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RESUMO
A Questão Ambiental se insere na mudança profunda em andamento na sociedade, e,
neste contexto, as indústrias estão sempre em evidência quando o assunto é geração de
resíduos e utilização de Recursos Naturais, pois afeta diretamente o meio urbano onde se
encontram. A Indústria de Manufatura e a Indústria da Construção Civil, além de grandes
consumidoras de Recursos Naturais, também são consideradas grandes geradoras de resíduos,
sendo motivo de diversas discussões quanto à necessidade de se buscar o desenvolvimento
sustentável. É claramente perceptível que o modo de produção adotado atualmente está
afastando as empresas cada vez mais do que se denomina desenvolvimento sustentável, ou
seja, progresso social, crescimento econômico juntamente com o respeito ao meio ambiente.
Os modelos e as ferramentas de gestão são fortes aliadas das indústrias para atingir os padrões
de qualidade e padrões ambientais e assim manterem o crescimento econômico, dentro de um
padrão ambientalmente adequado, dessas empresas. Sendo assim, o presente trabalho avalia
modelos de Gestão Ambiental e Gestão da Qualidade de modo a obter um modelo que integre
o conceito de Produção Mais Limpa (PML) com técnicas e ferramentas da qualidade. O
modelo proposto neste trabalho foca principalmente em atender as indústrias de pequeno e
médio porte que não possui Sistemas de Gestão. Para validação deste modelo foi apresentado
um estudo de caso em uma indústria do setor alimentício situada no Norte do Estado do
Paraná. Esta pesquisa permitiu a análise da aplicabilidade do método e seus impactos na
redução da geração de resíduos e consumo de Recursos Naturais.
Palavras-Chave: Sistemas de Gestão, Ferramentas da Qualidade, Gestão Ambiental,
Produção Mais Limpa, Redução de Resíduos.

ABSTRACT
The environmental issue is included in big changes happening in the society. In this
context, the industries are always in focus when it comes to waste and use of natural
resources, because it affects directly the urban environment where these industries are
inserted. The Manufacturing Industry and the Construction Industry, besides being major
consumers of natural resources, are also considered major generators of waste, being matter of
many discussions on the need to pursue sustainable development. It is clearly understood that
the means of production adopted nowadays are increasingly moving away companies from
what is called sustainable development, i.e., social progress, economic growth, together with
respect for the environment. The management models and the management tools are strong
allies of industries to achieve the quality standards and environmental standards and thus
maintain economic growth, within an environmentally appropriate standard of these
companies. Thus, this paper evaluates models of Environmental Management and Quality
Management to obtain a model that integrates the concept of Cleaner Production (CP) with
Quality techniques and Quality tools. The model proposed in this paper focuses primarily on
serving the industries of small and medium sized businesses that do not have Management
Systems. To validate this model, a case study developed in an industry on the food sector in
the North of Paraná was presented. This research will allow the analysis of the applicability of
the method and its impact on reducing waste generation and consumption of natural
resources.
Keywords: Management Systems, Quality Tools, Environmental Management,
Cleaner Production, Waste Reduction.
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1. INTRODUÇÃO
A preocupação ambiental não constitui tema recente, mas foram somente nas
últimas três décadas do século XX que ela passou a ser debatida em profundidade
(BARBIERI, 2007). Apesar de tantas discussões acerca do assunto e das modificações
institucionais, sociais e econômicas, investir para a melhoria do meio ambiente ainda
não pode ser considerado uma estratégia primordial para a maioria das empresas.
Segundo Mello (2002), as mudanças ocorridas na sociedade, principalmente na maneira
de enxergar o meio ambiente, fizeram com que os paradigmas sobre essa relação fossem
substituídos por um novo estágio de consciência. Esta nova fase é derivada da
preocupação com a diminuição na qualidade de vida e aumento do nível de degradação
que a natureza atingiu ao longo dos anos. No Brasil a preocupação com o Meio
Ambiente partiu primeiramente das indústrias, geradoras de resíduos que afetam
diretamente as condições de vida da humanidade.
Segundo Chaves e Silva (2008), a Indústria da Construção Civil é conhecida
pelo grande desperdício de matéria-prima, insumos e auxiliares utilizados nos processos
construtivos de empreendimentos urbanos e pela enorme contribuição do setor para a
deterioração ambiental por ser um grande consumidor de recursos naturais.
Assim como a Indústria da Construção Civil, os processos produtivos se
espalham por todo o globo, e estão inseridos no desenvolvimento das cidades e, se os
atuais procedimentos forem mantidos, as últimas áreas relativamente preservadas logo
serão atingidas. No entanto Luca (2001) indaga que um crescimento zero das indústrias
com o intuito de minimizar a crise ambiental, é inviável com a lógica do sistema
capitalista, tendo como resultado uma paralisia no sistema produtivo. Sendo assim,
pode-se dizer que impedir a geração de resíduos mediante a proibição de produzir ou de
consumir pode ser uma alternativa que conduza a outros tipos de problemas como
pobreza, desemprego, deslocamento da produção para outras regiões. Esses problemas
podem afetar diretamente o desenvolvimento urbano das áreas onde esses sistemas
produtivos estão inseridos.
Em um mercado globalizado, a sociedade passa a cobrar dos setores públicos e
privados uma mudança na forma de desenvolvimento até então empregado com a
adoção de programas ou sistemas de gerenciamento que demonstrem um desempenho
ambiental adequado, controlando os impactos das atividades industriais, produtos e
serviços no meio ambiente. A busca permanente da qualidade ambiental pode ser obtida
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pela implantação de um Sistema de Gestão. Desta forma as empresas ganham
competitividade, tanto para a sua sobrevivência no mercado global quanto para o
controle dos aspectos ambientais, garantindo a sustentabilidade no desenvolvimento e
melhoria contínua da qualidade ambiental e da vida da população.
Donaire (2003) afirma que a resposta da indústria ao desafio ecológico pode ser
analisada primeiramente pelo controle ambiental na saída, tais como chaminés e redes
de esgotos, mantendo a estrutura produtiva já existente, o que nem sempre se mostra
eficaz, já que os benefícios dessa resposta são frequentemente contestados pela
sociedade civil e pelo próprio empresariado. Segundo o autor, essa insatisfação
fomentou um novo tipo de resposta, em que a variável ambiental é integrada nas
práticas e processos produtivos, sendo considerada atividade da função produção.
De acordo com Shen e Tam (2002), os benefícios para a comunidade com a
implementação da Gestão Ambiental nas atividades da Construção Civil , por exemplo,
são óbvios, tais como a redução da produção de resíduos, a redução do uso de materiais
e no uso de técnicas que podem ter efeitos nocivos sobre o ambiente. Os benefícios para
os empreiteiros podem ser vários como, por exemplo, redução de custos, e o resultado
do cumprimento com a Legislação Ambiental.
Segundo Barbieri (2007), existe três tipos de abordagem ambiental na empresa.
A primeira delas é chamada de controle da poluição, considerando que os esforços
organizacionais são orientados para o cumprimento da legislação ambiental e
atendimento das pressões da comunidade, mostrando-se marcadamente reativa e
vinculada exclusivamente à área produtiva. No segundo tipo, a internalização da
variável ambiental na empresa pode ser preventiva, ou seja, nela a organização objetiva
utilizar eficientemente os insumos, a preocupação ambiental é mais incisiva na área
manufatureira, mas começa a se expandir para toda a organização. No último estágio, a
questão ambiental se torna estratégica para a empresa; e as atividades ambientais
encontram-se disseminadas pela organização. Santos (2006) afirma que a priorização de
uma abordagem preventiva pelas empresas na Gestão Ambiental pode obter como
resultado a integração de ações da Qualidade e Meio Ambiente.
Na literatura, encontra-se com facilidade inúmeros trabalhos acadêmicos com
foco na Gestão de Resíduos, ou seja, o que fazer com os resíduos já gerados, por
exemplo, disposição desse resíduo e reciclagem (LOPES 2007; TROCA, 2007;
VIOLIN, 2009; CONELLI, 2009; MORAES 2011;). A Gestão de Resíduos Sólidos é
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um trabalho que busca conciliar o desenvolvimento das cidades com o bem estar no
Meio Urbano. Já a redução na fonte é tema mais recente, e se mostra eficaz, provando,
por meio de modelos já consolidados, que gera a redução na utilização de recursos
naturais, diminuição na geração de resíduos, diminuição nos gastos com a disposição
final dos resíduos, trazendo assim benefícios para as empresas, as comunidades, o Meio
Urbano e o Meio Ambiente.
Portanto, o que se propõe às indústrias é a busca por novas tecnologias e
métodos capazes de racionalizar a utilização de recursos eliminando ou reduzindo
perdas e desperdícios. Essas ações preventivas baseiam-se em atuações na fonte de
geração do resíduo, e as soluções geradas surgem de ações das variáveis operacionais,
do processo e da tecnologia empregada.
Assim, com foco na abordagem de integração dos Sistemas de Gestão, o
presente trabalho busca avaliar os principais modelos de Gestão Ambiental e da
Qualidade para propor um modelo mais contemporâneo e contextualizado com as
indústrias brasileiras tanto de Manufatura como da Construção Civil, consideradas
grandes geradoras de resíduos. Também visa identificar quais os principais benefícios
esperados com a implantação de cada modelo estudado, e propor um novo modelo
enfatizando a integração de técnicas e Ferramentas da Qualidade com conceitos de
Produção Mais Limpa (PML). A ideia é complementar as etapas de aplicação da PML,
facilitando assim o emprego deste conceito, principalmente nas indústrias que ainda não
possuem Sistemas de Gestão. Para validação do modelo aprimorado neste trabalho, foi
escolhida como estudo de caso, sua aplicação em uma indústria do ramo alimentício,
sendo o foco de atuação da PML o Nível 1, ou seja, redução na fonte da geração de
resíduos.

1.1 Justificativa do Trabalho
Um dos maiores desafios com que se defronta a Sociedade Moderna é o
equacionamento da geração excessiva e da disposição final ambientalmente segura dos
resíduos sólidos gerados. A preocupação mundial em relação aos resíduos sólidos tem
aumentado ante o crescimento da produção, do gerenciamento inadequado e da falta de
áreas de disposição final (JACOB e BESEN, 2011). Para que haja um gerenciamento
adequado dos resíduos gerados, e para que os processos produtivos em geral possam
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encontrar soluções para reduzir a geração desses resíduos faz-se necessário a
implantação de Sistemas de Gestão.
A pesquisa é relevante à medida que utiliza modelos de avaliação para a
implantação de um Sistema de Gestão, a escolha das ferramentas ou instrumentos que
devem ser utilizados é de fundamental importância. As indústrias, de um modo geral,
encontram dificuldades na busca de uma ferramenta que melhor se adapte ao seu
processo produtivo. Elas buscam uma ferramenta que demande baixo custo e de fácil
implantação, e traga benefícios financeiros e competitivos, além dos benefícios
ambientais. Sendo assim, a solução para problemas como utilização exacerbada de
Recursos Naturais e geração de resíduos no processo de produção está sempre em
segundo plano, atrás de preocupações com a geração de lucro.
A implantação de um Sistema de Gestão que considere as Questões Ambientais
deixa de ser apenas uma estratégia preventiva para transformar-se em vantagem
competitiva e diferencial no mercado. Isto porque a qualidade ambiental exige um uso
mais racional e produtivo de insumos e recursos naturais reduzindo os custos de
produção. Desta forma a escolha do objeto de estudo pode facilitar a visualização da
importância das Ferramentas de Gestão através dos resultados obtidos na implantação
dessas ferramentas. Dentre as ferramentas, o conceito de Produção Mais Limpa é uma
das opções que se adequa ao cenário das indústrias de pequeno e médio porte tanto de
Manufatura quanto da Construção Civil, que são grandes impactantes do
desenvolvimento urbano.
A Produção Mais Limpa (PML) é um conceito de Gestão Ambiental que visa
minimizar a geração de resíduos, tornando o processo produtivo mais eficiente. Além de
melhorar o desempenho econômico e ambiental, a PML também pode melhorar a saúde
ocupacional e as condições de segurança para os trabalhadores, e condições favoráveis
de trabalho podem elevar o moral dos funcionários e ao mesmo tempo promover uma
preocupação com o controle de resíduos (VIETNAM CLEANER PRODUCTION
CENTRE, 2000).
Silva, Barra e Ometto (2011) relatam que a metodologia de implantação da PML
é bastante difundida na literatura, porém, a mesma não é abordada profundamente para
responder com clareza questões como quais ferramentas utilizar na coleta e análise de
dados provenientes do processo produtivo, ou como priorizar as ações de melhoria que
são mais relevantes. Desta forma percebe-se uma deficiência na metodologia em se
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tratando de como implantar o programa nas empresas. A sugestão de um modelo que
integra a Produção Mais Limpa e as Ferramentas da Qualidade busca orientar a empresa
em relação à importância do Sistema de Gestão Ambiental e da Qualidade para um
desenvolvimento sustentável. Os procedimentos adotados na realização desta pesquisa
são fundamentais para que num futuro próximo as indústrias de um modo geral possam
adotar medidas que facilitem a inclusão da Gestão Ambiental nos processos como um
todo.
Foi escolhida como objeto de estudo para a validação do modelo proposto neste
trabalho uma empresa do ramo alimentício na Região de Maringá-PR, tal escolha
justifica-se pelo fato da mesma possuir nenhum Sistema de Gestão e estar localizada em
um polo industrial em crescimento inserido no Ambiente Urbano. A indústria em
questão demonstra um grande potencial de crescimento e muitas oportunidades de
melhorias no que se refere à redução de consumo de Recursos Naturais como a água e a
redução de desperdícios no processo que geram resíduos não recicláveis.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral
O trabalho tem como objetivo avaliar ferramentas de Gestão Ambiental e Gestão
da Qualidade e suas aplicações, e sugerir um modelo de integração entre a Produção
Mais Limpa (PML) e as Técnicas e Ferramentas da Qualidade, e como ele pode ser
implementado em pequenas e médias indústrias brasileiras de Manufatura e da
Construção Civil.

1.2.2 Objetivos específicos


Avaliar os modelos de integração já consolidados e suas aplicações nas
indústrias;



Analisar a aplicabilidade das ferramentas de gestão e seus impactos na redução
da geração de resíduos e consumo de recursos naturais;



Elaborar um modelo de integração entre a Produção Mais Limpa e as ferramentas
da Qualidade;
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Sugerir a implementação do modelo em um estudo de caso, e avaliar o
comportamento do processo, e efetividade de sua aplicação;



Identificar as barreiras e as limitações para implantação das Ferramentas de
Gestão.

1.3 Metodologia
A metodologia empregada consiste em analisar Modelos de Gestão Ambiental,
já consolidados, e realizar o cruzamento das etapas e fases de implantação de cada um
desses modelos através de uma matriz; com o foco de integrar esses Modelos de Gestão
Ambiental, com as ferramentas e técnicas da Gestão da Qualidade para a aplicação na
redução de resíduos industriais. A análise também envolve a utilização de critérios préestabelecidos encontrados nas metodologias estudadas como referência considerando as
que são pertinentes com os objetivos estabelecidos no trabalho.
Na primeira etapa de desenvolvimento da metodologia foi realizada uma
pesquisa sobre o estado da arte dos Sistemas de Gestão (panorama geral, conceitos,
classificação); referencial teórico sobre os temas pertinentes à pesquisa e as
experiências consolidadas na implantação dos Sistemas de Gestão nas indústrias em
países desenvolvidos e em desenvolvimento, como o caso do Brasil, e seus benefícios
para o ambiente em que estão inseridas. Foi realizado um levantamento bibliográfico,
com o objetivo de fundamentar conceitos e estratégias dos Sistemas de Gestão, a partir
de buscas em periódicos de divulgação científica e tecnológica, tais como: Journal of
Industrial Ecology e Journal of Cleaner Production, em livros técnicos, artigos
publicados em anais de congressos e em sites institucionais como os do Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP) e o portal da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).
Para a elaboração de um modelo de Integração entre a Produção Mais Limpa e
as ferramentas e técnicas da Gestão da Qualidade, o trabalho teve como base os estudos
realizados por Medeiros et al. (2007) Silva, Barra e Ometto (2011), Poltronieri et
al.(2013) e Silva et al.(2013), além de UNEP (1996) e dos conceitos já consolidados no
Brasil pela CNTL (2003) e CEDBS (2003). Com os conceitos desenvolvidos nesses
trabalhos, foi possível elaborar um modelo, através do cruzamento de informações, que
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melhor se aplica ao caso das pequenas e médias empresas de Manufatura e da
Construção Civil carentes de Sistemas de Gestão.
Com o objetivo de validar a análise de eficácia da metodologia proposta, foi
desenvolvido um estudo de caso que possibilitou identificar e realizar alguns ajustes no
método desenvolvido neste trabalho para que haja compatibilidade entre a ciência e a
prática, visando melhorias. A proposta foi aplicar a metodologia PML aqui proposta em
uma Indústria do ramo alimentício situada na cidade de Mandaguaçú-Pr, pois esta
empresa se encaixa bem no contexto da proposta do método que foi modificado para ser
implementado em Pequenas e Médias empresas do Brasil.
Para melhor entendimento do processo de produção, independente do ramo de
atuação da empresa, faz-se necessário o mapeamento do processo no setor produtivo,
desde o recebimento de matéria prima até o processo de expedição, para identificação
de todas as operações, entradas e saídas, envolvidas no processo. O mapeamento do
processo possibilita elaborar um modelo de integração que utiliza ferramentas
adequadas e compatíveis com as indústrias as quais se destinam este tipo de modelo
simples e de fácil aplicabilidade.
A integração dos sistemas de gestão e a análise das metodologias focaram no
nível 1 do desenvolvimento da Produção Mais Limpa, ou seja, o trabalho teve foco na
redução na fonte da geração de resíduos atuando na melhoria dos processos, mudanças
tecnológicas, mudança de matéria-prima e boas práticas de Produção Mais Limpa.

1.4 Organização do Trabalho
Esta dissertação está estruturada em 5 capítulos. Este primeiro trata da
contextualização da pesquisa, apresenta justificativa, assim como os objetivos, geral e
específico, e metodologia de pesquisa. Finaliza com a descrição do conteúdo dos
capítulos, na estrutura da dissertação.
No Capítulo 2 apresenta-se a revisão de literatura relacionada ao tema, ou seja,
os conceitos relevantes que embasaram o desenvolvimento deste trabalho, sendo eles:
histórico do tema ambiental; as indústrias, a geração de resíduos e o meio urbano;
indústria no Brasil; indústria alimentícia; sistemas integrados de gestão; os modelos de
gestão ambiental; gestão da qualidade.
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O Capítulo 3 contextualiza as características da metodologia e do modelo
proposto descrevendo as principais características deste modelo e o embasamento
utilizado e a consolidação do mesmo, assim como um comparativo entre aplicação das
ferramentas analisadas nos modelos de gestão em diferentes contextos.
No Capítulo 4, descreve-se o estudo de caso onde o modelo proposto foi
aplicado para análise e validação.
No Capítulo 5 ocorre a análise e discussões dos resultados apresentados,
analisando as barreiras, e limitações do método e propondo as alterações.
No Capítulo 6 estão as principais conclusões do trabalho.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Histórico do Tema Ambiental
Toda atividade humana, principalmente de caráter empresarial, tem efeitos
ambientais. Há algumas décadas, a geração de poluentes pelas empresas era entendida
como uma consequência inevitável nos processos industriais, o que provocou um grau
de deterioração ambiental acentuado em muitas regiões do mundo.
Em 1972 a Organização das Nações Unidas (ONU) organizou a I Conferência
Mundial sobre o Meio Ambiente, que resultou na criação de órgãos de proteção
ambiental em diversos países (ONU-BR, 2013). Durante muito tempo estes órgãos se
ocupavam apenas em fiscalizar o atendimento dos padrões ambientais estabelecidos.
Por sua vez as empresas potencialmente poluidoras estavam preocupadas unicamente
em atender à legislação ambiental. À medida que os problemas ambientais ficaram mais
evidentes e a ideia de qualidade total no setor produtivo ganhou consistência, foi
possível perceber que o controle de impactos ambientais só seria efetivo através de um
Sistema de Gestão Ambiental. Ao mesmo tempo o foco do controle ambiental migrou
das tecnologias de tratamento de fim de tubo 1 para as ações dentro do setor produtivo,
por meio de Programas de Prevenção da Poluição e da adoção de Tecnologias Limpas.
Shen (1995) relata que em 1975 a multinacional 3M iniciou um programa que
defendia que a prevenção da poluição traria vantagem econômica, afirmando que “a
Prevenção da Poluição se Paga”, (3P Program – Pollution Prevention Pays Program).
O Autor define o Programa de Prevenção de Poluição (P2) como quaisquer práticas, uso
de materiais, processos que eliminam ou reduzam a quantidade e/ou toxicidade de
poluentes, substâncias perigosas ou contaminantes em sua fonte de geração, priorizando
a reciclagem, tratamento ou disposição final. A concepção desse programa era de que a
eliminação ou redução da poluição na fonte eliminaria ou reduziria os custos de
limpeza, e, além disso, proveria soluções para os problemas de poluição de segunda e
terceira gerações. Como boa parte dos poluentes provém das matérias-primas
transformadas nos processos, o programa também evitaria a geração da poluição,
tornando os processos mais eficientes e menos custosos.
1

São as tecnologias utilizadas para o tratamento, minimização e inertização de resíduos,
efluentes e emissões. Estas tecnologias são muito utilizadas nas empresas. Caracterizam-se como
Tecnologias Fim de Tubo os filtros de emissões atmosféricas, as estações de tratamento de efluentes
líquido (ETE), as tecnologias de tratamento de resíduos sólidos (MELO E NASCIMENTO 2002).
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Em 1987 na Assembleia Geral das Nações Unidas foi apresentado o conceito de
Desenvolvimento Sustentável (DS), pela Comissão Mundial para Meio Ambiente que
tem como definição “Atender às necessidades da geração presente, sem comprometer a
habilidade das gerações futuras de preencherem suas próprias necessidades”
(ORGANIZAÇÃO..., 1987).
Segundo a EPA–US (Environmental Protection Agency-United States, 2010),
em sua primeira publicação em 1988, descreve os procedimentos para minimização de
resíduos industriais em um manual com o objetivo de fazer suas indústrias cumprirem a
legislação dos EUA (Estados Unidos da América), conhecida como CERCLA
(Compreensive Environmental Response, Compensation, and Liabilities Act).Freitas
(2005) afirma que de acordo com o Resource Conservation and Recovery Act (RCRA),
algumas indústrias de outros países também adotaram o manual do EPA como modelo
para redução de resíduos industriais. Ainda segundo o autor, em 1989 a EPA
estabeleceu na Universidade de Cincinnati o Instituto Americano para Prevenção da
Poluição -American Institute for Pollution Prevention (AIPP)- com o objetivo de
desenvolver análises, técnicas e programas para assistência ao governo e ao setor
privado para promoção de esforços no sentido da prevenção da poluição. Em outubro de
1990 foi estabelecido pelo Congresso dos Estados Unidos o Ato de Prevenção da
Poluição (The Pollution Prevention Act – PPA).
Em 1992 na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, RIO-92, o Desenvolvimento Sustentável se globaliza. No Brasil, a
preocupação com o Desenvolvimento Sustentável iniciou-se em 1995 com a instalação,
do Centro Nacional de Tecnologias Limpas – CNTL no Rio Grande do Sul, que integra
uma rede internacional com mais de 20 centros similares. Esta rede é parte de um
programa preventivo criado pela UNIDO – United Nations Industrial Development
Organization, e a UNEP – United Nations Environment Programme. Esta Rede
Brasileira de Produção mais Limpa tem como missão básica contribuir para tornar as
empresas brasileiras mais eficientes e competitivas, buscando continuamente a
minimização de seu impacto ambiental para que indústria, meio ambiente e meio urbano
possam se desenvolver em harmonia.
Em 1997 foi criado no Brasil o Conselho Empresarial Brasileiro para o
Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), cuja iniciativa integra a rede de conselhos
vinculada ao World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Entidade

25
sem fins lucrativos, o CEBDS reúne 56 dos mais expressivos grupos empresariais do
Brasil, os quais representam cerca de 450 unidades produtivas nos mais variados ramos
de atividade, gerando 500 mil empregos diretos e trabalhando com milhares de
empresas que integram a sua cadeia produtiva (CEBDS, 2003).

2.2 As Indústrias, a Geração de Resíduos e o Meio Urbano.
A crescente ampliação das áreas urbanas tem contribuído para o crescimento de
impactos ambientais negativos. Segundo Mucelin e Bellini (2008), no ambiente urbano,
alguns aspectos culturais como o consumo de produtos industrializados e a necessidade
da água como recurso natural vital à vida, influenciam como o ambiente se apresenta.
Os costumes e hábitos no uso da água e a produção de resíduos pelo exacerbado
consumo de bens materiais são responsáveis por parte das alterações e impactos
ambientais. Sapata (2002) relata que trabalhos desenvolvidos na cidade de Belo
Horizonte no Estado de Minas Gerais pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU)
concluíram que a quantidade de resíduos sólidos gerados aumenta proporcionalmente
com a elevação do índice de industrialização, e apresenta cada vez mais complexidade
no seu tratamento.
Brito (1999) indaga que a intensa industrialização e o advento de novas
tecnologias, juntamente com o aumento de pessoas em centros urbanos e a
diversificação do consumo de bens e serviços, os resíduos se transformaram em graves
problemas urbanos com um gerenciamento oneroso e complexo considerando o volume
acumulado, principalmente após 1980. Os problemas se caracterizam por escassez de
área de deposição de resíduos causadas pela ocupação e valorização de áreas urbanas,
altos custos sociais no gerenciamento de resíduos, problemas de saneamento público e
contaminação ambiental. A quantidade estimada da geração de resíduos no mundo
segundo Yoshizawa

2

(apud Pappu et al., 2007) foi cerca de 12.6 bilhões de toneladas

no ano de 2002 dos quais 11 bilhões de toneladas foram de resíduos industriais e 1.6
bilhão de toneladas foram de resíduos sólidos urbanos (RSU). A estimativa de resíduos
sólidos que deverão ser gerados anualmente até o ano de 2025 é de 19 bilhões de
toneladas de resíduos.
2

Yoshizawa S, Tanaka M, Shekdar AV. Global trends in waste generation. In: Gaballah I, Mishar B, Solozabal R,
Tanaka M, editors. Recycling, waste treatment and clean technology. Spain: TMSMineral, Metals and Materials
publishers; 2004. p. 1541–52 (II).
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Assim como a Indústria de Manufatura, a Indústria da Construção Civil, além de
grande consumidora de Recursos Naturais, é considerada uma grande geradora de
resíduos, o que causa diversas discussões quanto à necessidade de se buscar o
Desenvolvimento Sustentável. Souza et al. (2004) destaca que as ações com o objetivo
de melhorar esta situação podem acontecer nas várias etapas do processo de Produção
de obras da Construção Civil, envolvendo diferentes agentes da cadeia produtiva,
destacando-se medidas para a redução da geração de resíduos diretamente na fonte,
reutilização ou reciclagem deles e, finalmente, a sua deposição adequada.
Segundo Hendriks e Pietersen, (2000), a Indústria da Construção é responsável
pela geração de cerca de 35% de todo resíduo industrial gerado no mundo. Para muitos
países, o aumento dos níveis de produção de resíduos, devido ao rápido crescimento das
cidades, e um número significativo de lixões ilegais tornaram-se questões críticas. A
fim de preservar o ambiente e garantir o crescimento, um grande número de
regulamentos e iniciativas ambientais tem sido desenvolvido. A maioria dessas leis
procura minimizar e controlar os resíduos de Construção e Demolição (resíduos C &
D).
No Brasil os resíduos da Construção Civil também representam um grande
problema ambiental, especialmente pela disposição inadequada feita por pequenos
construtores informais em córregos, terrenos baldios e beira de estradas. De acordo com
o Sinduscon (2005), considerando as cidades de médio e grande porte no Brasil, esses
resíduos chegam a constituir mais de 50% da massa dos resíduos urbanos. Estudos
realizados em algumas cidades de grande porte apontam que os resíduos da Indústria da
Construção formal têm uma participação entre 15% e 30% na massa dos resíduos da
construção e demolição, e 75% provêm de eventos informais, obras de construção,
reformas e demolições, realizadas, em geral, pelos próprios usuários dos imóveis
(SINDUSCON, 2005).
Dorsthorst e Hendriks (2000) afirmam que ações isoladas não irão solucionar os
problemas advindos por estes resíduos e que a indústria deve tentar fechar seu ciclo
produtivo de tal forma que minimize a saída de resíduos e a entrada de matéria-prima
não renovável.
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2.3 Indústria no Brasil
Segundo o Ministério do Meio Ambiente – MMA (BRASIL, 2012) o Brasil vive
um processo inédito de mobilização dos mais diversos setores em prol do
Desenvolvimento Sustentável. A indústria nacional, comprometida com as questões
ambientais, busca desenvolver ações sustentáveis e caminhos inovadores de crescimento
econômico. O Brasil hoje pode contar com fábricas menos poluentes, mais eficientes no
consumo de energia e que encorajam soluções melhores para o uso da biodiversidade.
As indústrias brasileiras, de um modo geral, estão conscientes da necessidade de
adotarem práticas de Gestão Ambiental e pretendem ampliar seus investimentos
destinados à proteção do Meio Ambiente. Não obstante, a maioria das empresas vem
enfrentando dificuldades na relação com os órgãos ambientais face à necessidade de se
cumprir exigências ambientais por vezes inadequadas sob o ponto de vista da
aplicabilidade técnica e dos aspectos de sustentabilidade econômica. Segundo Rossi e
Barata (2009), no Brasil, das quase seis milhões de empresas, 99% são consideradas
micro e pequenas. O setor de indústria responde por cerca de 18% do total de empresas,
o de comércio por 45% e o de serviços por 37%. Outro aspecto importante reside na sua
capacidade enorme de adaptação às necessidades do mercado, reagindo de imediato às
mudanças e exigências e é na organização e no controle que reside sua maior força
competitiva.
Tendo em vista que o presente trabalho será validado por meio da aplicação da
metodologia aqui proposta em uma indústria de alimentos, segue uma breve
contextualização deste seguimento industrial.

2.3.1 Indústria alimentícia
A indústria de alimentos teve sua origem na necessidade humana de aumentar o
tempo de conservação dos alimentos. Evangelista (1992) explica que com a sua fixação à
terra, o homem dedicou-se à lavoura e à pecuária. À medida que os grupos humanos se
multiplicavam e a produção de seus alimentos se expandia, desafiantes problemas se
originaram. Entre estes, o dos produtos excedentes, tornando obrigatória a troca de
alimentos animais e vegetais, que não eram geralmente similares e, que variavam, de acordo
com as possibilidades de sua produção, pelos diferentes grupos.
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Principal interlocutora da Indústria da Alimentação no diálogo com o Poder
Público, organismos internacionais e a sociedade, a Associação Brasileira das Indústrias
da Alimentação (Abia) foi fundada em 1963 e representa atualmente cerca de 70% do
setor em valor de produção. Dentre suas preocupações estão: assegurar uma legislação
adequada às constantes evoluções tecnológicas do alimento processado; incentivar o uso
de melhores técnicas de produção; promover o fortalecimento econômico-financeiro do
setor; e estimular o desenvolvimento da indústria da alimentação no Brasil, com foco no
interesse do consumidor e na defesa do Meio Ambiente.
Por meio de reunião de seus associados, a Abia forma comissões setoriais de
conteúdo técnico, jurídico e econômico com o objetivo de discutir temas pertinentes e
definir estratégias para o setor. Entre os temas prioritários da agenda atual da Abia estão
a redução do teor de sódio dos alimentos processados, a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, e a revisão do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de
Origem Animal (RIISPOA), (ABIA, 2012).
Klotz (2012) afirma que com um papel cada vez mais relevante na conjuntura
econômica internacional, o País vem experimentando situações raras nos últimos dez
anos: solidez em momento de crise global, redução das taxas de desemprego, inflação
controlada, avanço das classes C, D e E, entre outros. Entre 2001 e 2010, o setor de
alimentos foi responsável por um dos maiores superávits da indústria brasileira, com
US$ 201,2 bilhões. Esse desempenho tem equilibrado a balança comercial, permitindo
ao Brasil ter maior controle sobre a flutuação do câmbio, entre outros benefícios.
Ainda segundo Klotz (2012) no campo do emprego também não faltou sustância
à indústria alimentícia. Foram 621 mil novos postos de trabalho na última década, um
incremento de 68% na força laboral do setor, que fortaleceu o poder de consumo do País
e incluiu milhares de cidadãos no mercado profissional. Com um salto de 180% em
faturamento nos últimos dez anos, pulando de R$ 118 bilhões em 2001 para R$ 331
bilhões em 2010, a indústria da alimentação tem garantido presença média de 9% na
composição do PIB (Produto Interno Bruto) do País. O Quadro 1 ilustra os principais
indicadores de desempenho do setor alimentício em 2011.

29
Quadro 1: Principais indicadores de desempenho do setor alimentício.

Fonte: ABIA (2012)

Segundo Neves et al.(2000), a indústria de alimentos é um elo do sistema agro
alimentar que tem passado por transformações como: a tendência de concentração das
empresas em grandes conglomerados, buscando a liderança do mercado por meio da
diminuição dos custos via economia de escala; a segmentação do mercado por meio da
diferenciação dos produtos, como formas de captar consumidores com menor elasticidade
de preço e de renda, características que permitem maiores margens no preço dos produtos.
Quando se trata de indústria alimentícia, May et al.(2010) afirma que as
principais questões ambientais associadas com as atividades de processamento de
alimentos incluem elevado consumo de água, a descarga de alta resistência efluente e o
consumo de energia. Ruído, odor e geração de resíduos sólidos também podem ser
temas de interesse para algumas atividades de processamento de alimentos. Embora o
efluente orgânico não seja tóxico, se não for descartado adequadamente, pode resultar
na degradação do meio ambiente marinho aquático e recursos de água fresca.
A importância dos impactos ambientais é também relacionada com a quantidade
de resíduos gerada. May et al.(2010) também afirma que atividades de processamento
de alimentos e os padrões de higiene exigem a utilização de grandes quantidades de
água doce. Da mesma forma, eles exigem elevados níveis de energia térmica consumida
em processo de aquecimento, arrefecimento e refrigeração. Dependendo da matériaprima, as atividades de processamento de alimentos podem gerar quantidades
significativas de resíduos sólidos orgânicos sob a forma de materiais não comestíveis,
produtos alimentares vencidos e produtos rejeitados desde a triagem e classificação. Os

30
resíduos sólidos gerados podem apresentar um risco de resíduos de pesticidas, forte
odor e chorume. Outro resíduo sólido habitualmente gerado é material de embalagem
danificado. Emissões atmosféricas de plantas de processamento de alimentos são
principalmente atribuídas ao consumo de energia, cozimento e decomposição de
resíduos orgânicos.

2.4 Sistemas Integrados de Gestão
Segundo Barbieri (2007), a evolução das questões ambientais seguiu uma
trajetória semelhante à vivenciada pelo conceito de Qualidade. A evolução desses
conceitos passou inicialmente por uma abordagem de inspeção na qual a Qualidade,
assim como a questão ambiental, era vista como um problema a ser resolvido de caráter
corretivo e reativo. Essa fase evoluiu para uma abordagem de controle estatístico da
qualidade de caráter prevencionista, e o mesmo vem acontecendo com a Gestão
Ambiental.
Para Vogt e Padoin (1998), o Sistema de Gestão Ambiental apresenta certas
similaridades com Sistemas de Gestão de Qualidade. Ambas as séries de normas
fornecem e estabelecem um padrão de Sistema de Gestão que visa à melhoria do
processo produtivo em empresa de qualquer porte e ramo de atividade e à
demonstração, ao mercado, de sua qualificação, mediante certificação. Considerando as
semelhanças na implementação das duas normas, é possível tirar algumas lições da ISO
série 9000 aplicáveis a série ISO 14000.
Os Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ), segundo Grael e Oliveira (2009),
partem da identificação das reais necessidades dos clientes, proporcionando melhoria
contínua e racionalização de projetos, processos, produtos e serviços. Os Sistemas de
Gestão Ambiental (SGA), por sua vez, possibilitam a realização de processos
sustentáveis e a redução dos custos de produção a partir da melhor utilização dos
recursos naturais e da aplicação dos conceitos de Produção Mais Limpa.
Curkovic et al. (2005) relata que as normas NBR-ISO 9001 (Gestão da
Qualidade) e NBR-ISO 14001 (Gestão Ambiental) contemplam sistemas de controle de
processos envolvendo a gestão de suprimentos, recursos humanos, informações,
documentos, projeto, produção e distribuição de produtos e serviços, para atender as
necessidades dos clientes e da empresa. Essas normas possuem focos semelhantes em
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relação à racionalização do processo produtivo, e incentivam a utilização de várias
ferramentas, métodos e práticas para melhoria contínua em comum, além de estarem
baseadas no ciclo PDCA (Plan, Do, Check e Action).
O conceito de Total Quality Environmental Management (TQEM) é uma
ampliação do conceito de Administração da Qualidade Total (TQM: Total Quality
Managment). Sua criação é atribuída ao Global Environmental Managment Initiative
(Gemi), uma ONG criada em 1990 por 21 grandes empresas multinacionais tais como
IBM, Kodak, AT&T e Coca-Cola. A ideia central da iniciativa do Gemi é proporcionar
um meio pelo qual uma empresa que já pratica o TQM possa se adaptar facilmente ao
TQEM (BARBIERI, 2007).
Barbieri (2007) destaca que o TQEM tem seu foco no melhoramento contínuo e
no combate a todo tipo de desperdício. A Produção Mais Limpa e a Ecoeficiência
procuram levar a prevenção da poluição além das fronteiras da empresa, a primeira com
foco no processo e a segunda com foco no produto e serviço. Assim, para obter a
qualidade do processo produtivo e do Meio Ambiente é necessário que a empresa passe
por um processo evolutivo contínuo envolvendo a avaliação, implementação, controle e
revisão.

2.5 Modelos de Gestão Ambiental
O Gerenciamento Ambiental é um instrumento com procedimentos semelhantes
a qualquer nível gerencial de uma empresa moderna, como é o caso da Gestão de
Produção e Financeira. Segundo Degani (2003) a adoção de Sistemas de Gestão
Ambiental

proporciona

a

orientação

adequada

para

a

implementação

e

operacionalização do compromisso das empresas no controle das questões ambientais.
Ainda segundo a autora Gestão Ambiental é o conjunto de elementos inter-relacionados
ou interativos voltados ao estabelecimento da política e objetivos da empresa.
A NBR ISO 14001:2004 define Gestão Ambiental como parte de um sistema
global de gestão que provê ordenamento e consistência para que as organizações
abordem preocupações ambientais, através da alocação de recursos, definição de
responsabilidades e avaliação contínua de práticas, procedimentos e processos, voltados
para desenvolver, programar, atingir, analisar e manter a política ambiental adotada pela
empresa.
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No Brasil a Gestão Ambiental vem despertando grande interesse em empresas
que estejam principalmente voltadas para mercados externos, que cada vez mais exigem
produtos menos agressivos ao Meio Ambiente.
Entre os principais objetivos da Gestão Ambiental destacam-se:


Gerir as tarefas da empresa no que diz respeito a políticas, diretrizes e

programas relacionados ao meio ambiente interno e externo da companhia;


Manter, geralmente em conjunto com a área de segurança do trabalho, a

saúde dos trabalhadores;


Produzir, com a colaboração de dirigentes e trabalhadores, produtos ou

serviços ambientalmente compatíveis;


Colaborar com setores econômicos, a comunidade e os órgãos ambientais

para que sejam desenvolvidos e adotados processos produtivos que evitem ou
minimizem as agressões ao Meio Ambiente (NBR ISO 14001:2004).
Barbieri (2007) afirma que a solução para os problemas ambientais ou a
minimização dos mesmos, exige uma nova atitude dos empresários e gestores, que
precisam considerar o Meio Ambiente em suas decisões e adotar concepções
administrativas e tecnológicas que contribuam para ampliar a capacidade de suporte do
planeta. A Figura 1 nos mostra que as preocupações ambientais dos empresários são
influenciadas por 3 grandes conjuntos de forças: o governo, a sociedade e o mercado.
Sem a pressão da sociedade e órgãos governamentais, não se observaria o crescente
envolvimento das empresas no tema ambiental.
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Figura 1: Gestão ambiental empresarial - Influências

Fonte: Adaptado de Barbieri (2007)

Os modelos de Gestão Ambiental podem ser entendidos como construções
conceituais que orientam as atividades administrativas e operacionais para alcançar
objetivos definidos. Barbieri (2007) indaga que a adoção de um modelo é fundamental,
as empresas podem criar seus próprios modelos ou se valer de diversos modelos
genéricos de Gestão Ambiental. Esses modelos e metodologias, cuja aplicação mais ou
menos complexa, gera a melhoria dos seus desempenhos ambientais, além de
promoverem boas práticas ambientais, podem igualmente conduzir a acréscimos de
rentabilidade. Este acréscimo pode ser conseguido evitando e reduzindo custos.

2.5.1 Sistema de gestão ambiental – ISO 14000
O Sistema de Gestão Ambiental é um processo voltado a resolver e prevenir os
problemas de caráter ambiental, com o objetivo de Desenvolvimento Sustentável.
Podemos definir Sistema de Gestão Ambiental (SGA), segundo a NBR ISO 14001:2004
(ABNT, 2004) como a parte do sistema de gestão que compreende a estrutura
organizacional, as responsabilidades, as práticas, os procedimentos, os processos e
recursos para aplicar, elaborar, revisar e manter a política ambiental da empresa.
O processo de implementação de um Sistema de Gestão Ambiental consta de
quatro fases:
1 - Definição e comunicação do projeto, onde se gera um documento de trabalho
que irá detalhar as bases do projeto para implementação do SGA;

34
2 - Planejamento do SGA, onde é realizada uma revisão ambiental inicial, para
planejar o sistema;
3 - Implantação do SGA;
4 - Auditoria e Certificação.
Uma vez implantado o SGA, pode-se tramitar sua certificação.
Como consequência da Conferência Internacional sobre Meio Ambiente (Rio92), a Confederação das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável criou um comitê técnico que elaborou as normas da série ISO 14000. Essa
série de normas possui padrões internacionalmente reconhecidos para estruturar todo o
Sistema de Gestão Ambiental – SGA (ou EMS-Environment Management System) de
uma organização e o gerenciamento do desempenho ambiental.
Fazem parte dessa série as seguintes normas:


14001 – especificações para o SGA;



14004 – diretrizes gerais;



19011 – auditoria sobre SGQ e SGA;



14020, 14021, 14024 e 14025 – rotulagem;



14031 e 14032 – avaliação de desempenho ambiental;



14040 a 14043 e 14047 a 14049 – análise de ciclo de vida;



14050 – termos e definições;



14062 – projetos ambientais;



14063 – comunicação ambiental.

A norma ISO 14001 é o documento base da série de normas ISO 14000 para um
Sistema de Gestão Ambiental, somente ela é certificada e as demais são normas
auxiliares.
O SGA segue conhecida abordagem de Gestão da Qualidade de Deming, o ciclo
PDCA (Plan, Do, Check, Act). May et al. (2010) relata que desde a introdução da série
ISO 14000, em 1996, as empresas que buscam a certificação têm aumentado em todo o
mundo. Prevê-se que o registro com a ISO 14001 será uma regra e não uma exceção. No
entanto, a adoção do padrão dos países em desenvolvimento tem sido lenta, em
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comparação com países desenvolvidos. A Tabela 1 apresenta o número total de
certificados ISO 14001 emitidos no mundo. Segundo May et al (2010), é evidente que
as empresas de países em desenvolvimento e economias em transição da Europa Central
e Oriental representam uma parte insignificante. América Latina, África e Oriente
Médio juntos representam menos de 3% das empresas certificadas ISO 14001 em todo o
mundo.

Tabela 1: Número de empresas certificadas ISO 14001 no mundo.
País
ISO 14001
País
ISO14001
África/Oeste da Ásia
América Central e do Sul
Bahrain
18
Brasil
2447
Bangladesh
17
Venezuela
51
Egito
379
América do Norte
Índia
2016
Canadá
1679
Iran
780
México
409
Jordânia
39
Estados Unidos
5585
Líbano
7
Europa
Marrocos
37
Áustria
553
Paquistão
77
Bélgica
521
Qatar
11
República Tcheca
2211
Arábia Saudita
30
Dinamarca
995
Síria
53
França
3047
Leste da Ásia
Alemanha
5415
China
18842
Itália
9825
Japão
22593
Espanha
11125
Coréia
5893
Suécia
4411
Singapura
716
Turquia
1423
Tailândia
1369
Reino Unido
6070
Oceania
Austrália
1964
Nova Zelândia
182
Fonte: Adaptado de May et al., (2010).

Segundo Oliveira (2004), a série de normas ISO 14000 buscou o alinhamento
com a série de normas sobre Qualidade, a série ISO 9000, deixando clara a necessidade
de integração entre os conceitos de Qualidade e de Meio Ambiente. A base para a
elaboração de um Sistema de Gestão Ambiental é a mesma utilizada para a elaboração
do Sistema de Gestão da Qualidade. Essa equivalência entre os modelos facilita o
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trabalho das organizações que tenham como objetivo melhorar a qualidade ambiental de
seus processos.
A certificação pela ABNT NBR ISO 14001: 2004 é uma validação reconhecida
das conformidades de uma organização e seu Sistema de Gestão Ambiental (SGA) em
relação aos padrões dessa norma, por uma empresa certificadora independente. A
auditoria de certificação tem como objetivo verificar se o SGA da organização está
conforme os padrões da ABNT NBR ISO 14001: 2004.
A versão brasileira da norma ISO 14001: 2004 é a ABNT NBR ISO 14001:
2004. Tanto a versão internacional quanto a brasileira tiveram sua primeira versão em
1996, ambas sofreram uma atualização em 2001 e tiveram uma nova versão em 2004.
Segundo a própria norma, sua nova versão focou a melhoria do entendimento de alguns
requisitos e, também, o aumento da compatibilidade com a norma ISO 9001: 2000. A
Figura 2 ilustra a porcentagem de certificados emitidos no Brasil de acordo com cada
Região do País.

Figura 2: Porcentagem de certificados emitidos no Brasil

Fonte: Revista Meio Ambiente Industrial (maio/junho 2005).

De acordo com Emilson e Hjelm (2002), a implantação de SGAs de acordo com
as normas oficiais, as EMAS e a ISO 14001 pode ser uma forma de assegurar que uma
organização está em conformidade com a legislação. No entanto, os autores afirmam
que a questão da transparência pode ser questionada quando se trata da ISO 14001
considerando que a política ambiental é o único documento que tem de ser acessível ao
público de acordo com a norma. Sendo assim, uma organização com ISO 14001 pode
ser considerada um exemplo ambiental, mas, na verdade, não significa que a
organização tem uma visão proeminente das questões ambientais.
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A implantação da ISO 14001 ainda sofre muitas barreiras quando se trata das
Pequenas e Médias Empresas (PMEs). Essas organizações em ambos os países
desenvolvidos e em desenvolvimento podem enfrentar sérios constrangimentos na
criação e manutenção de um SGA, apesar de terem um impacto acumulado significativo
sobre o Meio Ambiente. Yiridoe e Marett (2004) afirmam que as PMEs representam
cerca de 90% da atividade econômica do mundo. Embora diversas pesquisas e estudos
de caso das PMEs foram realizados na Europa, relativamente poucos estudos foram
realizados em países em desenvolvimento. Geralmente, as PMEs são muitas vezes
lentas para responder ao desafio de melhorar o seu desempenho ambiental, devido à
falta de recursos financeiros e técnicos. Hillary (2004) relata que dentre os poucos
estudos encontrados na literatura sobre PMEs adotando SGAs, são encontradas várias
desvantagens do ponto de vista das PMEs, como falta de recursos, falta de recompensas
e algumas surpresas como utilização de mais recursos do que o esperado, custo, tempo e
habilidades. Essas desvantagens que as empresas podem encontrar durante a
implantação da certificação podem desmotivar a organização. Hillary (2004) também
afirma que a principal fonte de desmotivação para as PMEs encontrada em uma série de
estudos é o custo da certificação e da validação, além do alto custo e qualidade dos
consultores.
De acordo com May et al. (2010) o setor industrial afeta significativamente o
Meio Ambiente local. O fraco desempenho ambiental do setor é atribuído à falta de
zonas industriais e de infraestrutura adequada, o que faz com que essas empresas se
desenvolvam no Meio Urbano. Por isso, é essencial identificar incentivos eficazes e
realistas para encorajar as PMEs, principalmente nos países em desenvolvimento a
implementar Sistemas de Gestão Ambiental. Sendo assim é necessária a construção de
uma compreensão dos constrangimentos para a implementação e certificação de ISO
14001, em especial das PMEs nos países em desenvolvimento.

2.5.2 Produção Mais Limpa
De acordo com o Newsletter of Cleaner Production - UNEP (2012), a Produção
Mais Limpa pode ser definida de acordo com as seguintes asserções:
• Produção Mais Limpa significa a aplicação contínua de uma estratégia
ambiental integrada e preventiva para processos e produtos, a fim de se reduzirem os
riscos para as pessoas e o meio ambiente;
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• As técnicas de Produção Mais Limpa incluem a conservação de matériasprimas e energia, a eliminação de material tóxico nos processos e a redução da
quantidade e toxicidade de todas as emissões e resíduos;
• A estratégia de Produção Mais Limpa para produtos enfoca a redução dos
impactos ambientais ao longo de todo o ciclo de vida do produto (desde a extração da
matéria-prima até o definitivo descarte do produto);
• A Produção Mais Limpa é obtida pela aplicação de perícia, de melhoria
tecnológica e mudanças de atitude.
Getzner (2002) afirma que a Produção Mais Limpa diferencia-se da abordagem
convencional pela forma que o sistema produtivo no campo ambiental é visto e apoia-se
tanto em mudanças tecnológicas quanto na forma de gerenciamento. Enquanto a
abordagem convencional não focaliza os processos, nem interpreta suas ações e
consequências, a abordagem da PML visualiza as atividades, diagnostica-as, efetua
análises e indaga sempre as causas e os efeitos das ações. Desta forma, as tecnologias
limpas levam a um aumento de produtividade resultante da economia de custos e
racionalização dos resultados nos processos produtivos.
Os esquemas apresentados na Figura 3 representam a diferença entre a
abordagem convencional “Fim-de-tubo” e a Produção Mais Limpa. Pelo esquema
representado, é possível notar que a Produção Mais Limpa se orienta na redução da
poluição pela prevenção na fonte e pela adoção de projeto contemplativo do estudo
“berço ao túmulo” (desde o surgimento do produto até o seu descarte), e que o “Fim-detubo” está preocupado em como dispor a poluição na natureza.
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Figura 3: Fluxograma comparativo da Abordagem Convencional e Produção Mais
Limpa

Fonte: CNTL (2003).

O Centro Nacional de Tecnologias Limpas CNTL (2003) define que o
ordenamento de atuação da PML pode ser dividido em três níveis, como observado no
fluxograma de geração de opções de PML ilustrado na Figura 4. O Nível 1 refere-se às
medidas prioritárias a serem perseguidas. Estas são medidas de modificação tanto no
produto quanto no processo de produção. As mudanças no produto procuram alterar a
composição, a durabilidade e os padrões de qualidade do produto, bem como o emprego
de produtos substitutos. As modificações dos processos ajudam a reduzir a geração de
resíduos pela simplificação dos processos. Pode-se, então, fazer uso de boas práticas de
fabricação

(housekeeping).

Com

elas,

busca-se

estabelecer

procedimentos

administrativos e técnicos que possibilitem a minimização da produção de resíduos.
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Com relação às mudanças nas matérias-primas, a PML age na eliminação ou
redução de materiais tóxicos ou ecologicamente prejudiciais, na purificação do material
de entrada do processo e na prevenção da geração de resíduos poluentes. Quanto às
mudanças na tecnologia, procura-se adaptar os equipamentos e os processos, com o
objetivo de reduzir ou eliminar a geração de resíduos.
O Nível 2 aborda a reciclagem interna, com a reintegração dos resíduos pela
própria empresa, como matérias-primas com o propósito igual, diferente ou inferior ao
uso original, com recuperação parcial dos componentes do produto.
A reciclagem externa, que representa o Nível 3, acontece com o reuso
externamente pela empresa.

Figura 4: Fluxograma da geração de opções de Produção Mais Limpa .

Fonte: CNTL (2003).

Segundo Van Berkel (2000), prevenção é geralmente considerado como a quarta
etapa no desenvolvimento de estratégias de Gestão Ambiental, seguindo as estratégias
de dispersão, controle e reciclagem. A Produção Mais Limpa sucede as estratégias de
dispersão da poluição, de controle e de reciclagem, prevenindo e / ou minimizando a
criação de resíduos e poluentes, e precede a estratégia de Desenvolvimento Sustentável,
que surgiu como uma estratégia de Gestão Ambiental; mas não podem mais ser
considerados como estritamente ambiental dado seu foco na integração entre o
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crescimento econômico, equidade social, proteção ambiental e conservação dos
recursos.
Van Berkel (2000) ainda enfatiza que a Produção Mais Limpa está na fase de
transição entre a prevenção da poluição e Desenvolvimento Sustentável. Ela vai além da
prevenção da poluição por explicitamente incorporar a conservação de materiais,
energia e outros recursos naturais. Reforçando o aspecto de agregação de valor dos
processos, é geralmente definida como a aplicação contínua de uma estratégia ambiental
preventiva integrada aos processos, produtos e serviços para aumentar a Ecoeficiência e
reduzir os riscos aos seres humanos e ao Meio Ambiente.
A Produção Mais Limpa está relacionada a vários outros conceitos de Gestão
Ambiental. A Figura 5 mostra as posições relativas dos principais conceitos de Gestão
Ambiental, em relação a categorias de impacto ambiental. Se há apenas um impacto
ambiental ela é direcionada ao meio específico, caso contrário , ao multi-meio. A
Produção Mais Limpa pode ser considerada como um denominador comum para as
abordagens de prevenção mais utilizadas. As abordagens preventivas mais antigas são a
minimização de resíduos, prevenção da poluição e redução da utilização de gases
tóxicos. As abordagens preventivas mais recentes visam explicitamente a redução de
impactos ambientais ao longo do ciclo de vida do produto, com foco no design de
produto, ou em novas abordagens para a adição de atividades de valor, no caso de
Ecoeficiência (VAN BERKEL, 2000).
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Figura 5: Produção Mais Limpa em relação a outros conceitos de Gestão Ambiental.

Fonte: Adaptado de Van Berkel (2000).

Vantagens e Barreiras à Produção Mais Limpa:
Para Medeiros et al. (2007) além da redução da quantidade de materiais e
energia usados, e minimização de resíduos e emissões, a Produção Mais Limpa pode
proporcionar redução de custos de produção e aumento de eficiência e competitividade;
redução de multas e penalidades por poluição; acesso facilitado a linhas de
financiamento; melhoria das condições de saúde e de segurança do trabalhador;
melhoria da imagem da empresa junto a consumidores, fornecedores e poder público;
melhor relacionamento com os órgãos ambientais e com a comunidade; maior satisfação
dos clientes.
Apesar dos benefícios da PML, Chiu et al. (1999) afirmam que certo número de
fatores pode inibir as Pequenas e médias Empresas a implementar o Programa. O
projeto desenvolvido na Índia, em 1993, citado por Medeiros et al (2007), denominado
DESIRE (Demonstration in Small Industries for Reducing Waste), e relatado no texto
de S. Luken “Demonstrating Cleaner Production in SMEs in India” (UNEP 2012),
apresenta as possíveis barreiras encontradas em Empresas de Pequeno e Médio porte
(PMEs), conforme apresentado no Quadro 2.
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Quadro 2: Barreiras encontradas para a aplicação da Produção Mais Limpa.
Classificação
CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO DAS

BARREIRAS
Econômica

Sistêmica

Técnica

Governamental

Comportamental

Organizacional

Outras barreiras

Barreiras
• Indisponibilidade de fundos e custos elevados desses;
• Falta de política com relação aos preços dos recursos naturais;
•Não-incorporação dos custos ambientais nas análises de investimento;
• Planejamento inadequado dos investimentos;
• Critério de investimento “Ad hoc”, pela restrição de capital;
• Carência ou falha na documentação ambiental;
•• Falta
de de
incentivos
fiscais relativos
ao desempenho
ambiental.
Sistema
gerenciamento
inadequado
ou ineficiente;
• Falta de treinamento dos funcionários.
• Falta de recursos necessários à coleta de dados;
• Recursos humanos limitados ou indisponíveis;
• Limitação ao acesso de informações técnicas;
• Limitação de tecnologia;
• Déficit tecnológico;
• Limitação das próprias condições de manutenção.
• Política inadequada de estabelecimento de preço da água;
• Concentração de esforços no Controle “Fim-de-tubo”;
• Mudanças repentinas nas políticas industriais;
• Falta de estímulo para atuar na minimização da poluição.
• Falta de cultura em “melhores práticas operacionais”;
• Resistência a mudanças;
• Falta de liderança;
• Supervisão deficiente;
•Trabalhos realizados com o propósito de manutenção do emprego;
• Medo de errar.
• Falta de envolvimento dos funcionários;
• Excessiva ênfase na quantidade de produção em detrimento da
minimização dos problemas ambientais;
• Concentração das tomadas de decisão nas mãos da alta direção;
• Alta rotatividade dos técnicos;
• Ausência de motivação dos funcionários.
• Falta de apoio institucional;
• Falta de pressão da sociedade para a prevenção da poluição;
• Limitação de espaço nas empresas para a implementação de medidas de
minimização de resíduos;
• Presença de variações sazonais.
Fonte: Adaptado de UNEP (2012).

Não existe uma única metodologia para aplicar a PML. O Conselho Empresarial
Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável-CEBDS (2003) utiliza as 18 etapas
descritas na sua publicação “A Produção Mais Limpa na Micro e Pequena Empresa”, e
estão apresentadas no Quadro 3.
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Quadro 3: Etapas da PML segundo a CEDBS.
1
2

Comprometimento da direção da empresa
Sensibilização dos funcionários

3

Formação do ECOTIME

4

Apresentação da metodologia

5

Pré-Avaliação

6

Elaboração do Fluxograma

7

Tabelas Quantitativas

8

Definição de indicadores

9

Avaliação dos dados coletados

10

Barreiras

11

Seleção do foco de avaliação e priorização

12

Balanços de massa e energia

13

Avaliação das causas de geração de resíduos

14

Geração das opções de PML

15

Avaliação técnica, ambiental e econômica.

16

Seleção da opção

17

Implementação

18

Plano de Monitoramento e continuidade
Fonte: Adaptado de CEBDS (2003).

Já o Centro Nacional de Tecnologias Limpas – CNTL indica quatorze passos
dividido em cinco etapas expressos no fluxograma da Figura 6, precedidos de uma
visita técnica inicial de sensibilização.
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Figura 6 Etapas da PML segundo CNTL.

Fonte: CNTL (2003)

O Programa de Produção Mais Limpa, conforme descrito em Medeiros et al.
(2007) tem seis estágios, que são compostos por 22 passos, divididos desde o
planejamento até a avaliação, monitoramento e continuidade do programa. O Quadro 4
ilustra essa distribuição de passos para a implementação de PML.
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Quadro 4: Etapas da PML segundo Medeiros et al. (2007).

ESTÁGIOS

Planejamento

PASSOS
1 – Compromisso da direção da empresa
2 – Definição da equipe (ecotime) de implementação
do programa e realização de sua sensibilização
3 – Identificação de barreiras
4 – Formulação de objetivos e metas

Diagnóstico

Avaliação

Viabilidade

Implementação
Monitoramento e
melhoria contínua

5 – Investigação do atendimento aos requisitos legais
6 – Conhecimento do layout
7 – Elaboração do fluxograma do processo
8 – Análise dos inputs e outputs
9 – Identificação dos focos do estágio de avaliação
10 – Elaboração do balanço de massa
11 – Análise do balanço de massa
12 – Estabelecimento das opções de PML
13 – Organização das opções
14 – Avaliação prévia
15 – Avaliação técnica
16 – Avaliação econômica
17 – Avaliação ambiental
18 – Escolha das opções de implementação
19 – Planejamento da implementação da P+L
20 – Implementação das opções de P+L
21 – Monitoramento do desempenho
22 – Continuidade do programa

Segundo UNEP (2012), a PML é adequada aos países em desenvolvimento, pois
ela oferece aos setores industriais destes países uma oportunidade de desenvolver
sistemas de produção qua empreguem práticas ambientais preventivas, tendo em vista
que a maior parte dos investimentos em produção e tecnologias ainda está por ser
realizado. No entanto,o CNTL (2003) afirma que mesmo com ganhos econômicos , a
adoção de PML permanece limitada. Segundo Husband e Mandal (1999), custos, tempo
e outros impactos não explicam totalmente porque as PMEs não têm adotado os
métodos de qualidade em um nível significativo. A falta de entendimento e a má
interpretação desses métodos por parte dos proprietários, gerentes e operadores das
PMEs podem justificar o pouco uso desses métodos. A PML pode ser facilmente
comparada aos métodos de qualidade e dessa forma, encontra na falta de conhecimento
das empresas com relação ao benefícios trazidos pelo uso dessa metodologia uma
barreira para a sua implementação.
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2.5.3 Prevenção da Poluição (P2)
A Prevenção da Poluição (P2), redução ou eliminação de resíduos na fonte, é um
suporte natural para a economia verde. A P2 tem proporcionado soluções bemsucedidas e rentáveis que respondem aos desafios de proteger a saúde humana e o Meio
Ambiente. A Prevenção da Poluição criada pela EPA (U.S. - Environmental Protection
Agency) tem sido essencial para a implementação dessas soluções em todo os Estados
Unidos.
A principal missão do Programa P2 da EPA é de evitar a poluição na fonte,
promover o uso de substâncias mais verdes, e conservar os recursos naturais, que são
passos críticos para alcançar uma sociedade sustentável. A estratégia do Programa de
P2, segundo a EPA (2010) é o de identificar e alavancar as oportunidades de prevenção
da poluição para ajudar a reduzir: a emissão de gases de efeito estufa, o uso de matériasprimas perigosas, bem como a utilização dos recursos naturais, contribuindo para uma
economia mais verde e sustentável. As cinco metas do Plano Estratégico do Programa
P2 são:
1. Reduzir a geração de Gases de Efeito Estufa (GEE) para mitigar a mudança
climática;
2. Reduzir a produção e utilização de materiais perigosos para melhorar a saúde
humana e ecológica;
3. Reduzir o uso de água e conservação de outros recursos naturais para proteger
os ecossistemas;
4. Criar oportunidades de negócios eficientes que geram benefícios econômicos
e melhoram a atuação ambiental das empresas;
5. Institucionalizar e integrar as práticas de prevenção da poluição através de
serviços públicos, políticas e iniciativas.
A abordagem proposta ,segundo a CETESB (2002), está na mesma linha da
Prevenção da Poluição - P2 da legislação americana. Ela orienta a implementação da
prevenção da poluição na seguinte hierarquia:
1º) Evitar;
2º) Reduzir;
3º) Reutilizar;
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4º) Reciclar;
5º) Disposição e Controle.
A empresa inovadora 3M foi uma das pioneiras na utilização do conceito de
Prevenção a Poluição com o seu programa “Pollution Prevention Pays (3P)”- Prevenção
da Poluição se Paga. Shen (1995) relata que a ONU convidou a empresa 3M para
apresentar num seminário, os resultados do seu programa 3P. Essa empresa sustentava
já na época que, além de ganhos ambientais, um programa de Prevenção da Poluição
trazia também ganhos financeiros. O programa da 3M é composto por duas partes:
Avaliação Ambiental do Processo, para prevenir a poluição de primeira geração, e
Avaliação Ambiental do Produto, para identificar soluções para os problemas de
poluição de segunda e terceira geração. Representou uma economia de 20 milhões de
dólares no primeiro ano e foi apresentado, a pedido, na Conferência sobre Tecnologias e
Produção Sem Resíduos da Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa, em
1976 (SHEN, 1995).
Embora muitas vezes usados como sinônimos, Hilson (2003) afirma que a PML
e Prevenção da Poluição são claramente diferentes, especialmente em termos de escopo.
Enquanto a PML enfatiza a mudança para uma ampla gama de elementos de Gestão
Ambiental, como já foi explicada, a Prevenção da Poluição é usada principalmente para
descrever as melhorias ambientais resultantes de mudanças tecnológicas por si só. Outra
diferença aparente, ainda segundo o autor, é a utilização dos termos geográficos.
Enquanto a PML tem sido um termo ambiental dominante na Europa, Ásia e Austrália,
a Prevenção da Poluição continua a ser utilizada quase que exclusivamente na América
do Norte. O fato de a Prevenção da Poluição enfatizar as mudanças tecnológicas para
melhorias ambientais dificultam a sua implantação em Pequenas e Médias Empresas,
principalmente em países em desenvolvimento, onde a cultura da Gestão Ambiental
ainda não está totalmente consolidada.

2.6 Gestão da Qualidade
Existe o consenso de que um produto ou serviço é de qualidade quando ele
possui atributos que satisfaçam as necessidades e os desejos do consumidor, mas para
atingir um padrão de qualidade não adianta apenas a vontade e sim uma boa gestão. A
atividade da gestão garante a sobrevivência da empresa em um ambiente dinâmico e
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diversificado, com constantes desafios, onde cabe à gestão administrar recursos e
determinar nível de ação que garanta pleno aproveitamento das potencialidades da
organização (PALADINI, 2004).
Paladini (2004) afirma que na Gestão da Qualidade existem duas falhas básicas.
A primeira é se a Gestão considerar somente uma característica do produto ou serviço,
pois o conceito da qualidade envolve várias características com diferentes níveis de
importância, portanto considerar somente uma característica pode enfraquecer
estrategicamente a empresa. A segunda falha é o contexto em que as características são
inseridas, as características devem ser bem analisadas para que se possam criar ações de
melhorias adequadas.
Entre os métodos que são utilizados para a resolução de problema estão as
Ferramentas da Qualidade. São métodos estruturados para viabilizar a implantação da
qualidade, compostas por procedimentos gráficos, analíticos ou numéricos, formulações
práticas, mecanismos de operação e esquemas de funcionamento (PALADINI, 2004).
Essas ferramentas possuem base em conceitos e práticas existentes, aplicando
fortemente a Estatística. Elas são ferramentas gerenciais e permitem análises de fatos e
tomada de decisão com base em dados, dando a certeza de que a decisão a ser tomada é
realmente a mais indicada.
Segundo Costa et al. (2004), a aplicação de Ferramentas da Qualidade têm sido
de grande importância para os sistemas de gestão. Quando devidamente utilizadas no
gerenciamento para implantar políticas de melhoria e na observação e coleta de dados,
poderão detectar problemas, descobrir suas causas raízes, determinar soluções de forma
eficaz, bem como fornecer uma maneira de avaliar as mudanças. Podendo assim,
diminuir os custos com processos e produtos, melhorando os níveis de qualidade. A
necessidade de utilização varia conforme os problemas encontrados ou na
caracterização e tratamento de não conformidades. As ferramentas podem ser utilizadas
isoladamente, ou como parte de um processo de implantação de programas de
qualidade.
As Ferramentas da Qualidade são utilizadas para todos os níveis de
planejamento, definição de metas e resolução de problemas. Para tanto, é necessário
escolher as ferramentas apropriadas e saber quando e como utilizá-las. Na aplicação das
ferramentas da qualidade pode ser vislumbrada a solução, mas é somente parte dela,
pois é necessário o envolvimento e comprometimento das pessoas participantes de todo
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o contexto através de levantamento de ideias e opiniões em um trabalho de equipe
(COSTA et al., 2004).
No desenvolvimento deste trabalho algumas das ferramentas e técnicas da
qualidade foram aplicadas. A Gestão Ambiental e a Gestão da Qualidade são integradas
juntamente com o Ciclo PDCA (Ciclo de Deming). Dentre as ferramentas e técnicas da
qualidade envolvidas pode-se destacar as sete Ferramentas da Qualidade de Ishikawa, o
ciclo PDCA e o Programa 5S .

2.6.1 Normas certificadoras da qualidade
As padronizações agregam vários aspectos positivos para as empresas, elas
asseguram características desejáveis de produtos e serviços, assim como qualidade,
respeito pelo ambiente, segurança, confiabilidade, eficiência, em busca por preços
competitivos.

Segundo

Zacharias

(2001),

a

Organização

Internacional

para

Normalização (International Organization for Standardization), nomeada ISO, surgiu
da necessidade por padrões internacionais de engenharia no contexto do pós-guerra,
sendo criada em 1947 a fim de facilitar a coordenação internacional e a unificação de
padrões industriais. Cada país membro da ISO é representado por uma entidade, no caso
do Brasil, o representante é a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e o
órgão fiscalizador é o INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial).
A série de normas ISO 9000 conforme relata Morejón (2005) foi criada em
1987, a qual era compreendida por cinco normas (ISO 9000 a ISO 9004) idealizadas
para a indústria com enfoque na garantia da qualidade. Yamanaka (2008) descreve as
principais Normas da série ISO 9000 conforme segue:


ISO 9000: descreve os fundamentos de Sistemas de Gestão da Qualidade e
estabelece a terminologia para estes sistemas.



ISO 9001: especifica os requisitos para um Sistema de Gestão da Qualidade,
onde uma organização precisa demonstrar sua capacidade para fornecer produtos
que atendam aos crescentes requisitos do cliente e aos requisitos regulamentares
(legislações) aplicáveis; e objetiva aumentar a satisfação do cliente.
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ISO 9002: voltada para os sistemas de qualidade: modelo para garantia da
qualidade em produção, instalação e assistência técnica.



ISO 9003: modelo para garantia da qualidade para inspeção e testes.



ISO 9004: fornece as diretrizes que consideram tanto a eficácia como a
eficiência do sistema, visando melhorar o desempenho da organização e a
satisfação do cliente e das outras partes envolvidas.
Morejón (2005) ressalta que a certificação de uma empresa não garante a

qualidade de seus produtos, mas sim que tanto um processo ou um serviço seguem
padrões preestabelecidos e documentados. Em suma, as normas ISO constituem apenas
uma valiosa ferramenta para a Gestão da Qualidade Total (TQM - Total Quality
Management).

2.6.2 Ciclo de Deming
O ciclo de Deming ou ciclo PDCA de melhoria contínua é possivelmente o
método mais importante do TQC (Total Quality Control). O TQC, de acordo com
Werkema (1995) é um sistema gerencial baseado na participação de todos os setores e
de todos os empregados de uma empresa, no estudo e na condução do Controle de
Qualidade.
Segundo Werkema (1995), o Ciclo PDCA é um método gerencial de tomada de
decisões que garante o alcance das metas necessárias à sobrevivência de uma
organização, representando o caminho a ser seguido para que as metas estabelecidas
possam ser atingidas. A sigla PDCA vem das palavras em inglês que perfazem as etapas
do método. Compõe-se de quatro etapas, sendo elas:
1. Plan (P) – Planejamento, que são as diretrizes de controle da organização.
Esta é a etapa em que se estabelecem metas e a metodologias de trabalho, ou seja, a
elaboração de um planejamento (plano de ação) para alcance dessas metas.
2. Do (D) – Fazer, que é a execução do que foi planejado na etapa anterior, onde
acontece a coleta de dados que serão de extrema importância para as etapas seguintes.
3. Check (C) – Checar, onde ocorre a verificação e controle através dos dados
coletados na etapa “D” para identificar se o que foi planejado está sendo eficaz.
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4. Action (A) – Agir, caso o planejamento tenha sido alcançado com sucesso,
padroniza-se então o processo, caso contrário, volta-se à fase de planejamento e buscase um novo método para a solução do problema e então o ciclo é rodado novamente até
que a solução seja encontrada e o processo padronizado. A resposta da eficácia da
proposta feita no planejamento do ciclo será visualizada através dos valores
comparativos do gráfico de controle e demais ferramentas utilizadas durante o processo
(CAMPOS, 1999).
Espinelli (2005) sugere um modelo de gestão do consumo de materiais nos
canteiros de obras, visando-se à redução das perdas e da geração de resíduos baseado
em ideias do ciclo PDCA onde, na medida em que se pode prever o desempenho
esperado e os fatores relevantes, seja possível programar o serviço para fins de redução
das perdas e da geração de entulho (Plan); a implementar das ideias previamente
definidas (Do); controlar as perdas e resíduos (Check) ;avaliar os resultados obtidos,
confrontados com as expectativas iniciais, e apoiar a tomada de decisões(Action),
visando a realizar ações corretivas no processo ou mesmo rever expectativas iniciais
relativas à consecução de certo desempenho.
A Figura 7 ilustra o ciclo PDCA e as principais atividades realizadas em cada
etapa.
Figura 7: Etapas do ciclo PDCA

Fonte: SEBRAE (2005)
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De acordo com Ishikawa (1993), praticar um bom controle da qualidade é
desenvolver, projetar, produzir e comercializar um produto de qualidade que seja mais
econômico, mais útil e sempre satisfatório para o consumidor, por esta razão todo o
sistema produtivo deve estar em sintonia.
O conceito de melhoramento contínuo, segundo Slack et al. (2002), implica em
um processo sem fim, com repetição das operações realizadas a fim de melhorar a
produtividade. O ciclo PDCA consiste em um método gerencial de tomada de decisões
que visa garantir o funcionamento dos processos, e tem por princípio tornar mais claros
e ágeis os processos envolvidos na execução da gestão. Pode ser utilizado para várias
finalidades, incluindo a implantação de um programa de Gestão Ambiental.

2.6.3 Ferramentas da qualidade
Para McQuarter et al. (1995), as ferramentas e técnicas da qualidade são
métodos práticos, habilidades, meios ou mecanismos que podem ser aplicados à tarefas
particulares. Entre outras coisas, elas são utilizadas para facilitar mudanças positivas e
melhorias. No desenvolvimento deste trabalho algumas das ferramentas e técnicas da
qualidade foram aplicadas. Elas desempenham um papel chave em uma abordagem de
toda a empresa para uma melhoria contínua, permitindo que os processos sejam
monitorados e avaliados. Quando os fatores críticos de sucesso estão no lugar, o uso de
ferramentas e técnicas permite definir os verdadeiros problemas, identificar as causas,
desenvolver e testar soluções, e implementar uma solução permanente. Na sequência
são definidas as ferramentas que serão utilizadas no desenvolvimento deste trabalho.
Gráfico linear
Segundo Werkema (2004), o gráfico linear consiste em um gráfico com pontos
sucessivos que mostre a distribuição de uma variável em função do tempo sendo ligados
por meio de linhas retas. Motivo esse que leva esse gráfico a ser denominado de gráfico
linear. O gráfico linear permite que seja avaliada a evolução de um conjunto de dados
ao longo do tempo (série temporal), isto é, permite observar o comportamento de
determinadas variáveis, durante um determinado período, ele pode ser utilizado com
barras conforme indicado na Figura 8 para analisar os dados em relação a meta
estipulada.
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Figura 8: Exemplo de gráfico linear.

Fonte: Adaptado de Silva (2011)

Matriz de responsabilidades
A Matriz de responsabilidades, ou matriz RACI como também é conhecida, é
uma ferramenta utilizada para definir os papéis e responsabilidades dos atores durante
um projeto, programa, processo ou mesmo qualquer mudança organizacional. Este
modelo é apontado como melhor prática no PMBOK (2013). Com a adoção da matriz, a
identificação de quem é o responsável pelo processo e quem são os demais envolvidos
fica mais clara e objetiva. A Sigla RACI significa:
R (Responsible): Responsável por executar uma atividade (o executor);
A (Accountable): Autoridade, quem deve responder pela atividade, o dono
(apenas uma autoridade pode ser atribuída por atividade);
C (Consult): Consultado, quem deve ser consultado e participar da decisão ou
atividade no momento que for executada;
I (Inform): Informado, quem deve receber a informação de que uma atividade foi
executada.
Para atribuir as responsabilidades R, A, C e I em diversas tarefas de um
processo, serviço ou departamento, basta criar uma tabela, onde as linhas correspondem
às atividades e colunas aos papéis envolvidos. Cada célula desta tabela conforme
ilustrado no Quadro 5 deve ser preenchida com uma ou mais letras (R, A, C e/ou I)
associando a atividade ao papel.
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Quadro 5: Modelo de matriz de responsabilidades.

RESPONSÁVEL
PELO
PROCESSO

ANALISTA 1

TÉCNICO

ANALISTA DA

ATIVIDADE 1

A/R

C

I

C

ATIVIDADE 2

A

R

I

C

ATIVIDADE 3

A

R

I

I

ATIVIDADE 4

A

C

I

R

ATIVIDADE 5

A

R

I

I

QUALIDADE

Fonte: Adaptado de Pmbok(2013).

Para toda atividade, deve existir pelo menos 01 um responsável em executá-la
(R) e um dono (A), não pode existir mais de uma autoridade para uma mesma atividade
(A). A utilização da Matriz de Priorização contribui para a divisão clara das tarefas
entre pessoas e equipe, ajuda a rastrear uma informação com facilidade, evita que
pessoas chave sejam ignoradas ou esquecidas. Por último, a falta de formalização de
responsabilidades provoca um cenário onde determinadas ações simplesmente não
possuem um dono. Em outras palavras, ninguém assumirá a responsabilidade, já que
formalmente todos são igualmente responsáveis/não responsáveis.
Gráfico de Gantt
Os gráficos de Gantt foram introduzidos como ferramenta de programação da
produção em 1917, pelo engenheiro Henry Gantt, o pioneiro de sua utilização. Existem
vários tipos de gráficos de Gantt, fornecendo informações diferentes, com maior ou
menor grau de detalhes. Segundo Garcia (2012), é usado para facilitar o trabalho
consideravelmente complexo de distribuição de tempo dos trabalhos, pelas diversas
máquinas e outros locais de trabalho. Neste gráfico, cada tarefa é representada por uma
linha horizontal, cujo comprimento varia com a sua duração temporal. Assim, o tempo
atribuído a uma tarefa é representado por uma barra horizontal cuja extremidade
esquerda é posicionada sobre a data prevista de início e a extremidade direita sobre a
data prevista de conclusão. Dependendo das características do projeto, as tarefas podem
ligar-se sequencialmente ou serem executadas em paralelo. Na Figura 9 pode-se
visualizar um exemplo de gráfico de Gantt utilizado na preparação de um evento.
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Figura 9: Exemplo de gráfico de Gantt.

Fonte: Garcia (2012), p. 9.

5W2H
De acordo com SEBRAE (2005), a ferramenta 5W2H é um documento de forma
organizada que identifica as ações e as responsabilidades de quem irá executar, através
de um questionamento, capaz de orientar as diversas ações que deverão ser
implementadas. É um tipo de lista de verificação utilizada para informar e assegurar o
cumprimento de uma atividade. Pode ser utilizado também como um plano de ação para
implementação das soluções escolhidas. O quadro abaixo resume estas perguntas e suas
variações para aplicá-las no levantamento dos problemas ou em sua solução. O 5W1H
deve ser estruturado para permitir uma rápida identificação dos elementos necessários à
implantação do projeto. Os elementos podem ser descritos como:
•

WHAT - O que será feito (etapas)

•

WHY - Por que deve ser executada a tarefa (justificativa)

•

WHERE - Onde cada etapa será executada (local)

•

WHEN - Quando cada uma das tarefas deverá ser executada (tempo)

•

WHO - Quem realizará as tarefas (responsabilidade)

•

HOW - Como deverá ser realizado cada tarefa/etapa (método)
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Ultimamente tem sido incluído o “Quanto Custa” (How Much) nas questões.
Talvez sendo mais adequado denominarmos a técnica de 5W2H. O Quadro 6 explica a
estrutura da ferramenta 5W2H utilizada em um plano de ação.

Quadro 6: Exemplo de plano de ação.

PLANO DE AÇÃO
DEPARTAMENTO:

RESPONSÁVEL:

DATA DE ELABORAÇÃO:

DATA DE ATUALIZAÇÃO:

QUE

QUANDO

ONDE

POR QUE

QUEM

COMO

QUANTO

(WHAT)

(WHEN)

(WHERE)

(WHY)

(WHO)

(HOW)

(HOW MUCH)

STATUS

1
2
3
4
5
6
7

O plano de ação, após serem definidas todas as etapas acima, deve ficar em local
visível por toda a equipe para que as ações passem a ser executadas.
Fluxograma
Fluxogramas, que também são referidos como mapas de processo, exibem a
sequência de passos e as possibilidades de ramificação que existem para um processo
que transforma uma ou mais entradas para uma ou mais saídas. Os fluxogramas
mostram as atividades, pontos de decisão, caminhos paralelos, e em geral ordem de
processamento, mapeando os detalhes operacionais de procedimentos que existem
dentro de um valor horizontal. Eles podem ser úteis na compreensão e estimar os custos
da qualidade de um processo. Isto é obtido pela lógica do fluxo de trabalho e de
ramificação associado frequências relativas para estimar o valor monetário esperado
para a conformidade e não conformidade do trabalho necessário para entregar o
resultado conforme esperado (PMBOK 2013).
Peinado e Graeml (2007) definem fluxograma como uma forma de representar,
por meio de símbolos gráficos, a sequência dos passos de um trabalho para facilitar sua
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análise. É um recurso visual utilizado pelos gerentes de produção para analisar sistemas
produtivos, buscando identificar oportunidades de melhorar a eficiência dos processos.
O fluxograma apresenta uma série de vantagens como apresentação real do
funcionamento de todos os componentes de um método produtivo, que proporciona e
facilita a análise da eficiência do sistema; levantamento e a análise de qualquer método
produtivo desde o mais simples ao mais complexo, desde o mais específico ao de maior
abrangência.
A análise do fluxograma se dá através de símbolos padronizados na maioria das
vezes, que servem para visualizar o fluxo de trabalho nas organizações. Os símbolos
utilizados nos fluxogramas têm por objetivo evidenciar origem, processo e destino,
através da informação escrita e/ou verbal, de componentes de um sistema
administrativo. A Figura 10 ilustra os símbolos utilizados na construção de um
fluxograma e na Figura 11 é apresentado um exemplo de fluxograma.
Figura 10: Símbolos utilizados na construção de um fluxograma.
S
início

documento

fim

área/cargo

N

operação
conector

Figura 11: Modelo básico de fluxograma.

PROCESSO
FORNACEDOR

OK?

PROCESSO
EXECUTOR

OK?

PROCESSO
CLIENTE

O resultado final dos fluxos de informação é normalmente, um mapa do
processo que permite ao analista o perfeito entendimento a respeito dos caminhos
seguidos pelos dados e informações, suas origens e destinos e a qualidade de seu
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conteúdo, incluindo o que for necessária adequação destes dados ou informações ao
ambiente de destino.
Folha de verificação
Para Sousa et al. ( 2008) as listas (ou folhas) de verificação são ferramentas que
auxiliam na coleta de informações e dados, num formato fácil e sistemático, para
compilação e análise. De acordo com Pmbok (2013) as folhas de verificação, que são
também conhecidas como folhas de registro, podem ser utilizadas como uma lista de
verificação quando há coleta de dados. As folhas de verificação são usadas para
organizar os fatos de uma forma que facilitem a cobrança efetiva de dados sobre um
problema potencial de qualidade. Eles são especialmente úteis para a coleta de dados e
atributos durante a realização de inspeções para identificar defeitos. Por exemplo, os
dados sobre as frequências ou consequências de defeitos coletados em folhas de
verificação são muitas vezes exibidos utilizando diagramas de Pareto.
Para se usar a lista de verificação com eficácia, é importante que se tenha uma
compreensão clara do objetivo da coleta de dados e dos resultados finais que dela
podem originar. Estas listas, geralmente são úteis para identificar: a localização de
defeitos ou de peças; o desempenho de operações em sequência; as razões para a não
conformidade; a distribuição e o comportamento do processo; as causas de defeitos e as
verificações da manutenção. A Figura 12, elaborada pela pesquisadora, ilustra uma das
várias possibilidades de se elaborar uma folha de verificação.

Figura 12: Exemplo de lista de verificação.
FOLHA DE VERIFICAÇÃO PARA ANÁLISE DA QUALIDADE DO SERVIÇO DA EMPRESA GOOD FLIGHT
RESPONSÁVEL: Betão
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 140

PERÍODO: 01/07/2013 a 01/08/2013

PROBLEMAS
Presença de taxa de remarcação para passagens com desconto
Falta de lanche em vôos curtos
Elevado preço da passagem
Poucos comissários de bordo
Atendimento de bordo deixa a desejar
Bagagem extraviada
Overbooking recorrente
Acentos apertados
Atraso de vôos
Outros
TOTAL

FREQUÊNCIA
//////////////////
////////
////////////////
///////
//////////////////////
//////////////
/////
///////////////////////////
////////////////////
///
140
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Estratificação
A estratificação de dados, segundo Werkema (2004),é uma ferramenta muito útil
para Gestão da Qualidade que consiste em dividir um grupo de dados em diversos
subgrupos com base em características que os diferenciam dos demais, ou seja, a
criação de estratos. Causas da variabilidade nos processos podem ser oriundas de fatores
que ao serem estratificados podem indicar oportunidades de melhoria e controle dos
processos. Estratificando os dados é possível encontrar variabilidades referentes a
equipamentos, insumos, métodos, pessoas, turnos, etc.
Pessoa (2007) define a Estratificação como uma ferramenta utilizada para dividir
o todo em partes (estratos), facilitando a observação individual das mesmas. A Figura
13 abaixo apresenta as várias categorias que os dados de um determinado evento (falha
ou problema) podem ser observados.
Figura 13: Formas de estratificação.

Fonte: Pessoa (2007).

Benchmarking
O Benchmarking envolve comparar as práticas reais ou planejadas do projeto
com as de projetos comparáveis para identificar melhores práticas, gerarem ideias para a
melhoria e fornecer uma base para medir o desempenho. Podem existir projetos aferidos
dentro da organização ou fora dela, ou pode ser dentro da mesma área de aplicação. O
benchmarking permite analogias de projetos em uma área de aplicação diferente para
ser feita (PMBOK, 2013). Benchmarking é a busca das melhores práticas na indústria
que conduzem ao desempenho superior. É visto como um processo positivo e proativo
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por meio do qual uma empresa examina como outra realiza uma função específica a fim
de melhorar como realizar a mesma ou uma função semelhante.
Para Camp (1989), o benchmarking foi subdividido em quatro tipos, para que
seja identificado o melhor a ser aplicado em cada empresa:


Benchmarking Interno – quando a busca pelas melhores práticas é focada em
unidades diferentes de uma mesma organização. Tem como vantagens uma
maior facilidade em se obter parcerias, os custos mais baixos e a valorização
pessoal interna.



Benchmarking Competitivo – aquele focado em organizações que disputam o
mesmo mercado. A maior vantagem é observar o que a concorrência está
praticando. A contrapartida, porém, é a imensa dificuldade em conseguir
parcerias entre os concorrentes para sua realização, muitas vezes é necessário
contratar uma consultoria externa para obter informações. Seu objetivo é
alcançar e superar o desempenho dos concorrentes, procurando observar as
práticas no modo como o trabalho é executado, e não nas pessoas que as estão
realizando.



Benchmarking Genérico – aborda grupos de tarefas ou funções em processos
mais complexos que atravessam a organização e são encontrados facilmente em
outras empresas como, por exemplo, o processo desde a entrada de um pedido
até a entrega do produto ao cliente. Representa a aplicação mais ampla da coleta
de dados para parceiros da empresa.



Benchmarking Funcional – é um investigador do desempenho de uma função
específica numa aplicação dentro da indústria. Este tipo de estudo oferece uma
boa oportunidade para desenvolver novas abordagens em termos de
identificação e compreensão dos capacitadores de processo.
Spendolini (1993) adverte quanto à necessidade da elaboração de um

esquema guia para que o modelo de estudo comparativo forneça o mínimo de
estrutura lógica para os esforços organizacionais relativos às técnicas a serem
observadas, e também que possibilite a construção de uma linguagem comum dentro
da organização que se prepara para utilizar as tecnologias encontradas durante o
estudo. Não obstante, o autor propõe um modelo composto por cinco etapas
conforme pode ser observado na Figura 14.
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Figura 14: Etapas do processo de Benchmarking.

Fonte: Adaptado de Spendolini (1993).

Gráfico de Pareto
Sousa et al. (2008) definem o Gráfico de Pareto (ou Diagrama de Pareto) como
uma forma de descrição gráfica onde se procura identificar quais os itens que são
responsáveis pela maior parcela dos problemas. As categorias mostradas no eixo
horizontal são uma distribuição de probabilidade válida que representa 100% das
observações possíveis. Tipicamente, o diagrama de Pareto será organizado em
categorias para medir as frequências ou consequências (PMBOK 2013). A Figura 15
apresenta um modelo do Gráfico de Pareto e as descrições de cada dado.

Figura 15: Exemplo de gráfico de Pareto.

Fonte: Peinado e Graeml (2007).
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O princípio de Pareto permite selecionar prioridades quando se enfrenta grande
número de problemas ou quando é preciso localizar as mais importantes de um grande
número de causas. O princípio de Pareto indica que 20% dos problemas geram 80% das
causas mais significativas que afetam o processo.
Matriz de preferência GUT
São parâmetros tomados para se estabelecer prioridades na eliminação de
problemas, especialmente se forem vários e relacionados entre si. A técnica de GUT foi
desenvolvida com o objetivo de orientar decisões mais complexas, isto é, decisões que
envolvem muitas questões. Para Kepner e Tregoe (1991) é uma metodologia que
contribui para a tomada de decisão; permite a alocação de recursos nos tópicos
considerados mais importantes; contribui para a elaboração de um planejamento
estratégico; é de simples implementação; serve para análise de qualquer matéria; pode
ser utilizada para classificação de assuntos diversos.
A Matriz GUT — Gravidade, Urgência e Tendência, proposta por Kepner e
Tregoe (1991) como uma das ferramentas utilizadas na solução de problemas, analisa os
seguintes aspectos:


G — Gravidade: Possível dano ou prejuízo que pode decorrer de uma situação;



U — Urgência: Pressão do tempo que existe para resolver uma dada situação;



T — Tendência: Padrão ou tendência da evolução da situação, por exemplo, se a
demanda de treinamento ou curso não for atendida, o desempenho do trabalho
tenderá a ficar estável ao longo do tempo? Poderá ficar comprometido? Existe
tendência de melhoria?
Portanto, o cálculo de GUT (= G + U + T) pode indicar a maior ou a menor

prioridade de uma determinada demanda, em relação a todas as solicitações
encaminhadas. Os dados são processados da seguinte forma:
a) Listar os problemas ou os pontos de análise;
b) Pontuar cada tópico;
c) Classificar os problemas;
d) Tomar decisões estratégicas
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A classificação segundo Kepner e Tregoe (1991) ocorre conforme descrição do
Quadro 7, sendo que após pontuar os problemas, os saldos são somados e é definida a
prioridade de solução desses problemas.
Quadro 7: Critério de pontuação da matriz GUT.

GRAVIDADE
1 = Sem gravidade
2 = Pouco grave
3 = Grave
4 = Muito grave
5 = Extremamente grave

URGÊNCIA
1 = Não tem pressa
2 = Pode esperar um pouco
3 = O mais rápido possível
4 = Com alguma urgência
5 = Ação imediata

TENDÊNCIA
1 = Não vai piorar
2 = Vai piorar em longo prazo
3 = Vai piorar em médio prazo
4 = Vai piorar em pouco tempo
5 = Vai piorar rapidamente

Fonte: Adaptado de Kepner e Tregoe (1991)

Para definição das ações prioritárias a serem executadas pela empresa,
recomenda-se a aplicação da Matriz GUT, que conforme Petrocchi (1998) é um
instrumento complementar a outras ferramentas de Gestão da Qualidade que deve ser
usado por um grupo de pessoas para tratar a ponderação de alternativas para tomada de
decisão. Tal matriz é utilizada para atribuir valores aos itens (ou problemas) que estão
sendo estudados, segundo sua gravidade, urgência e tendência; seguindo os padrões
indicados na matriz da Tabela 2.
Tabela 2: Matriz GUT conforme Petrocchi.

Fonte: Adaptado de Petrocchi (1998)
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Matriz SWOT
A Análise SWOT é um sistema simples para posicionar ou verificar a posição
estratégica da empresa no ambiente em questão. A sigla SWOT, vem das iniciais das
palavras

inglesas

Strenghts

(forças),

Weaknesses

(fraquezas),

Opportunities

(oportunidades) e Threats (ameaças), pois esses são justamente os pontos a serem
analisados. Segundo Rodrigues et al. (2005), a técnica foi criada por Kenneth Andrews
e Roland Cristensen, professores da Harvard Business School, e posteriormente
aplicada por inúmeros acadêmicos.
Segundo Chiavenato e Sapiro (2003), sua função é cruzar as oportunidades e as
ameaças externas à organização com seus pontos fortes e fracos. Trata-se de relacionar
as oportunidades e ameaças presentes no ambiente externo, com as forças e fraquezas
mapeadas no ambiente interno da organização.

Para a constatação de forças e

fraquezas, oportunidades e ameaças advêm sempre dos resultados de uma análise
combinada, na qual as condições internas devem ser sobrepostas e confrontadas com as
situações do ambiente de negócios da empresa (YANAZE, 2007). A Figura 16 ilustra
como os pontos SWOT são analisados.

Figura 16: Matriz SWOT.

Fonte: Chiavenato e Sapiro (2003).
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Diagrama de Causa e Efeito
O Diagrama de Causa e Efeito (ou Espinha de peixe) é uma técnica largamente
utilizada, que mostra a relação entre um efeito e as possíveis causas que podem estar
contribuindo para que ele ocorra. Construído com a aparência de uma espinha de peixe,
essa ferramenta foi aplicada, pela primeira vez, em 1953, no Japão, pelo professor da
Universidade de Tóquio, Kaoru Ishikawa, para sintetizar as opiniões de engenheiros de
uma fábrica quando estes discutem problemas de qualidade (SEBRAE, 2005). O
Diagrama de Causa e Efeito permite visualizar, em conjunto, as causas principais e
secundárias de um problema, e ampliar a visão das possíveis causas de um problema,
enriquecendo a sua análise e a identificação de soluções.
Na Figura 17 pode-se visualizar a estrutura do Diagrama de Causa e Efeito, uma
técnica simples e eficaz na enumeração das possíveis causas de um determinado
problema. As causas são agrupadas em famílias para facilitar sua análise, sendo
relacionadas com o efeito causado de forma visual e clara.

Figura 17: Esquema do Diagrama de causa e efeito.

Fonte: Pessoa (2007)

Gráficos de controle
Segundo Montgomery (1997), o gráfico de controle é uma ferramenta de
detecção das causas assinaláveis, ou seja, causas incomuns que, agindo no processo,
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provocam alta variabilidade na saída (resultado do processo). Por meio do gráfico de
controle é possível a avaliação de tendências, padrões de não aleatoriedade e
instabilidades do processo, permitindo a sua interrupção e a ação corretiva antes que se
produzam itens fora dos limites de especificação.
Os gráficos de controle são usados para determinar se existe ou não um processo
que é estável ou tem um desempenho previsível. Os limites superior e inferior de
especificação são baseados nas exigências da variável analisada, eles refletem os valores
máximos e mínimos permitidos. Pode haver penalidades associadas a exceder os limites
de especificação. Limites de controle superior e inferior são diferentes dos limites de
especificação, os limites de controle são determinados utilizando cálculos estatísticos
padrões e princípios para estabelecer, finalmente, a capacidade natural para um processo
estável (PMBOK, 2013).
A Figura 18 ilustra como um gráfico de controle é construído. Quanto à sua
interpretação Werkema (1995) afirma que se os pontos traçados no gráfico estiverem
dentro dos limites de controle e dispostos de forma aleatória, pode-se dizer que o
processo está sob controle estatístico. Caso contrário, se um ou mais pontos estiverem
fora dos limites de controle ou estiverem dispostos de forma não aleatória, pode-se dizer
que o processo está fora de controle estatístico; isto indica a existência de uma ou mais
causas determináveis (assinaláveis) de variação, sendo necessária a identificação e a
correção desses fatores que causam tais variações para que a variabilidade do processo
seja reduzida.
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Figura 18: Exemplo ilustrativo de gráfico de controle.

Fonte: Costa et al. (2004).

Os gráficos de controle são as ferramentas gráficas mais recomendadas para o
controle da qualidade na fabricação de materiais, itens e montagens, pois permitem
avaliar se uma produção está sob controle ao longo do tempo. Eles também podem ter
um papel importante na aceitação do produto, pois o controle estatístico verifica a
estabilidade do processo e a homogeneidade do produto.
Segundo Werkema (1995) existem dois tipos básicos de gráficos de controle:
Gráficos por atributos que são gráficos para controle de números e proporções, como
número de defeitos ou números de defeituosos; e os gráficos por variáveis que são
gráficos para controle de características como peso, comprimento, densidade e
concentração.
De acordo com Juran (1991), os gráficos de controle devem ser utilizados para:
a) Alcançar um estado de controle estatístico no processo;
b) Monitorar um processo;
c) Determinar a aptidão do processo;
d) Diminuir custos de teste dos produtos, no caso de teste destrutivo.
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Brainstorming
De acordo com Sebrae (2005), o Brainstorming é a mais conhecida das técnicas
de geração de ideias. Foi originalmente desenvolvida por Osborn, em 1938. Em Inglês,
quer dizer “tempestade cerebral”. O Brainstorming é uma técnica de geração de ideias
em grupo que envolve a contribuição espontânea de todos os participantes. Soluções
criativas e inovadoras para os problemas são alcançadas com a utilização de
Brainstorming. O clima de envolvimento e motivação gerado por essa técnica assegura
melhor qualidade nas decisões tomadas pelo grupo, maior comprometimento com a
ação e um sentimento de responsabilidade compartilhado por todos.
O Brainstorming é usado para gerar um grande número de ideias em curto
período de tempo. Pode ser aplicado em qualquer etapa do processo de solução de
problemas, sendo fundamental na identificação e na seleção das questões a serem
tratadas e na geração de possíveis soluções. Mostra-se muito útil quando se deseja a
participação de todo grupo. O Brainstorming pode ser do tipo estruturado, onde todas as
pessoas do grupo devem dar uma ideia a cada rodada ou “passar” até que chegue sua
próxima vez. Isso geralmente obriga até mesmo o tímido a participar, mas pode também
criar certa pressão sobre a pessoa; e pode ser do tipo não estruturado onde, os membros
do grupo simplesmente dão as ideias conforme elas surgem em suas mentes. Isso tende
a criar uma atmosfera mais relaxada, mas também há o risco de dominação pelos
participantes mais extrovertidos. As etapas básicas de uma sessão de Brainstorming são
descritas no Quadro 8.
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Quadro 8: Etapas básicas de uma sessão de Brainstorming.

ETAPA
1) Introdução

2) Geração de
ideias

3) Revisão da
lista

4) Análise e
seleção

5) Ordenação
das ideias

MÉTODO
- Inicie a sessão esclarecendo os seus
objetivos, a questão ou problema a ser
discutido.
- Dê um tempo para que pensem no
problema.
- Solicite, em sequência, uma ideia a
cada participante, registrando-a no flip
chart.
- Caso um participante não tenha nada a
contribuir, deverá dizer “passo”. São
feitas rodadas consecutivas até que
ninguém tenha mais nada a acrescentar.
- Pergunte se alguém tem alguma dúvida
e, se for o caso, peça a pessoa que a
gerou para esclarecê-la.
-Leve o grupo a discutiras ideias e a
escolher aquelas que valem a pena
considerar.
-

DICAS PARA A CONDUÇÃO
- Crie um clima descontraído e agradável.
- Esteja certo de que todos entenderam a
questão a ser tratada.
- Redefina o problema se necessário.
- Não se esqueça de que todas as ideias são
importantes, evite avaliações.
- Incentive o grupo a dar o maior número
de ideias.
- mantenha um ritmo rápido na coleta e no
registro de ideias.
- Registre as ideias da forma como forem
ditas.
- O objetivo dessa etapa é esclarecer e não
julgar.
- Ideias semelhantes devem ser agrupadas;
ideias sem importância ou impossíveis
devem ser descartadas.

- Solicite que sejam analisadas as ideias
-A votação deve ser usada somente quando
que permanecem na lista.
o consenso não for possível.
- Promova uma priorização de ideias
(pode-se utilizar a matriz GUT).
Fonte: Adaptado de SEBRAE (2005)

Mapeamento de processo
O mapeamento de processos é uma ferramenta gerencial analítica e de
comunicação que tem a intenção de ajudar a melhorar os processos existentes ou de
implantar uma nova estrutura voltada para processos. Segundo Cheung e Bal (1998), o
principal subsídio para a gestão por processos é o mapeamento de processo, que
consiste em uma técnica para se colocar o processo de um setor em um diagrama com a
finalidade de visualizá-lo e representar as tarefas necessárias para a entrega de um
produto ou serviço na sequência em que elas ocorrem. O mapeamento deve ser
apresentado em uma linguagem gráfica que permita expor os detalhes do processo de
forma gradual e controlada, com precisão e focar as interfaces do processo numa
linguagem condizente com o vocabulário do projeto. Assim, gerir processos é útil para
qualquer tipo de organização, já que a necessidade de coordenar deriva exatamente da
própria ação de dividir e organizar o trabalho em si.
Leal, Pinho e Corrêa (2005), ressaltam que, mapear processos significa
identificar, documentar, analisar e desenvolver um processo de melhoria. É a
representação visual dos processos de trabalho mostrando como inputs, outputs e tarefas
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estão ligados entre si, proporcionando um novo pensamento de como o trabalho é
realizado, destacando os pontos cruciais das áreas onde uma mudança terá um impacto
bastante significativo para a melhoria do processo atual. O mapeamento é essencial
para: entender não somente o processo isoladamente, mas o fluxo; identificar mais do
que as perdas, as fontes de perda; fornecer uma linguagem comum para tratar os
processos; tomar decisões do fluxo visível de forma que possam ser discutidos por
todos; unificar conceitos e técnicas enxutas; formar a base de um plano de
implementação; descrever como a cadeia produtiva deve operar.
Mapear ajuda a identificar as fontes do desperdício, fornecendo uma linguagem
comum para tratar dos processos de manufatura e serviços, tornando as decisões sobre
os fluxos visíveis, de modo em que se possa discuti-las, agregando conceitos e técnicas
enxutas, que ajudam a evitar a implementação e mostrando a relação entre o fluxo de
informação e o fluxo de material.

2.6.4 Sensos da Qualidade (Programa 5S)
O programa 5S, conforme relata Falconi (2004), é um sistema de organização do
ambiente de trabalho, que envolve todos os colaboradores da organização e pode ser
definido como uma nova maneira de conduzir a empresa com ganhos efetivos de
produtividade. É um estilo participativo de gerenciamento. Seguindo esse contexto,
Gavioli et al. (2009), acrescenta ainda que este programa tem como objetivo a
administração adequada com o objetivo de melhorar o ambiente de trabalho,
proporcionando qualidade de vida e de serviço, além da facilidade na implementação de
outros programas de melhoria. Para isso, é necessária a modificação no comportamento
dos colaboradores envolvidos, ou a aplicação do método não será concluída.
Sobre a origem do programa 5S, Ribeiro (2006) descreve que há uma
convergência de informações sobre sua real origem. Alguns autores citam que foi criado
por Kaoru Ishikawa, engenheiro químico japonês e principal pregador dos conceitos de
qualidade total naquele país. Ribeiro (2006) salienta ainda que o fato da referência de
autores sobre a criação do 5S por Ishikawa deve-se ao fato de o mesmo ter criado o
Círculo de Controle de Qualidade (CCQ), o qual tinha como princípio tornar populares
os conceitos de estatística aplicada à qualidade, por meio de grupos de trabalho
compostos por operários. Entretanto não há qualquer citação em suas obras sobre essa
suposta referência. O que é certo é que o 5S surgiu em um momento que o Japão
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precisava se recuperar da derrota sofrida na Segunda Guerra Mundial, e a possibilidade
de criar um ambiente de trabalho adequado para melhorar a produtividade era essencial
para essa recuperação.
A linha de pensamento de Campos (1999) é de que o Programa 5S é importante
para uma mudança de comportamento para toda a vida e impacta positivamente nas
organizações. O Programa resulta ganhos significativos de produtividade, sendo um
programa que conta com a participação de todas as pessoas da companhia, porém,
liderado pela diretoria da empresa, e que possui como pilares principais a educação, a
prática em grupo e treinamento. Para alcançar um nível elevado de qualidade, as
organizações passam por treinamentos, avaliações, preparos e custos altos com
programas pouco eficientes. Nesse sentido, o Programa 5S leva vantagem em relação a
outros programas de qualidade total, por ser eficiente e possuir um baixo custo de
implantação.
Paladini (2004) destaca a importância que as pessoas têm dentro de uma
organização, oferecendo contribuições fundamentais às organizações, neste contexto, a
simplicidade do 5S e a facilidade em se obter resultados práticos, visíveis e valiosos
tornam o programa uma importante estratégia da Gestão da Qualidade, e sugere um
processo prático útil para começar um programa de qualidade de grande porte nas
organizações.
Os conceitos do Programa devem ser estendidos para todos os níveis
hierárquicos dentro da empresa, com o objetivo de garantir um ambiente de trabalho
saudável e eliminar desperdícios. É de extrema importância que haja um
comprometimento muito grande por parte da alta direção com a melhoria da qualidade,
antes mesmo de solicitar algum tipo de colaboração, sendo que a decisão de implantar
um Programa, como o 5S, por toda a organização cabe somente à Alta Direção.
Segundo Osada (1992), uma maneira da direção da empresa demonstrar tal
comprometimento com a implantação do programa se dá por meio de um evento oficial
de lançamento do mesmo, contando com a presença de todos os diretores, para dar
credibilidade ao programa, exaltando a importância do tema para a melhoria da
qualidade na empresa.
De acordo com uma pesquisa realizada pelo SEBRAE, em 2000, sobre Gestão
da Qualidade Total, em pequenas e médias empresas do setor terciário, cerca de 70%
dos Programas 5S fracassaram. “O programa 5S caracteriza-se por ser de fácil
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entendimento. Porém, o mesmo não se pode dizer da sua implantação, pois promove
mudanças comportamentais, nos hábitos e atitudes pessoais” (SANTOS et al., 2006).
Os 5S dos sensos da qualidade são as iniciais das palavras japonesas “Seiri,
Seiton, Seiso,Seiketsu e Shitsuke” , cada uma delas é descrita conforme segue:
Seiri- Senso de Utilização: na visão de Ribeiro (2006) Seiri significa
basicamente “saber usar sem desperdiçar”. Trata-se da prática de classificação dos
recursos existentes no ambiente, separando o que fica e o que sai, na qual desperta as
pessoas para uma análise crítica do seu ambiente, resultando na quebra de paradigmas
sobre posse de objetos obsoletos. A cultura de “um dia eu vou precisar” causa
acomodação nas pessoas e não estimula a capacidade de planejamento, gerando um alto
custo tanto para as pessoas, quanto para a organização.
Para Ribeiro (2006) o Seiri contempla as atividades de adequação dos recursos
às necessidades da área, a otimização de recursos e a conservação de instalações e
recursos utilizados no ambiente de trabalho. Logo, o Seiri tem que ser visto como uma
atividade que combate as perdas e elimina desperdícios. Quando é solicitado para as
pessoas descartarem aquilo que não é necessário àquele ambiente, o Seiri não é eficaz,
pois há uma tendência natural das pessoas se apegarem aos objetos, imaginando que um
dia ainda precisarão deles.
Ao praticar o método de retirar de um ambiente de trabalho todos os objetos,
com exceção de instalações físicas, selecionando-os e depois repondo os que realmente
forem necessários, o procedimento tende a ser mais criterioso, resultando em um
número de itens maior e em uma maior quantidade de materiais descartados. Para que
este Senso dê resultados significativos é muito importante que haja participação dos
líderes imediatos de cada área (RIBEIRO, 2006).
Algumas atitudes resultantes da aplicação do Seiri podem ser:
a) Redução do consumo (aquisição e uso somente do necessário).
b) Manutenção dos recursos úteis em condições adequadas de uso
c) Reutilização dos recursos
d) Disponibilização dos recursos desnecessários
e) Compartilhamento dos recursos
f) Descarte adequado dos recursos inúteis.
Seiton- Senso de Ordenação: Paladini (2004) define o Seiton como sendo uma
prática que se compromete com a organização física da empresa, com a definição de
processos que abrangem a alocação tanto de bens tangíveis (layouts), como de bens
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intangíveis (informações). Envolve processos como transporte interno, melhoria do
fluxo de pessoas, bens ou dados e ordens, disposição de equipamentos, postos de
trabalho e comunicação rápida e fácil. Este senso, por extensão, reduz o cansaço das
pessoas, produz economia de tempo e agiliza os processos.
Um procedimento a ser seguido no Senso de Ordenação é uma análise de quais
itens são mais frequentemente solicitados, os quais devem ser colocados, em quantidade
adequada, o mais próximo possível do usuário, mesmo que sejam guardados lado a
lado, tipos diferentes de materiais. Logo, para Ribeiro (2006) uma maneira de manter a
ordem é definir para cada item onde guardá-lo e quais as quantidades máximas e
mínimas permitidas. É importante também que um estudo ergonômico seja feito, em
que os materiais mais pesados devem ficar posicionados em uma altura que permita o
seu acesso, sem maiores esforços físicos.
A fim de expor essas sistemáticas, Ribeiro (2006) listou algumas que são
adotadas por algumas organizações:
a) Definição do local de guarda de cada recurso;
b) Instalação de locais de guarda adequados a cada recurso, de modo a facilitar o
acesso e não comprometer sua preservação;
c) Identificação dos objetos e locais de guarda dos mesmos, utilizando cores;
d) Confecção de gabaritos (formas ou silhuetas) no local de guarda, coincidindo
com o perfil do recurso;
e) Retirada de tampas e portas de armários, quando possível, a fim de facilitar a
visualização imediata de um recurso;
f) Empilhamento lateral ao invés de empilhamento horizontal, pois o primeiro
impede a desorganização dos recursos, e ao serem retirados, facilita sua reposição.
Seiso – Senso de Limpeza: de acordo com Ribeiro (2006) o Seiso consiste
basicamente em “saber zelar pelos recursos e pelas instalações”. O zelo é conseguido
por meio de atividades de limpeza, pois é a partir das mesmas que as pessoas passam a
reconhecer seus ambientes. A manutenção da limpeza feita pelos próprios usuários
quebra o paradigma de que a limpeza é uma atividade puramente mecânica, que
somente deve ser desenvolvida por pessoas de menor valor.
Ribeiro (2006) enfatiza que no início da prática do Senso de limpeza, as pessoas
costumam apontar que a limpeza do ambiente feita pelo próprio usuário ocasionará uma
perda de produtividade, além de considerarem que atividades de varrer e limpar são uma
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humilhação. Para superar essas resistências, alguns argumentos podem ser utilizados,
como: citar que a tarefa só será finalizada quando a sujeira gerada for removida do
posto de trabalho; mostrar que a limpeza feita com a postura de inspeção tende a
melhorar o processo e lembrar que com o decorrer do tempo, as tarefas serão feitas
gerando pouca ou até nenhuma sujeira. O autor sugere que a limpeza deve ser executada
com base em três etapas, que são:
a) Limpeza dos ambientes, que deve ser realizada em todos os ambientes de
trabalho. Normalmente é realizada no dia do Lançamento do 5S ou periodicamente, em
instalações que tendem a acumular sujeira com o decorrer do tempo;
b) Limpeza do ambiente, que deve ser realizada em cada compartimento. Pode
ser realizada pelo responsável ou por uma equipe;
c) Limpeza micro, que deve ser realizada em cada item pelo seu usuário.
Seiketsu – Senso de Saúde: na linha de pensamento de Paladini (2004), o
Seiketsu refere-se à conservação da saúde dos recursos humanos em uma organização.
De alguma maneira, este senso integra os sensos anteriores e envolve a melhoria
constante das condições ideais de trabalho, visando gerar maiores níveis de conforto,
segurança e proteção aos trabalhadores. É de responsabilidade da prática do Seiketsu dar
uma ênfase maior para as condições físicas, mentais e emocionais das pessoas, zelando
por toda sua integridade. A preocupação com a saúde aumenta a autoestima,
aumentando, deste modo, o amor próprio.
Shitsuke – Senso de Autodisciplina: para Ribeiro (2006) o Shitsuke consiste
basicamente em “cumprir rigorosamente as normas, regras e os procedimentos”, assim
como das normas e dos procedimentos vigentes, sem a necessidade de monitoramento.
Trata-se, portanto, de uma atitude de respeito ao próximo. O autor ainda constata que as
organizações costumam ter dois principais desperdícios. O maior deles é o desperdício
de talentos, e o outro o desperdício de tempo. Um dos desperdiçadores de tempo é a
falta de disciplina. Sendo a disciplina um sinal de respeito ao próximo, a
impontualidade, por sua vez, é um sinal de indisciplina.
O senso de Autodisciplina refere-se à definição e manutenção de valores, sejam
eles éticos, morais, individuais ou coletivos, e à atenção permanente a esses valores.
Este senso sugere a ausência de controles e fiscalizações externas às pessoas, pelo fato
do comportamento ser definido por valores individuais. A prática do Shitsuke faz com
que as pessoas criem um autodesenvolvimento contínuo, de delegação de decisões, e
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acima de tudo, invoca a disciplina global na empresa (PALADINI, 2004). As atitudes
resultantes da prática do Shitsuke são: aprender a conviver; respeitar as regras, normas e
leis; respeitar individualidades e desenvolver espírito de equipe. Alguns valores podem
ser resgatados por meio da aplicação deste senso, tais como: cooperação; respeito;
responsabilidade; tolerância e unidade.
Para que a implantação do programa 5S seja mais eficaz pode ser realizada em
duas grandes etapas. Ribeiro (2006) descreve que a primeira etapa trata-se da
implantação dos três primeiros “Ss”, e a segunda, da implantação dos dois “Ss”
restantes.
Na primeira etapa de implantação, anterior ao desenvolvimento das atividades
fundamentadas e objetivadas por cada “S” no “chão de fábrica”, existe uma série de
outras atividades preparatórias quem devem ser realizadas. A primeira delas trata da
sensibilização dos colaboradores quanto à implantação do programa, que é realizada
pelo gestor de implantação do programa na empresa, seguido da preparação do plano de
implantação do 5S na empresa, nesse momento, com ênfase ao três primeiros “Ss”. A
terceira atividade consiste em realizar o treinamento dos colaboradores para o
desenvolvimento das atividades objetivadas pelos três primeiros “Ss”. Por fim, a quarta
e última atividade dessa etapa refere-se ao desenvolvimento das atividades previstas
pelos três primeiros “Ss”.
A segunda etapa da implantação acontece depois de realizadas as atividades
objetivadas pelos três primeiros Sensos (Ss), onde é planejada a implantação para os
dois últimos na mesma sistemática que para os três primeiros. A implantação é realizada
com separação dos “Ss” em função de seus objetivos básicos, onde, as atividades dos
três primeiros estão fundamentadas a deixar a empresa em condições capazes de serem
consideradas perfeitas para o ambiente de cada departamento. A partir de então, é que
somente consegue-se implantar os dois últimos “Ss”. Para que o Programa 5S seja
adaptável e tenha continuidade é indispensável o prévio estudo com a complementação
da Manutenção Autônoma.

2.6.5 Manutenção Autônoma – MA
A Manutenção Autônoma segundo Tavares (1999) é considerada uma estratégia
simples e prática que envolve os operadores nas atividades de manutenção,
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principalmente na limpeza, lubrificação e inspeções visuais, tendo como base à prática
do Programa 5S. Venkatesh (2003) descreve que a implantação da manutenção
autônoma é realizada em sete etapas, ordenadas da forma cronológica em que devem ser
implantadas. Estas são as etapas:


Etapa 1 – limpeza inicial, ou seja, medidas de combate à sujeira;



Etapa 2 - combate às causas dos problemas e tratamento diferenciado aos locais
de difícil acesso, onde se realiza o ataque das fontes dos geradores de problemas
mais frequentes e crônicos;



Etapa 3 – elaboração dos padrões de limpeza e de lubrificação;



Etapa 4 – inspeção geral, bloqueando os desgastes, recuperando as partes
afetadas e formando operadores polivalentes com pleno conhecimento de sua
função;



Etapa 5 – inspeção autônoma, ou seja, monitoramento autônomo do
equipamento;



Etapa 6 – organização e ordem, zelo pelo ambiente onde o equipamento está
alocado;



Etapa 7 – consolidação da manutenção autônoma, ou seja, revisão das ações até
então tomadas e promoção de melhoria contínua dos métodos.
De acordo com Yamaguchi (2005), a autonomia relacionada ao modelo de

Manutenção Autônoma é baseada na ideia de que “cada um executa e controla o seu
trabalho”. Na expansão dessa mentalidade, a autonomia na manutenção significa que
cada operador é responsável pelo seu próprio equipamento. No 5S, o conceito aparece
da mesma maneira, mas direcionado ao cuidado do ambiente de cada departamento da
empresa, sendo realizada pelos líderes e seus subordinados.
Yamaguchi (2005) complementa que a manutenção autônoma é um processo de
capacitação de operadores, que tem como objetivo torná-los aptos a desenvolver, em seu
ambiente de trabalho, mudanças que possam garantir altos níveis de produtividade.
Sendo assim, interpreta-se a manutenção autônoma como uma mudança de conceito, de
“eu fabrico, você conserta” para “do meu equipamento cuido eu”. Essa é uma das
principais relações em torno do conceito de autonomia tanto para o programa 5S quanto
para a manutenção autônoma.
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3. MODELO PROPOSTO- MÉTODO PML INTEGRADO
A Produção Mais Limpa (PML) objetiva minimizar a geração de resíduos,
tornando o processo produtivo mais eficiente. No entanto, Silva et al. (2013) afirma que
apesar da metodologia de implantação da PML ser difundida na literatura, ela não
aborda profundamente questões como quais ferramentas utilizar na coleta e análise de
dados provenientes do processo produtivo, ou como priorizar as ações de melhoria mais
importantes. Desta forma, percebe-se uma deficiência nas metodologias de PML
difundidas em se tratando de como implantar o programa nas empresas. Essa deficiência
provoca atrasos na implantação da PML, e obtenção de informações equivocadas e/ou
incompletas, que podem atrapalhar a tomada de decisões. O modelo proposto no
presente trabalho, o Método PML Integrado, sugere modificações na metodologia de
implantação, integrando a PML e as Ferramentas da Qualidade. Essas sugestões foram
feitas para cada fase da metodologia, baseando-se em revisão bibliográfica e análise
crítica. O Método PML Integrado envolve os estudos desenvolvidos por Silva, Barra e
Ometto (2011) e Silva et al.(2013), que apresentam propostas de metodologia de
Produção Mais Limpa e Ferramentas da Qualidade baseada em modelos de PML e P2 já
consolidados .
Para o desenvolvimento do trabalho foi realizada primeiramente uma revisão
sistemática com o objetivo principal de pesquisar a utilização de técnicas e ferramentas
da qualidade como auxílio à implantação e gerenciamento de procedimentos de PML
nas empresas, e os benefícios encontrados nessa integração. Utilizou-se como critério de
busca, a pesquisa por trabalhos realizados entre os anos de 2000 a 2013.
Petter et al. (2011) apresentou a proposta de um modelo metodológico para a
implantação conjunta das metodologias da Produção Limpa (PL) e Mais Limpa (PML),
5S, Manutenção Autônoma e Produção Enxuta, através de seus objetivos e das suas
etapas de implantação com o objetivo de contribuir, efetivamente, para a melhoria da
competitividade e da sustentabilidade ambiental nas empresas. Hasanbeigi et al. (2012)
desenvolveu um trabalho no Irã utilizando as ferramentas benchmarking, gráfico linear
e estratificação, na fase de avaliação da PML, que ajudou a analisar de forma mais
profunda qual setor da empresa utiliza de forma mais eficiente seu recurso energético
com o objetivo de utilizá-lo como referência para os demais setores. O trabalho
desenvolvido na China por Lin et al. (2010) utilizou o método QFD juntamente com o
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Fuzzy e ANP para avaliar quais os requisitos e indicadores deveriam ser priorizados.
Também na China, Tseng et al. (2008) utilizou o brainstorming na etapa de
planejamento e organização para melhor compreensão dos problemas de PML. Outro
projeto desenvolvido na China, por Hu e Wang (2011), utilizou a ferramenta PDCA na
fase de implementação e monitoramento da PML para realizar um estudo empírico no
controle e sinterização metalúrgica.
Kist et al. (2009), em um trabalho desenvolvido no Brasil, utilizou a ferramenta
estratificação na etapa de pré-avaliação para analisar problemas de águas residuais.
Igualmente desenvolvido no Brasil, Medeiros et al. (2007) utilizou brainstorming,
estratificação e fluxograma na etapa de pré-avaliação e avaliação para identificar os
processos com possibilidade de redução de resíduos. Altham (2007) escreveu um artigo,
sobre um estudo desenvolvido no setor de limpeza a seco na Austrália, integrando as
ferramentas benchmarking, gráfico linear, folha de verificação e análise de causa raiz ao
programa PML. Em um trabalho desenvolvido na África do Sul, Telukdarie et al.(2006)
apresentou um modelo de benchmarking exclusivo para PML, e utilizou uma
ferramenta similar ao Gráfico de Pareto e folha de verificação na fase de pré-avaliação e
housekeeping (semelhante ao programa 5S) para a redução de desperdícios na fase de
implantação da PML. Novamente o benchmarking e diagrama de dispersão apareceram
como ferramentas de apoio a PML em um trabalho desenvolvido na Áustria por Sage
(2000).
O Método PML Integrado assim como a maioria das metodologias da PML
segue o chamado ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act). Embora existam variações
dependendo da fonte consultada, basicamente, a metodologia passa por fases como o
comprometimento da direção da empresa, coleta e avaliação de dados, montagem e
execução de um plano de ação, análise de eficácia, e estabelecimento de um plano de
continuidade.
Para a formação do Método PML Integrado uma segunda revisão sistemática foi
realizada em livros, manuais, bancos de dados como Web of Knowledge e Science
Direct. A partir dessa revisão, cinco metodologias foram escolhidas como sendo de
relevância para o contexto do trabalho: UNEP DTIE (1996), CEBDS (2003), CNTL
(2003), Medeiros et al. (2007), Silva et al. (2013). As palavras-chave utilizadas durante
a revisão Sistemática foram: Cleaner Production, Pollution Prevention, Cleaner
Production Methodology e Cleaner Production and Quality Tools, Produção Mais
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Limpa, Produção Mais Limpa e Ferramentas da Qualidade, e Metodologias. As
metodologias utilizadas como base para o desenvolvimento deste trabalho estão
brevemente descritas na Tabela 3.

Tabela 3: Metodologias de Produção Mais Limpa analisadas.

METODOLOGIAS DE PRODUÇÃO MAIS LIMPA ANALISADAS
UNEP DTIE (1996)

Diretrizes do Programa de Produção Mais Limpa da Organização das
Nações Unidas para o Meio Ambiente.

CNTL (2003)

Centro Nacional de Tecnologias Limpas - RS- Manual para
implementação de Produção Mais Limpa. Escolhido pela
UNEP/UNIDO para ser no Brasil o 10º centro nacional de produção
mais limpas dentre os 23 espalhados pelo mundo.
Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável Guia para Produção Mais Limpa.
Aplicação da Produção Mais Limpa em uma empresa como ferramenta
de melhoria contínua.
Nova Metodologia, chamada Standard Methodology - Ferramentas da
Qualidade aplicadas nas fases da Produção Mais Limpa para facilitar
sua implementação.

CEBDS (2003)
MEDEIROS (2007)
SILVA (2013)

Antes de selecionar quais as Ferramentas de Qualidade melhor se aplicariam em
uma determinada etapa do Programa de PML, considerando os trabalhos analisados na
primeira revisão sistemática, as cinco metodologias foram analisadas e comparadas
umas com as outras com o objetivo de identificar as semelhanças e diferenças.
No entanto, essa análise também revelou algumas lacunas nessas metodologias
e, consequentemente, a falta de uma metodologia PML mais abrangente e aplicável ao
contexto das indústrias de Pequeno e Médio porte no Brasil. Desta forma, um modelo
foi desenvolvido e proposto, a partir da avaliação das cinco metodologias, que se
adaptasse melhor ao contexto atual das PMEs brasileiras. O modelo apresentado neste
trabalho (Método PML Integrado) tem o propósito de tornar a implantação de Sistemas
de Gestão mais acessíveis em todos os tipos de indústria, tanto de Manufatura quanto da
Construção Civil, com o foco nas Indústrias de Pequeno e Médio porte onde os
conceitos de melhoria e de Gestão Ambiental ainda não são muito difundidos.
Esta nova metodologia, Método PML Integrado, foi desenvolvida com base em
uma análise comparativa e complementar das metodologias apresentadas na Tabela 3,
aplicando os seguintes critérios:
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Frequência de aparecimento da fase de PML: as fases que apareceram mais
frequentemente nas metodologias foram incluídas;



Hierarquia das Etapas: os métodos que separavam as suas fases em Etapas foram
analisados para melhor compreensão do programa de PML;



Complementaridade: alguns passos que apareciam somente em uma ou outra
metodologia foram incluídos no modelo proposto, para que este pudesse ser
apresentado de forma mais completa;



Semelhança entre as etapas: as etapas que pareciam semelhantes de uma
metodologia para outra foram combinadas, para que o método parecesse mais
objetivo;



Sequência das etapas: A sequência de algumas etapas foi alterada para o modelo
proposto de forma a obter-se uma sequência mais lógica de aplicação e facilitar
a implementação;



Aplicabilidade: cada passo das metodologias avaliadas foi analisado no âmbito
da sua aplicação no contexto das PMEs no Brasil, considerando as avaliações
realizadas neste estudo com relação às barreiras e dificuldades encontradas na
implementação da PML.
Os critérios utilizados são pertinentes com os objetivos estabelecidos no

trabalho. O Quadro 7 apresenta a matriz da análise comparativa realizada entre as
metodologias selecionadas como base para o desenvolvimento deste trabalho. Após
essa análise comparativa, o conteúdo de cada fase das cinco metodologias foi
analisado a fim de selecionar os de melhor compreensão, os que melhor ilustravam o
desenvolvimento da fase, para facilitar a implementação do método.
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UNEP DTIE (1996)

CEBDS (2003)

MEDEIROS (2007)

SILVA (2013)

CNTL (2003)

ANÁLISE COMPARATIVA DAS METODOLOGIAS
DE PRODUÇÃO MAIS LIMPA

MODELO PROPOSTO

Quadro 1: Análise comparativa das metodologias de PML.

ETAPAS DA PRODUÇÃO MAIS LIMPA
Comprometimento da alta direção
Sensibilização dos funcionários
Formação do Ecotime
Apresentação da metodologia PML ao Ecotime
Pré- Avaliação da empresa
Identificação das barreiras
Formulação de objetivos e metas
Coleta de dados
Definição dos indicadores de desempenho
Elaboração do fluxograma do processo
Conhecimento do layout
Investigação de atendimento aos requisitos legais
Realização de diagnóstico ambiental e do processo
Avaliação dos dados coletados
Análise dos inputs e outputs
Elaboração e análise do balanço de massa
Seleção do foco de avaliação
Identificação das causas de geração de resíduos
Identificação das opções de PML
Organização das opções
Avaliação técnica ambiental e econômica
Seleção das oportunidades viáveis
Implementação das opções de PML
Análise e monitoramento da eficácia das ações de
melhoria
Plano de continuidade
Diferente do Modelo Padrão desenvolvido por Silva et al. (2013) o Método PML
Integrado aqui proposto não faz comparação com métodos de Prevenção da Poluição
(P2), ele apenas relaciona as metodologias do programa PML e sugere a integração das
ferramentas e técnicas da qualidade para facilitar a implantação de um programa de
PML. Para Silva et al. (2013) o conjunto de ferramentas da qualidade aplicadas à PML

83
vão desde ferramentas muito simples e de fácil aplicação, como programas baseados em
estatística, até as mais complexas como seis Sigmas. Nesta pesquisa, foram aplicadas as
ferramentas básicas da qualidade desenvolvidas pelo Engenheiro Kaoru Ishikawa e as
técnicas como o Ciclo de Deming e o Programa 5S’.
A partir da análise das cinco metodologias foi possível identificar etapas
semelhantes, e etapas que se complementavam, e algumas etapas que apareciam
somente em uma das metodologias, assim como etapas de difícil implantação no setor
da indústria para o qual o modelo é destinado, ou seja, PMEs sem Sistemas de Gestão.
O passo seguinte foi identificar as oportunidades para aplicar as ferramentas e técnicas
da qualidade. A partir dessas análises foi possível chegar ao Método PML Integrado
inicial conforme descrito no Quadro 8, em que o modelo é composto por 5 macro etapas
e 16 fases para a implantação do programa PML, e a cada uma das fases, foi atribuídas
Ferramentas da Qualidade que pudessem contribuir para facilitar a implementação.
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Quadro 2: Modelo proposto inicial (Método PML Integrado) para integração da PML e
Ferramentas da Qualidade.
ETAPAS DA P+L

FASES DA P+L

OBJETIVO

A obtenção de resultado
Obtenção do
consistentes depende do
comprometimento gerencial comprometimento da
empresa.

ETAPA 1:
PLANEJAMENTO E
ORGANIZAÇÃO

Sensibilização dos
funcionários

Formação do Ecotime
Apresentação da P+L ao
Ecotime

ETAPA 2: PRÉAVALIAÇÃO
(DIAGNÓSTICO)

Formação de um time que
conheça bem os problemas da
empresa e se comprometa com
a implantação da P+L.
Treinar o Ecotime sobre os
conceitos básicos da P+L e

Selecionar entre todas as
Seleção do foco de avaliação atividade e operações da
empresa , o foco do trabalho.

ETAPA 3: AVALIAÇÃO

.Gráfico Linear

Conscientização e treinamento
dos funcionários para garantir
o seu compromisso com o
programa.

Melhor conhecimento do
Elaboração do Fluxograma
processo e oportunidades de
do processo
melhoria pelo Ecotime.
Conhecer qual a real situação
Levantamento de dados da empresa em relação aos
impactos ambientais.
Identificar o parâmetro que
Definição dos indicadores de
será avaliado para facilitar o
desempenho
controle.

Elaboração e análise do
balanço de massa

FERRAMENTA DA QUALIDADE
APLICADA

.Matriz de responsabilidades
.Gráfico de Gantt
.5W1H
.Treinamento PDCA e
Ferramentas da Qualidade
. Mapeamento de processo
.Fluxograma
.Folha de Verificação
.Estratificação
.Benchmarking

.Histogramas
.Gráfico de Pareto
.Parâmetro GUT
.Matriz SWOT

Avaliar os resíduos gerados no
tempo determinado (6 a 12
.Fluxograma
meses) ,e matéria-prima e
recursos consumidos.

Organizar os questionamentos
.Brainstorming
Identificação das causas de para agir diretamente nas
.Diagrama de Causa e Efeito
geração de resíduos
causas da geração de resíduos
.5W1H
e desperdício de recursos.
Identificação e seleção das Identificar as opções de P+L
opções de P+L
para deixar de gerar resíduos.

.Brainstorming
.Matriz de Priorização

Avaliar as ações de melhoria e
Avaliação técnica , ambiental as que não forem
.Matriz de priorização
e econômica
viáveis,substituir por outras
.5W2H
ETAPA 4 : ESTUDO DA
ações da matriz de priorização.
VIABILIDADE
Possibilitar a seleção das
Seleção de oportunidades medidas viáveis de acordo com
. Brainstorming
viáveis
os critérios estabelecidos pelo
Ecotime.
Traçar uma estratégia para
implementar as opções de P+L,
Implementação das ações de
e planejar um sistema de
melhoria
monitoramento das medidas
implantadas.
Analisar se os resultados estão
ETAPA 5:
Análise da eficácia das ações
realmente aparecendo a
IMPLEMENTAÇÃO E
de melhoria e
organização com a
MONITORAMENTO
monitoramento
implementação da P+L.
Criar condições para que o
Programa tenha sua
Plano de continuidade
continuidade assegurada, com
um plano de melhoria
contínua.

. Programa 5S
.5W1H
.Gráficos de controle
.Folhas de verificação
.Gráfico de Pareto
.Gráfico linear

.5W2H
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A Figura 19 ilustra a relação entre a PML, as Ferramentas da Qualidade e o ciclo
PDCA no modelo inicial proposto. O Ciclo PDCA enfatiza o conceito de que o trabalho
com a implantação dessa metodologia deve ser contínuo dentro da organização,
contextualizando com os princípios de melhoria contínua da qualidade.

Figura 19: Relação entre a PML, Ferramentas da Qualidade e o ciclo PDCA no modelo
proposto.
ETAPA 1 DA P+L - PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO
ETAPA 3 DA P+L - AVALIAÇÃO
OBTENÇÃO DO COMPROMETIMENTO GERENCIAL

-Fluxograma

-Brainstorming
- 5W1H
-Diagrama de
Ishikawa

-Brainstorming
- Matriz de

- Gráfico Linear

ELABORAÇÃO E ANÁLISE DO BALAÇO DE
MASSA
SENSIBILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS

- Matriz de responsabilidades
- Gráfico de Gantt
- 5W1H

FORMAÇÃO DO ECOTIME

IDENTIFICAÇÃO E SELEÇÃO DAS OPÇÕES DE P+L

PLAN

APRESENTAÇÃO DA P+L AO ECOTIME

- Treinamento PDCA e ferramentas
da qualidade

ETAPA 2 DA P+L - PRÉ-AVALIAÇÃO

- Mapeamento de
processo e Fluxograma

ELABORAÇÃO DO FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ETAPA 4 DA P+L - ESTUDO DA VIABILIDADE
- 5W2H

LEVANTAMENTO DE DADOS

- Folha de verificação
- Estratfiicação

AVALIAÇÃO TÉCNICA , AMBIENTAL E ECONÔMICA

DEFINIÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO
-Brainstorming
- Matriz SWOT

SELEÇÃO DE OPORTUNIDADES VIÁVEIS

SELEÇÃO DO FOCO DE AVALIAÇÃO

DO
CHECK
ACT

-Histogramas
- Gráfico de Pareto
-Parâmetros GUT

ETAPA 5 DA P+L - IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO
IMPLMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE MELHORIA

ANÁLISE A EFICÁCIA DAS AÇÕES DE MELHORIA

PLANO DE CONTINUIDADE

- 5W1H
- Programa 5S

- Folha de verificação
- Gráficos de Controle

- 5W1H

Para validação do modelo inicial, sugeriu-se a sua aplicação em um estudo de
caso, para averiguar possíveis alterações necessárias no modelo visando sua adequação
ao conceito de empresas ao qual ele foi desenvolvido para atender, ou seja, Pequenas e
Médias Empresas sem Sistema de Gestão consolidado com o objetivo de redução na
geração de resíduos.
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4. ESTUDO DE CASO
Este capítulo descreve o estudo de caso realizado. Para validação do método,
este será aplicado em uma empresa de médio porte localizada na Região conurbada de
Maringá. A empresa escolhida atua no ramo alimentício, e encontra-se instalada na
região noroeste do estado do Paraná, localizada próxima a área Urbana da cidade de
Mandaguaçu. Apesar de ser de médio porte (empresa com número de funcionários entre
100 e 120), é considerada grande geradora de empregos na Região, muitos dos
colaboradores da empresa vivem em bairros localizados ao redor da Indústria.

4.1 Caracterização da Empresa
A Empresa começa sua história em 2003, quando iniciou a produção ainda de
forma semi-industrial e em baixa escala, visando atender uma demanda local. A
indústria trouxe muitos benefícios para a região, por gerar emprego não só para os
moradores da cidade onde ela foi instalada, como também para as cidades ao redor. Foi
o início de uma série de investimentos em equipamentos e mão-de-obra especializada,
ampliando o leque de produtos fabricados. No ano de 2005, a Empresa estudada passou
por um processo de reestruturação total na empresa, com novos investimentos,
adaptação na estrutura física da indústria e lançamento de novos produtos. Ações estas
que abriram as portas da Empresa para o mercado nacional. Através da parceria com
representantes comerciais e distribuidoras de alimentos, os produtos da marca Empresa
chegaram a mesa de milhares de consumidores, de diversas localidades do Brasil,
atualmente a indústria atende o mercado interno brasileiro e está fechando parcerias
com o Mercosul e África. Situada no norte do Paraná, na Região de Maringá, no
Município de Mandaguaçu, a Empresa tem a política inovadora e participativa de
comprometer-se com a qualidade de seus produtos e o bem estar de seus colaboradores
e parceiros.
Em 2013, a empresa conta com um quadro de aproximadamente 110
colaboradores. Dentre o mix de produção estão condimentos como ketchup, mostarda,
maionese e mix; molhos como de alho, de pimenta, shoyu, molho de pizza, molho
barbecue e molho inglês e temperos como alho e sal, completo sem pimenta e completo
com pimenta; além de sachês de vinagre e azeite.
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Com relação ao abastecimento da matéria-prima, a Empresa conta com
aproximadamente 50 fornecedores, de diversas regiões do país, sendo que os principais
encontram nos estados do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo,
Alagoas, Rio Grande do Norte, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Em relação à
distribuição, as regiões onde se concentram a maior parte dos consumidores está
localizada na região nordeste, nos estados de Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Rio Grande
do Norte e Bahia. De modo que de todos os produtos disponibilizados pela empresa, o
de maior demanda é o ketchup de galão e o sache.
O Organograma Geral da Organização é apresentado na Figura 20, em que é
possível visualizar as áreas funcionais presentes na Empresa. O topo, ocupado pela
direção executiva, responsável pela direção das decisões mais importantes da empresa
seguidos pelo setor Comercial, Marketing, Produção, Financeiro e Recursos Humanos,
onde há para cada um destes setores, um representante. Então há a disposição do gerente
de produção, responsável por auxiliar os encarregados do setor de Manutenção,
Planejamento e Controle da Produção, Produção e Qualidade. As demais funções são
exercidas por grupos de colaboradores que apesar de terem um representante para o
setor, também podem se reportar diretamente ao Gerente Geral.
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Figura 20: Organograma da Empresa.
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A Figura 21 ilustra o mapa de localização da empresa onde se pode observar que
a empresa está localizada em uma área envolta de bairros residenciais e uma pequena
reserva florestal.
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Figura 21: Localização da indústria na cidade de Mandaguaçu- PR.

Fonte: Google Earth (2014)

4.2 Descrição e Aplicação do Método
O Método PML Integrado sugerido neste trabalho segue as etapas do PDCA. Na
implementação do modelo as Etapas 1, 2, 3 e 4 norteiam a etapa de Planejamento do
ciclo onde são estabelecidos a missão, objetivos, procedimentos e processos necessários
para atingir os resultados. A descrição das etapas foi baseada nas descrições encontradas
nas Metodologias que serviram como base para o modelo proposto, utilizando como
critério a complementariedade da descrição e a facilidade de compreensão visando o
entendimento de quem irá utilizá-la para implementar o modelo na empresa.

ETAPA 1 – Planejamento e Organização
A Etapa 1 de implementação da metodologia aqui proposta contempla as
seguintes fases:
Fase 1- Obtenção do comprometimento gerencial
É fundamental sensibilizar a gerência para garantir o sucesso do Programa. A
obtenção de resultados consistentes depende decisivamente do comprometimento da
empresa com o Programa. CEBDS (2003) e CNTL (2003) trazem uma abordagem
qualitativa e não exemplificam como pode ser possível conseguir que a alta direção se
comprometa com a implementação do programa. Medeiros et al. (2007) sugere como

90
forma de identificar o empenho da direção da empresa em atuar nas questões
ambientais, uma declaração da direção quanto aos compromissos e princípios assumidos
em relação ao meio ambiente, conforme a definição do requisito 4.2 da norma NBRISO 14001. No caso das empresas, as quais esse modelo é direcionado esse tipo de
abordagem é ineficiente, pois essa empresa não tem Sistemas de Gestão implantado
desconhecendo as definições das normas, o que gera certa desconfiança com relação as
declarações de compromissos. Já Silva et al. (2013) sugere uma abordagem mais
persuasiva, mostrando de uma forma quantitativa a situação atual da empresa em termos
ambientais e produtivos. Entretanto, para facilitar a definição dos objetivos e metas, o
ideal é que as empresas já tenham seus próprios indicadores ambientais, os quais
servem como ferramentas de controle ambiental. A ferramenta da qualidade indicada
para essa fase é o Gráfico Linear utilizado para apresentar os indicadores, o qual
possibilita visualizar o histórico de desempenho ao longo do tempo. O Gráfico Linear é
uma ferramenta que pode ser representada como gráfico de barras ou de linhas.
No estudo de caso em questão, só foi possível a realização dessa fase conforme
descrita pelo Método PML Integrado porque a empresa já possuía um histórico de
geração de efluentes líquidos e de resíduos sólidos. Porém esses foram os dois únicos
históricos de resíduo encontrados, o que não indica que os maiores problemas de
geração de resíduos possam estar exatamente nesses dois casos.
É importante observar que se a empresa tiver o controle de coleta de dados, é
indicado que se inicie o programa por essa fase, e ele pode ser implantado em um
período de tempo menor. Mas caso a empresa não possua controle de resíduos, como
ocorre em muitas empresas, deve-se levantar esses dados para depois iniciar a
implantação do programa, sugere-se que esta fase ocorra junto com a definição de
indicadores sendo assim o prazo para a conclusão da implantação deve ser estendido. A
Figura 22 mostra o ponto de armazenamento de resíduos sólidos da empresa, em
destaque os resíduos de filme de sachê.
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Figura 22: Ponto de Armazenamento de resíduos.

O Gráfico da Figura 23 demonstra o indicador de geração de resíduos sólidos
mês a mês. Os dados foram coletados entre os meses de agosto de 2012 a janeiro de
2013. Se a empresa não possui indicador de desempenho ou históricos de geração de
resíduos, sugere-se a coleta de dados de seis meses consecutivos para que se possa obter
um panorama geral da real situação da empresa, quanto aos resíduos.

Figura 23: Indicador de geração de resíduos sólidos.
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Referente ao resíduo sólido a geração mensal média dos indicadores ilustrados
na Figura 23 é de 2.733 Kg/mês. A meta é reduzir em 65% a quatidade gerada
mensalmente , ou seja , gerar a partir da implantação do método 1.800 Kg/mês. Meta
esta estipulada pela alta direção no ato da apresentação do programa para o
comprometimento da direção com a implantação da PML.
A Figura 24 demonstra a coleta de dados do indicador de geração de efluente
líquido mensal no período entre agosto de 2012 a janeiro de 2013.
Figura 24: Indicador de geração de efluente líquido.
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Mensalmente são gerados em média 753,3 m3 de resíduo líquido, a meta é que se
reduza em pelo menos 20% essa geração de resíduo, sendo assim, a meta a ser
alcançada é de 603 m3 de resíduo líquido gerado.
Fase 2- Formação do “Ecotime”
O segundo passo é a formação do Ecotime que deve ser composto por
funcionários que conhecem a empresa mais profundamente e/ou que são responsáveis
por áreas importantes como produção, compras, meio ambiente, qualidade, saúde e
segurança, desenvolvimento de produtos, manutenção e vendas.
Nos métodos de Silva et al. (2013) e CEBDS (2003), esta fase aparece após a
sensibilização dos funcionários. Medeiros

et al. (2007) não apresenta nenhum

envolvimento de colaboradores da empresa na implantação do método, ou seja,
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nenhuma das fases contempla sensibilização dos funcionários, formação do Ecotime e
apresentação do programa para a empresa. A formação do Ecotime neste modelo foi
designada como fase 2, pois, no desenvolvimento do estudo de caso, para a
sensibilização dos funcionários, foi constatada a necessidade de que o programa já
estivesse estruturado dentro da empresa. Desta forma, a sensibilização pode ser mais
eficiente e o engajamento de todos os colaboradores é maior.
O Ecotime foi formado por um funcionário de cada setor, caso a empresa for de
pequeno porte, sugere-se montar um grupo de 4 a 8 participantes. Se existe um para
cada função, esses funcionários, mais a direção da empresa, formarão o Ecotime. Essas
pessoas serão responsáveis por repassar a metodologia aos demais colegas e fazer
acontecer sua implementação na Empresa.
O Ecotime terá como funções: realizar o diagnóstico, implantar o programa,
identificar oportunidades e implantar medidas de Produção Mais Limpa, monitorar o
programa e dar continuidade ao programa. Nesta fase da implantação da metodologia é
sugerida a utilização da Matriz de Responsabilidades utilizada para a identificação das
responsabilidades dentro do grupo. O Ecotime foi definido pela direção da empresa com
a orientação da pesquisadora. A Tabela 4 define a montagem de uma matriz de
responsabilidades formada pelos integrantes do Ecotime.

Tabela 4: Matriz de responsabilidades.

FUNÇÃO

RESPONSABILIDADES

PARTICIPANTE

Líder

Representa o Ecotime, coordena as reuniões, divide
atividades entre participantes, analisa tarefas pendentes,
gerencia investimentos.
Representa o líder na sua ausência.

Gerente de
Qualidade

Vice-líder
Secretário

Registra, atualiza e controla documentos (ata de reunião,
plano de ação, agendamento de reuniões).

Membros

Participam e divulgam as atividades do grupo, propõe
ações e agem pela implantação do plano de ação dentro
dos prazos. Líder, Vice-líder e secretário também são
participantes.

Encarregada de
compras
Encarregada de
produção
Líderes de setores

A necessidade da matriz de responsabilidades é pelo fato de muitos estudos de
PML não especificar funções aos participantes do grupo. Após definir o Ecotime e as
responsabilidades de cada participante, o próximo passo é a montagem de um
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cronograma de trabalho, utilizando como base, a ferramenta Gráfico de Gantt. Um
cronograma de trabalho modificado baseando-se na estrutura da ferramenta 5W2H
também é sugerido, o que facilita para o líder a gestão dos trabalhos, alocação de tarefas
e averiguação dos passos a serem tomados. A Figura 25 apresenta o gráfico de Gantt
como ferramenta utilizada para o estabelecimento de um cronograma da realização das
atividades na indústria entre outubro de 2013 e abril de 2014.
Figura 25: Cronograma de trabalho na implementação do método.
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A Figura 26 ilustra um Plano de Ação para o desenvolvimento das tarefas
utilizando a ferramenta da Qualidade 5W2H. No estudo de caso a ferramenta 5W2H não
foi utilizada neste momento da implantação, mas um exemplo foi colocado como
sugestão, caso seja necessário a utilização desta ferramenta para a aplicação do método
proposto em outra situação. Sua utilização, ou não, dependerá dos responsáveis pelo
desenvolvimento do programa.
Figura 26: Exemplo da Ferramenta 5W2H

Fonte: Silva ,Barra e Ometto (2011), p. 5.

Fase 3 - Apresentação da PML ao “Ecotime”
Nesta fase é importante o treinamento do Ecotime sobre os conceitos básicos da
PML, enfatizando a estrutura de funcionamento e a metodologia de implantação, para
que assim, não haja dúvidas entre os participantes. Outro ponto importante é o
treinamento sobre ferramentas da qualidade e ciclo PDCA, principalmente se não há
conhecimento prévio sobre essas ferramentas entre os participantes. Sugere-se abordar
as ferramentas: Brainstorming, Diagrama de Ishikawa, 5W2H e Gráfico de Pareto, 5S,
PDCA. Pois para que o programa tenha credibilidade dentro da empresa os
sensibilizadores devem ter total domínio sobre o que estarão apresentando. Na empresa
onde o estudo de caso foi aplicado a maior preocupação da direção foi se o programa
iria se concretizar; pois várias vezes foram apresentadas propostas para os
colaboradores sem muito estudo e preparação prévia, e esses programas não obtiveram
o engajamento dos colaboradores da empresa e, consequentemente, não foram bem
sucedidos.
Fase 4- Sensibilização dos funcionários
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No método do CEBDS (2003) e Silva et al. (2013), esta fase aparece logo após o
comprometimento da alta direção, o que torna difícil a divulgação do programa se ainda
não há a formação de um grupo, no caso o Ecotime, que será responsável por liderar os
trabalhos dentro da empresa. O método do CNTL não cita a sensibilização dos
funcionários e vai direto para a formação do Ecotime, o que pode comprometer o
andamento e continuidade da implantação do programa PML, já que não há
conhecimento e tampouco comprometimento dos outros funcionários da empresa. No
Método PML Integrado esta fase também acontecia logo após a fase de
comprometimento da alta direção; mas com o decorrer da aplicação do método no
estudo de caso, foi constatada a necessidade de se ter uma equipe formada e treinada
antes de apresentar o programa para o restante dos colaboradores da empresa. Sendo
assim, no método aqui proposto esta fase acontece somente depois que o Ecotime foi
formado e treinado sobre o programa PML.
A fase de sensibilização consiste em comunicar a todos os funcionários sobre a
realização do programa na Empresa, e informar que esse trabalho terá total apoio da
direção. Nesta fase é interessante reunir todos os funcionários e informá-los sobre o
programa que será desenvolvido na empresa. Durante a sensibilização dos funcionários
deve-se definir o que é PML, quais são os benefícios esperados, quais os motivos que
levaram a empresa a incorporar o programa, como irão funcionar a implantação do
programa e o tempo previsto de execução dos trabalhos. O foco é na divulgação de
informações gerais, para manter um nível de transparência necessário, e conscientizar
todos os funcionários.
Na empresa a sensibilização dos funcionários foi feita em grupos, primeiro a
sensibilização da alta direção, pois para que o programa possa ser implantado com
sucesso é de extrema importância que a alta direção esteja engajada na realização do
programa. O segundo grupo a ser sensibilizado foi o de responsáveis pelos setores, ou
seja, os chefes do comercial, marketing, financeiro, produção, e recursos humanos, e por
fim com os colaboradores de cada setor separados da seguinte forma: comercial,
marketing, finanças e recursos humanos e produção (colaboradores do setor de
qualidade e limpeza, cozinha, processo de envase, manutenção e expedição). A
sensibilização ocorreu através de palestras explicando o que é Produção Mais Limpa,
qual o objetivo do programa, como ele funciona e importância da participação e
interesse de cada colaborador.
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ETAPA 2 – Pré-avaliação (diagnóstico)
Nesta etapa realiza-se uma breve avaliação das atividades executadas pela
empresa, por meio de visitas nas áreas internas e externas da empresa, visualização de
layout, e estabelecimento do fluxo do produto pelo layout. Recomenda-se realizar a
listagem dos principais resíduos gerados na empresa, de acordo com o objetivo da PML,
focando na quantidade gerada e toxicidade. De preferência, também estratificar estas
informações pelas unidades de processo, para facilitar a determinação da amplitude da
avaliação. Os trabalhos anteriores realizados na empresa, desde que sejam relevantes,
devem ser aproveitados. A Etapa 2 é constituída das seguintes fases:
Fase 5 - Elaboração do fluxograma do processo
Segundo Silva et al. (2013), a análise detalhada do fluxograma permite a
visualização e a definição do fluxo qualitativo de matéria-prima, água e energia no
processo produtivo, visualização da geração de resíduos durante o processo, agindo
desta forma como uma ferramenta para obtenção de dados necessários para a formação
de uma estratégia de minimização da geração de resíduos, efluentes e emissões.
Portanto nesta fase, recomenda-se mapear o processo por meio da elaboração de um
fluxograma para apresentar as diversas atividades relativas à execução das tarefas. A
Figura 27 demonstra o fluxograma de processo da empresa em estudo, desde a
separação e pesagem da matéria-prima até a expedição do produto. Os fluxogramas dos
diferentes produtos do mix de produção são muito semelhantes, neste caso foi elaborado
o fluxograma do produto com maior volume de processo, ou seja, o ketchup.
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Figura 27: Fluxograma do processo produtivo do Ketchup.
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Como pode ser visualizado no fluxograma da Figura 27, o processo de produção
do ketchup, inicia-se na pesagem dos ingredientes, tais como água, polpa de tomate,
açúcar, amido, sal, vinagre, conservante benzoato de sódio, condimentos, corantes
caramelo e natural de urucum. Os ingredientes secos são colocados primeiramente, e
são misturados, em um diluidor, depois são colocados no tacho onde a água é
adicionada pela tubulação e misturados com a polpa de tomate. Misturados esses
ingredientes, o produto passa por um processo de cozimento a uma temperatura de
aproximadamente 100ºC por um tempo de cinquenta e cinco minutos à uma hora. Por
último, dez minutos antes de acabar o cozimento deve ser colocado o vinagre, o qual
reduz o pH, melhorando o sabor e dando a consistência final do produto.
Após o cozimento, são retiradas amostras para que seja verificado o pH, que
deve estar entre os valores de 3,7 a 3,9, de acordo com o procedimento da própria
empresa, a cor e o sabor.
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O conteúdo do tacho é liberado para um reservatório de resfriamento, que resfria
o produto antes do envase, depois de resfriado o produto é transferido para a máquina
dosadora semiautomática, onde o produto será envasado a temperatura de
aproximadamente 25ºC. As embalagens são colocadas em caixas e essas caixas são
colocadas em paletes. E por último, esses paletes são levados para o estoque de
produtos acabados, onde aguardam pelo carregamento.
Nesta fase também pode ser elaborado um fluxograma qualitativo global, para
melhor visualização do processo e geração de resíduos. Esse fluxograma é encontrado
na metodologia de CEBDS (2003); Medeiros et al. (2007); CNTL (2003). Para preparar
o fluxograma qualitativo global utiliza-se um diagrama que representa toda a empresa e
relacionam-se as principais matérias-primas consumidas, que são as entradas, e os
principais produtos e resíduos gerados, que são as saídas. A Figura 28 ilustra o
fluxograma qualitativo global do processamento de ketchup.

100
Figura 28: Fluxograma qualitativo global da produção.
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amido de milho
creme de milho
açucar
sal
condimentos
aromatizantes
conservantes
ENERGIA
energia elétrica
vapor
AGUA
EPIs
Luvas
toucas
aventais
MATÉRIA-PRIMA e INSUMOS
produto pronto
embalagens e rótulos
Bobinas de filme
caixas de papelão
paletes
ÁGUA
ENERGIA
Energia elétrica
Ar comprimido
EPIs
Luvas
toucas
máscaras

PROCESSAMENTO-ETAPAS

COZIMENTO

PROCESSO DE ENVASE DO
PRODUTO

SAÍDAS
RESÍDUOS SÓLIDOS
sacaria
resíduo orgânico
tambor de polpa
cinzas da caldeira
Galões de aromatizantes
EFLUENTES
água
Emissões
perda de vapor
Ruído
Poluente atmosférico
Desprendimento de calor
decarte de EPIs

RESÍDUOS SÓLIDOS
embalagens com defeito
rótulos estragados
tubete de bobina
insumos defeituosos
desperdíscio de insumos
EFLUENTES
água e desperdício de produto
EMISSÕES
perda de energia
desprendimento de calor

MOLHOS ENVASADOS

Fase 6 - Levantamento de dados
Nesta fase é necessário quantificar os fluxos de entrada e de saída. Para facilitar
o processo de coleta de dados pode-se utilizar a ferramenta Folha de Verificação, pois
assim, os dados coletados ficam dispostos de modo organizado, facilitando a fase de
avaliação dos mesmos. O Quadro 09 exibe a de Folha de Verificação para as saídas de
resíduos sólidos. Como os dados são paramétricos somente a média da coleta de dados
entre os meses de agosto de 2012 e janeiro de 2013. Outra ferramenta sugerida é a
Estratificação, a qual deve ser aplicada quando os dados da folha de verificação não
mostram a quantidade de resíduos sólidos gerados por máquina, turno de trabalho ou
operadores da área ou processo. Portanto, os dados estão agrupados, e pela
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estratificação, os mesmos poderiam ser mais detalhados, o que ajudaria na definição das
causas raízes dos problemas.
Nesta fase pode-se ainda recorrer ao Benchmarking, que é a busca das melhores
práticas que conduzem ao desempenho superior numa determinada situação. Para o caso
da redução na geração de resíduos sólidos, poderia realizar um Benchmarking visitando
outras empresas e observando suas práticas. As ideias que surgirem e forem positivas,
então são listadas e também analisadas na fase de avaliação de dados.
Os resíduos sólidos quantificados aqui representam somente os resíduos gerados
sem condições de reciclagem, pois os resíduos que são recicláveis ou sofrem logística
reversa, ou seja, são retirados pelos próprios fornecedores como é o caso dos frascos
(embalagens) com defeito, ou são vendidos não são quantificados pela empresa. O
Ecotime considerou que o resíduo que é reciclável não merece prioridade nesta primeira
abordagem da produção mais limpa, por isso não foi quantificado no levantamento de
dados. Não foi possível a realização do Benchmarking para este estudo de caso por falta
de estrutura e cooperação da empresa em questão e as indústrias do mesmo ramo. No
Quadro 9 é possível observar o levantamento de dados executado na empresa, utilizando
uma folha de verificação simples foi possível mensurar a quantidade de resíduo sólido
gerado é em média 2.372,7 Kg/mês. Isso gera um custo de disposição de R$
1.777,00/mês. O mesmo pode ser observado com relação ao Efluente, onde são gerados
em média 753,3 m3/mês, implicando em um custo mensal de descarte de R$7.533,00.

Quadro 3: Folha de verificação do levantamento de dados.
MATERIAL (média/Mês)
QUANTIDADE/MÊS CUSTO DE DISPOSIÇÃO EM R$
Residuos sólidos (Kg)
2732,7
0,65/kg
Efluentes (m3)
753,3
10,00/m3

Para melhor detalhamento a respeito dos resíduos sólidos gerados, foi utilizada a
ferramenta de Estratificação conforme ilustrado na Tabela 5.
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Tabela 5: Estratificação dos dados coletados na folha de verificação referente aos resíduos
sólidos.
Tipo de Resíduos
Quantidade mensal (kg)
Caixas de papelão e tampinhas danificadas
195,80
Descarte do setor administrativo
266,67
EPIs descartados
194,60
Filme de sache
1003,00
Fitilho e rótulos
70,00
Lixo da cozinha e banheiros
476,70
Sacaria (estragada)
123,30
Tubetes do filme de sachê
204,60
Outros
198,00

Fase 7 - Seleção do foco de avaliação
Com base na análise anterior e na disponibilidade de recursos financeiros da
Empresa, o CEBDS (2003) sugere a definição das etapas, processos, produtos e/ou
equipamentos que serão priorizados para as efetivas medições e realização dos balanços
de massa e/ou energia.
Com as informações do diagnóstico ambiental e da planilha dos principais
aspectos ambientais em mãos, é selecionado entre todas as atividades e operações da
empresa o foco de trabalho. Estas informações são analisadas considerando os
regulamentos legais, os indicadores, a geração de resíduos e consumo de recursos, a
toxicidade dos resíduos, e os custos envolvidos. A partir desta análise anterior e da
disponibilidade de recursos financeiros da empresa, pode-se definir as etapas, processos,
produtos e/ou equipamentos que serão priorizados para as efetivas medições e
realização dos balanços de massa e/ou energia. Nesta fase, Silva et al (2013) sugere que
os dados passem por uma primeira análise via Histogramas ou Gráfico de Pareto. Com o
Gráfico de Pareto montado, podem-se observar quais são as causas potenciais dos
problemas ambientais em estudo. Pelo “princípio 80-20” de Pareto, selecionam-se as
principais causas, e descartam-se as demais. No caso de dados não quantificáveis, ou
seja, qualitativos, em casos de mensurações de unidades diferentes, pode-se adotar o
Parâmetro GUT (Gravidade, Urgência e Tendência), o qual por meio de ponderação
atribui-se valor as informações coletadas com base em Petrocchi (1998). A importância
desta ferramenta nos trabalhos de PML é no sentido de possibilitar a priorização dos
poluentes mais impactantes ambientalmente.
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No estudo em questão, optou-se primeiramente por uma análise utilizando o
parâmetro GUT para definir o foco de avaliação entre os resíduos sólidos e efluentes.
Os dados foram avaliados e discutidos com o ECOTIME que decidiu utilizar a matriz
GUT considerando os aspectos:


Os regulamentos legais;



Os indicadores;



A geração de resíduos e consumo de recursos;



A toxicidade dos resíduos;



Os custos envolvidos.

Como pode ser visualizada na Tabela 6, a Matriz GUT apontou como prioridade
a ação sobre os resíduos sólidos. O Ecotime chegou a essa decisão considerando que o
Efluente é 90% orgânico não apresentando danos químicos ao meio ambiente tratandose mais de uma questão de desperdício de recurso natural. Já o resíduo sólido por sua
vez já foi quantificado no levantamento de dados somente o resíduo não reciclável, ou
seja, de difícil disposição e tratamento, além do alto custo da matéria-prima descartada.

Tabela 6: Matriz GUT na avaliação dos dados coletados.

Áreas

G

U

T

GUT

Resíduos sólidos

5

3

3

45

Ordem de
Prioridades
1º

Efluentes

4

3

3

36

2º

Em seguida optou-se por utilizar o gráfico de Pareto ao invés do histograma por
ser mais simples e de mais fácil visualização das informações. Como a Matriz GUT
acusou resíduos sólidos como prioridade, foi utilizada a Estratificação realizada na
Etapa de levantamento de dados por tipo de resíduos gerado, para a construção do
gráfico de Pareto conforme mostrado na Figura 29.
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Figura 29: Gráfico de Pareto para a quantificação de resíduos sólidos.

O gráfico de Pareto indica que o maior problema na geração de resíduos sólidos
está no desperdício dos filmes de sachê 3que representa 36,7% do resíduo gerado pela
indústria. Portanto, o ECOTIME decidiu como foco de avaliação o setor de envase de
sachês de ketchup e mostarda.
O filme utilizado para embalar o ketchup sachê é fabricado com PET
(Politereftalato de etileno) + PP (polipropileno) + deslizante Coex (extrusado). A
Coextrusão ou extrusão multicamadas é uma tendência mundial para a produção de
filmes. Com espessura de 30 a 40% menor que no filme monocamada (orientação nas 3
camadas – maior resistência) com maior vida de prateleira (embalagem mais resistente),
barreira mais elevada a oxigênio, gases e odores, esse filme é amplamente utilizado
pelas indústrias alimentícias, pois propicia maior proteção ao produto. Porém a extrusão
multicamadas não permite a separação dos componentes depois de fabricado o filme, o
que impossibilita a reciclagem do mesmo. Outro agravante relacionado ao sachê é que
parte desse filme descartado, é que cerca de 90%, é preenchida com produtos ketchup,
alguns são descartados porque estão com vazamento e outros são descartados porque foi
preenchido com produto durante a regulagem de máquina, onde a faca de corte é
desligada.

3

Filme de sachê- embalagem plástica utiliza para conservação do ketchup em sachês de 7g.
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Fase 8- Definição dos indicadores de desempenho
Nesta fase a definição dos indicadores de desempenho deverá identificar o
parâmetro que será acompanhado, relacionando-o com a produção da Empresa. CEBDS
(2003), Silva et al. (2013) trazem esta fase com bastante destaque, já CNTL (2003) faz
uma fusão entre o balanço de massa e os indicadores de desempenho. Alguns exemplos
de indicadores ambientais que podem ser utilizados são:


Consumo de água (m3/kg de produto produzido);



Consumo de energia (KW/Kg de produto produzido);



Matéria-prima (MP/ Kg de produto produzido);



Resíduo sólido gerado (Kg/kg de produto produzido);



Efluente líquido gerado (m3/kg de produto produzido).

Os indicadores de desempenho estipulados para a realização da implementação
do programa serão a quantidade de insumo (filme) desperdiçada (kg/kg de insumo
consumido), e a quantidade de resíduo de filme + matéria-prima descartada (kg/kg de
insumo consumido).

ETAPA 3 – Avaliação
A etapa de avaliação tem como objetivo levantar dados concretos atualizados,
analisá-los, e determinar quais são as opções de PML existentes para o ajuste dos
aspectos anteriormente priorizados. As fases que fazem parte desta Etapa são as
seguintes:
Fase 9 - Elaboração e análise do balanço de massa
Esta fase inicia com o levantamento dos dados quantitativos mais detalhados nas
etapas do processo priorizadas durante a atividade de Seleção do Foco da Avaliação.
Segundo Medeiros et al. (2007), o balanço de massa é elaborado seguindo-se a Lei da
Conservação da Massa. Assim, pode-se expor que:
SAÍDAS = ENTRADAS + ACÚMULO
• Quantificação de entradas (matérias-primas, água, energia e outros insumos);
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• Quantificação de saídas (resíduos, efluentes, emissões, subprodutos e
produtos);
Definidos os pontos críticos das medições é necessário realizar um mapeamento
do processo para identificar com mais precisão os focos geradores de resíduos,
facilitando a realização do balanço de massa e/ou de energia. Mapeando o processo, um
fluxograma específico deve ser construído para a realização do balanço.
Define-se:
• Setor, equipamento ou processo que será analisado;
• Período representativo para a realização do balanço: quando começa e quando
termina (uma semana, duas semanas, um mês ou mais). A empresa precisa estar
funcionando para que o balanço de massa e/ou de energia possa ser realizado e seja
representativo;
• Depois de realizadas as medições, transformar os valores para o período de 1
(um) ano;
A identificação dos indicadores é fundamental para avaliar a eficiência da
metodologia empregada e acompanhar o desenvolvimento das medidas de Produção
Mais Limpa implantadas. Serão analisados os indicadores atuais da empresa e os
indicadores estabelecidos durante a etapa de quantificação. Dessa forma, será possível
comparar os mesmos com os indicadores determinados após a etapa de implementação
das opções de Produção Mais Limpa.
Os dados foram coletados durante 2 semanas e transformados para valores no
período de um ano. O fluxograma da Figura 30 ilustra o mapeamento do processo do
envase de sachê de ketchup.
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Figura 30: Mapeamento do processo do envase de sachê de Ketchup.

O Quadro 10 indica o balanço de massa do setor de envase de sachê, ou seja, a
quantidade de matéria-prima e insumos consumidos em um ano (entrada), o custo
desses produtos, a quantidade e resíduo gerado (saída) e o custo para descarte desses
resíduos; além do custo total do desperdício, explicitando o quanto foi pago pela
matéria-prima ou insumo descartado, mais o que se paga pelo descarte conforme
indicado na última coluna do Quadro 10.

Quadros 4: Balanço de massa do setor de sachê.
AVALIAÇÃO ESPECÍFICA DO PROCESSO DE ENVASE DE SACHÊ
Custo total
QTDE
Qtde de Custo de
Custo
de
Produto consumida
Custo total
resíduos descarte
R$/Kg
descarte
Kg/ano
Kg/ano
R$/Kg
R$/ano
Filme
131.519,50 12,00 1.578.233,98 7.534,70
0,65
4.897,56
MP
2.384.564,00 0,72
1.716.886,08 863,62
0,65
561,35
Caixas
174.688,80
0,75
131.016,60
720,72
0,65
468,47
Agua
N/A

Custo total
do
desperdício
R$/ano
95.313,96
10.924,79
9.117,11

Não foi possível quantificar a água consumida no processo e o resíduo desta
água, pois a água é utilizada somente na receita do produto (o que não convém neste
estudo de caso, pois não estamos considerando a receita do produto para mensuração do
resíduo e sim o produto como um todo); e no processo de limpeza dos materiais, das
máquinas e da tubulação, esta água tem a mesma origem e descarte para todos os
setores. Sendo assim o Ecotime teve muita dificuldade em quantificá-la separadamente
tornando inviável para esta etapa do programa, e como o foco era a geração de resíduos
sólidos conforme indicado na Fase 7, decidiu-se por quantificar a água quando o foco
for o Efluente Líquido.
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Fase 10 - Identificação das causas de geração de resíduos
Feito o balanço de massa nas etapas e/ou setores priorizados, o Ecotime deverá
avaliar as causas da geração de cada resíduo identificado. Para auxiliar no
desenvolvimento dessa fase é aconselhável a realização de um Brainstorming para gerar
ideias sobre as possíveis causas dos problemas nos setores produtivos considerados,
pode-se utilizar a ferramenta de 5W1H, para organizar melhor os questionamentos e
respostas.
Após a geração e seleção das ideias principais, estas são dispostas num
Diagrama de Ishikawa, para descobrir as causas raízes do problema. Para avaliar as
causas da geração de resíduos no setor de envase de sachê, foi realizado um
Brainstorming com a participação de todos os integrantes do Ecotime, esta atividade
possibilitou a estruturação do Diagrama de Ishikawa demonstrado na Figura 31.

Figura 31: Diagrama de causa e efeito do setor de envase de sachê.
MEIO
AMBIENTE
Temperatura elevada

MATERIAL

MÁQUINA

Má qualidade do filme

Má qui na des regul a da

Problemas mecânicos
Problemas elétricos
Arma zena mento dos fi l mes i na dequa dos

Gramatura do filme muito baixa

Peças muito desgastadas
GERAÇÃO DE
RESÍDUOS

Temperatura do produto muito alta

Alto absenteísmo
Baixa motivação

Descomprometimento
Treinamento inadequado
Conflitos na programação do PCP

Alta rotatividade
MEDIDA

MÃO DE OBRA

MÉTODO

Com a análise do Diagrama de Ishikawa na Figura 31 observa-se que grande
parte envolve máquinas, mão de obra e matéria-prima. As causas relacionadas a meio
ambiente, mão de obra e método podem ser facilmente modificadas com atuação direta
no processo interno da empresa, já medida, material e máquina requerem investimento
de recursos financeiros e atuação externa com fornecedores para que se possam fazer as
alterações necessárias, o que dificulta a concretização desse estágio no estudo em
questão.
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Fase 11 - Identificação e seleção das opções de Produção Mais Limpa
Depois de realizar todas as medições e identificação das causas de geração dos
resíduos, deverão ser selecionadas as oportunidades de melhoria, ou seja, opções de
Produção Mais Limpa para deixar de gerar o resíduo, que melhor atendam as causas
encontradas na Fase 10.
O diagrama da Figura 32 poderá ser utilizado como referência para análise das
oportunidades identificadas para cada causa de geração de resíduo. Inicie a análise
utilizando o enfoque do Nível 1. Se não ficar demonstrada sua viabilidade, passe para o
Nível 2. Se a solução também não for viável, examine o Nível 3. Além desses, outros
pontos devem ser avaliados para identificar oportunidades. Pode-se, por exemplo,
observar o fluxo dos resíduos e produtos semiacabados do processo descrito no layout
da empresa Exemplo.
Figura 32: Fluxograma da geração de opções da Produção mais Limpa.

Fonte: CNTL 2003.
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A Produção Mais Limpa é caracterizada por ações que privilegiem o Nível 1
como prioritárias seguidas do Nível 2 e Nível 3, nesta ordem. Deve ser dada prioridade
a medidas que busquem eliminar ou minimizar resíduos, efluentes e emissões no
processo produtivo onde são gerados.
Para que a seleção seja feita de forma mais eficaz sugere-se selecionar ações
potenciais de melhoria para cada causa raiz levantada. Isto pode ser feito utilizando-se
novamente o Brainstorming. O Ecotime gera ideias sobre como solucionar cada
problema focando na eficácia das ações e custos. Realizado o Brainstorming as ideias
do Ecotime são priorizadas. Para isto, sugere-se uma Matriz de Priorização GUT. A
ideia é que o Ecotime utilize esta ferramenta como uma tabela de votações, onde cada
ideia gerada no Brainstorming é votada, recebendo uma nota de cada participante do
Ecotime. Então, as ideias com maiores notas são priorizadas. A Matriz de Priorização
como forma de votação é mostrada na Tabela 7 utilizando como exemplo a causa raiz,
máquinas ultrapassadas. O procedimento da Tabela 7 deve ser feito para cada causa
raiz. De todas as ideias geradas, na matriz de priorização escolhem-se entre 3 e 5 das
mais relevantes.

Tabela 7: Exemplo de matriz de priorização para as propostas de melhoria.

Notas
1

3

5

Total

Ordem de
Prioridades

Substituir por máquinas novas

III

I

II

16

1º

Otimizar a manutenção das máquinas

IIII

I

I

12

3º

Substituir peças das máquinas por peças

III

II

I

14

2º

10

Desconsiderar

Ações de melhoria (causa raiz- máquinas
ultrapassadas)

novas
Modificar sistema de corte de todas as

IIII II

máquinas
Fonte: Adaptado de Silva, Barra e Ometto (2011).

Analogamente a utilização da Matriz GUT, a votação ocorre entre os membros
do Ecotime onde são atribuídas notas (peso) 1,3 e 5 para a prioridade de modificação,
baseada em Petrocchi (1998), a quantidade de votos que cada item recebe é multiplicada
pelo seu peso, a soma dessas notas indica as prioridades de modificações.
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Considerando as Fases 9 e 10, o trabalho foi direcionado para as ações do Nível
1 atuando com a redução na fonte, podendo trabalhar com modificação no produto e no
processo. Neste estudo de caso optou-se por não utilizar a matriz GUT baseada em
Petrocchi (1998) e também mencionada em Silva et al. (2013). Pois a alta direção já
decidiu por não alterar material e máquina imediatamente, o que impossibilita a
conclusão do estudo de caso com foco nos resultados. Por fim foram trabalhadas as
oportunidades de modificação no processo aplicando boas práticas de produção mais
limpa implantando o programa 5S no setor de produção de sache.

ETAPA 4 – Estudo da viabilidade
A etapa 4 constitui-se da avaliação técnica, econômica e ambiental e da seleção
de oportunidades viáveis, descritas a seguir.

Fase 12 - Avaliação técnica, ambiental e econômica.
Nesta fase é realizada a avaliação técnica, ambiental e econômica das opções de
Produção Mais Limpa levantadas, sempre visando o aproveitamento eficiente das
matérias-primas, água, energia e outros insumos através da não geração, minimização,
reciclagem interna e externa, conforme visto anteriormente.
Na avaliação técnica é importante considerar: o impacto da medida proposta
sobre o processo, produtividade e segurança; todos os funcionários e departamento
atingidos pela implementação das opções de PML; necessidade de mudança de mão de
obra, operações adicionais, e equipe de manutenção, além de treinamentos adicionais
dos técnicos e outras pessoas envolvidas. Durante a avaliação ambiental o modelo
considera importantes os seguintes pontos: a quantidade de resíduos, efluentes e
emissões que será reduzida; a redução na utilização de recursos naturais. Na avaliação
econômica os pontos considerados são: os investimentos necessários; os custos
operacionais e receitas do processo existente e os custos operacionais e receitas
projetadas das ações a serem implantadas; a economia da empresa com a
redução/eliminação de multas.
Após a avaliação econômica e ambiental deve-se montar o Plano de Ação e
aprová-lo junto com a diretoria da empresa. Na montagem do Plano de Ação utiliza-se a
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ferramenta 5W2H, que inclui o quanto será necessário investir na etapa de
implementação.
Com a conclusão da avaliação técnica, ambiental e econômica, o Ecotime
decidiu que era viável atuar com melhoria no processo realizando modificações como
boas práticas de PML, que são relativamente de fácil aplicação e baixo custo; observouse também a necessidade de substituição de matéria-prima e mudanças tecnológicas, o
que geram mais custos, mas também são necessárias. A partir dessas conclusões foi
elaborado um plano de ação utilizando a ferramenta 5W2H que pode ser visualizado no
Quadro 9, este plano organiza as atividades a serem desenvolvidas de forma ordenada e
explicativa.
Quadro 9: Plano de ação elaborado para organizar as atividades viáveis.
What
(O que)

Why (Porque)

Where
(Onde)

Who
( Quem)

When
( Quando)

How
( Como)

Boas
práticas
de PML

Baixo custo, alto
retorno, melhoria
visível,
melhor
organização,
menor geração de
resíduos.

No setor
de sache.

Pesquisador
a
e
o
Ecotime.

Assim
que
a
direção der a
permissão, prazo
para implantação
30 dias.

Com treinamentos e
ação
junto
aos
colaboradores
diretamente no setor
em questão.

Substitui
ção de
matériaprima

Filme
utilizado
atualmente
de
gramatura muito
baixa e baixa
performance.

Contato
forneced
or/setor.

Ecotime.

Quando a direção
permitir.

Analisando
a
possibilidade de troca
de
fornecedor
do
insumo filme.

Modifica
ção
tecnológi
ca

Máquinas
desreguladas
e
ultrapassadas
podem
estar
causando
o
desperdício
de
filme e produto
durante o processo
de envase.

No setor
de sache
e
na
manutenç
ão.

Quando a direção
permitir.

Substituindo máquinas
mais
antigas,
substituindo
peças
com defeito, criando
um
plano
de
manutenção
preventiva.

Ecotime, e
manutenção
.

How Much
(quanto)
Custo relacionado
ao
tempo
de
trabalho utilizado
para treinamentos
e implantação do
programa, ou seja,
hora/trabalhador.
O custo do filme
de um fornecedor
de
melhor
qualidade
já
analisado é em
média R$3,00/Kg
mais elevado, ou
seja, um aumento
no
custo
do
insumo em R$
244.558,00.
Valores
sem
possibilidade
e
estimação
por
necessidades de
orçamentos
e
preços
não
fornecidos
diretamente
ao
Ecotime
pelo
fabricante
das
máquinas.

Fase 13 - Seleção de oportunidades viáveis
Os resultados encontrados durante a atividade de avaliação técnica, ambiental e
econômica possibilitarão a seleção das medidas viáveis de acordo com os critérios
estabelecidos pelo Ecotime. Analisando o plano de ação da Fase 12 foi possível concluir
a importância de se cumprir as ações sugeridas, foram analisadas oportunidades de troca
de matéria-prima, a possibilidade de troca do fornecedor de filme; e na modificação
tecnológica, com adequação das máquinas, substituição de peças, reforma das máquinas
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mais antigas, e possibilidade de compra de máquinas novas, e principalmente com a
implantação da manutenção autônoma.
Conforme explicado em CEBDS (2003), feita a avaliação das diversas opções
identificadas para a redução do resíduo, escolhe-se aquela que apresente a melhor
condição técnica, com os maiores benefícios ambientais e econômicos. Como
ferramentas de auxilio na escolha das opções que melhor se adequam ao perfil da
empresa e que podem sugere-se utilizar a matriz SWOT, esta matriz descreve
claramente como cada uma das opções podem vir a se comportar se forem adotadas.
Com base nas informações do plano de ação da Fase 12 foram elaboradas 3 matrizes,
uma para cada oportunidade de melhoria. Os Quadros 10,11 e 12 ilustram as Matrizes
SWOT para boas práticas de PML, substituição de matéria-prima e modificações
tecnológicas respectivamente, elaboradas pelo Ecotime:

Quadro 10: Matriz SWOT com informações de decisão para boas práticas de PML.
ANÁLISE EXTERNA
Oportunidades
Ameaças
(Opportunities )
( Threats)
ANÁLISE INTERNA
Pontos fortes
(Strenghts)

Baixo custo, adesão pelos
colaboradores
relativamente fácil,
projeção de redução
significativa dos resíduos.

Falta de comprometimento dos
funcionários, desmotivação dos
implantadores do programa, não
continuidade do programa após
implantação.

Pontos Fracos
(Weaknesses)

Necessita do
comprometimento de
outros setores da
empresa.

Falta de comprometimento dos
outros setores, falta de
comprometimento dos funcionários
para a continuidade do programa.

Quadro 11: Matriz SWOT com informações para decisão de mudança de insumo.

ANÁLISE INTERNA

ANÁLISE EXTERNA
Oportunidades
Ameaças
(Opportunities )
( Threats)

Pontos fortes
(Strenghts)

Melhor rendimento do
filme, menos tempo de
parada para ajustes, maior
ganho de produção, menos
geração de resíduo.

Pontos Fracos
(Weaknesses)

Insumo mais caro, porém
possível redução relevante
de resíduos.

Maior custo de obtenção de
matéria-prima, possível aumento
do custo final do produto.

Negociações demoradas com
fornecedores, maior custo de
insumo e baixa confiabilidade no
prazo de entrega.
Fonte: A Autora (2014).
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Quadro 12: Matriz SWOT para modificações tecnológicas.
ANÁLISE EXTERNA
Oportunidades
Ameaças
(Opportunities
)
(
Threats)
ANÁLISE INTERNA
Pontos fortes
(Strenghts)

Melhora de produtividade,
diminuição de geração de
resíduos, mais segurança
para a mão de obra.

Possível descontinuidade da
manutenção preventiva e
manutenção autônoma devido à
alta rotatividade da mão de
obra.

Pontos Fracos
(Weaknesses)

Alto custo da troca de
máquinas e substituição das
peças com defeito ou
defasadas.

Negociações demoradas com
fornecedores, alto custo de
manutenção, e alta rotatividade
do setor de manutenção.

Diante das informações obtidas através da formação dessas matrizes, e
reafirmando as conclusões da Fase 11 decidiu-se iniciar agindo com as Boas Práticas de
PML, agregando apenas algumas alterações tecnológicas que complementam as
alterações necessárias no processo.

ETAPA 5 – Implementação e monitoramento
A 5ª e última etapa constitui-se do plano de implementação, monitoramento e
plano de continuidade.Fazem parte dessa Etapa as seguintes fases remanescentes:
Fase 14 - Implementação das ações de melhoria
Após a seleção das opções de Produção Mais Limpa viáveis foi traçada a
estratégia para implementação das mesmas. Nesta etapa é importante considerar: as
especificações técnicas detalhadas; o plano adequado para reduzir tempo de instalação;
os itens de dispêndio para evitar ultrapassar o orçamento previsto; a instalação
cuidadosa de equipamentos e a preparação da equipe para o início da operação.
Nesta fase se a empresa ainda não empregou em sua rotina, é fortemente
recomendada a aplicação do Programa 5S, que é um instrumento de Gestão da
Qualidade e produtividade para o início da construção da qualidade total em uma
empresa. Para complementar o Programa 5S e garantir a qualidade dos produtos é
importante estimular o conceito de inspeção autônoma, assim como a manutenção
autônoma conforme descrito por Petter et al. (2011), que comprovadamente aumenta a
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eficiência das máquinas, a autonomia do operador, e consequentemente há um aumento
de produtividade e diminuição de desperdícios com produtos não conformes causados
por problemas mecânicos. Juntamente com o plano de implementação deve ser
planejado o sistema de monitoramento das medidas a serem implantadas. Para melhor
organização das tarefas nesse estágio é interessante executar o plano de ação organizado
com a ferramenta 5W1H.
Como a empresa não possui sistemas de gestão, nenhum programa foi
implantado anteriormente. Houve tentativas de implantar o Programa 5S, mas sem
sucesso, por falta de preparo das pessoas responsáveis pela tarefa e por falta de
comprometimento da própria direção e, consequentemente dos colaboradores.
Com essa nova tentativa de se implantar o Programa 5S o setor de qualidade
também se estruturou para a inclusão de boas práticas de fabricação, voltada
diretamente ao produto. Desta forma o Programa 5S ganhou mais credibilidade e foi
consolidado de maneira mais eficaz.
O Quadro 13 ilustra o plano de ação estruturado para a implantação do programa
para o desenvolvimento das Boas Práticas de PML. A ferramenta 5W1H foi utilizada
nesta fase.
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Quadro 13: Plano de ação estruturado para a implantação do programa para o desenvolvimento
das boas práticas de PML.
What
(O que)

Treinamento
5S com o
Ecotime

Estruturação
da
implantação
do 5S
(utilização do
PDCA)
Observação
detalhada
das
atividades do
setor
Treinamento
5S e
manutenção
autônoma
com os
funcionários
do setor

Implementaç
ão do
programa 5S
e
manutenção
autônoma

Why
(Porque)
Para
que
o
Ecotime
se
familiarize com o
Programa e tenha
segurança na hora
de treinar os
colaboradores e
implementar
o
programa.
Para organizar a
forma como o
programa
será
implementado.

Para investigar o
método
de
trabalho e as
atividades
causadoras
da
geração
de
resíduos.
Para explicar o
que será feito, o
que é o programa,
como ele será
implementado e
como
cada
colaborador
irá
participar.
Para aumentar a
produtividade do
setor, melhorar o
ambiente
de
trabalho e reduzir
a geração de
resíduos.

Where
(Onde)
No refeitório
(local utilizado
também como
sala de
treinamento
improvisada).

Who
(Quem)
Pesquisador
a

When
(Quando)
Logo após a
seleção
das
opções.

How
(Como)
Elaboração de um
treinamento
explicando todos os
conceitos e forma de
implementação
do
Programa 5S.

da
da

Ecotime

Após
o
treinamento
do Ecotime.
Prazo-1
semana.

Selecionando
as
melhores estragégias
para a implementação
do programa no setor
de Sachê.

No setor de
envase de sachê.

Ecotime

Assim que a
estruturação
estiver
completa.
Prazo - 2
semanas.

No
refeitório
(local utilizado
também como
sala
de
treinamento
improvisada).

Ecotime e
encarregado
s
da
manutenção

Assim que as
observações
forem
concluídas.

No setor
sachê.

Ecotime,
encarregado
do setor e
encarregado
da
manutenção.

Logo após o
treinamento.
Prazo-30 dias.

Indo
a
campo,
fazendo observações e
anotações no local
onde o processo é
realizado,
se
necessário
utilizar
folha de verificação.
Preparando
uma
apresentação, como
uma palestra, onde o
programa
será
explicado e deixando
bem claro como a
implementação
acontecerá.
Aplicando todos os
conhecimentos
adquiridos durante o
treinamento,
e
envolvendo também
os setores que prestam
serviço ao setor de
sachê,
como
a
manutenção
por
exemplo.

Sala
Gerência
Produção.

de

A sensibilização dos Cinco Sensos foi realizada no dia 20 de janeiro de 2014, as
08:00 horas da manhã, através de uma palestra com duração de 40 minutos, para todos os
colaboradores, objetivando o sucesso da implantação através da participação e compreensão
dos mesmos. A palestra foi ministrada pela supervisora do setor de controle de qualidade, e
a pesquisadora idealizadora do trabalho.
Assim foi apresentada filosofia do 5S, estabelecidas metas a serem alcançadas e
então determinado um prazo de 30 dias para o desenvolvimento do programa 5S, analisando
o avanço das etapas, de forma que os colaboradores se sentissem motivados a desenvolver
tais tarefas. O programa de educação e conscientização dos colaboradores através dos cinco
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sensos visa à importância de se manter um ambiente limpo e organizado. As Etapas de
implantação de cada Senso são descrita como segue:

Seiri: Senso de Utilização
Conceito: “Separar o útil do inútil, eliminando o desnecessário.”
Na aplicação do Senso de Utilização as seguintes perguntas foram formuladas
para os colaboradores:


Eu preciso mesmo desse objeto no meu ambiente de trabalho?



Ele é realmente necessário?



Este material faz diferença na minha produtividade?

A Figura 34 ilustra o setor antes da aplicação do senso de utilização. O lado
esquerdo da Figura mostra as caixas para o armazenamento do sache espalhado por
lugares inadequados, caixas armazenadas diretamente no chão da fábrica expostas a
sujeira e umidade, o que as danificam e precisam ser descartadas sem possibilidade de
venda para reciclagem, pois a empresa que compra o produto reciclável não aceita
papelão que já foi molhado. As caixas com sachê danificado (melado) também colocado
no chão, e só era recuperado no fim do expediente, quando muitas caixas já estavam
totalmente danificadas. O lado direito da Figura 34 ilustra um dos armários das
máquinas, utilizados para guardar o material necessário para o posto de trabalho
ocupado pelo operador da máquina.
Figura 33: Visualização da área de envase de sachê e armazenamento intermediário de
embalagem à esquerda e armário dos colaboradores na área de processo à direita.

Seiton: Senso de Ordenação
Conceito: “Identificar e arrumar tudo para que qualquer pessoa possa encontrar
facilmente”.
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Nessa fase do processo foi analisada a melhor forma para a alocação de alguns
itens, a princípio os mais utilizados, uma vez que o espaço físico é reduzido, ou seja, se
o material está organizado, menor é o risco de ser danificado e consequentemente
descartado.
A Figura 35 ilustra o setor antes da aplicação do Senso de ordenação. Não havia
nada identificado, ou seja, ninguém sabia onde dispor os resíduos. As caixas de
armazenagem de sachê estão espalhadas pelo setor, os filmes armazenados no chão da
fábrica e desordenados, os resíduos todos misturados, não havia local disponibilizado e
identificado para armazenar as ferramentas de ajuste das máquinas, dificultando o
trabalho de regulagem o que aumentava a geração de resíduos (filme + produto).
Figura 34: Ilustra o setor antes da aplicação do Senso de ordenação.

A Figura 36 e a Figura 37 mostram o setor depois da aplicação do Senso de
ordenação, com improviso de recipientes (sem custo algum, feito com material
encontrado na própria empresa) para disposição de resíduos e armazenagem de
ferramentas. A armazenagem das ferramentas de ajuste das máquinas pode ser vista do
lado esquerdo da Figura 36 que fica embaixo da mesa de controle de qualidade do setor.
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Figura 35: Setor ordenado, com local adequado para armazenamento de ferramentas e descartes.

Figura 36: Descarte e armazenamento ordenados.

Seisou: Senso de Limpeza
Conceito: “Manter o ambiente sempre limpo, eliminando as causas da sujeira e
aprendendo a não sujar”.
A aplicação deste senso implica no descarte correto do lixo e zelo com a limpeza
do ambiente em questão. A Figura 38 ilustra parte do setor após a aplicação do senso de
Limpeza. No lado direito a figura pode-se visualizar como ficou o armário ilustrado na
Figura 34, após a aplicação do senso de utilização e limpeza. E no lado direito da foto
como ficou o posto de trabalho ilustrado na Figura 34 após algumas melhorias e
ordenação e limpeza do setor. As caixas agora ficam dispostas ao lado dos operadores
elevadas do piso para que não recebam nenhum tipo de umidade, foram
disponibilizados mini paletes de plástico ao lado das máquinas para o armazenamento
de filme de troca, e caixas com produto com defeito.
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Figura 37: Setor de envase após a aplicação do senso de limpeza, ordenação e utilização.

Seiketsu: Senso de Higiene
Conceito: “Manter um ambiente de trabalho sempre favorável a saúde e
higiene”.
O desenvolvimento deste senso está relacionado com os três sensos anteriores, a
fim de proporcionar mais segurança e satisfação das pessoas ligadas ao ambiente.
Juntamente com a aplicação do Senso de Higiene foi implementada as Boas Práticas de
Fabricação pelo departamento de controle de qualidade, cujo responsável é uma
Engenheira de Alimentos. Foram instalados ponto com álcool 70% em gel por toda a
fábrica. Os colaboradores foram treinados quanto ao uso de EPI’s e orientados em como
utilizar os EPI’s descartáveis evitando o desperdício.
Shitsuke: Senso de Autodisciplina
Conceito: “É desenvolver hábito de observar e seguir normas, regras,
procedimentos, atender especificações, sejam escritas ou informais. Este hábito é
resultado do exercício da força mental, moral e física. É a demonstração de respeito a si
próprio e aos outros”.
A aplicação e manutenção desse senso é a mais difícil, pois se trata do
cumprimento diário dos outros 4 sensos, o que exige motivação diária da equipe de
trabalho para que o programa obtenha sucesso. A Figura 39 ilustra parte do setor
produtivo depois da implementação do programa (imagem registrada antes do início do
turno) e a Figura 40 ilustra o mesmo setor produtivo durante o turno de trabalho no
processo de envase de Ketchup sachê.
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Figura 38: Parte do setor de envase de sachê após a implantação do programa 5S.

Figura 39: Atividades do setor de sachê após a implantação do programa 5S

O senso de autodisciplina também engloba colocar em prática o que foi
disseminado pelos treinamentos. Nesta fase buscou-se aplicar na prática os
aprendizados do treinamento em manutenção autônoma. A 1ª e a 2ª Etapa da
Manutenção Autônoma conforme descrita por Petter et al. (2011), ocorrem
conjuntamente com a implantação dos três primeiros Ss, e as etapas restantes acontecem
com os dois últimos Ss. A Figura 41 ilustra o treinamento de manutenção autônoma no
setor de envase de sachê.
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Figura 40: Treinamento de manutenção autônoma, na prática.

Fase 15 - Análise da eficácia das ações de melhoria e monitoramento
O plano de monitoramento corresponde a fase do Check (Verificar) do ciclo
PDCA. Segundo CEBDS (2003), nesta fase é necessário definir todo o processo de
avaliação, incluindo os indicadores e metas a serem avaliados, como os dados vão ser
recolhidos, quem é responsável pelo acompanhamento de cada tarefa, reuniões de
avaliação agendamento, a sua periodicidade, bem como o procedimento no caso de não
alcançar os resultados planejados. Os indicadores relevantes para a opção em estudo
foram a quantidade de resíduo sólido gerado, que será monitorado mensalmente e
discutido em reuniões com o Ecotime e representantes dos setores envolvidos.
Para facilitar as análises, uma Folha de Verificação pode ser utilizada. Gráficos
de Pareto ou gráficos lineares podem ser novamente construídos confrontando todos os
resultados esperados com os realmente alcançados. Esta etapa é muito importante, pois
ela demonstra com fatos reais a eficácia do programa à alta direção em números, o que
gera incentivo para o comprometimento com a continuidade do programa.
A Figura 42 ilustra os resultados após um mês de implementação consolidada, o
gráfico linear traz um comparativo da geração de resíduos como um todo na empresa
antes e depois da PML.
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Figura 41: Comparativo de resultados antes e depois da implementação da PML

Como pode ser observado no gráfico da Figura 42, houve uma diminuição da
geração de resíduos, não só na área de atuação da PML, setor de envase do sachê, como
também em setores onde a PML não foi oficialmente implementada, tendo somente
acontecido a disseminação dos conceitos de PML por toda a empresa. Durante o
primeiro mês de coleta pós-PML, a redução da geração de resíduos total foi de 2.733
kg/mês para 2.217 kg/ mês, ou seja, uma redução de aproximadamente 19%.
Fase 16 - Plano de continuidade
Nesta fase é importante não somente avaliar os resultados obtidos, mas,
sobretudo, criar condições para que o Programa tenha sua continuidade assegurada
através da aplicação da metodologia de trabalho e da criação de ferramentas que
possibilitem a manutenção da cultura estabelecida, bem como sua evolução em conjunto
com as atividades futuras da empresa. É imprescindível em primeiro lugar analisar a
necessidade de educação e treinamento. Afinal, com as ações implantadas no processo
produtivo pode ser um requisito o treinamento de pessoal e mudanças comportamentais
dos trabalhadores. Neste caso recomenda-se a utilização do 5W2H, para criar ou
modificar procedimentos operacionais. Outros meios como palestras e vídeos também
são importantes. O acompanhamento dos indicadores ambientais deve ocorrer
periodicamente, de preferência, sendo olhados mensalmente pela diretoria da empresa,
por exemplo, como item de reunião de resultados. É importante que novos objetivos e
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metas sejam estabelecidos para dar continuidade ao ciclo PDCA assegurando que o
programa de PML possa dar continuidade às melhorias ambientais na empresa.
Durante a realização do estudo bibliográfico foi possível observar que a maioria
das metodologias analisadas implica que a PML é um programa contínuo. Portanto o
objetivo principal é garantir a continuação do programa durante um período prolongado
de tempo, evitando a interrupção logo que dificuldades surgirem ou forem cumpridas as
metas iniciais. A metodologia proposta por Silva et al. (2013) sugere que programa
deve ser continuado independente dos primeiros resultados positivos ou negativos. Caso
os objetivos não sejam atendidos, o ciclo deve reiniciar, identificando as causas desses
resultados e estabelecendo medidas corretivas.
Portanto para que haja uma continuidade e para que a implementação do método
proposto perdure, o Ecotime decidiu por realizar Auditorias mensais para analisar o
desenvolvimento do Programa 5S, que foi a ferramenta escolhida para a realização da
fase de Housekeeping4 (ferramenta utilizada na implantação de Boas Práticas de PML)
descrita no método PML. Para a realização destas auditorias optou-se por utilizar a
ferramenta da Qualidade Folha de Verificação. O modelo utilizado pela empresa por ser
visualizado no Anexo A.

4

Conceito original da língua Inglesa utilizado como faxina, limpeza, organização, a
implementação de Boas Práticas de Produção Mais Limpa, conforme citado de CNTL (2013).

125

5. ANÁLISE E DISCUSSÕES
Como pode ser notado no processo de execução do estudo de caso, o Método
PML Integrado necessitou alguns ajustes para melhor adequação na sua
implantação. Principalmente na execução das primeiras fases, onde houve a
necessidade de primeiramente formar o Ecotime para se discutir, analisar e treinar
as pessoas envolvidas e escolhidas para a execução da implementação, sobre o
programa PML. Houve também a necessidade de inclusão de outras Ferramentas da
Qualidade, como a manutenção autônoma durante a implantação do programa 5S’.
Sendo assim o Quadro 14 descreve o modelo aqui proposto e as alterações
realizadas, formalizando o modelo final proposto nesta pesquisa.
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Quadro 14: Método PML Integrado final proposto neste trabalho.
ETAPAS DA P+L

FASES DA P+L

OBJETIVO

Obtenção do
comprometimento
gerencial

ETAPA 1:
PLANEJAMENTO E
ORGANIZAÇÃO

A obtenção de resultado
consistentes depende do
comprometimento da empresa.
Conscientização e treinamento
dos funcionários para garantir o
Formação do Ecotime
seu compromisso com o
programa.
Formação de um time que
Apresentação da P+L ao conheça bem os problemas da
Ecotime
empresa e se comprometa com
a implantação da P+L.
Treinar o Ecotime sobre os
Sensibilização dos
conceitos básicos da P+L e
funcionários
ferramentas da qualidade.

ETAPA 2:
PRÉ- AVALIAÇÃO
(DIAGNÓSTICO)

Melhor conhecimento do
Elaboração do Fluxograma
processo e oportunidades de
do processo
melhoria pelo Ecotime.
Conhecer qual a real situação da
Levantamento de dados empresa em relação aos
impactos ambientais.
Identificar o parâmetro que será
Seleção do foco de
avaliado para facilitar o
avaliação
controle.
Selecionar entre todas as
Definição dos indicadores
atividade e operações da
de desempenho
empresa , o foco do trabalho.

ETAPA 3:
AVALIAÇÃO

Avaliar os resíduos gerados no
tempo determinado (6 a 12
meses) ,e matéria-prima e
recursos consumidos.
Organizar os questionamentos
Identificação das causas de para agir diretamente nas causas
geração de resíduos
da geração de resíduos e
desperdício de recursos.
Identificação e seleção das Identificar as opções de P+L
opções de P+L
para deixar de gerar resíduos.
Elaboração e análise do
balanço de massa

Avaliar as ações de melhoria e
as que não forem
viáveis,substituir por outras
ETAPA 4 : ESTUDO
ações da matriz de priorização.
DA VIABILIDADE
Possibilitar a seleção das
medidas viáveis de acordo com
Seleção de oportunidades viáveis
os critérios estabelecidos pelo
Ecotime.
Avaliação técnica ,
ambiental e econômica

Traçar uma estratégia para
implementar as opções de P+L,
Implementação das ações
e planejar um sistema de
de melhoria
monitoramento das medidas
implantadas.
ETAPA 5:
Analisar se os resultados estão
Análise da eficácia das
IMPLEMENTAÇÃO
realmente aparecendo a
ações de melhoria e
E
organização com a
monitoramento
MONITORAMENTO
implementação da P+L.

Plano de continuidade

FERRAMENTA DA
QUALIDADE APLICADA
.Gráfico Linear
.Matriz de responsabilidades
.Gráfico de Gantt
.5W1H
.Treinamento PDCA e
Ferramentas da Qualidade

. Mapeamento de processo
. Fluxograma
.Folha de Verificação
.Estratificação
.Benchmarking
.Gráfico de Pareto
.Parâmetro GUT

.Fluxograma
. Mapeamento de processo

.Brainstorming
.Diagrama de Causa e Efeito
.Brainstorming
.Matriz de Priorização
.Matriz de priorização
.5W2H

. Brainstorming
. Matriz SWOT

. Programa 5S
.5W1H
.Gráficos de controle
.Folhas de verificação
.Gráfico de Pareto
.Gráfico linear

Criar condições para que o
Programa tenha sua
.5W2H
continuidade assegurada, com .Folha de Verificação
um plano de melhoria contínua.
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A Figura 43 ilustra a relação entre a PML, as Ferramentas da Qualidade e o
ciclo PDCA no modelo final proposto, enfatizando o conceito de que o trabalho com a
implantação

dessa

metodologia

deve

ser

contínuo

dentro

da

organização,

contextualizando com os princípios de melhoria contínua da qualidade.
Figura 42: Relação entre a PML, Ferramentas da Qualidade e o ciclo PDCA no modelo final
proposto.
ETAPA 1 DA P+L - PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO
ETAPA 3 DA P+L - AVALIAÇÃO
- Fluxograma
- Mapeamento de
Processo

OBTENÇÃO DO COMPROMETIMENTO GERENCIAL

- Matriz de
responsabilidades
- Gráfico de Gantt
- 5W1H

FORMAÇÃO DO ECOTIME
-Brainstorming
-Diagrama de Ishikawa

- Gráfico Linear

ELABORAÇÃO E ANÁLISE DO BALAÇO DE

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS

APRESENTAÇÃO DA P+L AO ECOTIME

-Brainstorming
- Matriz de

SENSIBILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS

PLAN

ETAPA 2 DA P+L - PRÉ-AVALIAÇÃO
ELABORAÇÃO DO FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ETAPA 4 DA P+L - ESTUDO DA VIABILIDADE

- 5W2H
- Matriz de Priorização

- Mapeamento de
processo e Fluxograma

LEVANTAMENTO DE DADOS

AVALIAÇÃO TÉCNICA , AMBIENTAL E ECONÔMICA

SELEÇÃO DO FOCO DE AVALIAÇÃO
-Brainstorming
- Matriz SWOT

- Treinamento PDCA e
Ferramentas da Qualidade

IDENTIFICAÇÃO E SELEÇÃO DAS OPÇÕES DE P+L

- Folha de verificação
- Estratfiicação
- Benchmaking

SELEÇÃO DE OPORTUNIDADES VIÁVEIS
DEFINIÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO

- Gráfico de Pareto
-Parâmetros GUT

ETAPA 5 DA P+L - IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO

DO
CHECK
ACT

IMPLMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE MELHORIA

ANÁLISE A EFICÁCIA DAS AÇÕES DE MELHORIA

PLANO DE CONTINUIDADE

- 5W1H

- Folha de verificação
- Gráficos de Controle
- Gráfico de Pareto
- Gráfico Linear

- 5W1H
- Folha de Verificação

O resultado obtido não reflete a meta proposta durante a execução da fase 1 que
foi a redução de 65% da geração de resíduos sólidos, mas considerando que a
implementação da PML ocorreu em apenas um setor da empresa, pode-se dizer que a
redução de 19% na geração de resíduos é relevante e condiz com a proposta do método.
No entanto, considerando apenas o resíduo de filme de sachê de Ketchup, foco das
oportunidades de melhoria, a redução foi de 35%, ou seja, 345 kg; financeiramente, este
resultado indica que a empresa economizou em média R$ 4.365,00/ mês, com matériaprima que não é mais desperdiçada, e custo com descarte deste material, custos
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relacionados no Quadro 4. Com a melhoria contínua que o ciclo PDCA propõe, a
tendência é que a cada mês os indicadores se aproximem da meta desejada.
Os resultados também refletem a importância dos Sistemas Integrados de
Gestão, facilitando a sua implementação nas PMEs. O método também mostrou a sua
importância na redução da geração de resíduos, o que permite concluir que com essa
redução, também diminui a quantidade de resíduos que necessitam ser tratados, ou
necessitam disposição especial; reduzindo assim os custos relacionados a esses
problemas bem como a preocupação de órgãos públicos com a criação de novos espaços
para a disposição desses resíduos, o que caracteriza um problema de caráter urbano.

5.1 Barreiras e Limitações
Durante a execução deste trabalho foram encontradas algumas barreiras, dentre
elas a dificuldade de comprometimento da alta direção. Este fato reflete a grande
dificuldade de PMEs para a implementação de Sistemas de Gestão de um modo geral.
Estas empresas, por representarem, individualmente, uma pequena fatia do mercado,
acabam por receber menor atenção dos órgãos controladores, principalmente os que
regem a Questão Ambiental, sendo assim, a questão de disposição final dos resíduos
gerados pela indústria não são tratados como assunto prioritário.
O mesmo acontece com todas as pequenas indústrias de seguimentos diversos.
As gerações desses resíduos acabam afetando o meio urbano em que estas indústrias
estão inseridas, pois podem gerar disposição inadequada, causando poluição dos solos;
utilização excessiva de recursos naturais, podendo comprometer o fornecimento de água
e energia; disposição inadequada de efluentes líquidos nos rios e lagos que abastecem os
centros urbanos.
Considerando a implementação do método proposto foram encontradas barreiras
econômicas relacionadas a falta de política no que diz respeito aos preços dos recursos
naturais, o que dificultou a criação de um indicador que considerasse o custo do
desperdício de água. A carência e falha na documentação ambiental também foi um
empecilho para o desenvolvimento mais linear da implementação da PML, bem como a
falta de treinamento dos funcionários. Com relação às barreiras técnicas podemos citar a
limitação de recursos humanos para o desenvolvimento das tarefas, limitação de acesso
as informações técnicas, e a limitação das condições de manutenção.

129
A resistência à mudança e a falta de envolvimento e motivação dos funcionários
com cargos de liderança criaram grandes dificuldades para que o método fosse
implementado. Este fato pode dificultar a manutenção do programa dentro da empresa,
exigindo ainda mais a conscientização e comprometimento da alta direção. O que
facilitaria este engajamento das indústrias nas questões ambientais.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho mostrou a integração de Ferramentas de Qualidade com a
metodologia de Produção Mais Limpa, e também abordou algumas das principais
barreiras apontadas na literatura existente, principalmente o uso limitado de Técnicas e
Ferramentas na implementação da PML. De acordo com os dados apresentados, é
possível notar que há poucos estudos relacionando as Ferramentas e Técnicas da
Qualidade utilizadas para auxiliar a implantação de Produção Mais Limpa. As
Ferramentas e Técnicas da Qualidade já consolidadas têm muito a contribuir para os
programas de PML, principalmente porque as metodologias de implementação de PML
citadas neste trabalho dizem o passo a passo para sua implantação, limitando-se apenas
a apresentar fases e etapas muito gerais, sem diretrizes para facilitar o desenvolvimento
dessas fases. Este fato pode estar diretamente ligado a falta de interesse nas empresas na
implementação da PML, ou até mesmo na manutenção do método.
Também é importante ressaltar que o foco principal das melhorias do método
proposto está integrado à fase de Planejar (Plan) do ciclo PDCA. Esta é a fase mais
importante do ciclo, pois todas as grandes decisões tomadas nesta fase tem uma
influência direta sobre a continuação do restante do ciclo, e quando é estabelecido um
bom plano, é mais provável que as outras fases também serão bem sucedidas durante a
implementação.
Com as modificações realizadas na metodologia de implantação da PML
proposta neste trabalho, é possível observar que ficou bem mais claro a forma de como
proceder em cada fase de implantação do programa. A inserção das Ferramentas da
Qualidade pode propiciar um maior controle das atividades, pois pode embasar melhor a
tomada de decisões do Ecotime, evitando equívocos, e reduzindo o tempo de
implantação do Programa.
As auditorias utilizadas no monitoramento do Programa 5S podem ser uma
poderosa ferramenta para sobrevivência dos programas dentro a organização. Para tanto,
é necessário criar programas de incentivo aos trabalhadores, como por exemplo,
premiações as equipes que obtiverem melhores resultados nas auditorias.
No entanto, a aplicação do Programa PML precisa, periodicamente, ser revisada.
No caso do estudo em questão, a periodicidade mínima definida pelo Ecotime foi a
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anual. Nessas revisões é fundamental avaliar se os objetivos e as ações propostas foram
realizados. A empresa também necessita ajustar os objetivos da PML às novas
estratégias da empresa.
Como consequência do Programa PML a empresa em estudo passou a conhecer
os regulamentos ambientais legais e, assim, adequar-se aos requisitos, evitando sofrer
multas dos órgãos ambientais fiscalizadores. A empresa, motivada pela mentalidade
ambiental provida pelo Programa, passou a se preocupar de maneira formal com a não
geração de resíduos, a reciclagem e boa vizinhança, ou seja, o incômodo que os tipos de
resíduos gerados (emissões de gases, efluentes líquidos, resíduos sólidos, etc.) podem
causar para o meio urbano que a norteia.
Dentre as sugestões para trabalhos futuros estão a aplicação do método em
indústrias de outros seguimentos. Desta forma será possível comparar as dificuldades e
barreiras encontradas assim como as fases de muito sucesso na aplicação, além de
contribuir para a consistência e estabilidade do método.
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ANEXO A: Folha de verificação para Auditorias do Programa 5S.
Setor Auditado: SACHE
Auditor (es):
Legenda:

2,5-RUIM

5,0-REGULAR

7,5-BOM

10,0-ÓTIMO

NA-NÃO APLICÁVEL

1º S – SEIRI (UTILIZAÇÃO)
ITENS

NOTA

1. Existem somente materiais e/ou objetos necessários para a execução do trabalho?
2. Existe material não conforme no local de trabalho?
3. O aspecto visual da seção demonstra ser agradável?
4. O acesso a itens utilizados todos os dias está adequado?
5. Existem vazamentos de ar, água, óleo ou fuga de
energia?
TOTAL
MÉDIA
2º S – SEITON (ORGANIZAÇÃO)
ITENS

NOTA

6. Existem materiais espalhados nos corredores, chão, mesa, etc?
7. Os materiais estão bem estocados, livres de deterioração, oxidação, umidade,
quedas, e estão identificados?
8. Os materiais estão em locais próprios e bem localizados facilitando o seu acesso?
9. Na mudança de turno e após a jornada de trabalho, o padrão de organização se
mantém?
10. De modo geral, o aspecto visual do setor, encontra-se
organizado?
TOTAL
MÉDIA
3º S – SEISO (LIMPEZA)

ITENS
11. Existem equipamentos, utensílios, ferramentas, dispositivos, etc. sujos ou em mal
estado de conservação?
12. Existe óleo, água ou produto químico, derramado pelo chão? De modo geral o
setor passa a impressão de ser um ambiente limpo?
13. Os Produtos existentes no processo estão sujos a ponto de prejudicar ou
comprometer a sua qualidade?

NOTA
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14. Existe lixo em geral espalhado pelo chão?
15. Paredes, e equipamentos em geral necessitam de manutenção ou limpeza?
TOTAL
MÉDIA
4º S – SEIKETSU (SAÚDE)

ITENS

NOTA

16. As lâmpadas, luminárias estão limpas e em funcionamento?
17. Os uniformes estão limpos e adequados para o setor?
18. Os Banheiros e vestiários são de uso comum, e encontram-se limpos e
organizados?
19. Os colaboradores zelam a limpeza do seu ambiente de trabalho?
TOTAL
MÉDIA
5º S – SHITSUK (AUTO-DISCIPLINA)

ITENS
20. Documentos do Sistema da Qualidade estão sendo utilizados e os registros estão
em dia?
21. No local de trabalho, todas as condições estão seguras, livre de acidentes?
22. De modo geral o setor passa a impressão de ser um ambiente disciplinado?
TOTAL
MÉDIA
TOTAL GERAL
MÉDIA GERAL
ATINGIMENTO DA META

NOTA

