada 

padaria estudada 

 

Os quadros 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 

15 mostram todas as ações e a marcação dos 

(x) descreve o que foi implantado por cada 

padaria. 

Identificar as principais ações que têm 

relação direta com a Produção Mais Limpa 

 

O quadro 12 refere-se ao gerenciamento dos 

resíduos das padarias. Os resíduos são 

considerados o principal foco a ser 

minimizado pela Produção Mais Limpa. 

Mostrar os resultados do projeto Ecopão em 

casa padaria pesquisada. 

 

Nas páginas 46 a 55 foram descritas cada 

padaria pesquisada e no Quadro 16 foi 

apresentado o resultado da síntese de todos 

os resultados que foram encontrados. 

Analisar as ações das padarias com o 

emprego das ferramentas de Produção Mais 

Limpa 

As 68 ações descritas no projeto Ecopão, tem 

por finalidade melhorar o desempenho das 

padarias, por meio da ferramenta de 

produção mais limpa. As ações foram 

divididas por grupo de oportunidades e 

beneficios e analisadas cada uma das ações e 

quais padarias aplicaram.  

Fonte: Elaborado pela autora, com dados da pesquisa (2016). 

           De acordo com as informações do Quadro 2 de critério de classificação do porte 

das empresas por pessoas ocupadas (SEBRAE, 2014). As indústrias ocupadas por até 19 são 

consideradas microempresa e de 20 a 99 pessoas ocupando são consideradas pequena 
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empresa.  O Gráfico 2 da classificação das empresas por número de funcionários( ABIP, 

2015).  O Quadro 17 mostra esses dados. 

                            Quadro 17: Variação do porte das padarias 

Padarias Quantidade total 

de funcionários 

por padaria 

pesquisada 

Porte das 

padarias 

(SEBRAE, 2014) 

P1 31 Pequena empresa 

P2 74 Pequena empresa 

P3 35 Pequena empresa 

P4 11 Microempresa 

P5 15 Microempresa 

P6 42 Pequena empresa 

                                Fonte: Elaborada pela autora com dados da teoria e entrevistas. 

                 As etapas para implantação da Produção Mais Limpa são dividas em cinco partes, 

considerando que essa metodologia foi relacionada com a ideia das etapas do projeto Ecopão 

do SEBRAE- PE, dividida em sete etapas. O que não indica que todos os passos das etapas da 

Produção Mais Limpa, como o ecotime, não são necessários para pequenas empresas. Por isso 

as ações do projeto foram direcionadas conforme as necessidades de uma indústria de 

panificação.  

              Quadro 18 expõe uma síntese dos dados e resultados das padarias pesquisadas, 

obtidas por meio das entrevistas, observação direta e relatório do projeto Ecopão. 
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Quadro 18: Síntese dos dados e resultados das padarias 

Padaria Ano de 

Fundação 

Tipo de 

empresa 

Nível das ações 

de Produção 

Mais Limpa 

Barreiras à 

Produção Mais 

Limpa 

Principais resultados  de 

Produção Mais Limpa após 

Ecopão 

P1 1986 Familiar/ 

Pequeno/ 

Comércio 

e indústria 

1 Organizacionais 

Técnicas 

Econômicas 

Políticas 

Redução de matéria-prima 

Mudança nos maquinários 

Layout 

P2 2002 Familiar/ 

Pequeno/ 

Indústria 

1 Técnicas 

Econômicas 

Políticas 

Nova produção 

Usa forno a gás e elétrico 

Retorno de caixas dos clientes 

Lavagem das assadeiras (máquina) 

Diminuíram água e energia 

P3 1952 Familiar/ 

Pequeno/ 

Indústria 

1 Organizacionais 

Técnicas 

Econômicas 

Políticas 

Não colocam óleo/gordura no 

esgoto 

Coletam o óleo para doação 

Parceria com cooperativas para 

recolher os reciclados 

P4 1971 Familiar/ 

Médio/ 

Comércio 

e indústria 

1 Conceituais 

Organizacionais 

Técnicas 

Econômicas 

Financeiras 

Políticas 

Filtro instalado no forno 

Diminuíram o uso da farinha de 

trigo no cilindro 

Controle de matéria-prima 

P5 2002 Familiar/ 

Pequeno/ 

Indústria 

1 Organizacionais 

Técnicas 

Econômicas 

Políticas 

Nova produção 

Usa forno a gás e elétrico 

Retorno de caixas dos clientes 

Lavagem das assadeiras (máquina) 

Diminuíram água e energia 

P6 1952 Familiar/ 

Pequeno/ 

Indústria 

1 Organizacionais 

Técnicas 

Econômicas 

Políticas 

Não colocam óleo/gordura no 

esgoto 

Coletam o óleo para doação 

Parceria com cooperativas para 

recolher os reciclados 

Fonte: Elaborado pela autora, com dados da pesquisa. 

          A P2 foi a padaria que menos se destacou entre as ações implantadas. E a P4 foi a 

padaria que mais se destacou entre as ações implantadas. No Quadro 19, foram destacado as 

vantagens e dificuldades que as padarias enfrentaram para a implantação das ações. 
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Quadro 19: Diferença entre a P2 e P4 

Critérios P2 P4 

Proprietário O proprietário teve problema de 

saúde e precisou se afastar por um 

tempo da padaria. 

A proprietária sempre esteve 

envolvida em cada ação que foi 

implantada. 

Implantação das ações  Não conseguiu implantar as ações, 

dificuldade com os funcionários da 

padaria. 

Implantou uma nova central de 

produção, com as ações descritas no 

projeto Ecopão. 

Interpretação das ações Devido a dificuldades de interpretar 

as ações e não ter contratado um 

consultor, a maioria das ações não foi 

implantada. 

Teve a contratação de um consultor 

do SEBRAE, para ajudar na 

implantação das ações. 

Clientes A padaria não tem relacionamento 

com seus clientes. 

A padaria sempre atende às 

necessidades de seus clientes. 

Estacionamento Não tem vaga para estacionamento. Tem muitas vagas para 

estacionamento. 

Produtos Não tem produtos especiais. É destacada por produzir produtos 

especiais, como produtos sem açúcar, 

orgânicos e sem glúten.  

Fornos Usa forno a lenha. Só usa fornos a gás e elétrico. 

Fonte: Elaborado pela autora (2016).  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A pesquisa busca compreender a aplicação da ferramenta de Produção Mais Limpa no 

setor de panificação por meio das ações do projeto Ecopão do SEBRAE –PE, como forma de 

mostrar que essas pequenas indústrias podem ser sustentáveis. 

A pergunta de pesquisa foi respondida, possibilitando na análise dos resultados 

identificar quais ações foram implantadas pelas padarias pesquisadas. Foi analisada a 

implantação das ações de Produção Mais Limpa desenvolvidas pelas padarias de Recife 

sugeridas pelo projeto Ecopão. 

Diante do que Dias (2008) relatou sobre as três dimensões do equilíbrio dinâmico, 

foram apresentadas na pesquisa algumas formas de melhorar o desenvolvimento sustentável, a 

partir das ações do projeto Ecopão. Relacionado à dimensão ambiental foi usada a ferramenta 

de Produção Mais Limpa, quanto à dimensão social, as padarias desenvolveram algumas 

formas de doações e cuidado aos funcionários e por fim, na dimensão econômica houve a 

diminuição de gastos desnecessários. Com base nessas informações, Hinz, Valentia e Franco 

(2006) constataram a importância da Produção Mais Limpa como ferramenta para o 

desenvolvimento sustentável. 

   A CNTL (2003) descreve as principais barreiras encontradas na aplicação da 

Produção Mais Limpa. Entre as padarias pesquisadas, as principais barreiras relatadas foram 

os obstáculos econômicos, pois os investimentos para as ações de Produção Mais Limpa não 

são rentáveis quando são comparadas à outras alternativas de investimento. As barreiras 

conceituais também são chamadas de barreiras culturais por Hinz, Valentia e Franco (2006). 

No estudo idenficou-se que falta percepção do potencial positivo das padarias para a solução 

de problemas ambientais, também foi identificada a resistência às mudanças por parte dos 

funcionários e a falta de interpretação correta dos proprietários em relação às ações.           

Vale salientar que as barreiras existem para serem estudadas e quebradas, antes mesmo de 

serem aplicadas.  

Durante a pesquisa foi percebido que a maioria das ações não foi aplicada pelas 

padarias, por não ter sido estudada e analisada corretamente, seja por não ter havido a atenção 

devida a cada item ou por falta de compreensão do que realmente as ações articulavam. No 

que se refere à ação 23 foi relatado o desconhecimento dos proprietários para telas de 30 

unidades de pães, o que inviabilizou a sua aplicação e muitas padarias não substituíram as 

telas de 25 por 30 unidades.  
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As ações das oportunidades e benefícios de consumo de energia elétrica foram as mais 

praticadas por todas as padarias, por acharem, talvez, as mais fáceis de serem aplicadas, ou 

também por ela reduzirem os custos. 

As melhorias adequadas devem ser enfatizadas, pois a variedade de novos insumos 

tem acrescido muito com a globalização e a diversificação de produtos panificados está 

aumentando no setor. As emissões atmosféricas constituem-se em sua grande maioria em 

vapor d’água e em emissões provenientes dos fornos a lenha. Os resíduos sólidos que no setor 

de panificação caracterizam-se de acordo com o estudo que é considerado como não perigosos 

e como o principal fator gerado, deve ser feito uma análise antes da implantação para a 

destinação final dos resíduos, desenvolvendo parcerias, com ONGs ou cooperativas. 

Assim, as oportunidades e estratégias para a Produção Mais Limpa na indústria de 

panificação, devem sempre obedecer a um critério para implantação, a fim de que as 

melhorias adequadas sejam adotadas. Como a substituição de um combustível do forno de 

cozimento, de energia elétrica; a redução do consumo de energia elétrica, que deve ser 

mudada para a regulagem de temperatura dos equipamentos de refrigeração, individualizando 

as linhas de iluminação elétrica; A redução no consumo de lenha, pela utilização de resíduos 

de pallets; A redução na geração de efluentes de condensado de vapor, sendo mudado por um 

método de recolhimento do condensado e reaproveitando o mesmo na produção de vapor. A 

eliminação da geração de resíduos de massa na fabricação, implantando sistemas mecanizados 

de transporte de massa até a cilindragem. E a redução do consumo de matéria-prima e geração 

de resíduos de farinha de trigo, organizando a forma de comercialização e os métodos de 

produção (SENAI –RS; 2007).  

A P2 foi a padaria que estudou e implantou um maior número de ações. A implantação 

de uma nova central de produção construída pela P2 trouxe grandes benefícios para a 

aplicação da Produção Mais Limpa, e foi realizada com a ajuda de um consultor, dando 

continuidade às consultorias na produção e na loja. 

A P4 foi a que menos realizou as ações sugeridas pelo relatório do projeto Ecopão.  Devido a 

problemas com as suas instalações e a equipe de funcionários que não tem entrosamento. 

Sugere-se à P4 a contratação de um consultor para desenvolver melhor as ações. Por meio dos 

resultados obtidos, das padarias investigadas, a implementação das ações do projeto Ecopão 

relacionadas à Produção Mais Limpa é uma ferramenta de contribuição para um melhor 

desenvolvimento sustentável nesse setor. 
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6.1 Contribuições para a prática  

 

Como contribuição para o setor de panificação e para a sociedade, a implantação das 

ações estudadas envolvendo a ferramenta de Produção Mais Limpa traz benefícios para as 

padarias que adotaram efetivamente o projeto. Por meio da análise feita nesse estudo é 

possível observar quais são as ações que precisam ter de fato uma maior atenção pelas 

padarias. Como a eliminação ou a redução dos efluentes e emissões. O aumento na eficiência 

no uso de matéria-prima, água e energia e a minimização ou reciclagem de resíduos gerados. 

Possibilitando as padarias um melhor conhecimento do seu processo industrial, diminuindo 

assim, os impactos ambientais. 

A busca por informações deve ser constante, tendo em vista que a tecnologia atualiza as 

ferramentas de forma rápida e as mudanças acontecem aceleradamente. É preciso que os 

proprietários estejam sempre em busca de novas informações, estudando novas experiências 

que deram certo em outras padarias, participar de cursos, capacitações, lendo e sempre 

incentivando os colaboradores a entender a importância de preservação do meio ambiente. 

Para o desenvolvimento da barreira cultural é importante a sensibilização e estimulação 

da participação dos proprietários, colaboradores e fornecedores. A implantação das ações 

sugeridas no projeto Ecopão com base em Produção Mais Limpa deve ser realizada com a 

participação de todos envolvidos e sempre enfatizando a necessidade do comprometimento de 

todos e a importância de divulgar para os clientes os procedimentos que estão sendo 

implantados nas padarias.  

Para uma eficácia na implantação de Produção Mais Limpa de acordo com o estudo é 

necessário que o detalhamento de todas as tarefas tenha prazos definidos e sempre ter uma 

pessoa responsável por efetuar a realização das ações. Também é necessário existir uma rotina 

de trabalho, estimando sempre o tempo dedicado a cada tarefa. Lembrar sempre de delegar 

atribuições aos empregados que não possuam uma carga horária totalmente preenchida. O 

tempo é um dos maiores investimentos na Produção Mais Limpa, portanto, deve-se avaliar os 

resultados aplicados, considerando sempre que alguns ganhos nem sempre são mensuráveis 

na forma financeira, material ou temporal. A própria percepção das pessoas e suas opiniões já 

é uma medida muito importante de resultado e monitoramento das ações. 

Conforme o detalhamento desse estudo é possível observar a importância da 

implantação da Produção Mais Limpa, por meio das ações do projeto Ecopão, para o setor de 

panificação. Proporcionando para as padarias uma melhor prevenção e gerenciamento dos 

resíduos, contribuindo para redução de custos e dos desperdícios. 
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6.2 Limitações da pesquisa e sugestão para estudos futuros  

Uma limitação dessa pesquisa consiste nas ideias estabelecidas desde o princípio que a 

pesquisa seria realizada no grupo das dez primeiras padarias, as quais implantaram o projeto 

Ecopão. Devido aos problemas descritos na metodologia da pesquisa, só foi possível a 

entrevista em seis delas. 

Como sugestão para futuras pesquisas, destaca-se a criação de um roteiro orientativo 

informando como qualquer padaria pode aplicar a Produção Mais Limpa baseado em ações 

sugeridas por meio do projeto Ecopão. Outro encaminhamento, é estudar as lições aprendidas 

pelas padarias com a implantação das ações sugeridas no projeto Ecopão. 
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APÊNDICE 1- (1º Etapa) 

Questionário semiestruturado caracterização das padarias 

Empresa:  

 

Proprietários:   

Endereço:  

Tel.  

                 

Cel. 

            

E-mail: 

Cidade: Recife Estado: PE Cep: 

Porte: Micro              Pequena  Média  Grande  

Ramo: Comércio  Serviço  Indústria  Rural  

Segmento: Panificação 

Principal Produto:  

Anos de existência: 

 

Data da Visita para a pesquisa Horário 

 

Sobre a empresa 

 

A padaria é uma empresa do tipo: 

Caracterizado por uso (   ) residencial e  (   ) comercial.  

O que a padaria oferece: 

O público: 

Como é estruturada a padaria:  

Os produtos da padaria são todos de fabricação própria?  

A padaria participou algum projeto ambiental fora o Ecopão? 

 

Quadro de funcionários por setor: 

 

Setor  Contratados Terceirizados 

Cozinha   

Pastelaria   

Padaria   

Embalagem   

Balcão   

Administrativo   

Segurança   

Logística   

Transporte   
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APÊNDICE 1– (2º Etapa)  

Questionário semiestruturado para os dirigentes das padarias que implementaram o 

projeto Ecopão 

 

 

1) O que é o projeto Ecopão? 

2) Como surgiu a ideia do projeto? 

3) Quanto tempo o projeto durou? 

4) O projeto ainda existe? Pode ser aplicado em outras padarias? 

5) Qual a importância desse projeto para as panificadoras de Pernambuco? 

6) O SEBRAE- PE vê oportunidades de expandir esse projeto para outros estados? 

7) Como foram escolhidas as padarias para implantarem o projeto? 

8) Quanto custa para se implantar esse projeto nas padarias? 

9) Quais os resultados gerais alcançados a partir da implementação do projeto? 

10) Alguma informação que considerar relevante? 

 

 

 

 

 

 



86 

 

APÊNDICE 2 

 

Questionário semiestruturado para o idealizador do projeto Ecopão  

 

1) Como conheceu o projeto Ecopão? 

2) Porque achou importante fazer a implantação? 

3) Quais as vantagens que o projeto trouxe a padaria? 

4) Quanto tempo levou para se implantar as mudanças abordadas no relatório do projeto?  

5) Todas as ações indicadas no relatório foram realizadas? 

6) Quais resultados ambientais a padaria obteve? 

7) O investimento financeiro para a implantação do projeto valeu a pena em termos dos 

resultados ambientais obtidos?  

8) Qual o reconhecimento dos clientes e funcionários a partir desse projeto?  

9) Você indicaria esse projeto para uma padaria que não tem trabalho ambiental? 

10) Alguma informação que considera relevante? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

ANEXO 1 – AÇÕES DESCRITAS NO RELATÓRIO ECOPÃO PARA MELHORIA 

DE TODAS AS PADARIAS PESQUISADAS. 

OPORTUNIDADE/ 

BENEFÍCIO 
AÇÕES A SEREM ADOTADAS 

APLICAÇÃO 

NA SUA 

EMPRESA 

Redução de consumo 

de matéria prima 

 

Melhor controle 

operacional 

 

Redução de geração 

de resíduo 

1. Elaborar sistema de controle de toda matéria-prima e 

insumos que entram no momento da compra, da 

armazenagem e do processamento na produção visando 

a redução de desperdício e reduzindo custos.  

 

2. Rever critérios para compra de matéria-prima e insumos 

considerando, além de custo, qualidade e análise do 

ciclo de vida ACV, isto é, se foi fabricado com baixo 

impacto, se utilizou processos e produtos ambiental e 

socialmente corretos, se tem durabilidade e longevidade, 

se é biodegradável, se o seu resíduo pode ser 

reaproveitado etc. 

 

3. Padronizar higienização dos ambientes por setor 

determinando quantidade e tipo de produto de limpeza 

através de dosadores. Dessa forma, além de padronizar 

limpeza, se reduz embalagens uma vez que os produtos 

vêm em forma concentrada e são diluídos em cada 

dosagem. 

 

4. Armazenar os ingredientes em recipientes adequados, 

devidamente etiquetados, com nome para evitar enganos 

(exe.: fibra, preto, glúten, aveia, centeio, soja...), data de 

abertura, validade etc. 

 

5. Utilizar sacos de confeiteiro (mangas) em tamanhos e 

materiais adequados, privilegiando os reutilizáveis. 

 

6. Avaliar viabilidade do consumo de ovos in natura 

referente ao seu custo, desperdício de claras e 

perecividade contrapondo seus benefícios aos do ovo em 

pó ou pasteurizado em caixas tetrapark. 

 

7. No caso de permanecer o uso do ovo in natura  estudar 

novos usos para a clara, menos utilizada que a gema, em 

receitas ou para doação para evitar o desperdício deste 

alimento. 

 

8. Instalar a pré-pesagem de ingredientes em função das 

receitas estabelecidas pelos mestres ou responsáveis. 

Dessa forma, além de poder controlar o estoque, há 

otimização de tempo, uma vez que o padeiro recebe os 

“kits” prontos, com cada ingrediente devidamente 

pesado apenas para iniciar a mistura. 

 

9. Dimensionar a produção de produtos conforme consumo 

diário evitando que permaneça muito tempo em 

exposição se tornando imprópria para consumo. É o caso 

das várias tortas que são feitas num único dia. Se por um 

lado à mão-de-obra da confeiteira é otimizada, por outro, 

há maior desperdício de produto final. Não compensa, é 

o caso de fracionar as receitas. 
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10. Elaborar ficha técnica completa de produtos (incluindo 

informações sobre a adaptação das receitas para 

diferentes porções) para melhorar o controle reduzindo 

erros e desperdício. 

 

11. Estudar nova forma de polvilhamento e colocação de 

cobertura (açúcar refinado, queijo ralado, xerém, doce, 

coco etc.) visando reduzir desperdício de produto que 

sobra na bandeja etc. 

 

12. Substituir sacolas plásticas para pães por sacos de papel, 

se possível contendo informações sobre seu benefício 

ambiental e mensagens conscientizadoras. 

 

13. Oferecer o produto embalado em diferentes porções para 

atender ao mais variado público, do solteiro que mora só 

ao chefe de uma grande família. 

 

14. Aproveitar as raspas, sobras e excessos na produção para 

degustação dos clientes. 

 

15. Estimular o uso racional da farinha de empoar através da 

sensibilização dos funcionários, especialmente no 

processo de cilindragem, no qual algumas máquinas 

permitem a eliminação desta prática sem 

comprometimento do produto final. 

 

16. Adotar carros para resfriamento de pães com aberturas 

laterais e base perfurada para possibilitar maior 

circulação de ar. 

 

17. Criar e estimular o uso de embalagens retornáveis para 

os produtos fornecidos às escolas, lanchonetes, outras 

padarias, construtoras e demais empresas. Por exemplo: 

usar a marmita em vez de quentinhas, no caso das 

refeições para operários e usar sacolas de pano para os 

pães da merenda no caso das escolas. 

 

18. Fornecer copos reutilizáveis aos funcionários, evitando o 

uso de descartáveis. 

 

 

Redução de custo 

operacional 

 

Redução de 

contaminação do 

solo 

19. Comprar produtos em grandes embalagens para reduzir 

o resíduo e barganhar melhores preços, desde que haja a 

manipulação e armazenamento adequado conforme as 

boas práticas de fabricação. 

 

20. Substituir os produtos químicos por biodegradáveis para 

higienizar e sanitizar os ambientes observando para não 

utilizar produtos desnecessários ou que tenham o mesmo 

objetivo. 

 

Redução de emissões 

atmosférica 

 

Redução de consumo 

de insumos (gás ou 

lenha) 

21. Implantar a caixa de fumaça conforme orientação do 

CPRH para os fornos a lenha e briquete. 

 

22. Realizar ajustes no forno caso esteja queimando de 

forma desigual. Isso evita que o forneiro tenha que abrir 

constantemente a boca do forno para trocar as bandejas 

de lugar e equalizar a queima. 

 

23. Substituir a tela condicionadora tradicional que cabem 

25 pães por outra que caibam 30. O tamanho é o mesmo, 

mas o espaço entre as fileiras é menor o que permite 

maior aproveitamento do espaço. 
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24. Disponibilizar para a pastelaria bandejas e assadeiras de 

dimensões variadas para evitar subutilização do forno, 

como é o caso de pequenas porções que vão ao forno em 

assadeiras enormes tomando espaço do que poderia ter 

outro produto. 

 

25. Substituir as telas condicionadoras de pães quebradas 

para evitar subutilização do forno. 

 

26. Implantar termostato e aviso sonoro nos fornos para 

evitar queimas de produto. 

 

Redução de geração 

de resíduo 

 

Otimização de 

procedimentos 

operacionais 

27. Fornecer “timer” para o pasteleiro e cozinheiro no caso 

destes utilizarem o forno da padaria. Assim, cada um 

terá seu sinal de aviso e responsabilidade pelo 

cozimento do seu produto. 

 

28. Oferecer sacos para os pães em diferentes tamanhos e 

indicar ao cliente, através de placas, a quantidade 

máxima dos mesmos no caso do auto-serviço. Assim, 

um saco tamanho que cabem 15 pães não será 

desperdiçado para embalar apenas 3. 

 

Redução de consumo 

de  energia elétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redução de consumo 

de energia elétrica 

29. Implantar gerenciamento em eficiência energética.  

30. Estabelecer a limpeza dos filtros de ar condicionado 

quinzenalmente. 

 

31. Substituir as lâmpadas incandescentes por fluorescente 

compacta adequando-as a uma luminária eficiente, de 

preferência com revestimento interno refletor, tipo um 

alumínio. 

 

32. Implantar sistema de aquecimento solar de água para 

lavagem de pratos e cozimentos. 

 

33. Priorizar comprar equipamentos de consumo 

energético etiquetados pelo PROCEL. 

 

34. Estabelecer horários para ligação de TV e DVD nas 

lojas. 

 

35. Indicar, através de placas sinalizadoras, os produtos 

dispostos no interior dos freezers e geladeiras evitando 

a abertura constante dos mesmos para procura de 

determinado produto. 

 

36. Posicionar os refrigeradores e freezers em locais 

arejados e longe de fontes de calor, tais como: luz 

solar, fogão, fritadeira etc. 

 

37. Definir horários para a utilização de ar condicionado 

nas lojas e alternar, se possível, com o uso de 

ventiladores. 

 

38. Rever a instalação elétrica existente e embuti-la para 

maior segurança. 

 

39. Ligar os equipamentos apenas na hora de utilizá-los 

evitando desperdícios, tais como: deixar a fatiadeira 

ligada enquanto embala o produto, deixar a geladeira 

aberta durante os intervalos de abastecimento. 

 

40. Substituir freezers por câmara frigorífica.  

41. Substituir de masseira convencional por outro 

equipamento capaz de misturar e cilindrar 

simultaneamente, reduzindo etapas do processo. 

 

Segurança alimentar 

42. Organizar o depósito separando os materiais por 

setores: alimentos, material de limpeza, embalagem 

etc. 
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43. Revestir pisos e paredes com material impermeável 

para facilitar limpeza e manutenção. Na produção, 

recomenda-se revestir até 2,10m de altura. 

 

44. Determinar, junto aos funcionários, local específico 

para raspagem das assadeiras evitando que os resíduos 

sejam jogados no chão. Assim é mais fácil manter a 

limpeza do local sem precisar de frequentes varridas. 

 

45. Prever acesso coberto para carga/descarga de 

materiais, evitando que intempéries possam os 

danificar. 

 

Redução de consumo 

de água 

46. Utilizar mangueiras de alta pressão para lavagem de 

telas e assadeiras, pois além de serem mais eficientes, 

economizam água. 

 

47. Verificar e corrigir constantemente possíveis 

vazamentos de torneiras, registros e descargas. 

 

48. Implantar hidrômetros nos poços artesianos e controlar 

o consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saúde ocupacional  

49. Implantar medidas que reduzam a temperatura 

ambiente na produção, como o isolamento térmico do 

forno, tendo em vista que a temperatura recomendada 

para o local não deve ultrapassar 27°C. 

 

50. Fornecer EPI’s  e fardamento adequado para as 

diversas áreas de serviços estimulando seu uso, 

limpeza frequente e conservação. 

 

51. Adaptar as alturas das mesas e bancadas de trabalho ao 

padrão de seu usuário. Algumas mesas que aproveitam 

o espaço abaixo do tampo para bandejas e materiais 

facilitam o acesso dos mesmos, mas é importante 

observar se a altura resultante da mesa superou o nível 

de conforto e ergonomia adequado para o trabalho. 

 

52. Criar na produção um ambiente salubre, bem 

iluminado, arejado e confortável termicamente, seja 

através de aberturas nas paredes e tetos que 

possibilitem a circulação de ar e iluminação natural ou 

através de iluminação artificial eficiente e instalação de 

exaustores. 

 

53. Equipar a produção com bancadas suficientes para 

realização do trabalho, sem que os freezers e máquinas 

precisem ser utilizados como apoio. Essas mesas 

devem ser em material antiaderente, resistente e de 

preferência em cor clara. Para possibilitar o trabalho 

em seus dois maiores lados, é aconselhável que não 

esteja encostada na parede. 

 

Diversos 

54. Implantar pré-pedido solicitando aos fornecedores 

anteriormente os produtos desejados para evitar que 

equívocos na hora da entrega. 

 

55. Substituir os pincéis convencionais de pintura por 

pincéis de silicone. Não soltam pelos e são mais 

duráveis. 

 

56. Instalar dosadores de água refrigerada na produção.   

57. Utilizar lixeiras com pedais e tampas com vedações 

adequadas. 

 

58. Substituir as embalagens de isopor por materiais 

biodegradáveis tipo fécula de macaxeira. Observar link 
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indicado no item IV.  

59. Substituir base de madeira utilizada na fabricação de 

bolachas por material mais adequado como o 

polipropileno. 

 

60. Utilizar armários numerados e com visor (abertura com 

acrílico) para melhor organização das fornadas. 

 

61. Priorizar móveis com rodízios na loja para facilitar 

limpeza. 

 

62. Buscar parcerias verticais (fornecedores) e horizontais 

(concorrentes) para melhor poder de barganha e 

abertura de mercado.  

 

63. Implantar sistematicamente coleta seletiva em todas as 

áreas da empresa como parte de um sistema de gestão 

de resíduos que inclui a sensibilização e treinamento de 

funcionários. 

 

Melhoria na 

comunicação 

 

Marketing 

Ambiental 

64. Ampliar a comunicação com os clientes referenciando 

as práticas, medidas e ações socioambientais adotadas 

pela empresa através de site, cartazes, mala-direta (e-

mail) etc. 

 

 

65. Procurar conhecer o cliente, saber suas opiniões e 

sugestões tentando atender suas reivindicações. 

 

Valorização do 

funcionário 

66. Investir em recursos humanos abrindo espaço para 

contribuição reconhecimento dos funcionários. 

 

Eliminação de 

retrabalho e redução 

de paradas 

 

Redução de custos e 

reposição de 

equipamentos 

67.Posicionar modeladora para que o pão caia diretamente 

na mesa eliminando uma etapa de transporte. 

 

68. Implantar um plano de gestão da manutenção para 

equipamentos com o registro de cada máquina e 

acompanhamento do seu desempenho. 
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ANEXO 2: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO PARA 

PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 

Nome do Voluntário(a): ________________________________________________________________ 

Endereço:__________________________________________________________________________ 

Telefone para contato:__________________ Cidade: ____________ CEP:_______________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 

Composição da equipe de pesquisa:  

Eu, Éllen Fernanda Gomes de Souza, estudante do Programa de Mestrado Profissional em Administração – 

Gestão Ambiental e Sustentabilidade da Universidade Nove de Julho – UNINOVE e Heidy Rodriguez Ramos, 

Orientadora e Professora Programa de Mestrado Profissional em Administração – Gestão Ambiental e 

Sustentabilidade da Universidade Nove de Julho – UNINOVE, em São Paulo.  

  

Descrição da Pesquisa: 

A presente pesquisa é intitulada “PRODUÇÃO MAIS LIMPA: ESTUDO DE CASOS MÚLTIPLOS EM 

PADARIAS DE PERNAMBUCO.”. Esta pesquisa tem como objetivo Avaliar os resultados ambientais obtidos 

com a aplicação das ações da Produção Mais Limpa desenvolvidas pelas padarias a partir do projeto Ecopão. 

Entender a visão dos gestores dessas padarias.  

Não existem benefícios, desconfortos, despesas ou riscos por sua participação nesta pesquisa. Sua participação é 

voluntária e a qualquer momento o(a) senhor(a) poderá desistir de participar do estudo. O(a) voluntário(a) tem 

garantia que receberá respostas a qualquer pergunta ou esclarecimento de qualquer dúvida a assuntos 

relacionados a presente pesquisa. 

Garantimos que suas informações serão utilizadas sem identificar quem as forneceu. Para isso, em vez do seu 

nome, serão utilizados códigos como letras ou números em nossos trabalhos escritos ou apresentações orais 

quando falarmos de sua opinião e dos demais participantes dessa pesquisa.  

Você ficará com uma cópia deste documento onde consta o telefone e o endereço do pesquisador principal, 

podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora e a qualquer momento. 

As entrevistas serão transcritas e analisadas na Universidade Nove de Julho – UNINOVE, São Paulo. 

 

Fotografias e gravações das entrevistas serão realizadas somente se você autorizar. Por favor assinale se 

concorda ou não:  [  ]SIM  [  ]NÃO Comentário: __________________________________ 

 

Prof a. Dra .Orientadora Heidy Rodriguez Ramos. Correio eletrônico: heidyrr@uninove.br. 

Aluna: Éllen Fernanda Gomes de Souza. Correio eletrônico: ellenfernandag@hotmail.com 

Endereço: Rua Jutai, 152. Cidade Tabajara -  Olinda – PE. 

Telefone: (81) 99665-9367 

    

Consentimento Pós-Informação 

Eu, _____________________________________________, após leitura e compreensão deste termo de 

informação e consentimento, entendo que minha participação é voluntária.  Confirmo que recebi cópia deste 

termo de consentimento, e autorizo a execução do trabalho de pesquisa (entrevista) e a divulgação dos dados 

obtidos neste estudo no meio científico.   

 

Recife  ___ / ___ / 2015. 

Nome (por extenso):___________________________________________________________________ 

Assinatura:___________________________________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora: ______________________________________________________________ 

1a via: Instituição / 2a via: Voluntário  

 

 


