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Apoio financeiro: Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas de Pernambuco (SEBRAE)

Introdução

No Brasil existem cerca de 60 mil panificadoras, em 
situação legal (Figura 1), as quais geram cerca de 
1.000.000 de empregos diretos. Em 2008 este setor foi
responsável por mais de 30 mil empregos formais, 
sendo que representam em torno de 2% do PIB 
nacional se considerados apenas os produtos que esta 
fabrica diretamente. Esse número salta para 3% quando 
se inclui os produtos de revenda, que geralmente 
produzem resíduos e causam impactos negativos no 
meio ambiente [1].

Em vista do importante papel que desempenha o 
setor de panificação na estrutura fabril e comercial das 
cidades, assim como o seu potencial impactante 
relativo aos resíduos gerados, o Serviço de Apoio as 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) vem 
desenvolvendo ações voltadas para este segmento. 

Como parte estratégica da atuação com vistas à
sustentabilidade desta atividade, foi proposta trabalho 
de parceria com a UFRPE no sentido de realizar uma 
estruturação prévia de proposta de Gestão Ambiental. 
Como primeiro e fundamental passo para essa proposta 
de gestão, faz-se necessário a estruturação de um 
Planejamento Estratégico Ambiental, buscando a 
identificação de possíveis pontos de conflito [2]. Este 

foco está voltado para a busca da sustentabilidade dentro 
do setor produtivo [3].

Material e métodos

O estabelecimento dos pontos fortes, fracos, 
oportunidades e ameaças das micro e pequenas empresas 
do setor da Região Metropolitana do Recife foi 
desenvolvido inicialmente com a realização de um (i) 
levantamento de dados secundários via estudos 
bibliográficos visando compreender as problemáticas que 
estão correlatas ao setor. Através de (ii) oficina seguindo a 
Metodologia Ad Hoc [4], com consulta de especialistas de 
diversas áreas e conhecimentos teóricos e práticos em 
setores relacionados às características do empreendimento 
em análise, foi realizada análise multidisciplinar sobre a 
problemática em questão. Buscou-se a identificação dos 
fatores impactantes do setor, características locais e 
regionais e políticas públicas setoriais, além de potenciais 
melhorias nestes aspectos e possíveis proposições técnico-
operacionais, em particular no campo da Gestão Ambiental, 
da Eficiência Energética e em Segurança do Trabalho.

Estas reuniões foram dirigidas de maneira a permitir uma 
visão integrada da questão ambiental, permitindo obter 
rapidamente informações quanto aos impactos prováveis e 
possibilidades de alternativas mitigadoras. 



Através desta identificação, foi realizado (iii) 
desenho inicial de Planejamento Estratégico Ambiental 
(PEA) [5], via análise de micro ambiente, macro 
ambiente e ambiente interno, por meio do Método
SWOT11 [6], cruzando-se com os pontos fortes e fracos, 
ameaças e oportunidades (Análise FOFA), gerando 
uma análise matricial com seis colunas. Para (iv) elevar 
o grau de percepção do grupo de especialistas, assim 
como agregar novas pessoas ao processo de discussão, 
com a participação de colaboradores do Grupo “Gestão 
Ambiental em Pernambuco” (Gampe), foi realizada 
observações in locu com a visita a três panificadoras da 
cidade do Recife. 

Fruto deste momento foi realizado nova discussão 
para aprofundar a percepção e ajustar leituras sobre 
detalhes observados, além de socializar a visão de cada 
um a todo o grupo. Aplicando-se o (v) Método Delphi, 
foram re-analisado os dados advindos do Método 
SWOT e (vi) realizada a montagem definitiva da 
planilha, identificando os pontos mais relevantes de 
todos os aspectos que foram apontados nas análises 
realizadas. Estes dados serão usados na montagem do 
PEA do setor de panificação, num futuro próximo.

Resultados e discussão

Nas panificadoras, no tocante ao ambiente interno, 
foram identificados como os pontos fortes
(características intrínsecas ao setor e que favorecem as 
panificadoras): hábito diário do consumo do produto 
pela população, receptividade para a ecoeficiência, 
capacidade de aceitar mudanças no desenvolvimento 
das atividades, fidelização do cliente para obter lucros, 
visão holística dos líderes do setor, articulação e 
diálogo setorial, e ponto de venda com mix de 
produtos, ou seja, a variedade. 

Com relação aos pontos fracos (características 
intrínsecas do setor e que desfavorecem as 
panificadoras, sendo passíveis de melhoria ou que 
devem ser observadas com cuidado pelos empresários) 
foram identificados: uso de fontes energéticas não 
renováveis, limpa e economicamente viáveis; pouco 
uso de tecnologias economicamente viáveis tipo end of 
pipe; uso excessivo de embalagem e perda de alimentos 
visto estes estarem vencidos; não regularidade da 
manutenção preventiva nos equipamentos e existência 
em certos casos de instalações elétricas inadequadas;
uso de lâmpadas incandescentes; baixa conscientização 
de economia de água e energia pelos empregados e alto
consumo energético decorrente de áreas que necessitam 
de iluminação artificial durante o dia..

1 O termo SWOT é um acrônimo de Strengths (Forças), 
Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats
(Ameaças). Trata-se de um método desenvolvido nos anos 60 para 
análise de cenário e desenho de estratégias para empresas. Consiste 
basicamente na elaboração e interpretação de uma matriz onde 
constam as características do ambiente interno (Forças e Fraquezas) 
e do ambiente externo (Oportunidades e Ameaças) à empresa.

 Dentre as oportunidades (características extrínsecas ao 
setor, relativas ao ambiente externo, e que podem favorecer 
ao setor) foram observadas: articulação do setor, existência 
de fórum de discussão, organização em sindicatos e 
associações, aceitação por parte dos usuários de sacolas 
ecológicas e embalagens retornáveis, possibilidade de 
congelamento de produtos de panificação diminuindo os 
gastos energéticos processuais e aumento do mix de 
produtos passíveis de ser oferecido ao público pelo setor, 
grande quantidade de material passível de reciclagem, 
potencial de compostagem dos produtos vencidos abrindo 
um novo mercado (com parceria com Organizações não 
governamentais - ONG), instalação de dispositivos de 
economia de água e energia.

Relativo às ameaças (características extrínsecas ao setor, 
relativas ao ambiente externo, que podem desfavorecer o 
setor, sendo passíveis de melhoria ou que devem ser 
observadas com cuidado pelos empresários): imagem 
homogênea do setor não havendo distinção clara entre uma 
panificadora poluente do meio ambiente e outra que usa 
energias limpas, nivelando pelos piores exemplos (uso de 
produtos proibidos como lenha ilegal ou provocar poluição 
pela ausência de equipamentos), custo da energia, 
competitividade desleal do mercado exercido pelas 
panificadoras que não estão legalizadas, informalidade do 
setor, legislação ambiental restritiva.

 Diante do que foi avaliado, iniciou-se a estruturação 
prévia do Planejamento Estratégico Ambiental. A
ecoeficiência e a capacidade de aceitar mudanças no 
desenvolvimento das atividades podem viabilizar a 
estruturação de um programa de conscientização dos 
consumidores para aceitação das embalagens retornáveis e 
sacolas ecológicas. A articulação e diálogo setoriais, 
fortalecidos pela estruturação do Fórum, facilitam a troca 
de experiências, o pensar estratégico sobre o setor, a busca 
de novas oportunidades e a disseminação de tecnologias, 
como a construção de uma imagem homogênea mais 
positiva do setor e diminuindo a informalidade.

O uso excessivo de embalagem e descarte de alimentos
vencidos poderia ser corrigidos com o uso de sistemas de 
controle de estoques. Entretanto o que é descartado pode 
ter destino ecologicamente mais sustentável, como a 
reciclagem e a compostagem. Já a instalação de 
mecanismos de racionalização no uso da água e energia, 
com a substituição das lâmpadas florescentes, torneiras 
hidromecânicas, podem auxiliar na diminuição dos gastos 
de energia.

No setor de panificação, a geração de resíduos e 
utilização de energia não-renovável são desafios para 
gestão do meio ambiente. A solução dos problemas 
ambientais, ou sua minimização, exige uma nova atitude 
dos empresários e administradores, que devem passar a 
considerar o meio ambiente em suas decisões e adotar 
concepções administrativas e tecnológicas que contribuam 
para criar a capacidade e suporte do planeta.
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Figura 1. Percentual da concentração de panificadoras no 
Brasil por regiões

  


