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Busca-se, com este trabalho, utilizar a Produção Mais Limpa como uma 

ferramenta de Gestão Ambiental para melhoria de uma pizzaria da cidade de 

Catalão-GO, possibilitando um melhor conhecimento sobre os processos e 

resíduos gerados do seu negócio, influenciando o funcionamento da empresa de 

maneira social e ambientalmente responsável, obtendo também melhorias 

econômicas com reduções de desperdícios e melhor aproveitamento dos resíduos 

gerados. 
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1. Introdução 

Segundo a Associação Brasileira de Franchising - ABF (2014), o setor de alimentação é um dos 

mais consolidados da franchising, sendo o que possui maior número de redes (573 em operação 

no Brasil) e o segundo maior faturamento (R$ 20 bilhões). A pesquisa apontou um crescimento 

de 18% do faturamento das redes e o segmento de pizzas e massas teve um aumento de 47%. Os 

custos de insumos constituem em média 33%, com um aumento de 5,4% no ano de 2012, com 

grande influência do setor de pizza e massas (14%)  que representou os maiores impactos. 

Segundo a pesquisa, ainda, a representação do setor de pizzas e massas é de 12% no segmento 

alimentícios. Em relação à sustentabilidade, a pesquisa mostrou as principais medidas de atuação 

das empresas, onde lidera o controle do desperdício e o consumo consciente de insumos. 

A indústria de pizzarias trabalha com diversos insumos diferentes, desde a produção de sua massa 

de pizza até a montagem da pizza pedida pelos clientes. Durante seu processo produtivo são 

vários os resíduos produzidos. Embalagens, restos de orgânicos, gás carbônico entre outros são 

alguns exemplos e que, a depender do seu gerenciamento, podem causar impactos significantes 

ao meio ambiente. Muitos destes podem ser reciclados ou mesmo virarem adubo, para o caso dos 

restos orgânicos. Para isso, a separação dos diversos tipos de resíduos gerados é necessária, 

evitando sua mistura e contaminação e garantindo seu reaproveitamento.  

Reduções em desperdícios durante o processo produtivo, seja com os insumos ou mesmo relativo 

ao consumo de água e energia, que representam altos gastos para este setor, podem trazer 

benefícios para a empresa tanto econômicos, com redução das contas, como quanto uma 

visibilidade da empresa como um agente responsável ambientalmente.  

O objetivo deste estudo de caso é analisar o processo produtivo de uma pizzaria da cidade de 

Catalão, Goiás, e estudar a implantação da técnica de Produção Mais Limpa visando um processo 

mais ecológico e sustentável, que possa até mesmo gerar economia para a empresa e 

diferenciação competitiva.  
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2. Referencial teórico 

De acordo com Severo et al (2015), o programa Produção mais Limpa (P+L ou PmaisL) foi 

desenvolvido pelo programa de desenvolvimento das Nações Unidas como uma ferramenta 

básica para fazer um programa de prevenção, sendo implementado em vários países em 

desenvolvimento. Segundo Mello (2002), foi nesse programa que Centros Nacionais de Produção 

Limpa foram criados tendo o intuito de desenvolver a P+L em países em desenvolvimento, 

minimizando ou eliminando resíduos, prevenindo a poluição, trazendo benefícios em termos 

econômicos para empresas de manufatura e reduzindo impactos ambientais. O conceito de 

Produção mais Limpa, segundo Severo et al (2015), refere-se a ações que permitem que uma 

empresa se qualifique como eficiente em uso de matérias-primas e energia durante um processo 

de produção, almejando o aumento de produtividade e, consequentemente, aumentar a 

competitividade e performance organizacional. A prática, segundo o Centro Nacional de 

Tecnologias Limpas - CNTL (2014a) significa a aplicação contínua de uma estratégia econômica, 

ambiental e tecnológica integrada aos processos e produtos, com intuito de aumentar a eficiência 

no uso de matérias-primas, água e energia, através da não geração, minimização ou reciclagem de 

resíduos gerados em um processo produtivo.  

A P+L, segundo a cartilha do CNTL (2014b), é uma ferramenta para a melhoria da gestão 

ambiental da empresa, atingindo o ambiente interno – direção, gerentes e empregados; as 

autoridades ambientais – pela adequação às exigências legais; os diversos parceiros que 

interagem com a empresa – fornecedores, distribuidores, terceirizados e etc.; e a comunidade em 

geral – pelo reconhecimento da ação preventiva da empresa no manejo do meio ambiente, 

evitando danos à população circunvizinha. Ela traz benefícios econômicos, como redução de 

custos, previne perdas na maioria das vezes danosas ao meio ambiente – o que influencia a 

posição competitiva do negócio – e traz também uma imagem em harmonia com a comunidade e 

a cidadania, que pode reforçar a posição competitiva da empresa, devendo ser o centro do 

pensamento estratégico de qualquer empresa, seja ela micro ou grande empresa. 

O princípio básico da P+L é a medição, tanto do consumo de matérias-primas e demais insumos, 

como dos resíduos gerados. É a partir disso que a empresa identifica o que está deixando de 



 

XXXV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 

Perspectivas Globais para a Engenharia de Produção 

Fortaleza, CE, Brasil, 13 a 16 de outubro de 2015. 

 

 

 
 

4 

ganhar. Com a implantação dessa prática a instituição poderá perceber as diferenças entre as 

causas e efeitos dos problemas gerados, reconhecer os benefícios econômicos da redução dos 

resíduos, categorizar os resíduos e emissões em sua empresa, identificar os fatores que 

influenciam a redução dos resíduos e emissões e encontrar soluções para os problemas da mesma 

(CNTL, 2014b). 

Batalha (2008) aponta alguns incentivos desfrutados por uma empresa na aplicação da P+L: 

 Cumprimento da legislação presente ou previsível em um futuro próximo; 

 Obtenção de benefícios econômicos na exploração e aumento da     competitividade; 

 Melhoria da imagem empresarial e estabelecimento de melhores relações com os clientes, 

vizinhos e sociedade em geral; 

 Redução de possíveis responsabilidades civis e penais; aperfeiçoamento das condições de 

trabalho, e redução de necessidades de tratamento de efluentes, deixando capacidade 

disponível nas instalações para futuros projetos de ampliação e reduzindo a inversão que 

seria necessária. 

A adoção da P+L vem sendo muito bem vista por acionistas e stakeholders. Na maioria das 

empresas, essa estratégia ambiental é adotada segundo a sua contribuição importante para a 

minimização dos impactos ambientais decorrentes da manufatura e também como medida para 

reduzir custos e maximizar lucros (YÜKSEL, 2008; OLIVEIRA, 2011). 

3. Metodologia 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram feitas entrevistas com a empresária dona da 

pizzaria, questionando sobre suas matérias-primas, quantidades e gastos, consumo de água, gás e 

energia. Posteriormente, foram feitos acompanhamentos na cozinha, estudando os processos de 

fabricação das massas de pizza, que ocorrem nos períodos matutino e vespertino, e o processo de 

montagem das pizzas sob pedido, que ocorrem no período noturno, quando a pizzaria abre para a 

clientela. Foram avaliados os fluxos de matéria-prima e resíduos, quantidades utilizadas e 

desperdícios. Posteriormente, a partir da ferramenta de gestão ambiental, Produção Mais Limpa, 

pôde-se avaliar o processo global da pizzaria. 
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4. Estudo de caso 

4.1. Comprometimento da direção da empresa 

A primeira e importante etapa da implementação da Produção mais Limpa começa no 

comprometimento da alta administração e dos funcionários em relação ao programa gerador de 

mudanças. Com o apoio dos donos da pizzaria, que visualizaram a prática como positiva tanto 

como projeto acadêmico quanto para crescimento e melhoria da empresa, foi dada autorização de 

acesso à cozinha e foi possível sensibilizar os funcionários a respeito do P+L, de modo que o 

programa não fosse somente da empresa, mas também dos funcionários. 

4.2.  Sensibilização dos funcionários 

A questão do desperdício de comida é algo que todos querem reduzir, seja consumidor, 

funcionário ou empresário. Uma das abordagens do P+L é justamente esta, sendo esclarecido isto 

para as funcionárias da cozinha, que reconheceram a importância de se ter um processo de 

produção de pizza que reduzisse desperdícios. Foi apresentada também que o programa melhora 

o ambiente de trabalho, o que afeta direta e positivamente as condições de saúde e trabalho, 

deixando-as mais satisfeitas e motivadas e ao se reduzir desperdícios, a empresa teria menores 

custos e melhor produtividade e, portanto, mais segurança financeira. 

4.3.  Formação do ecotime 

Os ecotimes são as equipes com a responsabilidade de repassar a metodologia para os demais 

funcionários da empresa, promovendo as mudanças e o P+L. A identificação dos seus integrantes 

é, portanto, de grande importância, devendo integrar ao ecotime aqueles que conhecem mais 

profundamente a empresa ou são responsáveis por áreas importantes dentro dela.  

Por ser uma empresa pequena e a empresária dona do negócio conhecer profundamente e até 

mesmo participar ocasionalmente do processo de produção de pizzas, ela será a coordenadora do 

projeto de Produção mais Limpa na pizzaria. Dentre os funcionários, tem-se a responsável pela 

parte de produção das massas de pizza, feitas nos períodos matutino e vespertino, antes da 
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abertura da pizzaria para clientela; a responsável por montar as pizzas conforme pedido e a 

responsável pela lavagem das louças da pizzaria.  

4.4. Estabelecimento das metas P+L 

Nessa etapa, é apresentada a metodologia e são estabelecidas as metas da P+L aos demais 

funcionários da pizzaria. As principais metas serão:  

 Reduzir os desperdícios com farinha de trigo; 

 Reduzir desperdícios com ingredientes das pizzas dos pedidos; 

 Destinar os restos de farinha de trigo para creches para fabricação de brinquedos 

artesanais, como bonecos de farinha;  

 Além da já realizada coleta seletiva de garrafas e latas das bebidas servidas, realizar 

também a coleta seletiva na cozinha, separando o resíduo orgânico do reciclável e os 

diferentes tipos de recicláveis em lixeiras diferentes; 

  Destinar os resíduos orgânicos para serem usados como adubo em alguma hortaliça da 

cidade, por exemplo. 

4.5.  Pré-avaliação 

Utilizando a estratégia de olhar a empresa de fora para dentro, foi possível identificar os 

principais resíduos gerados na pizzaria, conforme apresentado no quadro a seguir. 

Quadro 1 – Resíduos gerados na pizzaria 

 
 

Materiais plásticos como os do pacote de açúcar, catupiry, ketchup entre outros têm um impacto 

ambiental significativo, uma vez que sua decomposição demora 200 anos. As garrafas de óleo, 
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caso ainda possuam resquícios de óleo em seu interior, podem contaminar o solo e outros 

materiais que poderiam ser reciclados, impossibilitando seu reaproveitamento. A pizzaria faz 

coleta seletiva das garrafas e latas de alumínio das bebidas que oferecem aos clientes, mas por 

questões de espaço físico não possuem mais lixeiras dentro da cozinha para separação e 

destinação adequada de cada resíduo. Assim, durante o processo de montagem das pizzas, sobras 

de ingredientes são descartadas juntamente com plásticos e outros materiais que poderiam ser 

reciclados.  

O processo de produção das massas de pizza pequena, média e grande é similar, alterando-se 

somente no momento de colocar as massas nas formas do tamanho específico desejado. Já 

quando a ordem do pedido do cliente chega com a pizza desejada, a rota da massa da pizza é fixa, 

mudando somente de onde que saem os seus ingredientes (estante resfriada sobre a bancada da 

cozinha). A figura 1 apresenta o layout da cozinha e as figuras 2 e 3 ilustram as rotas das massas 

e das pizzas, respectivamente. 

Figura 1 - Layout geral da cozinha 

 

 

Figura 2 - Processo da massa da pizza 
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Figura 3 - Processo da pizza do pedido 

 

 

 

4.6.  Elaboração de fluxogramas 

Elabora-se um fluxograma que representa graficamente os processos produtivos em rede da 

produção das massas de pizza (Figura 4) e da produção das pizzas pedidas (Figura 5).  

Figura 4 - Fluxograma do processo em rede das massas de pizza 
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Figura 5 - Fluxograma do processo em rede de montagem das pizzas pedidas 

 
 

A partir disso, preparam-se fluxogramas global (Figura 6) e intermediário (Figuras 7 e 8), 

analisando-os sob as perspectivas qualitativa e quantitativa. Na preparação do fluxograma 

qualitativo global foi feito um diagrama que representa as principais matérias-primas e demais 

insumos (chamados de Entradas) e os principais resíduos gerados no processo (Saídas), 

identificando também os principais produtos da empresa (Fabricação).  
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O fluxograma intermediário detalha as etapas, auxiliando na visualização e relação entre as 

matérias-primas e seus respectivos resíduos gerados. A produção de resíduos na fabricação das 

massas de pizza é sempre conhecida, uma vez que não há diferenciação de processo. Já na 

montagem das pizzas dos pedidos, que podem ser de qualquer um dos 32 sabores diferentes 

oferecidos no cardápio (e combinações destes), a produção de resíduos específicos depende do 

pedido. Os únicos insumos que são padrões para as pizzas são o molho de tomate e mussarela 

(pizzas salgadas), de modo que os “resíduos padrões” também estejam vinculados a estes 

insumos. Os resíduos gerados de cada pizza pedida normalmente são pequenas porções que caem 

fora da massa de pizza no momento da montagem. A bancada é limpa e tais resíduos são 

descartados no lixo da cozinha.  
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Figura 6 - Fluxograma Global 
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Figura 7 - Fluxograma intermediário da massa de pizza 
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Figura 8 - Fluxograma intermediário da produção da pizza do pedido 

 
 

Organizando todas as informações coletadas e avaliando os valores quantitativos de matérias-

primas, produtos gerados e resíduos, apresenta-se a síntese de tais dados em tabelas. 
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Tabela 1 - Principais produtos e respectivas quantidades por ano 

 

Tabela 2 - Global – Resíduos 
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Tabela 3 - Global – Matérias-Primas 

 



 

XXXV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 

Perspectivas Globais para a Engenharia de Produção 

Fortaleza, CE, Brasil, 13 a 16 de outubro de 2015. 

 

 

 
 

17 

 

4.7.  Avaliação de entradas e saídas 

Após avaliar o fluxograma global, avaliam-se os fluxogramas intermediários gerados na pizzaria. 

As tabelas utilizadas são as mesmas, mas trazem agora somente os dados relacionados ao produto 

mais produzido na pizzaria, que é a massa de pizza grande. Realizando a análise de tais 

fluxogramas é possível ter uma ideia mais detalhada dos resíduos gerados no processo de 

produção deste produto. 

 

 

Tabela 4 - Principais produtos e respectivas quantidades por ano 

 

Tabela 5 - Matérias-primas e auxiliares na produção de massas de pizza 

 

Tabela 6 - Eficiência processo produtivo da massa de pizza grande 
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Tendo um conhecimento melhor do processo produtivo, será iniciada a separação correta dos 

resíduos desde a etapa inicial de produção das massas de pizza, permitindo sua reciclagem e 

contribuindo com a redução de consumo de materiais da natureza. Dois novos coletores devem 

ser colocadas na cozinha, de modo que se tenha uma para materiais orgânicos, para recicláveis de 

papel (como o saco de farinha de trigo) e para recicláveis plásticos (como as embalagens de 

pacotes, garrafa de óleo etc.). 

4.8.  Definição de indicadores 

A partir das análises realizadas, a pizzaria terá como indicadores: 

 Quantidade de farinha de trigo nos lixos de 0%, reaproveitando ao máximo durante o 

processo produtivo e evitando perdas, dando destinação alternativa para os eventuais 

desperdícios; 

 Uma coleta seletiva de 100% dos resíduos produzidos; 

 Destinar 50% ou mais do seu lixo orgânico para ser utilizado como adubo. 

4.9.  Avaliação dos dados coletados 

Os dados coletados são sintetizados na Tabela 7. Nota-se que as matérias-primas e respectivos 

resíduos, por se tratarem de produtos alimentícios, não apresentam toxidade e na maioria dos 

casos a única exigência/recomendação é a respeito de sua armazenagem (local fechado ou local 

refrigerado). 
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Tabela 7 - Avaliação dos dados coletados 

 

 

4.10. Identificação de barreiras 

No decorrer do estudo dos processos produtivos na pizzaria algumas barreiras foram encontradas 

que dificultaram a coleta de dados e mesmo a quantificação precisa para o caso em estudo. 

Devido aos clientes normalmente pedirem pizzas com sabores misturados, não se tem a 

informação exata das quantidades vendidas de cada sabor, impedindo a mensuração das 

quantidades de insumos e resíduos para os principais produtos da empresa. Além disso, por a 

montagem das pizzas ser um trabalho manual e ter variações a depender da funcionária que está 

montando a pizza, as quantidades de cada ingrediente que contém em cada pizza também não 

puderam ser estimadas. 

A pizzaria antigamente dispunha de uma balança para realizar medições, mas na época das visitas 

realizadas para o estudo de Produção mais Limpa tal balança encontrava-se com defeito, o que 

também impossibilitou medições precisas de insumos e resíduos gerados no processo produtivo. 
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4.11. Seleção do foco e priorização 

Com base no cenário da pizzaria e variedade de pizzas produzidas, definimos as etapas, 

processos, produtos e/ou equipamentos que seriam priorizados nas medições a serem realizadas e 

quanto ao balanço de massa. Uma vez que o processo de produção das massas de pizza é comum 

independentemente da pizza que for pedida pelo cliente e ele só variar no quesito do tamanho da 

forma para a produção de massas de pizzas pequenas, médias ou grandes, focou-se neste processo 

produtivo. Para a realização do balanço de massa foi então escolhido o produto massa de pizza 

(tamanho genérico), sendo consideradas todas as etapas do seu processo de fabricação.  

Para a elaboração do balanço de massa e energia toma-se como base o produto mais fabricado na 

pizzaria, que é a massa de pizza, cujo fluxograma foi ilustrado na Figura 8. O balanço realizado é 

o específico, tendo apenas um setor para estudo, escolhendo-se apenas o produto massa de pizza 

para tal análise. Dentro do processo de fabricação das massas de pizza, os pontos críticos de 

medição das quantidades de resíduos foram na etapa da masseira e do cilindro, em que restos de 

matéria-prima ficam sem utilização e ocorrem desperdícios, como farinha de trigo caindo no chão 

devido o design da máquina ou pela própria movimentação da massa de pizza. 

 

Tabela 8 - Balanço de massa 

 

Não foi possível mensurar a quantidade de energia ou emissões atmosféricas geradas durante o 

processo de preparação das massas de pizza. A informação que a empresa tem a respeito de 

energia é o seu consumo mensal (1920 kWh), que envolve consumo com o uso do forno, 

geladeiras, congeladores, masseira, multiprocessador, cilindro e luz. O forno, em especial, é 
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esquentado com gás e tem o processo de aquecimento acelerado com uma ventoinha elétrica. A 

pizzaria consome cerca de 220 kg de gás de cozinha mensalmente. O consumo de água, 

computado no balanço de massa e energia representa apenas uma pequena parcela do que a 

empresa gasta no mês (55 m
3
), com maiores consumos envolvendo lavagem das louças e limpeza 

da pizzaria. 

4.12. Avaliação das causas de geração dos resíduos 

Uma das causas da geração da farinha de trigo como resíduo orgânico está no processo de 

redução da espessura da massa (na máquina cilindro) e no processo de manuseio das massas, 

visto que nestes processos é utilizada grande quantidade de farinha para o processo de “ponto” da 

massa. Estas etapas requerem o uso constante de farinha de trigo para conseguir a espessura e 

consistência da massa corretas, no entanto, a máquina utilizada no processo e o balcão de 

manuseio das massas não possuem uma barreira ou um coletor para essa farinha de trigo, que 

acaba caindo no chão e sendo perdida. 

A fabricação das massas de pizza necessita de uma grande quantidade de alguns ingredientes, tais 

como farinha de trigo, óleo, fermento, açúcar, sal e água. Assim, somente para a fabricação das 

massas já se descarta uma considerável quantidade de embalagens de tais insumos. Com isso, 

uma das propostas estudadas foi a de implementação da separação dos resíduos sólidos, com a 

realização da coleta seletiva na pizzaria, separando os diferentes tipos de resíduos. Para os 

inevitáveis desperdícios de farinha, propõe-se a doação para creches para fabricação de 

brinquedos artesanais, como bonecos de farinha. Os resíduos orgânicos podem ser destinados a 

alguma hortaliça da cidade, para uso como adubo. Cascas de ovos podem ser encaminhadas para 

instituições que as usem como ingredientes para o preparo de farinha multimistura. 

4.13. Geração das opções de P+L 

Os ingredientes adquiridos tanto para fabricação da massa quanto para montagem das pizzas 

geralmente são fornecidos ao mercado em embalagens pequenas, médias e grandes, a depender 

do produto. Na pizzaria em estudo, diversos insumos são os que comumente podem ser 

encontrados em mercados comuns, como a farinha de trigo de 1 kg e a garrafa de óleo de 900 ml. 
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Desta forma, para lote de produção de massa de pizza produzida, descartam-se várias embalagens 

de farinha de trigo, de óleo e mesmo embalagens plásticas que envolvem o engradado de farinha 

de trigo. Assim, uma medida ambientalmente correta e mais limpa seria de buscar fornecedores e 

comprar a matéria-prima em embalagens de maior quantidade, diminuindo a proporção de 

resíduos gerados.  

4.14. Avaliação técnica, ambiental e econômica e Seleção da opção  

Apesar dos resíduos gerados e da farinha de trigo não aproveitada no processo do cilindro e na 

bancada, os processos em geral da fabricação das pizzas não causam impactos drásticos no meio 

ambiente. Ainda assim, as práticas da Produção Mais Limpa juntamente com a coleta seletiva e 

emprego de soluções que minimizem danos ao meio ambiente podem trazer redução de custo 

para o empresário e uma maior visibilidade quanto às práticas socialmente ambientais praticadas 

pela empresa, que muitas vezes essas são bem vistas pelos consumidores. 

Algumas medidas propostas para as questões levantadas se estruturam em: 

 Implantação da coleta seletiva, levando em consideração que no processo produtivo 

descartam diversos resíduos sólidos que se separados de forma correta, poderão ser 

levados para o processo de reciclagem. Esse programa não possui alto custo para sua 

implantação, sendo assim se caracteriza como uma boa alternativa quando se pensa em 

relação ao custo x benefícios. Para que esse programa seja fidelizado, e necessário apenas 

instruir os funcionários em relação aos resíduos recicláveis, não-recicláveis e orgânicos.  

 Possível coletor de farinha que poderá ser implantado na borda do cilindro e na bancada 

de trabalho de manuseio das massas de pizza, esta adequação, fará com que a farinha 

antes derramada ao chão seja recolhida pelo coletor de farinha que ao final do processo 

será recolhida e reutilizada, diminuindo o desperdício. 

 Destinar os restos de farinha de trigo para creches para fabricação de brinquedos 

artesanais, como bonecos de farinha;  

 Destinar os resíduos orgânicos para serem usados como adubo em alguma hortaliça da 

cidade, por exemplo; 
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 Realizar a separação das cascas de ovos dos demais resíduos, ou seja, utilizar um coletor 

separado somente para esse resíduo, de forma que não entre em contato com outros 

resíduos orgânicos, sendo assim, as cascas poderão ser doadas a alguma instituição ou 

cooperativa que utilize este “insumo” para fabricação da farinha da multimistura. 

5. Considerações finais 

Neste estudo de caso foram aplicados alguns dos conceitos de Produção Mais Limpa, propondo 

soluções mais sustentáveis para a empresa estudada. Foram sugeridas maneiras de se reduzir as 

perdas de matéria-prima (farinha) e mesmo uma destinação mais responsável social e 

ecologicamente para os resíduos gerados. A questão da separação dos resíduos para facilidade da 

coleta seletiva também foi um dos pontos discutidos que podem ser implementados sem 

mudanças drásticas no funcionamento e economia da pizzaria.  

As atividades deste estudo são as etapas iniciais de um planejamento estratégico para a pizzaria. 

A conscientização deve ser feita de modo a se tornar uma cultura dentro da empresa, permitindo 

assim que se atinjam níveis sustentáveis do negócio. Há percepção de geração de resíduos e 

perdas de matéria-prima, mas o dia-a-dia e a necessidade de entrega rápida de pedidos acabam 

por atrapalhar qualquer tentativa de melhoria do ambiente para redução da produção de resíduos 

sólidos durante o processo produtivo. 

Este trabalho contribui para uma compreensão melhor do ambiente interno da pizzaria, abrindo 

portas para diversas melhorias internas, desde uma produção mais limpa até avaliação das 

quantidades necessárias de matérias-primas e melhor planejamento e controle da produção, 

controle de estoque, redução de custos entre outros. 
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