
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DE UM MODELO DE GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EM
RESTAURANTES SOB A ÓPTICA DO P+L
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E ARQUITETURAÁREA: 

SUBÁREA: ENGENHARIASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): RAPHAEL SAITO FUJIMOTO, GIOVANNA VALENTE LUCOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MARTHA FARIA BERNILSORIENTADOR(ES): 



 

 

1 RESUMO 

 

Implementar a P+L em restaurantes é realizar ajustes no processo produtivo que 

permita a redução da geração de resíduos diversos, podendo ser feitas desde 

pequenas reparações no modelo existente até adquiridas novas tecnologias. 

Obtendo-se assim, significativa redução nos gastos energéticos, hídricos e na 

geração de resíduos do restaurante, podendo trazer como consequência, redução 

nos custos e melhora na imagem do empreendimento. 

 

2 INTRODUÇÃO 

 

São Paulo é a segunda maior cidade em números de restaurantes, de acordo com o 

site do Sindicato de Hotéis Bares Restaurantes e Similares de São Paulo existem 

mais de 12,5 mil restaurantes. Nestes estabelecimentos a produção de refeições e o 

atendimento aos clientes demandam uma grande utilização de recursos, sob a forma 

de energia, água e matérias primas, o que geram diariamente um grande volume de 

resíduos. 

Na produção de refeições estão envolvidos muitos processos que causam impactos 

econômicos e ambientais no preparo das refeições como o rejeito de folhas, cascas 

e/ou outras partes não aproveitadas de alimentos (VENZKE, 2000). A Produção 

Mais Limpa (P+L), por sua vez, integra os objetivos ambientais ao processo de 

produção, com a finalidade de reduzir os resíduos e as emissões em termos de 

quantidade e toxicidade, e consequentemente os custos também são reduzidos, 

conforme observado por Lemos (1998). 

 

3 OBJETIVOS 

 

O presente trabalho tem como objetivo identificar potenciais melhorias e gerenciar 

as operações de preparação, lavagem e descarte de alimentos, assim como os 

materiais utilizados e serviços que sustentam o funcionamento do restaurante sob a 

óptica do P+L e com isso, propor soluções para se evitar o desperdício de materiais, 

operações e buscar meios alternativos para se reduzir os impactos negativos dessas 

atividades no meio ambiente. 

 



4 METODOLOGIA 

 

O trabalho foi realizado num restaurante situado na zona oeste de São Paulo com 

capacidade para 110 pessoas e se encaixa na abordagem combinada exploratória, 

pois, segundo Miguel et al. (2012), o estudo apresenta uma abordagem qualitativa e 

posteriormente é aplicada uma abordagem quantitativa; o intento da fase qualitativa 

é explorar o tema e prover subsídios para a fase quantitativa; e as variáveis 

relevantes da pesquisa não são totalmente conhecidas. 

Para a verificação dos métodos de pesquisa, foi utilizada a tipologia de Filippini 

(1997). Dentre os tipos descritos encontra-se o estudo de caso, onde, segundo Yin 

(2001), o estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de um contexto da vida real, onde múltiplas fontes de 

evidência são utilizadas. Verifica-se, portanto, a presença desses elementos no 

trabalho a ser desenvolvido, com uma análise aprofundada do tema P+L, orientada 

para a procura de soluções para os problemas encontrados no restaurante. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

 

Para se identificar os pontos críticos de cada processo, foi realizado o mapeamento 

de todos os processos envolvidos na produção de alimentos e nas atividades de 

suporte ao restaurante. Houve também, a observação direta do sistema em 

funcionamento para um melhor diagnóstico do sistema. Além disso, foram utilizados 

documentos como: contas a pagar e lista de compras referentes ao período de 

outubro de 2014 a abril de 2015, para se verificar a presença de possíveis 

contaminantes ao meio ambiente e os gastos energéticos do restaurante. 

Para o término da fase qualitativa, serão realizadas entrevistas com os donos, 

cozinheiros, copeiros e faxineiras, com o intuito de se encontrar incompatibilidades 

no sistema e entender melhor o funcionamento dos processos e os impactos 

gerados por cada atividade.  

Com isso, será possível a identificação dos processos críticos. Estes, serão o foco 

principal para a realização de medições e para a procura de melhorias e soluções, 

de forma a minimizar seus impactos negativos no sistema. 

 



 

 

6 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Ao término do trabalho, espera-se obter uma redução de no mínimo 20% no 

consumo de água potável, através da implantação de um método padronizado de 

lavagem de alimentos, reuso dessa água para a lavagem de chão e implantação de 

uma cisterna para reaproveitamento da água das chuvas para fins que não 

necessitem de água potável. Além disso, espera-se que o lançamento de efluentes 

contaminados com produtos químicos e a quantidade de resíduos produzidos sejam 

reduzidos, com uma gestão mais eficiente dos alimentos e dos produtos utilizados. 

Outro aspecto importante é a conscientização das pessoas envolvidas no 

restaurante sobre a atual situação mundial de recursos naturais que estão cada vez 

mais escassos e a necessidade de uma gestão eficiente proporcionando ganhos 

tanto financeiros como de imagem, com a adoção de práticas sustentáveis. 
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