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Resumo  

O  presente trabalho versa sobre a temática da eficiência econômica e ambiental do processo 
de panificação a partir do controle preventivo de aspectos ambientais. Foi traçado como 
objetivo identificar oportunidades que viabilize um aumento significativo da eficiência 
econômica e ambiental do processo de panificação. O modelo desenvolvido conta com as 
seguintes etapas: I) Planejamento (i. comprometimento da alta administração; ii. formação e 
treinamento com equipe externa; iii. avaliação simplificada para definição do 
produto/processo foco e iv. levantamento de recursos); II) Diagnóstico Ambiental (i. 
fluxograma do processo; ii. avaliação de inputs e outputs; iii. levantamento de métodos; iv. 
balanço de massa e v. avaliação de aspectos e impactos ambientais); III) Oportunidade de 
Melhoria; IV) Implementação, Monitoramento e Avaliação. Com o controle do uso de água, 
mudança de matéria-prima, padronização do tempo de batida e uso de materiais, coleta 
seletiva de resíduos, entre outros foi alcançado melhorias significativas do processo e 
redução de custos (14%) e de problemas ambientais (25%). Os resultados alcançados 
tornam-se exemplos práticos para a transição do desenvolvimento sustentável teórico para o 
sustentado (prático) do setor de panificação de Natal-RN, além do fortalecimento econômico 
e da relação universidade/empresa.  
Palavras-chave: Eficiência econômica e ambiental do processo, Controle preventivo de 
aspectos ambientais, Otimização do uso de recursos naturais, Indústria de panificação. 

1. Introdução 
A questão ambiental, no Brasil e no mundo, tornou-se um tema amplamente debatido 

em todos os meios, em vista da crescente degradação movida por um modelo no qual o 
desempenho da qualidade ambiental das atividades produtivas está cada vez mais distante da 
prática do consumismo. Entretanto, é necessário que o desenvolvimento econômico-social 
seja compatível com a conservação do meio ambiente, tendo, dessa forma, a utilização dos 
recursos naturais dentro dos limites capazes de manter a sua qualidade e equilíbrio, buscando 
desta forma a efetivação do paradigma da sustentabilidade. As empresas devem incorporar a 
este processo, conscientizando da importância da questão ambiental para os negócios e 
produção, identificando as suas vantagens e práticas. Reconhecer o manejo do meio ambiente 
como uma das mais altas prioridades empresas e fator determinante essencial do 
desenvolvimento sustentável (PIMENTA et al, 2005). 

A panificação racional constitui um instrumento indispensável para conciliar às 
diferenças que possam surgir entre as exigências do desenvolvimento e a necessidade de 
proteger e melhorar o meio ambiente. Entretanto, com um mercado extremamente 
competitivo, principalmente pela entrada de setores mais agressivos do varejo, como 
supermercados, lojas de conveniência e redes de fast food, fica difícil de associar e visualizar 
a preservação ambiental como uma vantagem competitiva.  

Mesmo assim, vale mencionar que a minimização de impactos ambientais associados à 
minimização de custo de processo, recuperação e otimização do uso de matérias-primas e 
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energia projetam um futuro em que os interesses da sociedade se associam no sentido de 
preservar a qualidade ambiental para as atuais e futuras gerações, isto é, de se buscar o 
desenvolvimento sustentável, além de se tornar mais competitivo. 

Nesse contexto, vale inserir a definição do controle preventivo de aspectos ambientais 
como um mecanismo de minimização de custos operacionais na panificação e da poluição 
ambiental, principalmente desperdícios. Vale lembrar que um aspecto ambiental consiste em 
qualquer intervenção de uma atividade sobre o meio ambiente, podendo esta gerar impactos 
ambientais. Assim, o controle preventivo do aspecto, consiste em uma interação com aquela 
etapa de um processo que gera aspectos. Por exemplo, a geração de resíduos sólidos (aspecto 
ambiental) pode ser minimizada ou mesmo evitada quando se busca uma compreensão 
detalhada da mesma e se adota alternativas através de medidas simples como substituição de 
matéria-prima, ou padronização de uma operação. 

Assim, em uma panificadora piloto de Natal-RN, indicada pelo Sindicato da Indústria 
da Panificação e Confeitaria de Natal – SINDIPAN, foi desenvolvida esta pesquisa subsidiada 
a partir da bolsa BITEC/2005, com o objetivo geral de identificar oportunidades que viabilize 
um aumento significativo da eficiência econômica e ambiental do processo de panificação. 
 

2. Situação Ambiental das Panificadoras em Natal-RN 
Em um estudo realizado por Pimenta (2005), foi levantado o comportamento 

ambiental das panificadoras associadas ao Sindicato da Indústria da Panificação e Confeitaria 
de Natal – SINDIPAN. 

Pelos resultados, foi constatada a ocorrência de micros, pequenas e médias empresas, 
com 82%, 14% e 4% da amostra, respectivamente. Quanto ao tempo de atuação no mercado, 
ocorre uma distribuição bastante variada com empresas com menos de um ano e até 70 anos 
de operação. Vale destacar uma possível tendência da amostra, ser representada por 
panificadoras com o porte micro e com um tempo médio de atuação de 20 anos. Este fato 
pode representar, uma provável maturidade e experiência dos panificadores, entretanto, uma 
certa estagnação do setor, uma vez que apesar de estarem no mercado há um considerável 
tempo, não evoluíram, em função do seu porte. Foi observada uma variação de produção 
diária de pão em até 8000 unidades, no qual prevalece a classe com faixa de 2000 a 3000 
unidades (26,7%), com tendência predominante de até 4000 (67%). 

Quanto ao gerenciamento dos resíduos sólidos, o estudo apontou que 72% das 
panificadoras têm seus resíduos coletados totalmente, sem separação, pela URBANA, 
companhia de limpeza pública de Natal. Foi averiguado também que 8% das panificadoras 
praticam a reciclagem interna de resíduos combinado com a coleta da URBANA. Este mesmo 
fato foi observado em 4% das panificadoras, sendo por sua vez, efetuada a prática de 
reaproveitamento de materiais, bem como incineração no forno. Assim, nota-se práticas 
insustentáveis no gerenciamento de resíduos sólidos de Natal, onde muitos resíduos, com 
potencialidade de reuso, reciclagem ou reaproveitamento, estão indo para o aterro. 

Em relação as alternativas utilizadas como destino final dos efluentes líquidos gerados 
pelas panificadoras, 50% das panificadoras lançam seus efluentes na rede pública de coleta de 
esgoto,  44% utilizam o sistema fossa séptica/sumidouro, como alternativa tecnológica para o 
tratamento e descarte final dos efluentes gerados e 6% utilizam o sistema fossa/sumidouro e 
descartam em vias públicas. Assim, verifica-se uma possível tendência das panificadoras não 
lançarem seus efluentes no solo ou em corpos hídricos e uma baixa incidência, do lançamento 
em vias públicas. Entretanto, apesar de se um número ínfimo de panificadoras que lançam em 
via pública, essas estão no mercado a mais de 10 anos e tem gestores com acesso a 
faculdades, o que leva a considerar, a pesar de terem acesso a informações, não são 
conscientes quanto a esta prática insustentável. 
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Já em relação as alternativas utilizadas pelas panificadoras como uso energético no 
forno. Pelos resultados nota-se que 24% das panificadoras utilizam a lenha como única 
alternativa de combustível no forno, 14% carvão e 12% eletricidade. A combinação 
eletricidade e GLP representa 10%, eletricidade e carvão 6% e eletricidade e lenha 4%, carvão 
e lenha 4%. Nesse sentido, verifica-se uma possível tendência pelo uso predominante de 
lenha, com cerca de 32% dos panificadores.  

Desses panificadores, 29% possui o ensino fundamental completo e médio completo. 
Em relação ao tempo de atuação, destacam-se com 44%, as panificadoras com o período de 
10 a 20 anos de operação, seguido de 20 a 30 anos, com 38%. Quanto a localização, 41% 
encontram-se em uma área essencialmente com uma população da classe baixa, inserido em 
um contexto com problemas sócio-ambientais acirrados. 

Alguns instrumentos legais aplicáveis a indústria de panificação foram investigados, 
sendo eles: licença ambiental emitida pelo órgão municipal ambiental; Licença do IBAMA 
para uso de madeira para as panificadoras que utilizam lenha; Licença da Vigilância Sanitária; 
Programa de Prevenção a Riscos Ambientais (PPRA), exigido pelo Ministério do Trabalho 
através das CLT`s; Habite-se do Corpo de Bombeiros e documento referente às instalações e 
equipamento de combate a incêndio. Pelos resultados, em relação ao licenciamento ambiental, 
apenas 2% dos panificadores possuem a devida licença, 57% desconhecem e 41% não 
possuem. Em relação à Licença emitida pela Vigilância Sanitária, verifica-se que nenhuma 
panificadora tem posse da licença e que quase 70% desconhece sua existência, esta mesma 
tendência é observada com o Habite-se, emitido pelo corpo de bombeiros. Quanto ao PPRA, 
também nenhuma panificadora possui e quase 50% delas desconhecem. O Alvará da 
Prefeitura consta no instrumento legal que apresentou a estatística mais alarmante, cerca de 
90% da amostra desconhece este instrumento. Com relação à licença emitida pelo IBAMA, 
muitos panificadores responderam, mesmo sem ter o uso da lenha. Entretanto correlacionado 
as panificadoras que utilizam lenha com o referido instrumento ambiental, verifica-se que 
31% não possuem a licença e 69% desconhecem. No tocante, observa-se a possível tendência 
de muitas panificadoras não possuírem ou desconhecerem os instrumentos legais aplicáveis à 
atividade. Vale lembrar que muitos aspectos que possam trazer ou estar trazendo 
contratempos ambientais, sociais, sanitários e econômicos, poderiam está sendo evitado, uma 
vez que, em muitos casos, no processo de liberação dos instrumentos, são exigidos seu 
controle, minimização ou mitigação.  

De forma geral, as panificadoras apresentam um baixo desempenho em função do 
atendimento dos requisitos legais e adoção de programas de qualidade. Há interesse na adoção 
da gestão ambiental, principalmente para melhoria da imagem da empresa, entretanto falta 
apoio governamental. Foi identificada a prática de algumas ações insustentáveis, como 
lançamento de efluentes na via pública, incineração dos resíduos no forno e uso de lenha.  
 

3. Materiais e Métodos  
Buscou-se desenvolver um modelo de gestão ambiental, visando controle preventivo 

de aspectos ambientais, para a busca da melhoria da eficiência econômica e ambiental do 
processo de panificação. Para tanto, algumas etapas da metodologia de Produção mais Limpa 
(CNTL, 2003) foram adaptadas, de modo a se ter uma análise da real eficiência quanto ao 
emprego de materiais, água e energia nos processos e propor melhorias mais fundamentadas. 
Vale mencionar, que a PML consiste em uma ferramenta de gestão ambiental, preventiva, a 
qual se integra a processos, produtos e serviços, de forma a reduzir riscos ambientais e de 
segurança do trabalho, a partir do controle na fonte geradora dos aspectos ambientais. 

A panificadora piloto foi indicada pelo SINDIPAN, sendo o setor de panificação, 
especificamente o processo de fabricação do pão francês, escolhido para aplicação do modelo, 
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uma vez que este consiste no produto mais representativo. 
O referido modelo é composto pelas seguintes etapas: 
 

FIGURA 1 – Modelo de Ecoeficiência a partir do controle preventivo de aspectos ambientais 

PLANEJAMENTO DIAGNÓSTICO DO
PROCESSO PRODUTIVO

OPORTUNIDADES
DE MELHORIA

IMPLEMENTAÇÃO,
MONITORAMENTO E

AVALIAÇÃO

 
 
- Planejamento 

Esta etapa é representada pelo comprometimento da alta administração e capacitações 
com todos os funcionários da empresa. A Estratégia metodológica utilizada foi palestras, 
dinâmicas e fixação de cartazes, buscando aproximar os funcionários da preservação 
ambiental e da pesquisa e tornando o projeto não só da empresa, mas também dos 
funcionários. Os principais assuntos das palestras foram Preservação Ambiental; Higiene e 
Segurança do Trabalho; Qualidade; Responsabilidade pelas Tarefas; Metas; Desperdícios; 
Produtividade; Etapas do Processo Produtivo e Emprego x Desemprego. 

Tendo em vista, a necessidade de se ter informações com um nível significativo de 
confiabilidade, foi efetuada a primeira adaptação na metodologia de PML (CNTL, 2003), no 
caso a utilização de uma equipe externa, constituída pelo bolsista e mais três voluntários 
(Acadêmicos do 1º ano de Engenharia de Produção) capacitados através de treinamentos 
específicos sobre a metodologia, para levantamento das informações (tempos de processo, 
quantificação e qualificação dos recursos materias utilizados e refúgos do processo). Vale 
mencionar, que apesar desta proposta sugerir a utilização de uma equipe externa, para 
levantamento das informações, este processo deve proceder com um total envolvimento dos 
funcionários, o qual pode ser garantindo através de capacitações anteriores, sobre a 
importância e o retorno da pesquisa para os mesmos, motivando-os a participarem e 
colaborarem, e um relacionamento amistoso e harmônico durante a coleta de dados. 
 
- Diagnóstico do processo produtivo 

A segunda etapa etapa consistiu na realização do diagnóstico ambiental composto 
pelas seguintes atividades: Definição do fluxograma do processo produtivo; Análise de 
métodos; Avaliação dos inputs e outputs; Avaliação dos aspectos e impactos ambientais e 
Balanço de massa do processo produtivo. A coleta foi amostrada durante duas semanas, no 
qual foi observado um comportamento com uma mesma tendência. 

De acordo com Slack (2002), os fluxogramas de processos consistem em diagramas de 
entrada-saída que dão uma visão geral útil do contexto do processo e de oportunidades de 
melhoramentos.  

Em paralelo a elaboração do fluxograma, foi desenvolvida uma análise de métodos, 
para melhor detalhamento e levantamento de evidências de desperdícios e melhorias, 
constituindo este fato, a segunda adaptação na metodologia da PML. Vale mencionar, que “a 
análise de métodos concentra-se no modo de execução do trabalho, a qual pode ser um 
instrumento importante da melhoria da produtividade” (STEVENSON, 2001). 

Na avaliação dos inputs e outputs, para agregar valor aos aspectos identificados, foi 
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efetuado um levantamento de todos os custos reais, a partir do método de custeio por 
absorção. Este método consiste na terceira e última adaptação da metodologia da PML. 
Segundo Hernandez Perez Júnior (2003), o custeio por absorção, é derivado da aplicação dos 
princípios contábeis geralmente aceitos e é, no Brasil, adotado pela legislação comercial e 
pela legislação fiscal. Nesse método de custeio, todos os custos de produção (fixos ou 
variáveis) são rateados em cada fase da produção. Logo é absorvido quando for atribuído a 
um produto ou unidade de produção, assim, segundo Aramayo (2005) “cada unidade ou 
produto receberá sua parte no custo até que o valor aplicado seja totalmente absorvido pelo 
Custo dos Produtos Vendidos (CPV)”.  

“A avaliação dos aspectos e impactos, inicialmente busca identificar os aspectos 
ambientais das atividades de uma empresa, a partir do seu fluxograma de processo, e 
posteriormente determina os impactos ambientais associados a estes aspectos e avaliar sua 
importância” (PIMENTA et al, 2005). A identificação dos aspectos ambientais consistiu na 
numeração seqüencial (1,2,3,...,n) das operações relacionadas no fluxograma do processo 
produtivo. Em seguida, foram listados todos os aspectos de entrada e saída do processo. As 
manifestações dos impactos ambientais foram identificadas, supondo que não existia nenhuma 
forma de controle destes impactos, exceto aquelas que desempenhavam função essencial de 
processo. A seguir, têm-se os critérios utilizados na análise dos impactos, de acordo com 
CNTL (2003): Grau de Severidade; Abrangência – Incômodo às partes interessadas; 
Probabilidade e Importância – Severidade x Probabilidade. 
 
- Oportunidades de melhoria 

A terceira etapa consistiu na identificação de oportunidades de redução de poluição 
ambiental e desperdícios. Esta etapa é composta pelas atividades de obtenção de uma 
compreensão detalhada das fontes e causas da geração de resíduos/poluição ambiental, 
identificação e classificação das oportunidades de melhorias e Avaliação técnica, econômica e 
ambiental das oportunidades identificadas. As fontes e causas da geração de resíduos/poluição 
ambiental, basicamente são evidenciadas no diagnóstico ambiental. A identificação e 
classificação das oportunidades de melhorias devem evidenciar o caráter do controle 
preventivo da geração da poluição. 
 
- Implementação, monitoramento e avaliação 
A última etapa foi composta pela implementação das medidas identificadas, monitoramento e 
avaliação das medidas, para possíveis retroalimentações e melhoria contínua do modelo. 

 

4. Resultados e Discussão 

4.1. Definição do fluxograma do processo produtivo e Análise de métodos 
A empresa piloto classifica-se como pequeno porte e possui mais de 80 produtos de 

panificação e pastelaria e uma produção diária de aproximadamente 7000 pães. O 
empreendimento é constituído pelo setor administrativo (aquisição de matérias, vendas e RH), 
contábil (terceirizado) e produção (panificadora e pastelaria) e possui uma jornada de trabalho 
de 44 horas semanais. O setor de panificação possui três funcionários, sendo um padeiro, um 
assistente e um auxiliar, todos com o ensino fundamental incompleto. 

Na panificação, existe aproximadamente 5 tipos de massas: Salgada, Doce, Semi-doce, 
Integral e Especiais. O Pão Francês é processado a partir da mistura de água com os seguintes 
ingredientes: farinha (tradicional e pré-mescla, ½), sal, açúcar, melhorador, manteiga e 
fermento. Sua produção possui a seguinte escala: segunda a quinta, são processados 65 quilos 
de massa  de pão por dia, com 1 lote de 5Kg e 4 de 15Kg; sexta, 50 quilos e sábado e 
domingo, 35 quilos, em um regime de 44 horas semanais.  
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O Processo de fabricação é composto pelas seguintes etapas: preparação dos 
ingredientes, mistura e desenvolvimento, cilindragem, divisão, modelagem, fermentação e 
queima. O anexo 1 apresenta o fluxograma do processo com todas as entradas e saída, balanço 
de massa e levantamento de métodos do processo. Pelos resultados, observa-se um processo 
com 12 operações, 14 transportes e 7 inspeções. 

Na etapa de preparação dos ingredientes, toda o material é pesado seguindo uma 
receita padrão. Na fase de mistura e desenvolvimento, os ingredientes separados e pesados 
passam pela batedeira (potência 7 cv), com o objetivo de misturar todos os ingredientes com a 
água, formando uma massa homogenia, através do trabalho mecânico, permitir a incorporação 
de ar na massa e oxidar a massa, para branquear e desenvolver e fortalecer a rede de glúten. 
Na utilização do equipamento, foi observado um aspecto crítico, no caso, variação do tempo 
de batida, para a mesma quantidade de massa, de 5 até 9 minutos (45%). 

No cilindro (cilindro com 6 cv de potência), ocorre um complemento do 
desenvolvimento do Glúten. As desvantagens são posterior perda de água na massa, devido à 
pulverização de farinha durante a operação e despesas com energia elétrica. Nesta etapa, 
foram observados dois pontos críticos: pulverização de farinha aleatória, com muitos 
desperdícios, e tempos de batida para o mesmo lote com variação entre 2 e 3,5 minutos.  

Em seguida, a massa processada é dividida para se obter massas de 50 gramas, com 
tamanhos e volumes iguais, para posterior modelagem.  Nesta etapa, é utilizado o 
equipamento de uso manual, denominado de divisora. 

Após a divisão, as massas são modeladas, no intuito de dar forma aos pedaços de 
massa, em equipamento denominado modeladora, com 7 cv de potência. Depois de modelado, 
os pedaços de massa crua de pão são colocados em bandejas e, em seguidas, colocadas na 
cabine de fermentação para posteriormente ser efetuada a queima. Nesta etapa, todos os lotes 
são processados em seqüência, perfazendo um total de 32 minutos em média. 

O objetivo da fermentação é propiciar um ambiente favorável ao crescimento da massa 
e possibilitar a formação do sabor e aroma do pão. As bolhas, oriundas go gás carbônico, 
produto da fermentação, irão resultar no crescimento da massa e os ácidos orgânicos 
colaborarão para a formação do sabor e aroma do pão. A fermentação é processada em 
câmaras específicas, com um tempo médio de 8 horas. 

O Forneamento consiste na última etapa do processo de produção, sendo uma das mais 
delicadas. Tem como objetivo fazer com que a massa cozinhe e tenha a crosta formada, com 
sua coloração característica. Vale destacar que o forno da organização em estudo é do tipo 
elétrico, com 4 câmaras de queima, com 7 cv de potência, cada. 

 

4.2. Avaliação de aspectos e impactos ambientais, desperdícios e medidas adotadas 

Os aspectos ambientais críticos identificados foram: consumo de materiais, de água, 
energia e geração de resíduos sólidos, destacados, em vermelho, na Tabela 01.  

Vale mencionar que em relação à perda de produtividade, um dos fatores identificados 
foi à dosagem do uso de água, foi constatado uma variação, estando algumas delas abaixo da 
dosagem padrão  (52% da massa), o que representa uma perda aproximada de 40 pães por dia 
(12.000 unidades por ano). Para a padronização das dosagens foi adquirido um balde, e nele 
foram efetuadas demarcações para as dosagem de acordo com os lotes de produção. 

Frente a variação do tempo de uso das máquinas elétricas, buscou-se uma 
padronização do tempo de uso. Nesta proposta, foi também evitado a utilização de mais de 
três câmaras do forno ao mesmo tempo e da batedeira e cilindro, reduzindo, desta fotrma, o 
fator de potência. Para a efetivação desta medida preventiva de controle deste aspecto 
ambiental, foram efetuadas capacitações com os funcionários e a fixação de placas 
indicadoras de tempos-padrão e uso. 
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Quanto ao uso de materiais, este aspecto é atenuado principalmente pelo uso intenso 
de ingredientes variados. Assim, foi sugerido e averiguado através de simulações em escala 
real, e posteriormente, implementado pelo empresário, o uso de 100% de farinha com pré-
mistura (com os igrendientes, sal, melhorador, manteiga, açúcar misturados), eliminando 
desta forma o uso de farinha tradicional, sal, açúcar, manteiga e melhorador, obtendo, com 
isso, uma menor geração de resíduos de embalagem (30%) e perda de materiais (2%) e tendo 
conseqüentemente redução de Lead time e produtividade (Redução do número de operações e 
de movimentações). Esta medida levou também a um controle mais eficiente da produção, 
bem como a tornou mais simples. Vale destacar ainda que antes se tinha um número elevado 
de manipulação de materiais, com tendência de um maior erro de dosagens, e consequente 
perda de qualidade. Relatos do empresário, evidencia este fato, uma vez que quando o padeiro 
faltava, a empresa tinha sérios problemas, de produção e qualidade, agora, com as dosagens e 
tempos-padrão pré-estabelecidos, isto é padronização, e a facilidade de manipulação, até 
mesmo o auxiliar fica habilitado em processar o pão francês com qualidade.  

 
              TABELA 1 – Avaliação de aspectos e impactos ambientais 

 
 

Em relação aos resíduos sólidos foi proposto um plano de gerenciamento, bem como 
um projeto de coleta seletiva, o qual apontou um faturamento mensal com a venda de resíduos 
recicláveis na ordem de R$ 120,00 para financiar um “fundo social” para os funcionários. 
Esta medida evidencia a internalização da preocupação ambiental por parte dos funcionários e 
alta administração, uma vez que todos os funcionários são responsáveis pelo plano de 
gerenciamento, e todos disfrutam de seus benefícios. 

Vale destacar a existência de outras oportunidades de controle preventivo. Foi 
observado um desperdício significativo do uso de leite condensado, uma vez que os 
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funcionários apenas cortavam o bico da caixa, o que dificultada a retirada eficiente do 
insumo, e logo provocava desperdíçios de aproximadamente 11% da massa contida na 
embalagem. Os funcionários foram orientados a cortar a embalagem na parte superior e raspas 
com uma colher, isso leva a uma econômia de R$ 523,44 por ano.  
 
4.3. Avaliação Financeira e Ambiental das Oportunidades 

A Tabela 2 apresenta uma avaliação financeira e ambiental das oportunidades 
vislumbradas. Pelos resultados nota-se uma redução do custo na fabricação do pão francês, de 
14%, o que representa R$ 7671,59 (ano). 

 
TABELA 2 – Avaliação financeira e ambiental das oportunidades 

 
Fazendo uma nova avaliação dos aspectos e impactos ambientais, foi constatada uma 

redução de 24% dos impactos ambientais significativos. Vale mencionar, também, uma 
redução da geração de resíduos sólidos de 33,6%, bem como a redução de aproximadamente 
5% do consumo de Kwh.  

 
5. Implicações Gerenciais 

Mediante as oportunidade vislumbradas, as quais foram sistematicamente divulgadas 
junto ao SINDIPAN, através de reuniões periódicas na sede com os associados, bem como no 
jornal do sindicato, muitas empresas demostraram interesse, em adotar as medidas estudadas. 

Desta forma, surgiram oportunidades de estágios para acadêmicos de Engenharia de 
Produção da UFRN. Este fato é uma evidência do fortalecimento da relação Universidade-
Empresa, onde a partir de uma pesquisa acadêmica, foi desencadeado uma série de mudanças, 
que contemplou desde uma conscientização e interesse, até a adoção das medidas 
identificadas.  

Junto com um desses estagiários, o modelo desenvolvido foi aplicado, sendo 
identificadas outras oportunidades de melhorias. Nesta segunda panificadora, problemas 
críticos de administração da produção foram evidenciados, estudados e mitigados. Assim, a 
primeira intervenção foi à proposição e implantação de um novo layout, de forma a diminuir o 
Lead Time. O fluxo era totalmente descontínuo, a pesar da tipologia do processo exigir a 
continuidade. A massa era processada na batedeira e lançada manualmente por cima da mesa 
de corte para ser procesada no cilindro. Este fato provoca, desperdícios significativos de 
massa, movimentos desordenados, força física desnecessária por parte dos funcionários e 
aumento do Lead time. Assim, foi adotado um layout tradicional em forma de “u”. Esta 
medida levou a uma redução de aproximadamente, 15% do Lead Time, o que representa uma 
economia anual aproximada de R$ 2.800,00 (Figura 2).  

Uma outra proposta foi inerente ao uso otimizado de gás GLP do forno. Antes era 
necessário, abrir a câmara de queima para verificar a qualidade do pão, se o mesmo estava no 
ponto correto, uma vez que vidro, por onde era feito o controle de qualidade estava sempre 
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sujo. Assim, com a adoção de uma limpeza sistêmica diariamente, sem onûs adicionais, o 
tempo de queima reduziu em 3 minutos, o que representa anualmente R$ 560,00.  
 

FIGURA 2 – Mudança no Lay-out de processo efetuada 

 
Uma outra proposta foi inerente ao uso otimizado de gás GLP do forno. Antes era 

necessário, abrir a câmara de queima para verificar a qualidade do pão, se o mesmo estava no 
ponto correto, uma vez que vidro, por onde era feito o controle de qualidade estava sempre 
sujo. Assim, com a adoção de uma limpeza sistêmica diariamente, sem onûs adicionais, o 
tempo de queima reduziu em 3 minutos, o que representa anualmente R$ 560,00.  

No tocante, com as oportunidades pesquisadas e dinfundidas, muitos empresários, 
passaram a se conscientizar, a partir de um modelo prático, que o uso racional dos recursos 
naturais, leva a retornos financeiros para suas organizações. Desta forma, evidência a prática 
do desenvolvimento sustentado, isto é com ações já efetivadas na prática, mas com 
perspectivas de metas a se cumprir, isto é de promover o desenvolvimento sustentável 
(PHILIPPI JR, 2004).  

Vale destacar ainda que o projeto “desenvolvimento de um modelo de avaliação de 
desempenho e gestão ambiental para indústria de panificação de Natal-RN”, do qual foi 
desenvolvido este artigo foi premiado no Estado do Rio Grande do Norte na edição 2005 do 
programa de bolsa BITEC. 
 

6. Considerações Finais 
O presente artigo abordou sobre a temática da melhoria da eficiência economica e 

ambiental do processo produtivo de panificação a apartir do controle preventivo de aspectos 
ambientais. Para tanto, foi desenvolvido e aplicado um modelo embasado nos princípios da 
metodologia da Produção mais Limpa, com adaptação de algumas etapas. A utilização de uma 
equipe externa articulada com os funcionários para levantamento efetivo das informações; a 
realização da análise de métodos para evidenciar melhorias de produtividade e o uso do 
custeio por absorção para avaliação financeira dos inputs e outputs foram as principais 
adaptações. 
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Pelos resultados, o modelo apresentou evidencias mais significativas para substanciar 
as análises de melhoria, bem como o processo de sensibilização da alta administração e 
funcionários. Quanto as oportunidades de melhorias, foi evidenciado redução de custos (14%) 
e de problemas ambientais (25%), através de simples medidas, como controle do uso de água, 
mudança de matéria-prima, padronização do tempo de batida e uso de materiais, coleta 
seletiva, entre outros. 

Nesse contexto, as barreiras acadêmicas foram vencidas, tendo uma pesquisa ampla e 
complexa para a indústria de panificação de Natal-RN, com resultados significativos e 
expressivos, para tomada de decisão, bem como o fortalecimento econômico, ambiental e 
social do setor. Os resultados alcançados tornam-se exemplos práticos para a transição do 
modelo de desenvolvimento sustentável teórico para o sustentado (prático) do setor de 
panificação de Natal-RN, além do fortalecimento da relação universidade/empresa. 
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ANEXO 1 – FLUXOGRAMA DO PROCESSO PRODUTIVO E AVALIAÇÃO DE MÉTODOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEPARAÇÃO E PESAGEM 
DOS INGREDIENTES

MISTURA

DESENVOLVIMENTO 
NO CILINDRO

DIVISÃO

MODELAGEM

FERMENTAÇÃO

FORNEAMENTO

DISTRIBUIÇÃO
PARA ATENDIMENTO

1

2

3

4

5

6

7

8

103,98 Kg de 
massa processada

GERAÇÃO DE CALOR
GS

Farinha 
(Kg)

0,03

GS

Massa 
Pronta (Kg)

0,1 GS

Embalagem de
Plástico (Kg)

0,02

GS

Sacos de
ráfia (Kg)

0,42 GS

Farinha 
(Kg)

0,02 GS

Aparas de
Pão (Kg)

0,05 GS

GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Coleta: Terceiros
Destino Final: Reciclagem GS

GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Coleta: URBANA
Destino Final: Aterro Sanitário GS

Assunto:

CONSUMO DE ENERGIA
ELÉTRICA

KWH

2,75 GS

KWH

1,0 GS

KWH

3,0 GS

KWH

25,5 GS

Iluminação da produção

CONSUMO DE ÁGUA
Fonte: CAERN Lavagem diária do 

setor de produção LANÇAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS
Tratamento: Tanque Séptico
Destino Final: Sumidouro GS

Água L=Kg

32,0 GS

CONSUMO DE MATERIAS
Fermento Kg 

0,42 GS

Sal Kg 

0,9 GS

Óleo (Kg)

0,15 GS

Farinha (Kg)

0,33 GS

23,0 GS

Açúcar Kg 

0,45 GS

Melhorador Kg 

0,9 GS

Manteiga Kg 

1,0 GS

Farinha 
Tradicional Kg 

45,0 GS

Farinha 
Tradicional Kg 
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Movimentação do saco farinha pré-mistura 
do almoxarifado para próximo da balança
Movimentação do saco farinha tradicional 
do almoxarifado para próximo da balança
Movimentação do sal do almoxarifado 
para mesa
Movimentação do açúcar do almoxarifado 
para mesa
Movimentação do fermento do almoxarifado 
para mesa
Movimentação do melhorador do almoxarifado 
para mesa
Pesagem dos ingredientes

Movimentação para batedeira

Adição de água

Mistura de ingredientes na batedeira

Verificação do ponto da massa

Movimentação para o cilindro

Desenvolvimento no Cilindro

Verificação do ponto da massa

Movimentação para mesa

Espalhamento da massa

Adição de óleo

Pré-divisão manual em blocos de massa 
de 1,7 Kg
Verificação do peso do bloco

Movimentação para divisora

Divisão 

Movimentação para mesa

Modelagem

Verificação de qualidade

Acondicionamento nas bandejas

Colocação na câmara de fermentação

Fermentação

Verificação do crescimento da massa

Movimentação das bandejas para o forno

Forneamento

Verificação do ponto de queima e 
qualidade do pão
Movimentação das bandejas 
para balcão de vendas

Ordem de produção
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