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SERVIÇOS CONSULTEQ
 

    O MBPF (ou Manual de Boas Práticas de Fabricação) é um conjunto de medidas que
todos os manipuladores de alimentos devem adotar, para garantir uma maior segurança
alimentar ao consumidor. Indispensável para manipulação, conservação e também servir
como material de instrução para funcionários, o BPF é uma medida obrigatória para
todos os estabelecimentos que manipulam alimentos.  De tal maneira, apresentamos
sete vantagens de ter um manual de boas práticas de fabricação em sua empresa:

Maual de Boas Práticas de
Fabricação

Aumento de vida útil;
 Aumento da qualidade do produto final;
Evita a contaminação cruzada;
Melhorar a saúde dos manipuladores;
Diminuir os desperdícios;
Otimização de processos;
Atender as leis vigentes.
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Procedimento Operacional
Padrão [POP]

    É uma ferramenta que compõe a área da qualidade. As Instruções de Trabalho
têm uma grande importância dentro de uma empresa, o objetivo básico é o de
garantir, mediante uma padronização, os resultados esperados por cada tarefa
executada. Em resumo, é um roteiro padronizado para realizar uma atividade.
Veja alguns benefícios que justificam essa prática:

Padroniza a execução das atividades;
Melhora a qualidade dos produtos;
Facilita a integração de novos colaboradores;
Reduz a falha de comunicação;
Diminui a incidência de acidentes de trabalho.
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Plano Operacional

estrutura e espaço físico;
distribuição dos equipamentos e setores da empresa; 
descrição dos processos operacionais; 
determinação da quantidade de funcionários segundo suas formações
profissionais;

   Começar um novo negócio, normalmente não é tarefa fácil. São muitos pontos a
se pensar e planejar desde o início. 
O Plano Operacional vem para ajudar na estruturação da sua ideia, já que é por
meio dele que algumas variáveis passam de apenas uma ideia, para algo
realmente palpável. 
 
 Se você tem dúvidas em questões como:

 Ou se já pensou sobre melhorar mas tem dificuldades em tirar do papel, o Plano
Operacional é perfeito pra você.
 
Sendo assim, antes de abrir seu empreendimento, além de analisar toda parte
econômica e de mercado, busque também um planejamento mais prático da sua
produção por meio do Plano Operacional.



Mapeamento de Procesos

Eliminação de tarefas desnecessárias, 
Redução dos atrasos e custos, 
Esclarecimento dos papéis dos funcionários dentro de cada processo,
automatização das rotinas, 
Agilidade nas atividades,
Padronização da produção. 

     Mapeamento de Processos é o método que permite conhecer toda a produção e
otimizá-la com uma logística efetiva. 
     Essa metodologia pode contribuir para:

Além disso, essa solução pode permitir um maior controle e monitoramento das
atividades, alinhadas à satisfação do cliente quanto ao produto e serviço.



Viabilidade Econômica
    Estudar a viabilidade de um procedimento antes de realizá-lo é de
 extrema importância, para evitar ,principalmente, o prejuízo posteriormente.
 
     Essa solução conta com estudos aprofundados acerca de todos as etapas de
um processo, analisando sua viabilidade técnica (equipamentos a serem
usados) e rentabilidade (retorno financeiro esperado).

    A viabilidade econômica executada pela ConsultEQ considera e
analisa alguns indicadores para validar, são eles: Capex, opex,payback,
TIR e VPL.
 
 
 
   Dessa forma, se você deseja abrir sua empresa, expandi-la, ou até
mesmo trabalhar em sua gestão, um estudo de viabilidade,
independentemente da natureza ou porte do empreendimento, é requisito
obrigatório.



 Adeque seu horário ao seu ritmo natural:  Isto é, se você costuma ser produtivo

pela manhã, ajuste sua rotina de home office de maneira que este seja o momento

destinado para suas atividades principais.

Trabalhe o seu foco: Foco é a habilidade de alocar esforços ao que é mais

importante. Portanto, siga sua rotina evitando distrações que atrasem seu trabalho e

diminuam sua produtividade

Separe tempo suficiente para seu sono: Manter o sono em dia é essencial para

evitar desmotivação, falta de foco e até mesmo problemas de saúde.

Roupas e Conforto:  Com o objetivo estabelecer conexões neurais que facilitem o

nosso cérebro a perceber que esse é o horário de trabalhar, o ideal é se vestir com

roupas que você usaria no trabalho, tirar o pijama e colocar algo casual também já é

um bom começo.

1. ESTABELEÇA HORÁRIOS FIXOS
 

Com horários definidos para cada atividade conseguimos aumentar o

comprometimento com as tarefas. Além de ser uma forma de evitar que você trabalhe a

todo o momento com baixo rendimento. 

 

 

 

 

 

2. AMBIENTE DE TRABALHO E POSTURA
 

Para que o rendimento no home office seja máximo, devemos sempre buscar fazer com

que seu ambiente seja o mais parecido possível com um escritório real.

 

 

 

DICAS PARA HOME OFFICE
Ferramentas e produtividade



Pomodoro

Matriz de Eisenhower

3.  TÉCNICAS E DICAS DE ORGANIZAÇÃO
 

Essa técnica é muito conhecida e pode ajudar em sua produtividade e foco. Veja os

seguintes passos: Faça uma lista de tarefas que estão pendentes e as divida em blocos,

você trabalhará em cada uma por 25 minutos. Entre cada bloco, faça um intervalo de 5
minutos. Após completar 4 blocos, faça uma pausa maior (entre 15 e 30 minutos).

 

Outra forma que também pode ser executada é fazer a divisão como 45 minutos de tarefa

e 15 minutos de intervalo, não precisando fazer intervalos maiores.

 

Para controlar esse esquema, você coloca alarmes no seu celular. Nos intervalos, você

pode rolar o feed do Instagram, por exemplo, responder aquela mensagem no WhatsApp,

mas sempre respeitando o limite do intervalo. 

 

A Matriz de Eisenhower pode aumentar sua produtividade pois é uma forma de

caracterizar as atividades que precisam ser feitas de acordo com os critérios de urgência

e importância. Assim, você pode evitar perder tempo com tarefas que possuem menos

importância ou que são menos urgentes.

Escolha um bom cômodo: Essa escolha pode ser de grande influência no Home

Office. Dê preferências para ambientes silenciosos, avise as pessoas que vivem

com você do seu horário de trabalho para evitar interrupções. Boa iluminação e

lugares que te permitam uma boa postura corporal também são elementos a se

considerar.

E como montar essa matriz?

 

Primeiro, desenhe um plano
cartesiano formando quatro

quadrantes. A linha vertical

corresponderá à importância das

tarefas, enquanto a horizontal

representará a urgência.



 Importantes e urgentes, as que você fará primeiro.

Em seguida, defina as suas tarefas para poder categorizá-las nos quadradinhos

entre as tarefas que são:

 

1.

 

  2. Importantes, mas não são urgentes. Essas poderão ser agendadas para

fazer depois.

 

  3. Não importantes, mas urgentes. Também irão merecer prioridade por

conta do prazo para serem concluídas.

 

  4.Não importantes e não urgentes, as que podem ser descartadas no

momento.

4. FERRAMENTAS
 

 
Por fim, deixaremos algumas indicações de aplicativos para o

trabalho em Home Office:



Saiba mais em:
      ConsultEQ
      @consultequfu
       consulteq.com.br
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