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GESTÃO DE COZINHA

Chef Consultora Sofia Marinho
DESENVOLVIDO POR SOFIA MARINHO - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ©
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CICLO DO
PRODUTO

Contagem de estoque

Compra

RecebimentoArmazenamento

Beneficiamento

Estocagem

Finalização

Venda

Baixa de estoque

DESENVOLVIDO POR SOFIA MARINHO - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ©
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ESTOQUE

DESENVOLVIDO POR SOFIA MARINHO - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ©



- Como seu estabelecimento provavelmente vêm de um período fechado, antes de 
qualquer coisa faça uma boa faxina em todo seu estoque. Limpe as superfícies, 
paredes, pisos e embalagens de produtos que tenha em estoque.

- Verifique a data de validade de todos os produtos e descarte os que estão fora do 
prazo.- Faça a conferência de temperatura dos alimentos refrigerados (0 a 4ºC)  e 
congelados (< -18ºC)

PROCEDIMENTOS ANTI 
COVID-19

LIMPEZA -> ÁGUA + SABÃO DESINFECÇÃO -> ÁGUA SANTÁRIA OU SIMILAR
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- Grande parte do seu dinheiro está no seu estoque, qualquer alteração no seu 
estoque acarreta em grandes perdas financeiras. 

Ex: se o seu CMV (Custo de material vendido) é cerca de 30% e você tem uma 
alteração para 35% em um estabelecimento que fatura R$100.000,00 isso 
representa R$5.000,00 em desvio- A Falta de controle facilita o desvio de mercadoria , aumenta o desperdício, perda 

de mercadoria por data de vencimento extrapola, compras sem critérios, dentro 
outros vários problemas que podem te fazer perder muito dinheiro no seu 
estabelecimento.

A IMPORTÂNCIA DO 
CONTROLE DE ESTOQUE

DESENVOLVIDO POR SOFIA MARINHO - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ©

22



- Classifique todos os itens que você tem em estoque por:
Nome do produto
Categoria
Local de armazenamento
Unidade que é comprado

Com esses dados iremos preencher uma planilha que vai auxiliar em 
diversas tarefas dentro do seu restaurante como : controle de estoque, gerar 
listas de pedidos, calcular o seu CMV, dentre outras tarefas importantes.

ESTOQUE

DESENVOLVIDO POR SOFIA MARINHO - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ©

23



- Como organizar o espaço físico:- Separe um local só para o estoque, ele será dividido em:
Estoque seco
Estoque refrigerado
Estoque congelado
Material de limpeza 
Material de escritório
Descartáveis- Rotatividade dos produtos usando o sistema PVPS
Colocar a data de vencimento sempre para frente para facilitar a visualização. - Restringir o acesso ao estoque é muito importante
Ideal é que só tenha acesso o estoquista, o gerente e o proprietário

ORGANIZAÇÃO DO ESTOQUE

DESENVOLVIDO POR SOFIA MARINHO - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ©
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- É uma das atividades mais importantes do estabelecimento- Deve-se definir uma rotina, agendar um período e sempre respeitá-lo.- Idel sempre antes do expediente (NUNCA durante).- Definir uma periodicidade: no mínimo 1 vez por mês -> Sempre no dia 01 antes 
do estabelecimento começar a funcionar .- Mas o ideal mesmo seria: 1 vez por semana -> facilita na apuração do seu CMV e 
a estabelecer as necessidades de compras.- Fazer a lista de contagem separada por setores de armazenamento e fazer a 
contagem por cada setor.- Se possível ter mais de uma pessoa responsável pela contagem para evitar 
erros por distrações. A primeira pessoa conta e a segunda pessoa confere.

CONTAGEM DE ESTOQUE

DESENVOLVIDO POR SOFIA MARINHO - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ©
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- Para se fazer uma reposição de estoque devemos aprender a calcular: 

REPOSIÇÃO DE ESTOQUE

CONSUMO MÉDIO ESTOQUE MíNIMO ESTOQUE MÁXIMO

FREQUÊNCIA DO PEDIDO
X

CONSUMO MÉDIO
+

ESTOQUE MÍNIMO

PRAZO DE ENTREGA
X

CONSUMO MÉDIO

CONSUMO DO ITEM 
EM UM DETERMINADO

PERÍODO

DESENVOLVIDO POR SOFIA MARINHO - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ©
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- Vamos ver um exemplo:- Em 1 semana o consumo de azeite foi de 7L , o fornecedor de azeite entrega com 
um prazo de 5 dias, porém o pedido é feito pelo restaurante semanalmente. Qual 
será meu estoque mínimo e máximo de azeite?

REPOSIÇÃO DE ESTOQUE

7 L em 7 dias = 1L/dia 5 dias x 1 L = 5L

ESTOQUE MÁXIMO

(7 dias x 1 L ) + 5L = 12L

CONSUMO MÉDIO ESTOQUE MíNIMO

DESENVOLVIDO POR SOFIA MARINHO - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ©
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PLANILHA DE PEDIDOS

Planilha de pedidos
DESENVOLVIDO POR SOFIA MARINHO - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ©
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- Definir um local para recebimento de mercadorias ( devemos ter um controle total 
de higiene deste local)- Definir as normas sanitárias para recebimento , tanto do seu funcionário que irá 
receber a mercadoria, quanto do entregador       uso de luvas e máscara 
obrigatório, higienização das luvas com álcool em gel antes de pegar na 
mercadoria, manter a distância de no mínimo 1 m. Definir e imprimir e fixar as 
regras de recebimento em local de fácil visualização.- Tenha uma estação de pré-higienização das mercadorias recebidas: efetuar a troca 
de embalagens caso necessário ou a higienização rigorosa da mesma ( sugestão: 
lavar com água e sabão e passar álcool 70% antes de encaminhar para o 
armazenamento) 

RECEBIMENTO DE 
MERCADORIA

DESENVOLVIDO POR SOFIA MARINHO - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ©
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FLUXOGRAMA DE 
RECEBIMENTO DE 
MERCADORIAS

Bater a lista de 
pedido com a nota 

fiscal

Verificar condições
de entrega

Pré-higienização

Identificação com
infos do produto

Armazenamento

• Qualidade
• Peso
• Temperatura
• Valor
• Forma de pagamento

ETIQUETA
• Nome do produto
• Data da embalagem
• Data de vencimento
• Data de recebimento Encaminhar para o estoque

com pedido de compra e a
Nota fiscal

IMPORTANTE!
Manter o setor de compras
Sempre informados sobre

recebimento, divergências 
e pendências

DESENVOLVIDO POR SOFIA MARINHO - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ©
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- Estabelecer horários para fazer o requerimento e a retirada dos insumos requeridos.- O ideal é que seja preenchido após o expediente por cada praça e com supervisão 
do chef de cozinha.- O estoquista deverá separar todos os insumos do requerimento e entregar para cada 
setor em horário pré-determinado, logo no início do expediente para que possa fluir 
a produção do dia.- Importante: deve-se fazer um treinamento para alinhar com todos os nomes dos 
insumos, unidade que são estocados no restaurante, a importância de seguir os 
horários estabelecidos para requerimento e retirada.- Assim como temos o estoque geral, devemos ter um estoque de serviço onde 
também iremos calcular o estoque máximo e mínimo de cada item necessário para 
realizar o serviço de um dia de trabalho. Tomaremos como base esse estoque para 
fazer os requerimentos diários. Por tanto, a contagem do estoque de serviço deverá 
ser feito todos os dias ao final do expediente.

REQUERIMENTO DE ESTOQUE

DESENVOLVIDO POR SOFIA MARINHO - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ©
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PLANILHA DE REQUISIÇÃO

Requisição de estoque
DESENVOLVIDO POR SOFIA MARINHO - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ©
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BENEFICIAMENTO DE 
ALIMENTOS

DESENVOLVIDO POR SOFIA MARINHO - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ©
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- Antes de manipular qualquer alimento higienize as mãos muito bem com sabonete 
antisséptico , ele é o único capaz de eliminar vírus e bactérias.- Assegure-se que o ambiente onde vai manipular os alimentos estão limpos e e 
adequadamente higienizados: lavar com água e sabão e depois desinfetar com água sanitária, 
cloro, ácido peracético ou quateernário de amônia. - É de suma importância que você estabelecerá e documente a rotina de limpeza da área de 
manipulação e nela deve conter onde deve limpar, quem vai limpar, com qual frequência e com 
quais produtos.- Assegure a higiene dos colaboradores (uso de toucas, uniformes sempre limpos, usos de 
máscaras descartáveis, higiene pessoal em dia) .- Qualquer sinal de febre, tosse, espirro, coriza, o colaborador deve ser mandado para casa 
imediatamente com afastamento de no mínimo 14 dias.- Manter a distância de no mínimo 2m de distância entre um colaborador e outro na área de 
trabalho.- Lavar com água e sabão todos os utensílios do serviço a cada 30min.

PROCEDIMENTOS CONTRA O 
COVID -19

DESENVOLVIDO POR SOFIA MARINHO - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ©
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- É a transformação do insumo em produto- Para maior controle fazemos uma planilha de beneficiamento dos principais 
produtos como proteínas animais (grande impacto de custo) que vai ajudar:- Controlar o desperdício- Manter o padrão- Ter um melhor armazenamento do seu produto- Ajudar na tomada de decisões

BENEFICIAMENTO
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PLANILHA DE 
BENEFICIAMENTO

Formulário de beneficiamento

Insumo bruto

Infos da nota 
fiscal
Preenchido 
pelo 
estoquista

Conferência
Preenchido pelo cozinheiro

Diferentes porções feitas com
o mesmo insumo
Ex: filé mignon -> escalope , picadinho, 
tornedour 

DESENVOLVIDO POR SOFIA MARINHO - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ©
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FLUXO DO INSUMO DENTRO 
DO RESTAURANTE

Recebimento de 
mercadoria

Armazenamento

Distribuição 

Beneficiamento

Estoque e 
armazenamento

Preencher formulário 
com as informações da 
Nota fiscal

Produto bruto vai para
O estoque

Itens são distribuídos aos setores
através do formulário de requisição

O produto é processado
em porções - obtém-se o
nº de porções e seu peso

O produto totalmente porcionado 
e/ou processado retorna ao estoque

DESENVOLVIDO POR SOFIA MARINHO - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ©



38

FICHA TÉCNICA

DESENVOLVIDO POR SOFIA MARINHO - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ©
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- Serve para:
Quantificar processos
Controle de qualidade
Padronização
Obter custos de produção CMV
Realizar projeções de compras
Auxiliar na precificação dos pratos
Auxiliar as vendas

FICHA TÉCNICA

DESENVOLVIDO POR SOFIA MARINHO - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ©
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- Chamamos de ficha técnica em cascata quando um ou mais itens que compõe a 
ficha técnica tem origem em outra ficha técnica- Quais as vantagens?

Agilidade na confecção
Facilidade na apuração de divergências
Facilidade nas alterações necessárias
Melhor precisão na precificação
Melhor organização
Melhor visualização dos custos e preços
Melhor tomada de decisão

FICHA TÉCNICA EM CASCATA

DESENVOLVIDO POR SOFIA MARINHO - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ©
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FICHA TÉCNICA EM CASCATA

FT BASES FT PRATOS

Itens produzidos no 
restaurante, pré-processados

que entram na composição
dos itens do cardápio

São as fichas dos pratos que
estão no cardápio. Devem ter
o mesmo nome que consta no
cardápio ou sistema de vendas

DESENVOLVIDO POR SOFIA MARINHO - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ©
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A FICHA TÉCNICA

Exemplo de FT

Nome da receita 

Lista dos ingredientes

Unidade (KG, L ou UND)

Peso bruto do ingrediente

Custo do kg/und (vem
de uma tabela vinculada)

Custo kg x Peso
% do custo do 
ingrediente na receita

O peso é sempre
Em KG , L ou 

unidade

DESENVOLVIDO POR SOFIA MARINHO - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ©
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A FICHA TÉCNICA

Continuação Ficha Técnica

Rendimento da receita em peso
Custo total da receita

Custo total do KG (para FT Base)

Modo de preparo da 
receita

DESENVOLVIDO POR SOFIA MARINHO - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ©
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FICHA DE PRECIFICAÇÃO

CMV da FT do Prato
Puxa direto da FT

O valor de venda é definido
Por CMV, pesquisa de mercado
E intenção de mark-up

Você vai “brincar”com os valores
até encontrar a fórmula adequada
para seu estabelecimento

DESENVOLVIDO POR SOFIA MARINHO - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ©
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MENU INTELIGENTE

DESENVOLVIDO POR SOFIA MARINHO - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ©
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- Pense primeiro a suas BASES e não os seus pratos.- O momento é de um menu enxuto, que necessite menos produtos e menos 
fornecedores logo quanto mais pratos você utilizar alguma base em comum e 
insumos em comum, menor será seu custo, seu estoque, seu pedido e 
conseqüentemente maior será o seu aproveitamento e LUCRO.- Como as bases são feitas em quantidades e depois porcionadas a produção 
também será otimizada.- Pense em dar uso para o máximo de APARAS que você tiver no seu 
beneficiamento

Ex: use as pontas do filé para fazer um picadinho; aproveite as cascas dos 
legumes para fazer um bordo de legumes, etc

COMO CRIAR UM MENU 
INTELIGENTE

DESENVOLVIDO POR SOFIA MARINHO - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ©
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- Depois de montar seu menu como um quebra cabeça com as suas bases é hora de 
destrichá-lo como no exemplo abaixo, isto vai gerar um mapa de produção para 
estabelecer a rotina de cada praça.

DESTRINCHANDO O MENU

Digite para inserir uma legenda. DESENVOLVIDO POR SOFIA MARINHO - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ©
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MAPA DE BASES X PRATOS

Mapeamento das bases e pratos

AQUI VÃO 
TODAS AS 

SUAS BASES

AQUI VOCÊ VAI COLOCAR TODOS OS SEUS PRATOS

Aqui você marca com um X
cada vez que cada base faz parte 
de determinado prato

DESENVOLVIDO POR SOFIA MARINHO - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ©
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MAPA DE PRODUÇÃO

Digite para inserir uma legenda.

Cada iten 
da mise 
en place 
da praça

Cada 
praça tem 
seu mapa

Cada dia da semana tem o que tem em 
estoque e sabendo o estoque mínimo 
saberemos quanto tem que ser 
produzido cada dia da semana.

DESENVOLVIDO POR SOFIA MARINHO - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ©
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

DESENVOLVIDO POR SOFIA MARINHO - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ©
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- Temos que estar sempre atentos a todas as resoluções e orientações novas que 
possam surgir, o mundo nunca viveu uma crise como esta e tudo está em 
constante mudança.- Fique atento também as normas locais, muitas regras podem variar de cidade para 
cidade.- E agora mais que nunca o nosso maior foco é na higiene, boas práticas e 
manipulação correta em TODOS os setores do nosso estabelecimento!

E PARA TERMINAR…

DESENVOLVIDO POR SOFIA MARINHO - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ©
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SE VOCÊ TEM INTERESSE EM RECEBEI UM LINK
COM AS PLANILHAS DESTA APRESENTAÇÃO OU
SABER MAIS SOBRE A MENTORIA ONLINE MANDE
UM EMAIL PARA:

ACOZINHADESOFIA@GMAIL.COM



Protocolos de boas 
práticas de fabricação 
para a retomada
Rose Ávila    
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REOTMADA
Protocolos de BPF 

CUIDADOS NA RETOMADA 

na retomada Pós-covid 19 A
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A
Higiene

Boas Práticas
Segurança de

ALimentos

Reabertura
com segurançaA grande maioria das empresas de

food-service esteve fechada
totalmente ou parcialmente durante
a pandemia. A reabertura gradual
está começando a acontecer.
Mas será que estamos preparados
para esse momento?
Nosso consumidor mudou!
Nossa empresa mudou!
O que fazer?
 

REABERTURA PÓS
COVID-19
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O QUE SENTIMOS COM
A CHEGADA DA

PANDEMIA?
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Coronavírus
Covid-19
Pandemia

 O MUNDO SE TRANSFORMOU..

 
 

DEMOGRAFIA

MORTES DE IDOSOS AFETANDO NOSSA
PIRÂMIDE

 

MUDANÇA NA RENDA

REDUÇÃO DA RECEITA, FALÊNCIA,DESEMPREGO

 

ESTRUTURA
MUDANÇA NAS PRIORIDADES

 

NOVOS
COMPORTAMENTOS

NOVOS COMPORTAMENTOS

Coronavírus
Covid-19
Pandemia

 O MUNDO SE TRANSFORMOU..

 
 

DEMOGRAFIA
MORTES DE IDOSOS AFETANDO NOSSA

PIRÂMIDE

 

MUDANÇA NA RENDA
REDUÇÃO DA RECEITA, FALÊNCIA,DESEMPREGO

 

ESTRUTURA
MUDANÇA NAS PRIORIDADES

 

NOVOS
COMPORTAMENTOS

NOVOS COMPORTAMENTOS
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Coronavírus
Covid-19
Pandemia

 ANSEIOS DO CONSUMIDOR

 

Covi-19
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Coronavírus
Covid-19
Pandemia

O vírus é
transmitido por
alimentos?
 

9
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Coronavírus
Covid-19
Pandemia

Início de tudo
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Coronavírus
Covid-19
Pandemia

A doença é transmitida pelo Coronavírus (Coronavirus
disease - 19).
 
Você sabe quem são os vírus?
Os vírus são considerados por alguns cientistas como
seres vivos devido a sua capacidade de reprodução. Para
se reproduzir necessitam de um ser vivo, como
hospedeiro! Se não tive um ser vivo para hospedá-lo ele
pode se  cristalizar e ali sobreviver.
O coronavírus é transmitido principalmente através do
contágio direto pela da saliva e secreções de pessoas
doentes ou portadoras assintomáticas.

Conhecendo o vírus



64

Coronavírus
Covid-19
Pandemia

HCoV-229E
HCoV-OC43
HCoV-NL63
HCoV-HKU1
SARS-COV (que causa síndrome respiratória aguda
grave)
MERS-COV (que causa síndrome respiratória do Oriente
Médio) 
SARS-CoV-2). Esse novo coronavírus é responsável por
causar a doença COVID-1

Sete coronavírus humanos (HCoVs) já foram identificados: 

 

Conhecendo o vírus
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Coronavírus
Covid-19
Pandemia

Conhecendo o vírus

 

https://www.paho.org/bra/index.php?
option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875
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Coronavírus
Covid-19
Pandemia

Conhecendo o vírus

 

https://www.paho.org/bra/index.php?
option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875
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Coronavírus
Covid-19
Pandemia

Conhecendo o vírus

 

https://www.paho.org/bra/index.php?
option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875
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Coronavírus
Covid-19
Pandemia

Conhecendo o vírus

 

https://www.paho.org/bra/index.php?
option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875
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Coronavírus
Covid-19
Pandemia

 
A saliva contendo o vírus pode cair em superfícies e sobreviver ali por
horas ou até dias!
Não existe tratamento para a doença! As medidas preventivas são a
forma mais eficiente para controlar a pandemia.
Higiene é a palavra chave: Higiene das mãos, superfícies e ambiente.
Outra forma de controle é o uso consciente de máscaras!
Não existem estudos que comprovem que os alimentos sejam fonte de
contaminação para o COVID-19. 
As embalagens que transportam os alimentos podem ser uma fonte de
contaminação indireta, ou seja, os vírus podem ser levados do
ambiente onde foram produzidos até o consumidor! 

Conhecendo o vírus
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Coronavírus
Covid-19
Pandemia

 
APRENDA A DIFERENÇA:
 
 
DOENÇA: COVID-19
 
 
 

AGENTE ETIOLÓGICO: CORONAVÍRUS 

Conhecendo o vírus
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Covi-19
CoronavírusConhecendo o

vírusPeríodo de incubação: de 05 a 14 dias
Existem pessoas que não desenvolvem a doença, mas são
portadoras.
 
Principais sintomas:
Leves: semelhante a gripe com coriza, dor de garganta e febre
baixa;
 
Média: perda do olfato e do paladar;
 
Grave: 4% dos pacientes pode ter para quadros de
insuficiência respiratória e falência múltipla dos órgãos
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SENSÍVEL  A  PRODU T O S
SAPONÁCEOS(SA B ÃO ) ;  
 AO CALOR AC IMA DE  45°  C

 

PONTO DE FRAGILIDADE
DO VÍRUS
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Nas cozinhas ele sobrevive
principalmente em: 

SOBREVIVÊNCIA EM AMBIENTES
CONTROLADOS LIMPEZA

HIGIENIZAÇÃO
PROCEDIMEMTOS

OPERACIONALSuperfícies inoxidáveis  
48 h

Embalagens de papelão
 5 dias

Plástico
5 dias
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AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO
PASSAM A SER O PRINCIPAL PILAR
COMPETITIVO DAS EMPRESAS DE

ALIMENTAÇÃO
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higiene pessoal
máscara

luvas

PORTARIA SVS/MS Nº 326, DE 30 DE JULHO DE 1997
RDC 216/04
CÓDIGOS SANITÁRIOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS
RESOLUÇÃO SES/MG Nº 6458, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018
PORTARIAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

 

REGULA MENTAÇÃO

Luvas de
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COMO VÍRUS CHEGA A EMPRESA?

FUNCIONÁRIOS CLIENTES SUPERFÍCIES

e Luvas de
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higiene pessoal
máscara

luvas
Manipuladores

UN IFO RMES:
Se antes o cliente não observava alguns detalhes, hoje os detalhes farão a diferença!
A higiene dos manipuladores é um ponto fundamental!
Os manipuladores devem:
- Trocar as roupas, de uso pessoal pelo uniforme, assim que chegarem na empresa.
O ideal é que cada manipulador tenha pelo menos dois jogos de uniforme, com sapatos
exclusivos para uso na empresa.

e H
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higiene pessoal
máscara

luvas

PONTOS DE CONTROLE:
- Sair da empresa com uniforme
- Deitar na calçada, banheiro
- Ir ao banco, posto de saúde
 

Manipuladores

HIGIENE H
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A RDC 216/04 estabelece  a instalação de lavatórios
exclusivos para higiene das mãos!
Caso sua empresa não possua, nesse momento de
retomada, adapte uma pia, para que seja feita a
higienização das mãos!

 

H IGIENE PES SOAL

HIGIENE H
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HIGI E NE  PE SSOAL

- Usar toucas protegendo os cabelos;
- Não usar barba!
- Retirar todos os adereços(brincos, anéis, pulseiras etc). Ele dificultam a higiene das mãos
e a permanência do vírus e bactérias.
 

- As mãos devem ser cuidadosamente
higienizadas ao entrar no setor de produção.
Lembre-se que o sabonete deve ser
bactericida, pois além de eliminar o o
Coronavírus, elimina também as grandes
inimigas dos alimentos as BACTÉRIAS!

 

HIGIENE H
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Não existe recomendação da ANVISA  para utilização de máscaras no setor de produção
de alimentos. Com a pandemia, seu uso foi estabelecido com um EPI- Equipamento de
Proteção Individual pelos Estados e Municípios.
Para usar deve-se atentar para que ela não seja uma fonte de contaminação para os
alimentos!

USO DE MÁSCARA MÁSCAR
PROTEGE

CONTAMINAÇÃO
Tipos de máscaras

Descartáveis Protetor facial tipo visor Tecido

HIGIENE
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Máscara
Máscara

Qual é a máscara mais
recomendada?

O ideal seria o uso de máscaras descartáveis, com troca
no mínimo a cada uma hora.
 
As máscaras de tecido são as mais recomendadas,
porém não permitem uma correta troca de ar, são mais
incômodas, forçando o manipulador retirá-la com
frequência.
 
Além disso se a empresa não tiver uma estrutura para
higienizar, a máscara pode ser uma fonte uma
contaminação.
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Máscara
Máscara

Qual é a máscara mais
recomendada?

Há uma tendência na recomendação do uso de protetores
faciais de acrílico ou outros materiais higienizáveis.
Cabe a empresa definir qual a melhor máscara e a mais segura
a ser usada.
Obs: Os protetores faciais não devem ser usados próximos a
fontes de calor, pois podem ser inflamáveis;
Outra dificuldade é seu acondicionamento ao final do turno de
trabalho.
 
Avalie com cautela para escolher a melhor máscara!
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IMPORTANTE
CRIAR ESTRATÉGIAS PARA TROCA EFETIVA DA MÁSCARA
CRIAR PROCED IMENTO OPERACIONAL DE

HIGIENIZAÇÃO DAS MÁSCARAS
SE NÃO FOREM USADAS CORRETAMENTE PODERÃO
SER FONTE DE BACTÉRIAS, PRINCIPALMENTE

STAPHILOCCOCUS AUREUS
 

IMPORTANTE:
CRIAR ESTRATÉGIAS PARA TROCA EFETIVA DA MÁSCARA
CRIAR PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE
HIGIENIZAÇÃO DAS MÁSCARAS
SE NÃO FOREM USADAS CORRETAMENTE PODERÃO
SER FONTE DE BACTÉRIAS, PRINCIPALMENTE
STAPHILOCCOCUS AUREUS
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REGISTRARREGISTRAR
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HHIGIENE H
Luvas de

proceidimento
.

Luvas de
procedimento

A RDC 216/04 não exige o uso de luvas durante a manipulação
de alimentos. As luvas tem uso ampliado, de maneira geral
para prevenção do COVID-19.
 
Se não forem usadas adequadamente podem levar
contaminação de um local para o alimento.
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HHIGIENE H
e
o
.

Luvas de
proceidimento

.
Luvas de

procedimento
 
 
As luvas descartáveis podem ser usadas na
montagem final de produtos ou em ações
onde o manuseio seja muito "íntimo", por
exemplo desfiar um frango com as mãos.
 
NUNCA use luvas pretas! Elas estão em alta
no meio gastronômico, mas não são
adequadas para o contato com alimentos.
Elas podem migrar substâncias tóxicas!
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HHIGIENE H
e
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ECOLAB

H
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HHIGIENE
H HIGIENE

A EMPRESA SE DEPARA:
AUMENTO CUSTO OPERACIONAL 

x 
INCERTEZA DA RECEITA

 
 

REABERTURA H
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H HIGIENE
Nesse momento de retomada, muitas empresas perderam sua
credibilidade com os fornecedores credenciados, devido a
inadimplência. Com essa situação passam a buscar outros
fornecedores com preço mais baixo.
 
O risco de comprar alimentos com qualidade comprometida
aumenta!
 
 

COMPRAS H
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H HIGIENE 
Muitos produtos tem registros e validades falsificadas, sendo
um risco para o consumo!
 
Mas o que fazer?
Negociar, procurar empresas menores, mas que possuam
qualificação de produtos, trocar ingredientes de marcas mais
caras, por marcas menos conhecidas, mas que possua toda
qualidade e segurança necessária.
 

COMPRAS H



92

H HIGIENE
 
REGISTRO PARA PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
 

O QUE VERIFICAR
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Ao receber alimentos, além de verificar a validade, condições
das embalagens, deve-se atentar em relação a higiene das
mesmas.
 
O coronavírus pode permanecer nas superfícies e ser levado
para área de manipulação, contaminando sua equipe!
 
Higienize as embalagens antes de leva-las para áreas de
estocagem e cozinha!

RECEBIMENTO
ARMAZENAEMTNO
CONTROLE  ESTOQUE
 

RECEBIMENTO
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RECEBIMENTO
ARMAZENAEMTNO
CONTROLE  ESTOQUE
 

RECEBIMENTO

Embalagens plásticas resistentes ou papelão: passe bucha com água e sabão e retire com
pano seco.
 
Embalagens plásticas frágeis: borrife álcool 70% ou ácido peracético!
 
Produtos porcionados: descarte a embalagem original e embale o produtos
 
Latas e garrafas: lavar com água e sabão.
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recebimento

Delimite a área de recebimento;
Mantenha distância dos entregadores de no mínimo 1 metro;
Se for assinar nota fiscal ou outro documento, utilize sua caneta!
O responsável pelo recebimento deve usar máscara (de acordo
definido pelo estabelecimento);
Após recebimento, higienize as mãos!

recebimento

CO M PO RT AME NTO NO R E CE B IMENTO

fonte:30 anos ANR
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CONTROLES :
 
 
-  PLANILHA DE  RECEBIMENTO
 
 
O  QUE PRECISA :
-BALANÇA 
-  TERMÔMETRO
AMBOS CAL IBRADOS
 

recebimentorecebimento
fonte:30 anos ANR
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Armazenamento
Higiene com alimentos

Armazenamento

VE RIF ICANDO SEU ESTOQUE

Faça uma auditoria no estoque antes da reabertura!
Podem existir alimentos vencidos ou próximos a
vencer!
Descarte alimentos impróprios para o consumo e
organize seguindo o conceito PVPS- Primeiro que
VENCE, Primeiro que SAI!
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Armazenamento
Higiene com alimentos

Armazenamento
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Armazenamento
Higiene com alimentos

Sempre que possível descarte as embalagens
secundárias ou proteja com saco plástico.
Assim é possível prevenir a presença e o
abrigo de pragas.

Se seu estoque estava fechado, faça
uma limpeza e higienização dos
equipamentos.
Ligue e faça a conferência das
temperaturas.
Alimentos resfriados: 0° a 4° C
Alimentos congelados:-18° C ou mais
frio

Armazenamento

EMBALAGENS
SECUNDÁRIAS

E QUIPAMENTOS DE
RE FR IGERAÇÃO
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Armazenamento
Higiene com alimentos

Armazenamento
REGISTROS IMPORTANTES :

 
 

-  CONTROLE  DE  TEMPERATURA DOS EQUIPAMENTOS DE
REFR IGERAÇÃO

-  CONTROLE  DE  PRAGAS
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Lembre-se que os ovos não devem ser
higienizados para serem armazenados.
Higienize no momento do uso!
 
Para terem melhor conservação devem
ser mantidos sob refrigeração.
 
Lembre-se que ovos devem possuir
registro no órgão competente! 

ArmazenamentoArmazenamento

OV OS

Mantenha a rastreabilidade do
mesmo, mantendo etiqueta com
origem, lote e validade!
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PONTO CHAVE NA
MANIPULAÇÃO SEGURA

Para sua segurança e segurança dos alimentos,
faça uma detalhada limpeza das mãos.
 
Use sabonete antisséptico, atente a higienizar
entre os dedos, debaixo da unhas, região do
pulso e ante braço.
 
IMPORTANTE: Para eliminar bactérias e vírus é
importante o uso do sabonete antisséptico. O
detergente comum, não mata as bactérias! 

Hora mais
esperada:
Preparo do
Alimento
n

Hora mais
esperada:
Preparo do
alimento

V
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VEGETAISVEGETAIS

agrotóxicos
bactérias
vírus: hepatite

Antes dos hortifutis chegarem a sua empresa,
eles passam por várias situações e manuseio.
Sua superfície pode conter: 

Por isso devem sofrer uma atenção especial
dentro da sua empresa!
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Antes de realizar a manipulação de alimentos faça processo de desinfecção:
Lave os vegetais um por um, folha por folha.
Prepare uma solução sanitizante. 
Se você não tiver um produto específico, prepare uma solução com uma
colher de água sanitária com 2,5% de cloro livre, própria para uso de
alimentos e dilua em 1 litro de água;
Coloque frutas e verduras lavadas, de molho por 15 minutos.
Realize o enxágue.

VEGETAIS HIGIENIZAÇÃO DE
VEGETAIS

!
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Tenha certeza de que todas as superfícies que
entrarão em contato com os alimentos foram
adequadamente  higienizadas

.

Além de limpar(remover as sujidades), as
superfícies devem ser
higienizadas(desinfecção).
 
 

Ambiente
limpo
ambinte
preparado

Ambiente
limpo,
ambiente
preparado!
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CONCEITOS BÁSICOS

LIMPEZA

 
DESINFECÇÃO

CONCEITOS BÁSICOS
LIMPEZA

 
DESINFECÇÃO
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RETIRAR AS SUJIDADES
UMEDECER A SUPERFÍCIE
APLICAR SOLUÇÃO DE LIMPEZA:DETERGENTE
FAZER REMOÇÃO
APLICAR DESINFETANTE
DEIXAR AGIR
ENXÁGUAR

ETAPAS
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DEFINIR O TIPO DE SUJIDADE E
SUPERFÍCIE A SER LIMPA
ESCOLHER PRODUTO ADEQUADO
OBEDECER TEMPO DE CONTATO
DEFINIR FREQUÊNCIA DE LIMPEZA
TREINAR E EDUCAR A EQUIPE
FORNECER EPI

O QUE PRECISO FAZER?

DEFINIR O TIPO DE SUJIDADE E
SUPERFÍCIE A SER LIMPA
ESCOLHER PRODUTO ADEQUADO
OBEDECER TEMPO DE CONTATO
DEFINIR FREQUÊNCIA DE LIMPEZA
TREINAR E EDUCAR A EQUIPE
FORNECER EPI

O QUE PRECISO FAZER?
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PRODUTOS RECOMENDADOS

Estudos mostram que desinfetantes domésticos comuns, incluindo
sabão ou uma solução diluída de alvejante, podem desativar o
coronavírus em superfícies. Os coronavírus são vírus envelopados
com uma camada protetora de gordura. Os desinfetantes destroem
essa camada de gordura  e dessa forma atacam facilmente
os coronavírus.

NOTA TÉCNICA Nº 26/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA

PRODUTOS RECOMENDADOS

Estudos mostram que desinfetantes domésticos comuns, incluindo
sabão ou uma solução diluída de alvejante, podem desativar o
coronavírus em superfícies. Os coronavírus são vírus envelopados
com uma camada protetora de gordura. Os desinfetantes destroem
essa camada de gordura   e dessa forma  atacam facilmente
os coronavírus.

NOTA TÉCNICA Nº 26/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA
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PRODUTOS RECOMENDADOS

A maioria dos desinfetantes requerem de 5 a 10 minutos de tempo
de contato para inativar microrganismos; portanto, a limpeza
imediata da superfície após a aplicação do desinfetante não
permitirá tempo suficiente para a destruição dos vírus. 
 
 
Toalhas com desinfetante são úteis para a limpeza, mas como a
superfície tratada não permanece molhada por mais de alguns
segundos, provavelmente não são muito úteis como desinfetantes
para o coronavírus.

NOTA TÉCNICA Nº 26/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA

PRODUTOS RECOMENDADOS

A maioria dos desinfetantes requerem de 5 a 10 minutos de tempo
de contato para inativar microrganismos; portanto, a limpeza
imediata da superfície após a aplicação do desinfetante não
permitirá tempo suficiente para a destruição dos vírus. 
 
 
Toalhas com desinfetante são úteis para a limpeza, mas como a
superfície tratada não permanece molhada por mais de alguns
segundos, provavelmente não são muito úteis como desinfetantes
para o coronavírus.

NOTA TÉCNICA Nº 26/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA
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PRODUTOS RECOMENDADOS

A maioria dos desinfetantes requerem de 5 a 10 minutos de tempo de
contato para inativar microrganismos; portanto, a limpeza imediata da
superfície após a aplicação do desinfetante não permitirá tempo
suficiente para a destruição dos vírus. 
 
 
Toalhas com desinfetante são úteis para a limpeza, mas como a
superfície tratada não permanece molhada por mais de alguns
segundos, provavelmente não são muito úteis como desinfetantes para
o coronavírus.

PRODUTOS RECOMENDADOS

A maioria dos desinfetantes requerem de 5 a 10 minutos de tempo de
contato para inativar microrganismos; portanto, a limpeza imediata da
superfície após a aplicação do desinfetante não permitirá tempo
suficiente para a destruição dos vírus. 
 
 
Toalhas com desinfetante são úteis para a limpeza, mas como a
superfície tratada não permanece molhada por mais de alguns
segundos, provavelmente não são muito úteis como desinfetantes para
o coronavírus.
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vassouras e esfregões secos, pois as partículas contaminadas podem ser
veiculadas no ar e atingir outras superfícies e objetos.
nebulizadores e termonebulizadores (equipamentos utilizados no combate a
insetos/pragas, que geram uma fumaça de substâncias inseticidas/agrotóxicos).
frascos de spray com propelente: use frascos de aperto simples.

Não devem ser usados os seguintes materiais e
equipamentos para desinfecção de superfícies e

objetos:
 
 

NOTA TÉCNICA Nº 26/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA
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Hipoclorito de sódio a 0.5% 18
Alvejantes contendo hipoclorito (de sódio, de cálcio) a 2-3.9% 18
Iodopovidona (1%)9,18
Peróxido de hidrogênio 0.5% 4,9
Ácido peracético 0,5%1,9
Quaternários de amônio, por exemplo, o Cloreto de Benzalcônio 0.05%4,9
Compostos fenólicos1,9
Desinfetantes de uso geral com ação virucida.

Produtos alternativos ao álcool 70% que podem ser utilizados para desinfecção de objetos e
superfícies:
 
 
 
 

NOTA TÉCNICA Nº 26/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA
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AÇÃO RÁPIDA
NÃO DEIXA RESIDUO
NÃO CORROSIVO
NÃO PRECISA DE ENXÁGUE

INFLAMÁVEL
INATIVO NA PRESENÇA DE MATÉRIA ORGÂNICA
PODE DANIFICAR OS SEGUINTES MATERIAIS: TUBOS DE PLÁSTICO, SILICONE,
BORRACHA, DETERIORAÇÃO DAS COLAS.

 

ÁLCOOL 70%ÁLCOOL 70%ÁLCOOL 70%

NOTA TÉCNICA Nº 26/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA
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ROTINAS DE LIMPEZACLORO

Hipoclorito de sódio: na concentração de 0.5% é um produto corrosivo, à semelhança da água
sanitária cuja concentração de hipoclorito é maior (2,0% e 2,5%), podendo causar lesões
severas dérmicas e oculares.

 Superfícies metálicas pode levar à oxidação.

É instável após diluição e pode ser desativado pela luz.

Recomenda a utilização imediata após a diluição.

Não deve ser misturado com outros produtos, pois o hipoclorito de sódio
reage violentamente com muitas substancias químicas.

 

 

 

 

NOTA TÉCNICA Nº 26/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA
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ROTINAS DE LIMPEZAPERÓXIDO DE HIDROGÊNIO

Ação rápida e é poucotóxico.  
A inalação aguda pode causar irritação no nariz, garganta etrato
respiratório.  
Em altas concentrações também pode desencadear bronquite ou edema
pulmonar.  
Não é afetado por fatores ambientais ou na presença de material
orgânico.  
É seguro para o meio ambiente.  
É contraindicado para uso em cobre, latão, zinco, alumínio.
Maior custo.

NOTA TÉCNICA Nº 26/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA

ROTINAS DE LIMPEZAPERÓXIDO DE HIDROGÊNIO

Ação rápida e é pouco tóxico. 
A inalação aguda pode causar irritação no nariz, garganta e trato
respiratório. 
Em altas concentrações também pode desencadear bronquite ou edema
pulmonar. 
Não é afetado por fatores ambientais ou na presença de material
orgânico. 
É seguro para o meio ambiente. 
É contraindicado para uso em cobre, latão, zinco, alumínio. 
Maior custo.

NOTA TÉCNICA Nº 26/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA
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ROTINAS DE LIMPEZAÁCIDO PERACÉTICO

É efetivo na presença de matéria orgânica.  
É instável principalmente quando diluído e é corrosivo para metais

(cobre, latão, bronze, ferro galvanizado).  
Sua atividade é reduzida pela modificação do pH.  
Causa irritação dos olhos e do trato respiratório.

NOTA TÉCNICA Nº 26/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA

ROTINAS DE LIMPEZAÁCIDO PERACÉTICO

É efetivo na presença de matéria orgânica. 
É instável principalmente quando diluído e é corrosivo para metais
(cobre, latão, bronze, ferro galvanizado). 
Sua atividade é reduzida pela modificação do pH. 
Causa irritação dos olhos e do trato respiratório.

NOTA TÉCNICA Nº 26/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA
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ROTINAS DE LIMPEZAQUATERNÁRIO DE AMÔNIO

São amplamente empregados nas indústrias de cosméticos, farmacêutica e
domissanitária, tanto em produtos domésticos com propriedades desinfetantes e cosméticas,
quanto em medicamentos.

 Pode causar irritação de pele e das vias respiratórias e sensibilização dérmica, mas não é
corrosivo.

 Tem a vantagem de não corroer os metais.

Em geral, tem menos ação contra micobactérias, vírus envelopados e esporos.

É inativado na presença de matéria orgânica, por sabões e tensoativos aniônicos. De baixo
custo.

 

 

 

 

NOTA TÉCNICA Nº 26/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA
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POSSO USAR SABÃO DE
BARRA(CASEIRO)?

POSSO USAR SABÃO DE
BARRA(CASEIRO)?
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Utensílios de cor diferenciadas
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PANOS DE ALGODÃO
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BUCHINHA
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onde limpar
quando limpar
quem vai limpar
com o que vai limpar

Elabore um cronograma estabelecendo:

 
Um procedimento operacional padronizado deve ser elaborado!
Treine o funcionário quanto aos produtos de limpeza, dosagem, como realizar o
procedimento e ao uso correto de EPI.
 
 
OBS: Registre o treinamento, a entrega de EPI. Um dos maiores problemas
relacionado a processos no Ministério do Trabalho são relativos a processos de
insalubridade pela falta do EPI.
 
 
Faça a verificação pós limpeza. Registre!
 

ROTINAS DE LIMPEZA

 

ROTINAS DE LIMPEZA
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UTENSÍLIOS

DETERGENTE, POSTERIOR COM ÁLCOOL
70%
DETERGENTE CLORADO
ÁGUA QUENTE: MÁQUINA DE LAVAR

 
APÓS LIMPEZA MANTER PROTEGIDO!

 

UTENSÍLIOS

DETERGENTE, POSTERIOR COM ÁLCOOL
70%
DETERGENTE CLORADO
ÁGUA QUENTE: MÁQUINA DE LAVAR

 
APÓS LIMPEZA MANTER PROTEGIDO!
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REGISTRAR

ce

REGISTRAR
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EPIEPI
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Uniforme  
 diferenciado

Uniforme 
 diferenciado
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INSPEÇÃO VISUAL
SWAB-TEST

VERIFICAÇÃO DA LIMPEZA

INSPEÇÃO VISUAL
SWAB-TEST

VERIFICAÇÃO DA LIMPEZA
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SALÃO
Promova o distanciamento da mesas e cadeiras. Os
munícipios normalmente definem a distância mínima;
Em média  varia de 2 metros de distância. Faça uma
delimitação no piso, para evitar que a distância não
seja obedecida.

 

ATENDIMENTO

SALÃO
Promova o distanciamento da mesas e cadeiras. Os
munícipios normalmente definem a distância mínima;
Em média  varia de 2 metros de distância. Faça uma
delimitação no piso, para evitar que a distância não
seja obedecida.

 

ATENDIMENTO
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2m
2m

2m
2m

2m fonte 30 anos ANR
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Barreiras sanitárias no atendimento e de acesso
Outros lugares onde possa ocorrer
aglomerações:  Demarcar com sinalização no
lado externo do estabelecimento a distância de
2 metros paras as pessoas que carem nas las
aguardando para adentrar no estabelecimento
 Demarcar, com sinalização, a circulação interna,
com uxo determinado para a entrada e saída.

Delimite no piso:
 
 

 

DelimitaçãoDelimitação
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TENDÊNCIAS
Tendências

T E N D E N C I A  S

A tendência é não ser permitido funcionamento do self-service nos moldes normais,
em vários Estados.
 
 
 
 
 

Ten
d

ên
cias san

itárias
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TENDÊNCIAS
Tendências

T E N D E N C I A  S

 
 

Que serviços podem
ser feitos?

 
 

 

Ten
d

ên
cias san

itárias

Executivo (empratado, A
La Carte)
Take a way
Grab and go
Delivery
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Garçons com avental, máscara e luvas
Alcool 70% nas mesas
Proibição de entrada de outros funcionários na
cozinha
Higienização de copos com álcool 70%
Redução da capacidade de atendimento em 50 %

 

ESPECÍFICO DE TIRADENTES
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TENDÊNCIAS
Tendências

T E N D E N C I A  S

 
 
Eliminar auto-serviço: pães, sorvete,
sanduiches, etc!
 
Desative o espaço Kids, pois a
higienização e frequência são difíceis
de serem implementados.
 
Funcionários devem manter cabelos
preso, não usar bijouterias,
jóias(inclusive profissionais de
atendimento, higienização e caixa) 

Tendências
Ten

d
ên

cias san
itárias
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TENDÊNCIAS
Tendências

T E N D E N C I A  S

 O FUNCIONÁRIO, DEVIDAMENTE PARAMENTADO
SERVIRÁ O CLIENTE!
 
HIGIENIZAR PEGADORES A CADA MEIA HORA
USAR MÁSCARA AO SERVIR
 

HIGIENIZAR MÃOS E UTENSÍLIOS COM
ÁLCOOL GEL 70%
 
CONTROLAR O NÚMERO DE CLIENTES NA FILA!
USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA
 

Novo Self-service Ten
d

ên
cias san

itárias
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TENDÊNCIAS
Tendências

T E N D E N C I A  S

 
 

PROTEGER COM BARREIRA EXTERNA O
SELF-SERVICE;

 
 

 
 

Ten
d

ên
cias san

itárias

StudioIno - Website by SINLOGO
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Proteja os alimentos no
transporte entre cozinha

e salão

Controle a temperatura
dos alimentos:

Resfriados: abaixo de 10° C
(ou 4° C)

Quentes:acima de 60° C
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Atenção
 

Disponibilize
álcool gel para

clientes, em
cada mesa

Melhore a
ventilação dos

ambientes.
Registro limpeza
e manutenção do
ar condicionado.

Coloque cartazes
orientativos com

as regras
preventivas e

normas de uso do
ambiente!

 
Cartazes com

lotação máxima

Atenção a
higienização das
mesas e encosto

das cadeiras após
o uso pelo

cliente!
 

Atenção
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Services
Services
Services

Serviços

NÃO  ES QUE Ç A TAMBÉM. . .

Não deixe sachês, canudos expostos nas
mesas! Forneça individualmente!
Forneça os talheres higienizados e
embalados individualmente!
Proteja a máquina de cartão com filme
plástico, pois será mais fácil higienizar.
Higienize após cada uso!
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Services
Services
Services

Serviços

NÃO ESQUEÇA TAMBÉM. . .

Cardápio  plástificado e limpo a cada
uso
Evitar comandas de papel.
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orientar

ORIENTAR É
FUNDAMENTAL!

Converse  com sua equipe para que informem caso
apresentem sintomas compatíveis com o COVID-19;
 
Oriente sobre a importância do distanciamento entre as
pessoas (durante o trabalho) e sobre as normas de higiene!
 
Informe seu cliente sobre as normas implementadas e sua
importância na prevenção da contaminação! 
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Controle
ControlesControles

CONTROLE  DE  TRANSMISSÃO

Alguns Municípios e Estados, podem
definir como regra a medição da
temperatura corporal de
funcionários e clientes.
 
Lembre-se que a medição deve ser
sem contato, para  isso use
termômetros mira
laser(pirômetros).
 
Sinal de febre: acima de 36,5° C
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Itens importantes!

Não usar bebedouro de
esguicho!
Dar preferência a toalhas
descartáveis;

 

Itens importantes!
Não usar bebedouro de
esguicho!
Dar preferência a toalhas
descartáveis;
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Mantenha registro:
- Treinamentos
- Entrega de EPI
- Limpeza do ambiente
- Limpeza do sistema de ar condicionado
- Controle de clientes por horário
- POP de limpeza do ambiente

 

Itens importantes!

 
Mantenha registro:
- Treinamentos
- Entrega de EPI
- Limpeza do ambiente
- Limpeza do sistema de ar condicionado
- Controle de clientes por horário
- POP de limpeza do ambiente

 

Itens importantes!
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NÃO SE ESQUEÇA:
CONTROLE DA POTABILIDADE DE ÁGUA
CONTROLE DE PRAGAS
CALIBRAÇÕES
ATUALIZAÇÕES DE PPRA,PCMSO E ASOS
 

 

Itens importantes!

 
NÃO SE ESQUEÇA:
CONTROLE DA POTABILIDADE DE ÁGUA
CONTROLE DE PRAGAS
CALIBRAÇÕES
ATUALIZAÇÕES DE PPRA,PCMSO E ASOS
 

 

Itens importantes!
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ELABORADO POR:
ROSEMAIRE XAVIER DE ÁVILA

BIÓLOGA ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DE
ALIMENTOS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

 
@AGISAALIMENTOS

ROSEAVILA@AGISAALIMENTOS.COM.BR
31-32735958 

31-99877-6525



Tempere 
suas 
f inanças
Marcos Reis
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Record a Presentation
Use the Camtasia Add-in to record your presentations. Start 
by going to the Add-ins tab.

RECÁLCULO DE DARF’s
SIMULADOR DE RESCISÕES

GESTÃO FINANCEIRA NA CRISE
.
.
..
.

.[.
..
.

Preparando seu Bar e 
Restaurante para a 

RETOMADA!



Record a Presentation
Use the Camtasia Add-in to record your presentations. Start 
by going to the Add-ins tab.

RECÁLCULO DE DARF’s
SIMULADOR DE RESCISÕES

1) Novas mentalidades para a RETOMADA;

2) Diferença de Dados x InformAÇÃO; 

3) Necessidade e Capital de Giro (NCG) e ações emergenciais;

4) O que é uma DRE (Demonstração de Resultado) e como tomar decisões;

5) Como medir e melhorar meus INDICADORES (KPI's);

6) Fluxo de Caixa-Cálculo de Ponto de Equilíbrio Financeiro (PEF).

AGENDA
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 Parcerias (clientes, fornecedores, exclusividade);

 Novos relacionamentos com colaboradores;

 Gestão sob responsabilidades e metas;

 Inovações, novas frentes de negócios;

Novas mentalidades para a RETOMADA
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Não adiantar ter apenas
os “Dados” e não tomar
ações, atitudes com base
neles!

“Quanto mais informações eu
tenho, mais cervejas eu
vendo!”
Vanessa Brandão
Diretora de Marketing Heineken
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ANÁLISE DE CRISE - CENÁRIO REALISTA - MAXUP CONSULTORIA

DADOS Abril Maio Junho Julho Agosto 

Novas Receitas R$    18.000,00 R$      22.000,00 R$      50.000,00 R$            65.000 R$            75.000 

Saldo Disponível R$ 30.000 -R$ 1.300 -R$ 31.000 -R$ 41.500 -R$ 47.450

A Receber R$            7.200 R$                     - R$                     - R$                     -

A Pagar Fornecedores -R$          19.800 -R$              7.700 -R$            16.500 -R$            21.450 -R$            24.750 

Saldo Líquido R$          35.400 R$            13.000 R$              2.500 R$              2.050 R$              2.800 

Custo Fixo + Sócios -R$          38.500 -R$            44.000 -R$            44.000 -R$            49.500 -R$            49.500 

Impostos R$            1.800 R$                     - R$                     - R$                     - -R$              6.500 

Resultado Previsto -R$            1.300 -R$            31.000 -R$            41.500 -R$            47.450 -R$            53.200 

Necessidade e Capital de Giro (NCG) e ações emergenciais

(NCG)Linhas de Crédito Disponíveis:
• Crédito Folha de Pagamento;
• PRONAMPE;
• Fungetur BDMG e BNDES;
• Renegociação Fornecedores

Algumas negociações possíveis:
• Aluguel;
• Custos Fixos;
• Energia; 

154



• Demonstração do Resultado do Exercício;

• Origem contábil para apuração de Lucro / Prejuízo Líquido no período;

• Elaboração via Competência, Caixa, Misto (Caixa e Competência);

• Formato Analítico e Gerencial;

• Raio X da Saúde Financeira da Empresa;

• Um dos métodos mais eficiente para análise de resultados financeiros;

• Possibilidade de visualizar os gargalos financeiros, reduções de custos e 

como podemos otimizar nossos resultados.

O que é 
a DRE?
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Onde visualizar a performance do meu estabelecimento?

DRE Valores KPI's

(=) FATURAMENTO BRUTO R$  100.000
(-) DESPESAS SOB VENDAS R$      1.950 2%

(-) IMPOSTOS e TAXAS R$    12.000 12%

(=) FATURAMENTO LÍQUIDO R$    86.050 86%

(-) TOTAL CMV R$    32.000 32%

(=) LUCRO BRUTO R$    54.050 54%

(-) TOTAL DESPESAS ADM e PESSOAL R$    39.500 40%

(=) RESULTADO OPERACIONAL R$      14.550 15%

(-) SALÁRIO SÓCIOS R$      8.000 8%

(-) EMPRÉSTIMOS R$                - 0%

(-) PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS R$                - 0%

(-) PR / PLR R$                - 0%

(=) LUCRO LÍQUIDO R$         6.550 7%



Exemplo de Indicadores (KPI’s) financeiros

ANÁLISE DE DESEMPENHO FINANCEIRO GERENCIAL

KPI's %

% CMV sob Faturamento 32%

% Mark-up Médio 213%

% Desp. Adm sob Faturamento 40%

% Resultado Operacional 15%

% Lucro Líquido 7%

Grupos de Despesas KPI's
1 - Colaboradores 21,00%
2 - CMV 32,00%
3 - Despesas Fixas 15,00%
4 - Descartáveis 1,50%
5 - Impostos 10,00%
6 - Despesas sob Vendas 2,00%
7 - Tarifas 0,50%
8 - Manutenção 1,00%
9 - Investimentos 1,50%
10 - Limpeza 1,00%
Sub Total Despesas 85,50%
Resultado Operacional 14,50%
11 - Provisão 13º 1,50%
12 - Provisão Rescisão 1,00%
11 - Sócios 8,00%
Lucro Líquido 6,50%
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• % CMV sob faturamento

• % Mark-up no período

• % Despesas sob Vendas (Ex: Deságio de cartão)

• % Despesas Administrativas sob faturamento

• % Colaboradores sob faturamento

• % Resultado Operacional sob faturamento

• % Lucro Líquido

Quais os KPI’s mais 
importantes para 
tomada de decisão?

Indicadores (KPI’s) financeiros
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• O trabalho de gerir uma empresa é um ato continuo. Verificar a sua

operação, suas vendas, seu atendimento, sua produção, dar treinamento e

feedback aos seus colaboradores, negociar com os fornecedores é a

consequência de resultados positivos nos indicadores.

• Em síntese, é controlar e verificar sempre seus números (um a um) que

conseguimos visualizar possibilidades de otimização, buscando sempre o

“ponto ótimo” do seu negócio.

“O sucesso é a soma de pequenos esforços,

repetidos dia sim, e no outro também.”

159



160



Marketing 
do amanhã
Pedro Henrique
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OBRIGADO!


