
 
 

 
 

 

ISAE - INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA   

MESTRADO PROFISSIONAL EM GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE 

 

 

 

CHRISTIAN LUCIANO DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

PRODUÇÃO ENXUTA AMBIENTAL EM UMA EMPRESA BRASILEIRA DO RAMO 

ELETROELETRÔNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Curitiba 

  

2017     



 
 

 
 

 

CHRISTIAN LUCIANO DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRODUÇÃO ENXUTA AMBIENTAL EM UMA EMPRESA BRASILEIRA DO RAMO 

ELETROELETRÔNICO 

 

 

 

 

 
 
 
Dissertação apresentada como requisito 
para obtenção do grau de Mestre no Curso 
de Mestrado Profissional em Governança 
e Sustentabilidade, do Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu do Instituto 
Superior de Administração e Economia do 
Mercosul - ISAE. 
 
 
 

Orientador: Prof. Dr. Gustavo Rafael Collere Possetti 

 

 

 

Curitiba 
 

2017     



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
S586p       
               
  Silva, Christian Luciano da  
    
  Produção enxuta ambiental em uma empresa brasileira do ramo 

eletroeletrônico/ Christian Luciano da Silva -- Curitiba, 2017.  
  172 f. 
 
                    Inclui bibliografia. 
 
  Dissertação (mestrado profissional) – Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu do Instituto Superior de Administração e Economia 
do Mercosul – ISAE, 2017.  

   
  Orientador: Prof. Dr. Gustavo Rafael Collere Possetti 
 
   1. Produção enxuta. 2. Mapa de valor. 3. Avaliação de ciclo de 

vida. 4.Ecoeficiência. I. Possetti, Gustavo Rafael Collere. II. Instituto Superior 
de Administração e Economia. Mestrado Profissional em Governança e 
Sustentabilidade. III. Título. 

 
   CDU 658.114.7  
 
 

 Bibliotecária Andresa Testa CRB 9/1808  
 

 

 

 

 

 





 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minha esposa, Terezinha; 

a meus filhos, Victória e Lucas; 

a meus pais, Manoel e Maria; 

a minha irmã, Darleia; 

ao meu país, Brasil; 

e, a toda comunidade científica. 



 
 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

À minha família, por toda a compreensão, apoio e fonte de motivação para 

seguir sempre adiante, em especial, a minha esposa, Terezinha, por me ajudar na 

revisão geral deste projeto. 

Às amigas Penélope Giacomitti e Úlrika Glütz Schneider, pelo apoio na 

correção do texto. 

Ao professor Gustavo Rafael Collere Possetti, pela orientação, dedicação, 

disponibilidade e apoio para realização desta pesquisa; e, principalmente, pelo 

exemplo de professor e profissional. 

À doutoranda Karina Guedes do Amaral, por todas as explicações e o apoio na 

realização da metodologia de avaliação de ciclo de vida, fundamental para elaboração 

desta dissertação. 

Aos meus colegas de labuta Christiano Faggion Bergmann, Emerson Aires 

Calgaroto, Fernanda Dantas de Oliveira, José Ediclei de Mello, Luiz Fernando 

Dorabiato, Michel Fernando Audi e Scheila Hirt Martins, por todo apoio na fase 

exploratória da pesquisa, fornecendo os dados necessários para realização da análise 

de ciclo de vida, além de participarem ativamente dos Kaizens. 

Ao presidente da empresa Bematech, Eros Alexandre Jantsch, pelo apoio na 

realização desta pesquisa, inclusive, pela elaboração da carta de recomendação para 

meu ingresso no Programa de Mestrado. 

À empresa Bematech, por me propiciar todos os recursos necessários para os 

experimentos realizados. 

Ao ISAE, pelas instalações e pelos professores que ministram com brilhantismo 

os conteúdos necessários para a realização do curso de Mestrado. 

 



 

 
 

RESUMO 

 

Os efeitos da exploração não planejada dos recursos naturais vêm colocando em risco 

o modelo de desenvolvimento econômico existente. Este estudo, de cunho qualitativo 

e quantitativo, realizado em uma empresa brasileira do ramo de eletroeletrônica, teve 

como objetivo aplicar a Produção Enxuta e Avaliação de Ciclo de Vida, 

individualmente e de forma integrada, em uma linha de impressoras térmicas, antes e 

depois dos Kaizens, visando comprovar os ganhos de produtividade e de redução dos 

impactos ambientais. Para tanto, empregaram-se dados de processos e produtos 

reais. Inicialmente, constituiu-se o Mapa de Valor da situação atual do fluxo produtivo 

da empresa, conforme preceitos da Produção Enxuta. Na sequência, realizou-se o 

inventário dos fluxos elementares para elaboração da primeira Avaliação de Ciclo de 

Vida, compreendendo desde a logística de materiais, processo produtivo, logística de 

produto acabado e o uso. Adicionalmente, realizou-se a integração entre o Mapa de 

Valor e a Avaliação de Ciclo de Vida, dando origem ao Mapa de Valor Ambiental com 

a sinalização dos pontos de atenção quanto aos impactos ambientais. Com a ciência 

do peso ambiental das etapas produtivas, realizaram-se quatro projetos de melhoria 

para mitigação dos danos gerados. Por fim, realizou-se a segunda avaliação de ciclo 

de vida, com nova coleta de dados, para constatar a efetividade da redução dos 

impactos ambientais aliada ao aumento da produtividade. Dentre os resultados 

obtidos, destacam-se a redução do tempo de transformação da matéria–prima em 

produto acabado de 14,27 dias para 3,27 dias e a redução da pontuação geral 

relacionada aos impactos ambientais de 483 Pt para 363 Pt. Assim, estruturou-se o 

Mapa de Valor Ambiental, gerando sinergia entre a metodologia de Produção Enxuta 

e a Análise de Ciclo de Vida, com isso, potencializando ganhos produtivos e 

ambientais. Além disso, o potencial de replicação da metodologia apresentada 

possibilita a ampliação deste estudo para outras empresas e processos. 

 

Palavras-chave: Produção enxuta. Mapa de valor. Avaliação de ciclo de vida. 

Ecoeficiência. 



 

 
 

ABSTRACT 

 

The effects of overexploitation of natural resources endanger the existing economic 

development model. This qualitative and quantitative study performed in a Brazilian 

electronics-sector company has the goal of applying Lean Production and Life Cycle 

Assessment, individually and in an integrated form, on a line of thermal printers, before 

and after, aiming to prove the productivity gains and the reduction in environmental 

impact. It does so by using data from real processes and products. It begins by laying 

out the Value Stream Map of the current situation of the productive flow of company, 

as per Lean Production principles. Then followed by the collection of elementary 

streams for development of the Life Cycle Assessment, covering material logistics, 

manufacturing process, finished product logistics and usage. Additionally, the 

integration between the Value Stream Map and the Life Cycle Assessment originated 

the Environmental Value Stream Map with warnings related to the environmental 

impacts. With the knowledge of the importance of the productive stages, four 

improvement projects were performed in order to mitigate the generated environmental 

damage. Finally, a second lifecycle evaluation and new data collection were performed 

to verify the effectiveness of the reduction of environmental impacts, coupled with 

increased productivity. Among the results are a reduction of the lead-time from 14.27 

days to 3.27 days and a reduction of the overall environmental impact score from 483 

pt to 363 pt. In this way, the Environmental Value Stream Map was structured to 

generate synergy between the Lean Production and Life Cycle Assessment 

methodologies increasing production and environmental gains. Moreover, the potential 

of replication of the preset methodology allows for the expansion of this study to other 

companies and processes. 

 

Keywords: Lean Production. Kaizen. Value Stream Map. Life Cycle Assessment. Eco-

Efficiency. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 MOTIVAÇÕES 

 

A evolução nos meios de produção contribuiu para atender às necessidades de 

consumo e crescimento de diversos países. No entanto tal avanço proporcionou o 

aumento dos impactos ambientais, entre esses, o aquecimento global (IPCC, 2007). 

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) da 

Organização das Nações Unidas (ONU), composto por 1.300 cientistas 

independentes de países de todo mundo, chegou à conclusão que mais de 90% do 

aquecimento global tiveram sua origem nas atividades industriais realizadas nos  

últimos 50 anos (IPCC, 2007). 

Nesse sentido, em dezembro de 2015, na cidade de Paris, em conjunto com a 

ONU, na conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, em sua 

vigésima primeira edição, lançou-se a iniciativa intitulada Low Carbon Technology 

Partnerships Initiative. Essa é a maior e mais nova plataforma para as empresas 

trabalharem em conjunto no combate às mudanças climáticas. O objetivo é limitar em 

65% as emissões de gases de efeito estufa (GEE) e, com isso, não superar o 

aquecimento global em 2°C, até 2100, em comparação à média da temperatura do 

planeta antes da Revolução Industrial, considerado o marco da ação humana sobre o 

meio ambiente. 

Segundo a Word Business Council for Sustainable Development (WBCSD-a, 

2000), a  ecoeficiência desafia o mundo empresarial a obter mais valor para o negócio, 

para tanto, reduzindo as quantidades de materiais, energia e emissões em suas 

atividades.  

Para determinar os impactos gerados pelas atividades humanas, desenvolveu-

se o conceito de Avaliação de Ciclo de Vida (ACV), pelo qual um produto pode ter 

mensurado seus impactos ambientais na cadeia produtiva, desde o momento da 

extração da matéria-prima até a destinação final. 

De acordo com Chehebe (1997), a ACV é utilizada nas empresas como 

ferramenta de gestão ambiental estratégica capaz de identificar oportunidades para 

melhorar o desempenho ambiental de produtos em vários pontos do seu ciclo de vida.  
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As práticas de identificação dos riscos ambientais vinculados aos conceitos de 

Produção Enxuta precisam demonstrar a origem dos impactos em seu ponto de 

geração, pois não são gerados pela fábrica como um todo, mas, em processos na 

extração de matéria-prima, transporte, produção e uso (ROOSEN; PONS, 2013). 

 O foco da gestão estratégica ambiental requer que os seus analistas saibam 

exatamente onde estão os potenciais fatores geradores de condições impactantes, de 

tal forma que, após sua identificação, sejam conectados ao método de melhoria 

contínua, no caso a Produção Enxuta (PE). 

A PE, com origem no Sistema Toyota de Produção (STP), surgiu no Japão, 

após a Segunda Guerra Mundial. Em um cenário de escassez, a Toyota desenvolveu 

uma metodologia pautada na busca pela otimização dos recursos produtivos e no 

conceito de gerar valor para o cliente final (WOMACK et al., 1990). 

Esse conceito levou a Toyota a superar, em vendas, concorrentes, como a Ford 

e General Motors, tornando-se um modelo para milhares de outras organizações em 

todo o mundo. Atualmente, outras empresas buscam aplicar ferramentas da Produção 

Enxuta para desenvolver suas atividades da forma mais eficiente. Isso foi possível 

devido ao desenvolvimento de um método de controle das etapas produtivas com foco 

na otimização dos recursos disponibilizados como pessoas, bens de capital, estoque 

e cadeia de suprimento. 

A aplicação das ferramentas inerentes à PE,  aliada à possibilidade de medir 

os impactos e riscos ambientais das atividades humanas pela ACV, é capaz de gerar 

a ecoeficiência almejada pelas empresas (EPA, 2011). 

No estudo de caso realizado por Roosen e Pons (2013) é indicado o potencial 

do ganho existente na integração do método referente PE e os métodos utilizados 

para controle e determinação dos impactos ambientais. No entanto este estudo não 

demonstrou o resultado dos projetos de melhoria, denominados Projetos de 

Melhorias, criados para atuar na mitigação dos impactos. Da mesma forma, o estudo 

realizado por Pampanelli et al. (2014), em uma célula produtiva de uma indústria 

automotiva nacional, apresentou ganhos comprovados na utilização dos grupos 

Projetos de Melhorias para mitigação dos impactos ambientais. Contudo não utilizou 

a ACV ou outra metodologia científica para determinação dos impactos ambientais. 

A aplicação dessas duas abordagens em uma indústria eletroeletrônica 

brasileira, localizada no Paraná, é relevante devido à importância desse setor para 
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economia e o potencial de risco que essa atividade representa. Segundo Xavier; 

Cavalho (2014), esse risco vem sendo potencializado pela  elevação dos Resíduos de 

Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE) e evidenciado por indicadores gerados pelo 

Greenpeace (ROSE, 2014). 

É importante ressalvar que o conceito de Produção Enxuta Ambiental é recente, 

particularmente, no Brasil. O emprego de ferramentas de gestão de produtividade, 

aliado às ferramentas de gestão ambiental, é bastante promissor, principalmente, em 

um momento no qual são nítidos os efeitos negativos do crescimento econômico 

desvinculado dos cuidados com o meio ambiente. 

Pesquisas de aplicação, realizadas nos últimos anos, apontam a relevância da 

potencialização dos ganhos ambientais por intermédio da Produção Enxuta. Todavia 

nenhuma fez a Avaliação do Ciclo de Vida, antes e depois da realização dos Kaizens, 

para validar os ganhos.  

Outro ponto a ressaltar é a carência de estudos nacionais sobre o tema 

integração do PE e a ACV, visto que quase a integralidade das fontes de pesquisa è 

de origem internacional.   

Para validar essa relação, entre o sistema enxuto de produção e a análise de 

ciclo de vida, realizou-se um estudo de caso em uma empresa da grande Curitiba, 

com reconhecida liderança nacional. 

O resultado final deste trabalho é a Produção Enxuta Ambiental que evidencia 

os pontos de melhoria de produtividade e impacto ambiental, no processo de 

fabricação de um determinado modelo de impressora responsável pelo maior volume 

da produção atual da empresa.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Aplicar a Produção Enxuta (PE) e Avaliação de Ciclo de Vida (ACV), 

individualmente e de forma integrada, em uma linha de impressoras térmicas de uma 

empresa brasileira do ramo eletroeletrônico, antes e depois dos Kaizens, visando 

comprovar os ganhos de produtividade e redução dos impactos ambientais. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar os fluxos atuais de informações e de materiais associados 

com a fabricação de impressoras térmicas da empresa por meio do uso 

do Mapa de Valor (MV). 

 Realizar a análise de ciclo de vida do mesmo produto usado como 

referência do MV. 

 Desenvolver o Mapa de Valor Ambiental (MVA) do produto sob 

investigação, por meio da combinação entre o MV e os resultados da 

ACV.  

 Desenvolver Kaizens dos processos produtivos com base nos impactos 

ambientais e desperdícios apontados no MVA.  

 Atualizar o MVA a partir dos resultados provenientes da aplicação dos 

projetos de melhoria. 

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO   

 

Este documento está organizado em cinco capítulos.  

O primeiro capítulo indica as motivações e os objetivos deste trabalho.  

O segundo capítulo, por sua vez, traz a fundamentação teórica sobre 

Ecoeficiência, Indicadores de Gestão Ambiental Empresarial, Avaliação de Ciclo de 

Vida, Produção Enxuta e Produção Enxuta, aliada à sustentabilidade ambiental e 

econômica. Ainda neste capítulo, é apresentado o estado da arte no tocante ao tema, 

em que alguns trabalhos registrados na literatura, a maior parte de origem 

internacional, buscaram desenvolver métodos para integração dos fatores de 

impactos ambientais ao MV. Além disso, é indicada a necessidade de fazer um estudo 

sobre a aplicação prática da Produção Enxuta Ambiental, justificada pela importância 

do tema dado o cenário mundial e a carência de estudos nesta área no âmbito 

nacional. 

O terceiro capítulo, por sua vez, detalha a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento deste estudo. Para tanto, são descritas as cinco fases para aplicação 

e explica-se como foram atendidos os objetivos geral e específicos propostos.  
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Já o quarto capítulo apresenta e discute os resultados obtidos, baseados em 

aspectos qualitativos e quantitativos.  

Por fim, o quinto capítulo versa sobre as conclusões e as propostas de 

continuidade do trabalho. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 ECOEFICIÊNCIA 

 

A origem do conceito ecoeficiência é descrita no livro intitulado “Mudando o 

Rumo”. Maurice Strong, secretário-geral da Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, convidou Schmidhieny, então, presidente 

de uma  grande companhia do ramo de insumos para construção civil, para apresentar 

uma perspectiva empresarial global sobre desenvolvimento sustentável e estimular o 

interesse e o envolvimento da comunidade empresarial internacional (SCHMIDHEINY, 

1992).  

Schmidhieny convidou 50 líderes empresariais, de diversos segmentos, para 

fazer parte da recém-formada Business Council for Sustainable Development (BCSD). 

No futuro, a BCSD tornou-se a organização internacional Word Business Council for 

Sustainable Developement (WBCSD), que é, atualmente, referência para o tema 

ecoeficiência (WBCSD-A, 2000). 

O termo ecoeficiência, segundo a WBCSD, é a forma como uma organização 

entrega seus produtos ou serviços de acordo com as necessidades de seus clientes, 

com preços justos e contribuindo para a sua qualidade de vida. Além disso, de forma 

consistente, é capaz de reduzir os impactos ambientais e a intensidade de utilização 

dos recursos ao longo do ciclo de vida. A visão deve ser atingir um patamar onde seja 

possível compatibilizar sua produção com a capacidade de renovação estimada do 

planeta Terra (WBCSD-B, 2000). 

Para  Oliveira (2007), a eficiência está diretamente relacionada à capacidade 

que a organização possui de realizar suas atividades com a menor quantidade de 

recursos possíveis. Ao combinar-se o termo “eco”, que traz a ideia de natureza ou 

ecologia, à expressão Ecoeficiência passa a ser referência para uma produção ou 

realização de serviços com o mínimo de recursos naturais.  

No mesmo sentido, para o Conselho Empresarial Brasileiro para o 

Desenvolvimento Sustentável - CEBDS (2009), braço local do WBCSD, a 

ecoeficiência é a capacidade que qualquer organização possui de  realizar suas 

atividades e produtos, causando o menor impacto ambiental possível, por meio do 
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mínimo de recursos naturais e da mínima geração de resíduos e subprodutos para o 

ecossistema em que atua. 

Para  Almeida (2012), o problema da produção e do consumo realizado em 

bases não sustentáveis é simples de ser entendido. Não é possível extrair mais 

recursos naturais do que a natureza é capaz de repor quando se trata de recursos 

renováveis. Não se pode extrair indefinidamente recursos finitos, não renováveis. Da 

mesma forma, não se pode descartar mais resíduos do que a natureza é capaz de 

assimilar. 

Segundo Lorenzo-Toja et al. (2016), para as empresas conseguirem atingir 

seus objetivos de ecoeficiência, elas  devem implantar ferramentas de Análise de Ciclo 

de Vida  e auditorias com base nas normas NBR ISO14040 e NBR ISO14044, que 

serão abordadas mais adiante neste documento. 

Mesmo sendo a ecoeficiência reconhecidamente importante para as 

organizações e para os governos como uma visão de sustentabilidade, ela por si só é 

insuficiente para atingir os objetivos de redução de impactos em longo prazo. Para 

tanto, é necessário agir no tripé da sustentabilidade por meio de políticas econômicas, 

ambientais e sociais (WBCSD-a, 2000). 

Apesar dos conceitos citados referentes à ecoeficiência, para Koskela (2015), 

não existe um consenso na definição deste tema. Isso é evidenciado quando são 

confrontadas as iniciativas de empresas e governos referentes ao desenvolvimento 

econômico e controle dos impactos ambientais gerados pelas atividades empresariais. 

A ecoeficiência pode ajudar os governos na formulação e aplicação de 

auditorias de medidas para implementação de atividades econômicas que reduzam o 

montante de impactos nocivos ao meio ambiente. Para que essa condição seja 

atingida é importante a definição de alguns objetivos (ULLAH et al., 2015). 

O WBCSD-b (2000) cita três objetivos centrais para indicar se uma empresa é 

ecoeficiente: 

 Redução do consumo dos recursos: esse conceito contempla a 

minimização do uso de energia, água e terra. A busca é pela maior 

eficiência no processo de reciclagem, desenvolvendo produtos com a maior 

vida útil e, quando não for mais possível seu uso, executar o processo de 

logística reversa. 
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 Redução dos impactos das atividades empresariais na natureza: inclui 

a minimização das emissões de gases de efeito estufa e das descargas 

industriais nas águas, o descarte e a dispersão correta de substâncias 

tóxicas, assim como o uso sustentável dos recursos renováveis. 

 Aumento do valor agregado aos produtos e serviços: voltado para 

prover mais benefícios aos clientes por meio da funcionalidade dos 

produtos, flexibilidade e modularidade. Essa visão possibilita o cliente 

receber o que precisa com o uso de menos materiais e recursos. 

 

Na concepção da WBCSD-b (2000), a ecoeficiência desafia o mundo 

empresarial a obter mais valor para o negócio, com isso, reduzindo as quantidades de 

materiais, energia e emissões. Esse conceito aplica-se a todo o negócio, desde o 

marketing e desenvolvimento do produto, até a produção e distribuição. A Figura 1 

ilustra a natureza abrangente da ecoeficiência por meio dos sete componentes que 

representam ações gerais que precisam ser observadas. 

 

 

 
Figura 1 - Os sete componentes para atingir a ecoeficiência. 

Fonte: adaptado de WBCSD-a (2000) 

 

Em consenso, os representantes das empresas-membros da WBCSD 

definiram indicadores como medidas específicas de um aspecto individual. Esses 

indicadores podem ser usados para pesquisar e demonstrar o desempenho de um 

conjunto de empresas ou ramo de atividade. Nesse contexto, um determinado aspecto 

pode ter diversos indicadores (WBCSD-a, 2000). 

Segundo Munck et al. (2011), os interessados no desempenho das empresas, 

com a necessidade de monitorar o desempenho delas, usam os indicadores como 
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ferramentas de gestão. Ademais, esses podem ser compartilhados em todo o mundo 

dos negócios. A gestão ambiental e a medição da ecoeficiência são necessárias para 

verificar o progresso da empresa rumo a um futuro mais sustentável. 

Para WBCSD-a (2000), monitorar e comunicar para o exterior a ecoeficiência é 

também uma forma de transmitir ao público externo, incluindo investidores, 

seguradoras, consumidores e outros grupos de interesse, um elemento-chave sobre 

o progresso da empresa rumo ao desenvolvimento sustentável. Assim, os membros 

da WBCSD estipularam oito princípios para elaboração de indicadores de 

Ecoeficiência de aplicação genérica, conforme mostrado na Figura 2. 

 

 
Figura 2 - Princípios para elaboração de indicadores genéricos de ecoeficiência.  

Fonte: adaptado de WBSDC-b (2000) 

 

 Segundo a WBCSD-a (2000), a falta de métodos adequados para medir alguns 
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ao negócio. Para cada um desses indicadores, existe um acordo internacional geral 

pautado nos seguintes aspectos:  

 O indicador está relacionado com uma preocupação ambiental ou com 

um valor global para o mundo dos negócios. 

 É relevante e significativo para praticamente todos os negócios. 

 Os métodos de medição estão estabelecidos e as definições são 

globalmente aceitas. 

Em contrapartida, Munck et al. (2011) fazem uma análise de diversos 

indicadores de ecoeficiência publicados e concluem que, apesar da tentativa de 

desenvolver indicadores aplicáveis e confiáveis, esses indicadores ainda carecem de 

robustez mediante a complexidade associada com a medição da ecoeficiência.  

Uma questão que se faz necessária analisar é que, quando se fala em 

indicadores, logo, pensa-se em informações quantitativas, porém, no caso dos 

indicadores que envolvem a sustentabilidade, bem como a ecoeficiência, informações 

qualitativas são necessárias. 

Para Ravi et al. (2015), a dificuldade de implementar programas de 

sustentabilidade e ecoeficiência é motivada pela falta de conhecimento das 

organizações sobre o tema. Ainda para Ravi et al. (2015), existem dez barreiras que 

devem ser superadas para o sucesso de uma iniciativa de implementação dos 

indicadores de ecoeficiência: 

I. Lacuna dos sistemas e ferramentas de gestão da empresa. 

II. Decisões a curto prazo. 

III. Estrutura organizacional e silos inibem o fluxo dos processos 

sustentáveis. 

IV. Falta de comprometimento da alta direção. 

V. Conhecimento sobre sustentabilidade. 

VI. Foco da empresa em seus próprios impactos. 

VII. Restrições financeiras. 

VIII. Lacuna entre iniciativas sustentáveis e desenvolvimento de produtos. 

IX. Falta de desenvolvimento de produtos “verdes”. 

X. Falta de uma diretriz sustentável para disposição final dos produtos. 
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No sítio eletrônico do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 

Sustentável (CEBDS), é possível verificar que já se encontram associadas   empresas 

de porte relevante. Essas empresas possuem faturamento de mais de 40% do Produto 

Interno Bruto do Brasil e são responsáveis por mais de um milhão de empregos diretos  

(CEBDS, 2017). 

Como exemplo para indicadores ambientais, a  empresa Alcoa Alumínio S.A. 

(Alcoa), uma das empresas associadas ao CEBDS, é uma das líderes globais na 

produção de alumínio transformado, bem como, uma das maiores mineradoras de 

bauxita e refinadoras de alumínio do mundo (CEBDS, 2017). 

Segundo Bartoli e Silva (2015), a Alcoa, além de estar vinculada ao CEBDS, 

também, é referência em práticas de Produção Enxuta e, por esse motivo, seu caso 

prático de ecoeficiência foi escolhido para ser referenciado nesta pesquisa. 

A  ALCOA S.A. (2013), por meio de seu relatório de sustentabilidade, mostra 

suas ações referentes à sustentabilidade. Para isso, disponibiliza seus indicadores de 

Ecoeficiência, com metas projetadas para 2020/2030.  

 

2.2 INDICADORES DE GESTÃO AMBIENTAL E EMPRESARIAL VINCULADOS À 

ECOEFICIÊNCIA 

 

Conforme abordado na seção anterior, para a WBCSD-a (2000) e CEBDS 

(2009), os indicadores de gestão ambiental são importantes para o acompanhamento 

das empresas por suas partes interessadas com relação à aderência dessas à 

ecoeficiência.  

Segundo Roosen e Pons (2013), de acordo com a perspectiva de gestão 

empresarial, existem indicadores já estabelecidos por ferramentas como gestão 

econômica empresarial dos impactos ambientais, o conjunto de normas NBR 

ISO14000,  pegada de carbono e Relatório Global de Sustentabilidade. 

 

2.2.1 Indicadores de Gestão Econômica Empresarial dos Impactos Ambientais  

 

O termo original em inglês é Environmental Management Accounting (EMA) e 

versa sobre a combinação de processos capazes de converter as questões relativas 
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aos impactos ambientais para a linguagem financeira. Assim, esses indicadores 

valorizam os impactos decorrentes da gestão da empresa sobre seu processo de 

produção. Ademais, os indicadores possibilitam quantificar os ganhos possíveis 

quando são controlados (JASCH, 2003). 

Para Mokhtar et al. (2016), o EMA pode ser descrito como a identificação, 

alocação, geração e uso físico/monetário das informações ambientais para suporte 

das decisões referentes ao negócio com foco na sustentabilidade. Para isso, são 

combinados dados de origem contábil, financeira, custos e fluxo de materiais com 

objetivo de aumentar a eficiência do uso dos recursos, reduzir os riscos e custos de 

possíveis impactos ambientais. 

Jasch (2003) relaciona as métricas usadas para tomada de decisões 

estratégicas em indicadores ambientais, convertidos para visão financeira, buscando 

identificar oportunidades no fluxo de consumo de energia, uso dos materiais e 

disposição dos mesmos. Os indicadores são: 

 total de custos ambientais anuais; 

 valor do produto; 

 orçamento; 

 investimentos aprovados, calculando as opções relativas ao meio ambiente; 

 desenvolvimento e implementação do sistema de gestão ambiental; 

 indicadores de desempenho ambiental e seu padrão de comparação; 

 quantificação e atingimentos das metas ambientais; 

 projetos de desenvolvimento com foco ambiental e produção limpa; 

 custos com obrigações ambientais; 

 relatório para divulgação das ações relativas ao meio ambiente e 

sustentabilidade; 

 outros relatórios com dados estatísticos elaborados para agências ou 

autoridades locais. 

 

As informações de saída do EMA podem ser usadas para determinar o custo e 

preço do produto, além de referendar decisões sobre investimentos. Essa forma de 

gestão empresarial ambiental envolve diretamente as áreas financeiras e operacionais 

da empresa, fortalecendo as iniciativas sustentáveis (MOKHTAR et al., 2016). 
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Segundo Jasch (2003), algumas iniciativas de gestão são descontinuadas 

pelas empresas, justamente pela dificuldade de converter seus objetivos em 

resultados financeiros. Nesse ponto, a metodologia EMA apoia a gestão ambiental, 

fornecendo os subsídios necessários para que a perspectiva ambiental seja incluída 

dentro dos demonstrativos financeiros, que são normalmente os controles de gestão 

de resultado com maior atenção dos principais executivos da organização. 

Conforme Mokhtar et al. (2016), as empresas, por um lado, vêm recebendo 

uma pressão sem precedentes para agir de forma sustentável. Por outro lado, as 

empresas precisam responder de forma consistente a essa pressão para sua 

continuidade. Nesse sentido, as práticas convencionais de contabilidade não são 

adequadas para proverem as informações para os relatórios de sustentabilidade.  

Caso prático, segundo Masanet-Llodra (2006), a aplicação da gestão financeira 

dos impactos ambientais possui divergências entre o discurso das empresas para o 

público externo e o efetivo compromisso das organizações. Para constatar essa 

afirmação, Masanet-Llodra (2006) fez uma pesquisa de estudo de caso em empresas 

pertencentes ao setor de azulejos de cerâmica. Para isso, relacionaram-se as 

informações referentes às ações de sustentabilidade e informações financeiras das 

empresas voltadas à gestão ambiental. 

 

2.2.2 Pegada de Carbono como Indicador de Ecoeficiência 

 

O termo em inglês carbon footprint tornou-se conhecido, anos atrás, devido às 

mudanças climáticas e aos seus impactos.  O governo e a iniciativa privada chegaram 

a criar um mercado usando esse método como base para valorização de ações 

gerando créditos convertidos em espécie monetária.  

Segundo Andrade (2010), o indicador Pegada de Carbono é um instrumento 

efetivo para atender aos princípios de ecoeficiência.  

Wiedmann e Minx (2008)  definem a Pegada de Carbono como a medida 

própria para o total de dióxido de carbono que, direta ou indiretamente, é gerado por 

uma atividade ou é acumulado durante os estágios de ciclo de vida de um produto. 

As análises baseadas no método de Pegada de Carbono levam em conta o 

total de emissões dos gases de feito estufa que são estimados em termos de carbono 
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equivalente, sendo a unidade toneladas de dióxido de carbono (tCO2,) ou gramas de 

CO2 equivalente por quilowatt hora de geração, representado pela unidade 

gCO2eq/kWh. 

As medidas devem ser realizadas ao longo do ciclo de vida do produto. Assim, 

a proposta é medir as emissões de cada atividade, incluindo a cadeia de suprimentos, 

produção, logística de entrega, uso e disposição final. 

Existem duas formas para calcular o montante de Pegada de Carbono. E a 

primeira segue a lógica “base para o topo”, fundamentada nos impactos individuais 

dos produtos, desde a matéria-prima até sua disposição final. A segunda segue a 

lógica inversa à primeira, ou seja, “do topo para base”. Neste caso, utilizam-se os 

dados ambientais de entrada e saída oriundos de tabelas com informações de 

atividades já inventariadas e analisadas como parâmetro para se determinar a 

quantidade de emissão de gases de efeito estufa gerada por determinado produto ou 

atividade. 

Essa lógica, talvez, não seja a mais próxima do real impacto, mas é a mais fácil 

de ser utilizada devido aos custos envolvidos no inventário detalhado de cada produto. 

Ambas as formas de mensurar CO2 precisam resolver os desafios que envolvem a 

quantificação dos impactos gerados pelas atividades humanas. Segundo Wiedmann 

e Minx (2008), a combinação das duas formas é o recurso mais apropriado para se 

determinar o quanto um produto provoca de impactos ao meio ambiente. 

As emissões podem acontecer de duas formas: a primeira delas é a forma 

direta, quando os carros são usados, a outra é de forma indireta, quando, por exemplo, 

na geração de energia necessária para a produção de produtos ou serviços.  

Para a realização desse cálculo existem ferramentas como softwares de ACV 

ou até mesmo planilhas em Excel® disponíveis em sítios eletrônicos especializados, 

nos quais, por meio do consumo de combustível ou de eletricidade, é possível 

determinar a quantidade de tCO2eq. 

Andrade (2010) refere que as empresas buscam adaptar-se à necessidade de 

reduzir seus impactos ambientais e, com isso, combater as mudanças climáticas. Para 

isso, são adotadas medidas para minimizar os impactos gerados por essas empresas 

em razão da emissão dos gases de efeito estufa.  
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Contudo, ainda segundo Andrade (2010), parte das ações de responsabilidade 

ambiental reserva-se aos principais processos produtivos, sem considerar os 

processos a montante e a jusante, que respondem pela maior parte das emissões 

derivada das empresas.  

Para comprovar sua afirmação, Andrade (2010) fez um estudo de caso na 

empresa Petrobras, unidade Natal-Rio Grande do Norte, avaliando parte de sua 

Pegada de Carbono. Os itens medidos foram as emissões diretas dos veículos 

próprios da unidade e as emissões indiretas do papel offset A4, energia elétrica e 

copos plásticos descartáveis consumidos no exercício de 2009. A compilação final 

indicou o montante de 3.812,82 tCO2eq. O consumo de energia, pertencente ao grupo 

de emissões indiretas, destacou-se, sendo responsável por 3.772,90 tCO2eq. 

Conforme Andrade (2010), o consumo de energia é representativo nas emissões de 

gases de efeito estufa por ser demandado tanto pelas áreas de escritório como pelas 

áreas produtivas. 

 

2.2.3 Indicadores presentes no Relatório Global de Sustentabilidade  

 

Conhecido pela sigla GRI, que é a  abreviação para Global Reporting Initiatives 

(GRI, 2000), foi concebido para reportar, por meio de indicadores, as práticas 

sustentáveis das empresas e, dessa forma, medir, contabilizar e divulgar interna e 

externamente seu desempenho em termos de sustentabilidade. 

Com esse relatório, as empresas possuem um método padronizado de como 

seu desempenho deve ser medido e informado, servindo como parâmetro de 

comparação entre empresas ou de fator de decisão para aquisição de ações. Existem 

estudos que visam relacionar o desempenho econômico, social e ambiental de 

algumas organizações com destaque no índice da Bovespa e adaptas ao GRI 

(VIANNA et al., 2010).  

No relatório GRI, existe um capítulo dedicado à questão ambiental e a seus 

indicadores. Nesse capítulo são tratados os impactos gerados pelas organizações ao 

ecossistema, terra, água e ar. São previstos indicadores de entrada de processos 

quanto a materiais, energia e água e de saída como emissões, descargas de efluentes 

e disposição. O Quadro 1 relaciona os indicadores de acordo com o aspecto tratado. 
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Quadro 1 - Indicadores Ambientais presentes no GRI 

 
Fonte: GRI (2000) 

 

Pode ser verificado no Quadro 1 que a visão de consumo de energia é relevante 

para a geração de impactos ambientais, conforme demonstrado por Andrade (2010), 

em seu estudo de caso referente à Pegada de Carbono. 

De acordo com Madalena et al. (2016), ao analisar a divulgação das 

informações socioambientais dos relatórios de sustentabilidade em 2013, das 

empresas brasileiras consideradas de nível A+ G3 pelo GRI, e avaliar se estas 

estavam de acordo com o método proposto, desse modo, objetivando validar a 

efetividade da aplicação do modelo de divulgação proposto pelo GRI, verificou-se que 

seis das nove empresas que divulgaram o relatório estavam aderentes com o 
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determinado. Entretanto, entre essas seis empresas, não foram todas que divulgaram 

todos os indicadores sugeridos.  

Segundo a mesma autora, esses resultados, quando comparados com 

pesquisas anteriores, demonstraram que houve certa melhoria na divulgação da 

informação contida nos relatórios de sustentabilidade. Essa pesquisa indicou que as 

empresas brasileiras ainda necessitam melhorar seus processos relativos à 

sustentabilidade e, consequentemente, relatar de forma correta. 

 

2.2.4 Indicadores previstos nas Normas NBR ISO14000 

 

Segundo a  ABNT (2004), muitas organizações estão buscando caminhos para 

compreender, demonstrar e melhorar seu desempenho ambiental. Os conjuntos de 

normas relativos ao sistema de gestão ambiental são representados pela NBR 

ISO14000 e sua família de normas. Essas normas ajudam as organizações a 

minimizarem os impactos de suas operações ou processos que podem afetar 

negativamente o meio ambiente.  

Dentre todas as normas que compõem a família NBR ISO14000, no âmbito 

desta pesquisa, destacam-se: NBR ISO14031, NBR ISO14040 e NBR ISO14044. A 

primeira versa sobre os indicadores relacionados com a gestão ambiental empresarial; 

já a  segunda e terceira, por sua vez, tratam da Avaliação de Ciclo de Vida (ACV).  

Para Almeida (2015), a Rexam Unidade Brasília conseguiu quebrar seus 

paradigmas ao aliar ganhos financeiros e operacionais com ganhos ambientais, de 

saúde e de segurança. Para o autor, o sistema de gestão ambiental nos moldes da 

certificação NBR ISO14000 é um desafio para todo segmento industrial do Brasil, que 

utiliza fonte de recursos não renováveis para suprir seus processos e produtos e tem 

aspectos ambientais significativos. 

No tocante aos indicadores de ecoeficiência, segundo Chehebe (1997), a NBR 

ISO14031 refere-se à Avaliação de Desempenho Ambiental (ADA) como  um sistema 

de gestão que visa auxiliar as organizações na identificação dos indicadores de 

impactos ambientais. Para isso, determina quais aspectos serão tratados como 

significativos e quais devem ser os critérios de desempenho ambiental para que, 

dessa forma, seja possível avaliar o desempenho nesse quesito.  
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De acordo com a norma NBR ISO14031 ABNT (2004), os indicadores para 

avaliação de desempenho ambiental são determinados pelas empresas como forma 

de dados ou informações quantitativas e qualitativas, de uma forma compreensível e 

útil. O conjunto de indicadores sugeridos por essa norma é dividido em três grandes 

categorias: 

 indicadores de desempenho ambiental (IDA); 

 indicadores de desempenho gerencial (IDG); 

 indicadores de desempenho operacional (IDO). 

 

Segundo a NBR ISO14031 ABNT (2004), a conformidade do sistema de gestão 

de uma  empresa que adota  a norma  NBR ISO14000, garante a redução da carga 

de poluição gerada por essas organizações. Devido à revisão de seus processos 

produtivos que visam à melhoria contínua do desempenho ambiental. Para tanto, são 

controlados insumos e matérias-primas que representem desperdícios de recursos 

naturais. 

A norma NBR ISO14040 versa sobre os princípios e estrutura para a realização 

de Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) de produtos de acordo com a sequência: 

a. definição de objetivo e escopo de ACV; 

b. fase de análise de inventário do ciclo de vida (ICV); 

c. fase de avaliação de impacto do ciclo de vida (AICV); 

d.  fase de interpretação do ciclo de vida; 

e. comunicação e a revisão crítica da ACV; 

f. limitações da ACV; 

g. relação entre as fases da ACV;  

h. condições para uso de escolhas de valores e de elementos 

opcionais. 

 

Ugaya (2013) observa que a NBR ISO14044 provê os passos para ACV 

diferentemente da NBR ISO14040, que conceitua a ACV propriamente dita. Já a NBR 

ISO14044 agregou as normas NBR ISO14041, NBR ISO14042 e NBR ISO14043 para 

que, em uma só norma, fossem fornecidas as orientações sobre como proceder uma 
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ACV. Essa norma será melhor explorada no capítulo que versa sobre o método para 

Avalição de Ciclo de Vida.  

Para Ugaya (2013), as normas NBR ISO14040 e NBR ISO14044 são 

reconhecidas internacionalmente e têm sido cada vez mais demandadas por grandes 

consumidores, governos e organizações. 

 

2.3 AVALIAÇÃO DE CICLO DE VIDA 

 

De acordo com Xavier e Carvalho (2014), a International Standards 

Organization (ISO) criou, em março de 1993, um comitê técnico (TC-207) com o 

objetivo de elaborar um conjunto de normas sobre gestão ambiental, com isso, dando 

origem à NBR ISO14040:1997. Atualmente, a versão desta norma é a 2009 corrigida; 

e as normas relacionadas NBR ISO14041:1998, NBR ISO14042:2000 e NBR 

ISO14043:2000 foram agregadas em uma só norma: a NBR ISO14044:2009.  

Em consonância com a NBR ISO14040 ABNT (2009a), a crescente 

conscientização sobre a importância da proteção ambiental e os possíveis impactos 

associados aos produtos, tanto na sua fabricação quanto no consumo, tem 

aumentado o interesse no desenvolvimento de métodos para melhor compreender e 

gerir os impactos ambientais. Uma das técnicas em desenvolvimento com esse 

propósito é a Avaliação de Ciclo de Vida (ACV). 

Para o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência Tecnologia, o IBICT 

(2014), a ACV é uma técnica para análise dos aspectos ambientais e dos impactos 

potenciais associados a um produto, compreendendo etapas que vão desde a retirada 

da natureza das matérias-primas elementares que entram no sistema produtivo 

(berço) até a disposição do produto final (túmulo), como pode ser observado na 

Figura 3. 
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Figura 3 – ACV: do berço até o túmulo 

Fonte: adaptado de IBCT (2014) 

 

Segundo Cherubini e Ribeiro (2015), a ACV, apesar de já ser objeto de estudo 

pelos países europeus, desde 1960, no Brasil, foi a partir de 1994 que as primeiras 

ações ocorreram, com a criação de um subcomitê sobre o tema junto ao Grupo de 

Apoio à Normatização Ambiental (GANA). O GANA tinha como finalidade acompanhar 

e analisar o desenvolvimento das normas de gestão ambiental da série NBR 

ISO14000. Após alguns avanços, em 2004, criou-se a Associação Brasileira de Ciclo 

de Vida (ABCV). 

De acordo com a NBR ISO14040:2009 ABNT (2009a), a realização da ACV 

compreende quatro fases: a definição do objetivo e escopo, a análise de inventário, a 

avaliação de impacto e a interpretação. A Figura 4 ilustra essas quatro fases e sua 

sequência, bem como a relação existente entre elas.  
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Figura 4 - Etapas da ACV e suas aplicações 
Fonte: ABNT (2009 p.5) – NBR ISO14040 

 

Existe uma constante troca de dados entre as fases. Após superadas as fases 

de definição de objetivo e escopo, de análise de inventário e de avaliação de impacto, 

executa-se a interpretação dos resultados com as aplicações diretas. 

Para Xavier e Carvalho (2014), o principal objetivo da ACV é a obtenção de 

subsídios que qualifiquem os efeitos ambientais, implementando melhorias sobre 

esses. Contudo os autores advertem que uma das principais restrições da ACV é sua 

complexidade, o que tem, por consequência, custos altos na sua elaboração, que, de 

certa forma, podem ser amenizados com critérios claros na definição de objetivo e 

escopo. 

 

2.3.1 Definição de objetivo e escopo  

 

Como estabelece a NBR ISO14040:2009 ABNT (2009a), o escopo de uma 

ACV, incluindo a fronteira do sistema e o nível de detalhamento, depende do objeto e 

do uso pretendido para o estudo. A profundidade e a abrangência da ACV podem 

variar consideravelmente, dependendo do objetivo do estudo em particular. 

Para Ugaya (2013), a definição de objetivo e escopo, também, compreende as 

definições atinentes ao produto objeto de análise, função, unidade funcional, fluxo de 

referência e determinação das fronteiras de estudo. 
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Os objetivos, normalmente, definidos para estudos de ACV estão relacionados 

com a geração de informações para auxiliar a tomada de decisão, seja para o 

planejamento estratégico, seja para o desenvolvimento de produtos, estabelecimento 

de políticas públicas ou para marketing (ABNT, 2009). 

Com o objetivo definido, segundo Ugaya (2013), deve-se estabelecer o escopo, 

que consiste nos limites em que o estudo é válido, sendo esses a unidade funcional, 

o fluxo de referência e as fronteiras do sistema e produto.  

A unidade funcional, segundo a NBR ISO14040 ABNT (2009a), define a 

quantificação das funções identificadas, ou características de desempenho, do 

produto. O propósito primário de uma unidade funcional é fornecer uma referência 

para as entradas e saídas. Isso faz com que seja possível comparar os resultados de 

análises de ciclo de vida de produtos diferentes. 

Ugaya (2013) explica que o fluxo de referência é a forma como o produto 

pesquisado atingiu seu propósito. Conforme a NBR ISO14040 ABNT (2009a), é a 

medida das saídas de processos em um dado sistema de produto, requeridas para 

realizar a função expressa pela unidade funcional. 

As fronteiras devem ser determinadas de acordo com o objetivo, a qualidade 

dos dados existentes de toda a cadeia e a disponibilidade de tempo e dinheiro para 

realizar o inventário. Dependendo do objetivo, fazem-se necessários alguns cortes 

como o ponto de partida da cadeia, onde irá iniciar a ACV. E determinar até que fase 

a mesma irá contemplar ou ainda se haverá a necessidade de reduzir a quantidade 

de elementos a ser avaliados usando critério de massa, por exemplo (UGAYA, 2013). 

Segundo  Chehebe (1997),  as fronteiras são determinas de tal forma que a 

ACV possa ser viabilizada, ou seja, as fronteiras devem prever os elementos e fases 

suficientes para atingir o objetivo, sem que a ACV fique carente de dados ou que a 

necessidade de recursos financeiros e de tempo não viabilize o projeto.  

Para NBR ISO14040 ABNT (2009a), a fronteira do sistema determina quais 

processos elementares devem ser incluídos  na ACV. Além disso, os critérios 

utilizados devem ser identificados e documentados. 

No Quadro 2, exemplificam-se os seguintes conceitos: função, unidade 

funcional, fluxo de referência e fronteiras. Nesse exemplo, dois grupos de produtos 

são comparados, separados em pares com mesma função. No caso dos vasilhames, 
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a função de embalar e proteger o produto. A unidade funcional também deve ser a 

mesma para fins de comparação de ACV. No exemplo, a unidade funcional é 

engarrafar 6.600 ml de cerveja. Como fluxo de referência, no caso da lata de alumínio, 

são necessárias 20 latas; e, no caso da garrafa, são necessárias 10 unidades para 

atender a mesma unidade funcional. Como forma de delimitar as fronteiras do estudo, 

de acordo com o objetivo e escopo, é determinado que o padrão da lata deve ser de 

330 ml e da garrafa de 660 ml. 

 

Quadro 2 – Exemplo de definição de Escopo para ACV 

 
Fonte: adaptado de Ramirez (2015) 

 

Como assinala Ugaya (2013), uma ACV de produto pode conter muitos 

processos elementares, cujos dados precisam ser coletados. Por isso, o uso de 

fluxogramas pode facilitar o entendimento das fronteiras do sistema. 

A Figura 5 ilustra um sistema de produto compreendendo os processos 

relacionados diretamente, tais como aquisição de matéria-prima, produção, uso, 

reciclagem e tratamento de resíduos diretos ou indiretos como transporte e energia. 

Ademais, na Figura 5, coloca-se a linha que denota a fronteira da ACV, delimitando 

assim sua abrangência. 
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Figura 5 - Exemplo simplificado de sistema de produto 
Fonte: adaptado de NBR ISO14040 

 

2.3.2  Análise de Inventário de Ciclo de Vida 

 

Para a IBICT (2014), esta fase refere-se à coleta de dados e ao 

estabelecimento dos procedimentos de cálculo. Para isso, quantificam-se todas as 

interações entre o meio ambiente e o sistema de vida do produto. Para que se possa 

facilitar o agrupamento desses dados em categorias ambientais de modo semelhante 

a um balanço contábil. 

Ugaya (2013) alerta quanto à dificuldade na análise do Inventário de Ciclo de 

Vida (ICV), visto que uma pequena quantidade de um determinado fluxo pode ter 

maior relevância em termos ambientais do que uma grande quantidade de outro fluxo. 

De acordo com Ugaya (2013), nesta fase, são coletados os dados em cada 

processo elementar para seu posterior processamento ao longo do ciclo de vida, 

resultando no Inventário de Ciclo de Vida (ICV). 

Aquisição de 
matérias-primas

Produção

Reciclagem/reuso

Uso

Tratamento de 
resíduos

Fluxos de 
Produtos

Transporte

Energia

Fluxos 
elementares

Fronteira da ACVMeio ambiente do sistema

Fluxos 
elementares

Fluxo de 
Produtos



40 

 
 

Considera-se, nesta fase, que tudo que entra deve ser igual ao que sai do 

sistema em estudo, em termos de energia ou massa, desde a extração das matérias-

primas até o descarte final do produto IBICT (2014). O ICV resulta na somatória dos 

fluxos elementares. Para ajudar na coleta de dados é importante identificar cada 

processo elementar, os fluxos de entrada e saída por meio visual. A Figura 6 

exemplifica como os dados devem ser coletados. Além disso, a Figura 6 mostra um 

processo elementar dentro do fluxo com suas saídas e entradas próprias que 

constituem os dados que devem ser apurados pelo ICV. 

 

 
Figura 6 - Sistema unitário de processo elementar 

Fonte: adaptado de NBR ISO14040  

 

Para a  Commission European et al. (2010), os dados podem ser classificados 

como dados primários, dados secundários e dados genéricos, conforme se apresenta 

no Quadro 3. 
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Quadro 3 - Classificação de dados para ICV 

 
Fonte: adaptado de Commission European et al. (2010) 

 

A NBR ISO14044 ABNT (2009b), fornece alguns exemplos de fichas para 

coleta de dados no tocante a processos elementares, transporte e registro de 

consumo de energia. 

Conforme PRE-CONSULTANTS (2000), os dados que são a base para 

elaboração da AICV necessitam ser coletados de acordo com a estrutura referente ao 

ciclo de vida de um produto padrão da seguinte forma: 

Material: deve se prever toda a cadeia desde a extração, transformação e 

transporte até a entrega do material a granel para que, juntamente com os bens de 

capital, transformem-se em produto acabado. A unidade é quilograma (kg) e as 

informações necessárias podem ser inventariadas diretamente pelos pesquisados ou 

buscadas em bancos de dados de referência como o Ecoinvent®. 

Processo de Produção: são as informações atinentes às emissões geradas 

pelo consumo de energia nos processos fins, de aplicação direta, ou secundários 

como as emissões resultantes do processo de geração da energia necessária para 

emprego nos processos fins. Dados referentes ao maquinário ou a mortes em 

acidentes de trabalho não são avaliadas por esse método. 

Transporte: contempla todo o transporte necessário desde a extração do 

material até a entrega no cliente final e tem como saída emissões que impactam no 
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meio ambiente. Para facilitar o dimensionamento desse impacto, programas 

computacionais de ACV, como o SIMAPRO®, utilizado neste trabalho, já possuem 

uma padronização de cálculo. Esses programas necessitam que seja informado o 

modal de transporte, os volumes transportados e a distância. A unidade final é 

toneladas por quilômetro (t/km). 

Energia: o processo de energia contempla desde a extração do combustível 

necessário para sua geração até a própria energia consumida para conversão de força 

mecânica em eletricidade. Para isso, utiliza-se um fator como média de eficiência. 

Processamento dos resíduos ou reciclagem: cada produto possui seu processo 

de fabricação e tem suas características. Por isso, dependendo da característica da 

composição dos resíduos de processo ou dos produtos, pode-se ter as seguintes 

opções: coleta seletiva, reciclagem, aterro sanitário e incineração. 

Conforme Goedkoop et al. (2000), por restrições de tempo ou financeiras, é 

possível mensurar as emissões dos processos de destinação supramencionados. 

Para tanto, é necessário saber as características dos resíduos ou produtos e sua 

destinação. De posse dessa informação é possível relacionar os dados já 

inventariados com os bancos de dados globais existentes.  

Segundo Cherubini e Ribeiro (2015), uma pesquisa bibliográfica com universo 

de 121 dissertações e teses apresentou como sendo 38,8% dos dados utilizados para 

elaboração de ICV de origem primária e 33,9% como exclusivamente secundária. 

Ainda, aduzem os autores, quando se trata de dados extraídos diretamente dos 

processos da empresa e relacionados com banco de dados, como o do Ecoinvent®, 

esses dados podem ser classificados como parcialmente primários, pois usam a 

quantificação real do processo e o levantamento de características ambientais de 

outros pesquisadores. Outra informação constatada pelos autores é que, 

normalmente, quando usados dados primários, esses são classificados como 

específicos, ou seja, são originários de setores de uma unidade fabril.  Portanto, não 

tendo abrangência para os demais fluxos externos à empresa. 
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2.3.3 Avaliação de Impacto do Ciclo de Vida  

 

A Avaliação do Impacto de Ciclo de Vida (AICV) refere-se à identificação e 

avaliação em termos de impactos ao meio ambiente que podem ser associados aos 

dados obtidos no inventário (NBR ISO14040 ABNT, 2009a). 

Conforme Zanetti (2010), é nesta fase que se faz uma avaliação da magnitude 

e da significância dos impactos ambientais baseada nos resultados obtidos na análise 

do inventário. 

De acordo com a NBR ISO14040 ABNT (2009a), a obtenção dos valores até a 

caracterização é obrigatória. Entretanto, para simplificar a avaliação, elementos 

opcionais, como a normalização, o agrupamento e a ponderação, podem ser 

utilizados. 

Para realização da AICV é necessário cumprir as etapas de seleção de 

categorias de impacto, correlação de resultados do ICV e cálculo de resultados dos 

indicadores de categoria. Como consequência do cumprimento dessas etapas, 

geram-se os resultados dos indicadores de categoria (IBICT, 2014). 

Segundo a NBR ISO14044 ABNT (2009b), a AICV inicia com a seleção das 

categorias de impacto que estejam alinhadas ao objetivo e escopo do estudo. Além 

disso, é preciso observar os seguintes aspectos: 

 identificação do(s) ponto(s)  final(is) de categoria; 

 definição do indicador de categoria para dado(s) ponto(s) final(is) de 

categoria; 

 identificação dos resultados apropriados do ICV que podem ser 

relacionados à categoria de impacto e levando em conta o indicador de 

categoria escolhido e o(s) ponto(s) final(is) identificado(s) para a 

categoria;  

 identificação do modelo de caracterização e dos fatores de 

caracterização. 

 

Na Figura 7, mostram-se exemplos de indicadores desde os resultados 

referentes ao ICV e a relação desses com as categorias de impacto. Também, fornece 



44 

 
 

exemplos de indicadores relacionados ao ponto final (endpoint), como aqueles 

relacionados com as condições das florestas. 

 

 
Figura 7 - Conceito de indicadores de categorias 

Fonte: adaptado de NBR ISO14044 ABNT (2009b p.23)  

 

Para a NBR ISO14044 ABNT (2009b), existem resultados do ICV com relação 

direta com uma categoria de impacto. Contudo, também, é possível que resultados do 

ICV possam correlacionar-se com mais de uma categoria de impacto.  

Os cálculos dos resultados dos indicadores (caracterização) envolve a 

conversão dos resultados do ICV para unidades comuns e a agregação de resultados 

convertidos dentro de uma mesma categoria de impacto (NBR ISO140044 ABNT, 

2009b). 

De acordo Ugaya (2013), o mais conhecido fator de caracterização é o 

Potencial de Aquecimento Global. Ele é definido pelo Intergovernamental Panel on 

Climate Change (IPCC), por meio de um modelo de 2001, onde para um período de 

100 anos, 1 kg de metano (CH4) causa 28 vezes mais mudanças climáticas que 1 kg 

de dióxido de carbono (CO2).  

Segundo a NBR ISO14044 ABNT (2009b), os elementos opcionais para 

avaliação de ACV são: normalização, agrupamento, ponderação e análise da 

qualidade dos dados. O Quadro 4 indica mais detalhes dos elementos opcionais e a 

Figura 8 ilustra todas as etapas para realização da AICV. 
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Quadro 4 - Elementos opcionais da AICV 

 
Fonte: NBR ISO14044 ABNT (2009b) 

    

A Figura 8 mostra o fluxo completo da AICV, assim, representando os temas 

abordados neste capítulo. Como estabelece a NBR ISO14040 ABNT (2009b), a AICV 

poderia encerrar no ponto onde se chega aos indicadores de categoria. Porém, 

dependendo do escopo do estudo, a aplicação dos elementos opcionais com apoio 

dos métodos para análise de ICV existentes pode facilitar o processo de interpretação 

da ACV. 

 

Elementos Opcionais Descrição

Normalização

É o cálculo da magnitude dos resultados dos indicadores de
categoria com relação a alguma informação referência. O
objetivo da normalização é entender melhor a magnitude
relativa para cada resultado de indicador do sistema de
produto em estudo.

Agrupamento
É a reunião de categorias de impacto em um ou mais
conjuntos, conforme pré-definido no momento do escopo e
objetivo. Pode envolver agregação e/ou hierarquização.

Ponderação

É um processo de conversão dos resultados dos
indicadores de diferentes categorias de impacto pela
utilização de fatores numéricos, baseados em escolha de
valores. Com a ponderação também é possível agregar
resultados convertidos em indicadores ou resultados
normalizados entre diferentes categorias de impacto.

Análise da qualidade 
adicional dos dados 

Corresponde a técnica e informação adicionais que pode
ser necessária para compreender melhor a significância,
incerteza e sensibilidade dos resultados da AICV.
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Figura 8 - Etapas da avaliação da AICV 

Fonte: ABNT (2009a) – NBR ISO14040 

 

2.3.4 Interpretação da ACV 

 

A última fase da ACV é a interpretação. Nesta fase, os resultados são 

examinados em relação ao escopo. Segundo Ugaya (2013), um dos itens mais 

comuns nesta fase consiste em avaliar a contribuição, seja dos processos, seja dos 

fluxos elementares, no resultado final. 

Para Chehebe (1997), a interpretação consiste na identificação e análise dos 

resultados obtidos nas fases de inventário e a avaliação de impacto, considerando o 

objetivo e o escopo previamente definidos para o estudo. Os resultados desta fase 

Seleção de categorias de impacto, indicadores e modelos de caracterização

Correlação de resultados de ICV (classificação)

Cálculo de resultados do indicadores de categoria (caracterização)

Elementos opcionais

Cálculo de magnitude dos resultados dos indicadores relativamente a 
informações  de referência (normalização)

Agrupamento

Ponderamento

Resultado dos indicadores de categoria, resutados da AICV (perfíl da AICV)

Elementos de mandatórios

Avaliação do impacto do ciclo de vida
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podem assumir a forma de conclusões e recomendações para os tomadores de 

decisão. 

A Figura 9 representa uma visão geral da ACV e sua interpretação. Nela, 

consideram-se as contribuições dos processos quanto aos tipos de impactos 

ambientais de acordo com a classificação existente. As mais comumente usadas, de 

acordo com Cherubini e Ribeiro (2015), são: mudanças climáticas, acidificação, 

depleção recursos (mineral/fóssil), eutrofização, toxidade humana, depleção da 

camada de ozônio, formação fotoquímica, uso e ocupação da terra, ecotoxicidade de 

águas e ecotoxicidade terrestre.  

 

 
Figura 9 - Visão Geral da ACV 

Fonte: IBCT (2014) 

 

2.3.5 Softwares para elaboração da ACV 

 

Os softwares para ACV auxiliam na execução do estudo, principalmente, na 

Análise do Inventário de Ciclo de Vida, permitindo que o processamento dos dados 

ocorra de forma mais fácil, mais imparcial e mais rápida.  
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Fase  de produção Fase uso Fim de vida

Emissões 
Perdas



48 

 
 

Com relação ao uso de software de auxílio na modelagem de cenários e 

manipulação de bases de dados de ACV, da população pesquisada, o SIMAPRO® é 

o software de ACV com maior número de citações nas dissertações e teses nacionais, 

seguido do software GaBI® da Pe Internacional. A figura elucida a relação de alguns 

softwares usados no Brasil. 

 

 
Figura 10 – Pareto SW  ACV por frequência de uso para pesquisas acadêmicas 

Fonte: adaptado de Cherubin e Ribeiro (2015) 

 

A frequência dos pesquisadores que optaram pelo uso do SIMAPRO® é de 

64,2%, indicando sua liderança no momento da escolha (CHERUBINI; RIBEIRO, 

2015). Por esse motivo, optou-se pelo uso desse software para apoio nos estudos de 

ACV desta pesquisa. 

 

2.3.6 O programa computacional SIMAPRO® 

 

O SIMAPRO® é um programa computacional pela empresa PRE 

CONSULTANTS, que auxilia na coleta de dados e interpretação dos resultados, 

buscando soluções para problemas ambientais globais no ciclo de vida de um produto 

(Goedkoop; Spriensma, 2000). 
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Segundo Cherubini e Ribeiro (2015), a PRE CONSULTANTS tem uma rede 

extensa de parceiros em âmbito global, incluindo a ACV Brasil, os quais contribuem 

com a atualização das bases. São algumas das bases de dados disponíveis no 

SIMAPRO®: Ecoinvent® 3.0, Agri-Footprint® 1.0, ELDC® 3.0, European Life Cycle 

Data, US Input Output e Indusdry data v2. 

O SIMAPRO® apresenta o ciclo de vida de forma hierárquica usando o modelo 

de árvore de processos, no qual cada caixa representa uma etapa do ciclo de vida, 

com seus fluxos de entrada e saída ambientais definidos. Essa árvore pode ser 

expandia ou agrupada de acordo com o interesse do pesquisador (PRE-

CONSULTANTS, 2000). Após definida a árvore e inseridos os dados provenientes das 

bases de dados disponíveis no SIMAPRO®,  ou de origem de inventário próprio, é 

possível proceder à avaliação de ACV de acordo com a escolha do métodos 

disponíveis no software (SIMAPRO®, 2016). 

A Figura 11 representa a árvore com uma abertura de processos pré-

selecionada. Essa abertura pode ser ampliada ou reduzida ao se clicar sobre sinal  

“mais”, localizado na parte inferior das caixas de processo. No caso da Figura 11, há 

apenas dois níveis de abertura. Com relação às caixas, elas representam uma etapa 

do processo a ser analisado. Internamente as caixas existem barras que sinalizam a 

representatividade de impacto desta etapa em relação às demais. 

 

 
Figura 11 - Árvore de processos disponibilizada pelo software SIMAPRO® 

Fonte: PRE-CONSULTANTS (2000) 

 

Com relação aos diversos métodos de análise de ACV, os disponíveis no 

SIMAPRO® estão relacionados no Quadro 5. 
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Quadro 5 - Relação dos métodos suportados pelo SIMAPRO® 

 
Fonte: PRE-CONSULTANTS (2016) 

 

Conforme PRE-CONSULTANTS (2016), o software SIMAPRO® é uma 

ferramenta  de ACV que permite, por meio dos dados do ICV, e com apoio de bancos 

de dados globais vinculados, como o Ecoinvent®, gerar informações valiosas. Para 

tanto é necessário optar pelos métodos existentes para AICV, como o ReciPe 

Endpoint, entre outros. 

 

2.3.7 A base de dados Ecoinvent® 

 

O Ecoinvent-Center foi fundado em 1987 e tem sua sede em Zurique, Suíça, 

sendo que, desde 2013, é uma associação independente e sem fins lucrativos.  

Segundo Goedkoop et al. (2000), a base Ecoinvent® conta com uma larga base de 

fonte de dados que facilita o ICV. Para Cherubini e Ribeiro (2015), o Ecoinvent® é, 

atualmente, a base mais completa de  dados para ICV em âmbito global e  também 

possui o formato de dados mais utilizado em projetos de ACV desenvolvidos no Brasil.  

O principal objetivo do Ecoinvent-Center é fornecer dados e serviços para a 

indústria, consultoria, entidades públicas e instituições de investigação (ECOINVENT-

CENTER, 2016). 

Nas Figuras 12 e 13, evidencia-se como é feita uma pesquisa livre no banco de 

dados Ecoinvent® disponível na web. No caso da Figura 12, basta inserir o item 

BEES+ Berger et al. 2014 (Water Scarcity) Boulay et al. 2011 (Human Health)
Boulay et al 2011 (Water Scarcity) CML-IA Cumulative Exergy Demand
Cumulative Energy Demand Ecological footprint Ecological Scarcity 2006 (Water Scarcity)
Ecological scarcity 2013 Ecosystem Damage Potential EDIP 2003
EPD 2013 EPS 2000 Greenhouse Gas Protocol
Hoekstra et al 2012 (Water Scarcity) ILCD 2011 IMPACT 2002+
IPCC 2013 Motoshita et al 2010 (Human Health) Pfister et al 2009 (Water Scarcity)
Pfister et al 2009 (Eco-indicator 99) Pfister et al 2010 (ReCiPe) ReCiPe Endpoint
ReCiPe Midpoint TRACI 2.1 USEtox
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desejado, por exemplo, um capacitor usado amplamente em placas eletrônicas. O 

resultado encontra-se na Figura 13, onde se mostra um registro equivalente ao item 

pesquisado. Ao selecionar esse item é possível ter acesso a um relatório com todas 

as informações ambientais necessárias para realização de ACV referente ao 

capacitor. 

 

 
Figura 12 – Ferramenta de busca de dados Ecoinvet® 

Fonte: Ecoinvent-Center (2016) 

 

 
Figura 13 – Resultado da busca realizada  

Fonte: Ecoinvent-Center (2016) 
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2.3.8 Métodos para Avaliação de Impacto do Ciclo de Vida 

 

Para Goedkoop e Spriensma (2000), ecoindicadores (EI) padrões gerados por 

métodos e modelos para a avaliação de ACV expressam o total estimado de carga 

ambiental gerado por um produto ou processo. Por meio do EI, um projetista ou 

gerente de produto pode avaliar a carga ambiental de produtos, compreendo todo seu 

ciclo de vida. Após, diversas alternativas de desenvolvimento de produtos podem ser 

comparadas para buscar um melhor desempenho em termos ambientais. 

Segundo a NBR ISO14010:2009 ABNT (2009a), não existem metodologias 

amplamente aceitas para correlacionar, de forma consistente e acurada, dados de ICV 

com impactos ambientais potenciais específicos. Ainda de acordo com a NBR 

ISO14044 ABNT (2009b), a obtenção dos valores até a caracterização é obrigatória. 

Para facilitar a avaliação, elementos opcionais, como a normatização, o agrupamento 

e a ponderação podem ser utilizados, mas não devem ser divulgados para o público 

para fins de comparação. 

De acordo com Goedkoop et al. (2009), os primeiros métodos de Avaliação de 

Impactos no Ciclo de Vida (AICV) foram desenvolvidos 20 anos atrás, sendo eles: 

 EPS (Environmental Priority Strategies), caracterizados pela modelação 

dos impactos finais (endpoint). Nesse caso, com os resultados 

expressos em unidades monetárias; 

 wiss Ecosacity ou Ecopoints, apoiado no cálculo da diferença para  um 

objetivo; 

 CML 1992, fundamentado na modelação de impactos intermediários 

(midpoint). 

 

Esses primeiros métodos desenvolvidos serviram como base para a definição 

das três principais linhas da ACV: midpoint, endpoint e misto. 

De acordo com o Goedkoop et al. (2009), o método midpoint consiste na 

utilização dos indicadores de categorias de impacto que se situam entre as emissões 

e o impacto final. Assim, é possível a modelação do impacto a partir desse indicador. 

E, ao contrário, o método endpoint refere-se aos indicadores do ponto final do ciclo. 

Esse método é aplicado quando a finalidade da ACV é a determinação dos impactos 
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em áreas de proteção ambiental, por exemplo. Nesse tipo de abordagem, a 

modelação inclui todo o processo ambiental, pois as áreas de proteção ambiental 

encontram-se no final do ciclo. Os métodos mistos são aqueles que geram o resultado 

nos formatos midpoint e endpoint (CHERUBINI; RIBEIRO, 2015). 

Entre os métodos suportados pelo SIMAPRO®, o método ReCiPe® é um 

método misto, ou seja, apresenta resultados nos níveis de midpoint e endpoint. Esse 

método é uma evolução dos métodos CML® 2002, com  característica midpoint e o 

método EcoIndicador99®, com característica endpoint (GOEDKOOP et al., 2009; 

MENDES, 2013; CHERUBINI; RIBEIRO, 2015). Além disso, o método ReciPe® consta 

na quinta posição, com 8,5% em número de citações em dissertações e teses, sendo 

os métodos CML® e EcoIndicador99® o primeiro e segundo mais citados em trabalhos 

no Brasil, com 24,6% e 20,0%, respectivamente (CHERUBINI; RIBEIRO, 2015). 

 

2.3.9 O Método ReCiPe® 

 

No estudo de Goedkoop et al. (2009), em 2009, um grupo de 50 especialistas 

em metodologias de avaliação de ACV entenderam que foi necessária uma avaliação 

dos pontos fortes e fracos dos métodos caracterizados como de midpoint e de 

endpoint. A conclusão dessa avaliação foi que seria desejável ter uma estrutura 

comum, na qual ambos os indicadores pudessem ser usados. Com esse consenso, 

foi concebido o método ReCiPe®. 

Para Mendes (2013), o método ReCiPe® integra e harmoniza as abordagens 

midpoint e endpoint em uma estrutura consistente, desse modo, contemplando todas 

as categorias de impacto que têm sido remodeladas e atualizadas.  

As três categorias de endpoint são:  

 Saúde Humana, Disability Adjust Life Years” (DALY) desenvolvido por 

Murray (1994) - número de doenças e anos de vida perdidos devido a 

mortes prematuras vinculadas aos danos ambientais. Os efeitos 

(midpoint) relacionados são: alterações climáticas, depleção na camada 

de ozônio, efeitos cancerígenos, efeitos respiratórios e ionização 

(nuclear) radioativa. 
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 Qualidade dos Ecossistemas (Species yr) - efeitos dos danos 

ambientais sobre a diversidade de espécies, especialmente, para 

plantas vasculares e organismos de baixa complexidade. Os efeitos 

relacionados são: ecotoxicidade, acidificação, eutrofização e uso da 

terra. 

 Recursos ($) - custo da energia excedente necessária no futuro para 

extrair recursos minerais e fósseis de baixa qualidade. A depleção da 

agricultura e os recursos a granel como cascalho e areia é considerada 

sob o uso da terra. 

 

De acordo com Goedkoop et al. (2009), a Figura 14 é uma representação 

simplificada da abordagem de midpoint e endpoint voltada para a categoria de impacto 

e alteração climática. O fator midpoint impactante é a força da Radiação 

Infravermelho, expressa em CO2eq. Já para o indicador da categoria de impacto de 

endpoint é duplo: danos à saúde humana, expresso pela unidade DALY, e degradação 

dos ecossistemas, expresso pela unidade species.yr. Na Figura 14, também, aponta-

se que, para o nível de midpoint, o nível relativo à incerteza dos cálculos é baixa; e, 

para o nível endpoint,  tal incerteza é elevada. Essa incerteza  refere-se às premissas 

adotadas e à acurácia dos cálculos no momento de fazer o agrupamento das 

categorias. 
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Figura 14 - Harmonização midpoint-endpoint para o modelo de Mudança Climática  

Fonte: adaptado de Goedkoop et al. (2009) 

 

Mendes (2013) esclarece que esse método apresenta um escopo global para 

as categorias de impacto quanto à mudança climática, à destruição da camada de 

ozônio e ao consumo de recursos. Para as demais categorias de impacto, o escopo 

de aplicação é válido para Europa, sendo que os dados de normalização estão 

disponíveis de forma global na versão V 1.11 para 17 categorias de midpoint e 3 

categorias de endpoint. 

A Figura 15 ilustra, de forma geral, como o método ReciPe® faz a AICV. Do 

lado esquerdo da figura, encontram-se os dados de entrada de origem da ICV. Após 

os tratamentos necessários, por meio de normalização, geram-se os indicadores de 

midpoint, com as unidades já relacionadas aos danos equivalentes. Na sequência, 

ponderam-se os resultados de midpoint para chegar aos indicadores de endpoint. 

Ainda nessa figura estão representadas as unidades DALY, species.yr e $ referentes 

aos danos à saúde humana, à degradação de ecossistemas e aos gastos para 

recuperação de recursos naturais. 
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Figura 15 - Relação entre o ICV e categorias de impacto midpoint e endpoint. 

Fonte: Goedkoop et al. (2009) 

  

Os indicadores de danos causados por um produto possuem um número e 

unidade para referência que indicam o impacto ambiental dos mesmos, com base na 

AICV. Quanto maior for o valor desse indicador, maior será o impacto ambiental. Na 

Tabela 1, elenca-se a relação entre categorias de midpoint e seus respectivos 

indicadores de acordo com a metodologia ReciPe®. 
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Tabela 1 - Categorias de midpoint e seus indicadores, de acordo com o método ReciPe® 

 
Fonte: adaptado de Goedkoop et al. (2009) 

 

Na Tabela 2, constam as categorias de impactos com seus respectivos 

indicadores e unidades. Por sua vez, esses indicadores são ponderados para 

determinar as categorias de endpoint. 

 

Tabela 2 - Categorias de endpoint e seus indicadores, de acordo com o método ReciPe® 

 
Fonte: Goedkoop et al. (2009) 

 

O indicador único para pontuação final, conforme apresentado pelo método 

ReciPe® endpoint, ilustrado  na Figura 15,  tem sua unidade denominada point (Pt), e 

é representada em milli-point (mPt), ou seja, 700 mPt, igual a 0,7 Pt. Os valores em si 

são frutos de todo processo de ACV e, portanto, devem ser vistos como critério de 

proporção, e não como um número que determine algo (GOEDKOOP et al., 2009). 

A quantificação dos danos é definida de acordo com o racional de cálculo dos 

danos e a determinação do peso da seguinte maneira: 

n° Nome Categoria de Impacto Nome Indicador unit
1 mudança Climática - Saúde Humana força de radiação infravermelho W x yr/m2
2 depleção de ozônio concentração de ozônio na estratosfera ppt x yr
3 toxidade humana dose de perigo -
4 formação de oxidantes fotoquímicos concentração  fotoquímicos de ozônio kg
5 formação de matéria particulada PM10 ingestão kg
6 radiação ionizante dose absorvida man x Sv
7 acidificação terrestre base de saturação yr x m2
8 eutrofização água doce concentração de fósforo yr x kg/m3
9 eutrofização marinha concentração de nitrogênio yr x kg/m3

10 ecotoxidade terrestre concentração de perigo m2 x yr
11 ecotoxidade água doce  concentração de perigo m2 x yr
12 ecotoxidade marinha concentração de perigo m2 x yr
13 uso de terra agrícola ocupação m2 x yr
14 uso de terra urbana ocupação m2 x yr
15 transformação da terra natural transformação m2 x yr
16 esgotamento de recursos minerais diminuição do grau kg^-1
17 esgotamento de recursos fósseis menor valor de aquecimento MJ

n° Nome Categoria de Impacto Nome Indicador unit
1 dano - para saúde humana perda qualidade de vida ao longo dos anos yr
2 dano - para diversidade dos ecossistemas perda de espécies ao longo de um ano yr
3 dano - para disponibilidade dos recurso naturais aumento de custo para extrair os recursos $
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Cálculo dos danos: durante o processo de desenvolvimento da metodologia, 

chegou-se à conclusão que o foco não deveria ser no dimensionamento dos pesos 

das categorias, mas, sim, nos diferentes tipos de danos causados por elas, atrelado 

aos seus respectivos impactos. A limitação em três categorias foi outro ponto 

importante, tendo assim como resultado final deste trabalho a seguinte disposição 

entre impactos e danos. 

Determinação do peso: esta etapa da metodologia é mais controversa devido 

à dificuldade inerente à assertividade do peso dado para todos fatores de impacto e 

suas variáveis. Isso ocorre devido à impossibilidade de dimensionar a potencial de 

impacto dessas categorias sem o conhecimento dos efeitos associados a elas.   

Conforme ressalta Goedkoop e Spriensma (2000), para desenvolver esse 

método, foram convidados 365 pesquisadores originários da comunidade de ACV da 

Suíça com os conhecimentos necessários para desenvolver os conceitos a eles 

propostos. 

O debate sobre a severidade dos efeitos ambientais gera opiniões diversas. 

Isso acontece devido a diferentes níveis de conhecimento, interesses, realidades e 

pontos de vista divergentes. Algumas pessoas entendem que a perspectiva dos 

efeitos em longo prazo é mais importante do que em curto prazo. Outras, por sua vez, 

pensam o inverso. 

Fundamentalmente, diferentes perspectivas não podem ser conciliadas, e não 

existe um modo para determinar se uma perspectiva é certa ou errada. Para superar 

essa dificuldade e simplificar a análise, desenvolveram-se os critérios demonstrados 

no Quadro 6. 

 

Quadro 6 - Pontos de vista para avaliação de ACV 

 
Fonte: adaptado de Goedkoop et al. (2000) 

 

Ponto de Vista Perspectiva Tempo Gestão
Necessidade de 

Evidência

H (Hierarchist )
Um meio termo entre 
curto e longo prazo

Provendo regulamentação boa 
parte dos problemas podem ser 
resolvidos

Inclusão na base 
precisa de 
consenso

I (Individualist ) Curto Prazo
A Tecnologia pode resolver 
muitos dos problemas apontados

Somente os efeitos 
comprovados

E (Egalitarin ) Muito longo prazo
Os problemas podem levar a 
uma catástrofe

Todos os efeitos 
possíveis



59 

 
 

Goedkoop et al. (2009) referem que é esperado que os modelos de 

caracterização sejam fontes de incerteza. Por esse motivo, o método ReciPe® 

desenvolveu três visões usando perspectivas culturais, conforme a teoria de 

Thompson 1990. De acordo com essa teoria, os conjuntos de escolhas subjetivas no 

horizonte de tempo podem ser gerenciados de acordo com as três perspectivas 

mostradas no Quadro 6. 

 

2.3.10 Estudo de Caso ACV 

 

A Avaliação de Ciclo de Vida é uma realidade no Brasil. A seguir, são relatados 

alguns casos práticos referentes às empresas: BRF, Universidade Positivo e Celulose 

Irani. 

A BRF Brasil iniciou o projeto de ACV da cadeia produtiva de alimentos em 

parceria com o grupo de Avaliação de Ciclo de Vida (CICLOG) da Universidade de 

Santa Catarina. O projeto abrangeu o sistema produtivo de aves e a produção de 

empanados. Em 2012, o estudo de ACV foi ampliado para a produção de suínos. A 

ACV teve como objetivo identificar os pontos de melhoria na cadeia produtiva e 

também gerar cenários de redução de impactos ambientais (CHERUBINI; RIBEIRO, 

2015). 

Zanetti (2010) fez um estudo de ACV com objetivo de analisar os impactos 

ambientais dos computadores com apoio do programa computacional SIMAPRO®. 

Conforme as análises suscitadas no estudo, foi possível reduzir os impactos 

ambientais gerados pelo descarte desse tipo de equipamento e foram tomadas 

medidas como:  

 ampliação do tempo de uso para 6 anos; 

 venda dos equipamentos obsoletos por preço simbólico para os 

funcionários; 

 doação dos equipamentos obsoletos para entidades carentes. 

 

A Celulose Irani, com objetivo de melhoria dos seus processos produtivos, 

iniciou, no biênio 2012/2013, a primeira etapa de ACV. Por meio de 19 Indicadores de 

desempenho ambiental, monitorou sua produção de papelão ondulado. Desde 2014, 
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está em andamento a segunda onda de ACV nesta empresa. Os resultados foram 

reconhecidos no Guia Exame de Sustentabilidade 2013 (CHERUBINI; RIBEIRO, 

2015). 

 

2.4 PRODUÇÃO ENXUTA COMO MÉTODO DE ELIMINAÇÃO DE DESPERDÍCIO 

 

Segundo Ohno (2015), a base da fundamentação teórica da Produção Enxuta 

é produzir apenas o necessário, na quantidade necessária, no momento necessário. 

Essa definição pode ser relacionada diretamente com o fato de que o planeta está 

com seus recursos naturais limitados, embora exista necessidade de crescimento 

para suportar um número cada vez maior de pessoas. Essa situação faz com que a 

sociedade busque saídas nos conceitos de otimização dos recursos aplicados pela 

Toyota que derivaram na metodologia de Produção Enxuta (PE) e tornaram-se base 

da gestão moderna da produção. 

A PE é indicada quando o foco é identificar e eliminar o que não agrega valor 

das atividades relacionadas a qualquer tipo de processo. O documento intitulado “The 

Lean Production end Environmental Kit”  descreve como deve ser fácil, para os 

praticantes da PE, identificarem os desperdícios ambientais e promoverem melhorias, 

tanto para redução de custos e tempo de produção como para  uso de materiais EPA 

(2007), bem como individuar melhorias na redução de resíduos durante a produção e 

na fase de uso e descarte dos produtos. 

Antes de pontuar os benefícios que a metodologia Produção Enxuta pode trazer 

quando aliada à gestão ambiental, faz-se necessário entender sua origem, seus 

princípios e suas principais ferramentas. Atualmente, o conceito PE é de 

conhecimento global por médias e grandes empresas, mas, de aplicação complexa, 

pois envolve uma luta constante com o instinto humano de acumulação (OHNO, 

2015). 

 

2.4.1 A História da Produção Enxuta  

 

Após a crise do petróleo da década de 1970, Ohno (2015) verificou que a lógica 

de custos focalizada na eficiência e no uso dos ativos em sua plena capacidade gera 
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uma falsa ideia de redução de custos. Isso ocorre porque, nessa lógica, a 

produtividade não está diretamente atrelada a uma demanda. E isso muda quando 

começa a existir a figura do consumidor como fator preponderante para definir o “valor” 

dos produtos. Portanto, o incremento ou manutenção das margens de lucro passa a 

depender rigorosamente da racionalização, pela empresa, dos custos de produção 

dos produtos ou serviços (ANTUNES, 2008).  

De acordo com a lógica de que o custo não é para ser calculado, e sim reduzido, 

as bases do Sistema Toyota de Produção (STP) foram construídas objetivando a 

constante otimização dos recursos pela eliminação dos desperdícios. Mais tarde, um 

grupo de pesquisadores do Massachusetts Institute of Technology (MIT) constituíram 

um programa para pesquisar a indústria automotiva internacional e, assim, destacar 

os pontos fortes e fracos das empresas do ramo. Por meio dessa pesquisa, traduziu-

se a experiência oriental do STP para o Lean Production, que, traduzindo para o 

português, significa Produção Enxuta (WOMACK et al., 1990). 

 

2.4.2 Os Princípios da Produção Enxuta 

 

Womack e Jones (2003) descrevem os cinco princípios do Produção Enxuta 

que mais adiante serão importantes para a compreensão das ferramentas, mapa de 

valor e de solução de problemas denominado Kaizen no STP, como forma de 

padronização desse termo na língua portuguesa, nesta pesquisa, o mesmo passará a 

ser referenciado como Kaizen. São eles: determinação de valor, fluxo de valor, 

manutenção do fluxo de valor, lógica da produção puxada e busca pela perfeição. 

 

2.4.2.1 Determinação de Valor 

 

O ponto crítico inicial para o pensamento enxuto é o valor. O valor de um 

produto ou serviço só pode ser determinado pelo cliente, sendo criado, pelas 

empresas, sob o ponto de vista dos clientes e para atender às suas necessidades  

(ROTHER; SHOOK, 2012).  
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2.4.2.2 Identificação do Fluxo de Valor 

 

Ao compreender o que realmente é valor para o cliente, é necessário identificar 

quais as etapas dos processos existentes na empresa contribuem para gerar o 

referido valor e potencializá-las. Existem aqueles processos que não agregam valor, 

que, sob essa ótica, são desperdícios, mas são obrigatórios muitas vezes por 

questões legais e precisam ser reduzidos ao limite do possível.  

Por sua vez, existem tarefas que não agregam valor (desperdício) e não existe 

obrigatoriedade sobre elas, portanto, devem ser eliminadas. Justamente para 

visualizar essas atividades, utiliza-se a ferramenta do Mapa de Valor. Portanto, o fluxo 

de Valor é como fluem os processos dentro de uma empresa, desde o momento que 

a matéria-prima é solicitada ao fornecedor até a entrega do produto desejado ao 

cliente, com um preço justo e entrega do valor desejado (ROTHER; SHOOK, 2012). 

 

2.4.2.3 Manutenção do Fluxo de Valor 

 

Uma vez que as atividades foram bem-identificadas de acordo com o critério 

de valor, e as tarefas que não agregam valor foram eliminadas ou reduzidas ao 

extremo, é necessário dar fluidez aos fluxos de informação e materiais, ou seja, parar 

de produzir sob a lógica de bateladas. Assim que for sinalizada a necessidade do 

cliente, é imperativo que os materiais fluam pela empresa de forma contínua e sem 

atrasos, de acordo com o tempo de ciclo planejado (ROTHER; SHOOK, 2012). 

 

2.4.2.4 Lógica da Produção Puxada 

 

Um dos primeiros efeitos depois que se para de trabalhar de forma 

departamental ou produzir em lotes é que o tempo da concepção ao lançamento e da 

venda à entrega caem drasticamente. Isso ocorre porque o lead time da operação 

passa a ser composto, com maior proporção, pelas atividades que realmente agregam 

valor. Nesse momento, conceitos do Just in Time (JIT) são necessários para que a 

empresa produza somente aquilo do que é demandada, ou seja, o cliente passa a ser 
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o puxador do processo. Somente quando ele tem a necessidade e deseja determinado 

produto é que esse deve ser realizado (ROTHER; SHOOK, 2012). 

 

2.4.2.5 Busca pela Perfeição 

 

A busca pela perfeição está simbolizada pelo erro zero, estoque zero e 

satisfação total do cliente. No momento em que empresa entende o que é valor para 

o cliente e identifica o fluxo de valor, suas atividades acontecem de forma contínua e 

os estoques reduzem. Isso ocorre porque a empresa trabalha de acordo com o ritmo 

ditado pelo cliente, e não para formar  estoque (WOMACK, 2011). 

Para Byrne (2014), a busca pela perfeição incentiva a  melhoria contínua. Esta, 

por sua vez, de forma constante, torna-se um hábito de todo o processo de 

estabelecer Projetos de Melhoria contínua.  

 

2.4.3 Desperdício na Visão Produção Enxuta 

 

Os pesquisadores do MIT, Marchwinski e Shook (2007) e Womack e Jones 

(2003), classificaram três termos normalmente utilizados em conjunto no STP, que 

descreve coletivamente práticas que geram desperdícios a serem eliminados: muda, 

mura e muri. 

Muda é considerada como quaisquer tipos de atividades que não agregam valor 

ao cliente, sendo essas classificadas como do tipo 1 e 2. O primeiro tipo refere-se às 

atividades que não podem ser eliminadas completamente em um primeiro momento. 

O segundo tipo representa as atividades que podem ser eliminadas rapidamente por 

meio de Projetos de Melhoria. 

Ainda dentro do conceito de Muda, para ajudar na compreensão de como os 

desperdícios podem se manifestar, Ohno (2015) propôs sua categorização em sete. 

Atualmente, já são conhecidos como oito, com a adição do desperdício da criatividade 

das pessoas. Este trabalho pretende contribuir para que as empresas reconheçam o 

nono, que trata do aspecto ambiental.  
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De acordo Ohno (2015), os 7 desperdícios originais são: 

I. Produção em excesso ou superprodução: produzir além das 

necessidades do próximo processo ou cliente ou antes da real 

necessidade. É a pior forma de desperdício, pois contribui para a 

ocorrência dos outros seis. 

II.  Espera: operadores esperando enquanto as máquinas operam, falhas 

no equipamento, peças necessárias que não chegam, entre outros. 

III. Transporte: movimentação desnecessária de produtos ou peças, 

quando a etapa poderia estar localizada ao lado da etapa predecessora. 

IV. Processamento: realizar etapas desnecessárias ou incorretas, 

geralmente, devido a equipamento ou projeto ruim. 

V. Estoque: possuir estoques maiores que o mínimo necessário para um 

sistema puxado, controlado precisamente. 

VI. Movimentação: operadores realizando movimentações desnecessárias 

tais como procurar por ferramentas, peças, documentos, etc. 

VII. Correção: inspeção, retrabalho e refugo. 

 

A EPA (2007) discorre sobre o vínculo entre a Produção Enxuta e a 

sustentabilidade, estabelecendo uma relação entre os sete desperdícios propostos 

por Ohno (2015) e os impactos ambientais, como é indicado no Quadro 7.  
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Quadro 7 - Relação entre os desperdícios previstos pelo PE e os impactos ambientais 

 
Fonte: adaptado de EPA (2007) 

 

Já a Mura está vinculada à falta de nivelamento em um processo, ou seja, 

quando falta regularidade e a operação sofre com altos e baixos devido às variações 

da demanda, que afetam a programação. Comumente, a Mura não é causada pela 

Tipo Desperdício Impactos Ambientais

   Mais matéria-prima e energia consumida para produção de 
produtos desnecessários.

  Produtos extras podem estragar ou se tornar obsoletos 
requerendo disposição.

  O uso de materiais impactantes além do necessário resulta em 
emissões extras, disposição do resíduo, mais exposição ao 
empregado, etc.

  Mais embalagens para armazenar produtos acabados ou material 
em processo.

  Resíduos gerados pela deterioração ou danificação do estoque

  Mais material necessários para repor o estoque danificado.

   Mais energia usada para aquecer, esfriar e iluminar o espaço.

  Mais energia usada para o transporte.

Emissões geradas pelo transporte.

   Mais espaço para movimentar o material em processo, 
aumentando a necessidade de iluminação e climatização 
consumindo mais energia.
   Mais embalagens são necessárias para proteger material durante 
a movimentação.

   Danos ou derramamentos durante o transporte.

  O transporte de materiais perigosos requer condições especiais 
que custam mais, mas são necessárias para prevenir acidentes.

  Matéria-prima e energia consumida para fazer produtos com 
defeito.

  Componentes defeituosos necessitam de reciclagem ou descarte.

  Mais espaço é necessário para retrabalhos e reparos, 
aumentando o consumo de energia para iluminar ou climatizar o 
ambiente.
  Mais peças e matéria-prima são consumidas por unidade de 
produção.
   Desnecessário processamento aumenta os desperdícios, energia 
usada e emissões.
  Potencial deterioração de material ou danificação gerando 
resíduos.
  Energia desperdiçada para iluminação e climatização durante o 
tempo de produção parada.

Superprodução

Estoque

Transporte e Movimentação

Defeitos

Processamento 
desnecessário

Espera
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demanda do cliente final, mas pelo sistema de produção, ou ritmo de trabalho irregular 

em operação, fazendo com que os operadores tenham picos de trabalho intensos e, 

depois, momentos de espera. 

Por fim, o Muri está associado ao conceito de sobrecarga de equipamentos ou 

operadores, exigindo que operem em ritmo mais intenso ou acelerado, empregando 

mais força ou esforço por um período maior de tempo do que podem suportar. 

 

2.4.4 Mapeamento do Fluxo de Valor  

 

Segundo Liker e Meier (2007), o mapeamento do fluxo de valor é mais do que 

uma boa ferramenta para produzir quadros que destacam as perdas. O MV permite 

visualizar redes de processos e prever as oportunidades de melhoria de acordo com 

a metodologia da PE. 

Ainda para Liker e Meier (2007), a filosofia preconizada pela PE ensina que é 

preciso acertar o fluxo de valor como um todo antes de aprofundar-se no reparo de 

processos individuais que forneçam sustentação ao fluxo. Segundo Rother e Shook 

(2012), os mapas também oferecem uma linguagem comum e possibilitam a 

compreensão de modo que todos tenham a mesma visão, como um mapa de rua. 

 

2.4.4.1 Conceito 

 

Rother e Shook (2012), durante a pesquisa patrocinada pelo MIT para entender 

as bases do Sistema Toyota de Produção, desenvolveram o método para elaboração 

do mapeamento do fluxo de Valor. Esse pode ser descrito como uma ferramenta que 

utiliza papel e lápis e ajuda a enxergar, entender o fluxo de materiais e de informações 

à medida que o produto segue o fluxo de valor. A intenção dessa dinâmica é seguir o 

fluxo da produção, desde o consumidor até o fornecedor. 

É necessário desenhar o Mapa de Valor (MV) usando os símbolos 

característicos, uma representação visual de cada processo nos fluxos de materiais e 

informações. Após estar claro o contexto atual, esse é revisto sob o ponto de vista de 

agregação de valor e tempo empregado nas atividades e entre elas. Por fim, é gerada 
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uma nova percepção de como seria este fluxo futuramente quando as questões que 

impedem sua fluidez forem sanadas. 

 

2.4.4.2 Fluxos de Materiais e de Informações 

 

No processo de produção, o movimento do material na fábrica é o fluxo mais 

facilmente notado. Mas há outro fluxo, o de informações, que remete a cada processo 

o que se deve fabricar ou fazer em seguida. Os fluxos de materiais e informações 

possuem os mesmos princípios, por isso, ambos devem ser considerados e 

mapeados.  

Segundo Rother e Shook (2012),  o fluxo de informações é tratado com tanta 

importância quanto o fluxo de materiais. A Toyota e seus fornecedores podem usar o 

mesmo processo básico de transformação que os produtores em massa, como 

estamparia, solda ou montagem. As plantas da Toyota regulam sua produção de um 

modo diferente. Sua estratégia é motivar seus funcionários para trabalhar na busca 

de como os fluxos de materiais e informações possam fluir de modo que um processo 

seja acionado somente quando o processo seguinte solicitar. 

 

2.4.4.3 Desenhando o Mapa do Estado Atual 

 

Antes de desenhar o MV é necessário ter noção de seus ícones mais 

conhecidos, que funcionam como uma linguagem universal para os adeptos da 

metodologia de Produção Enxuta. Na Figura 16, são apresentados ícones mais 

comuns, sendo que alguns deles serão usados para desenhar o MV atual e, 

posteriormente, o futuro. 
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Figura 16 – Simbologia para elaboração de mapa de valor 

Fonte: Christopher (2016) 

 

Dos ícones apresentados na Figura 16, os que serão utilizados para 

exemplificar os MV de estado atual e futuro são: 

 Fluxo de Materiais: 

o fontes externas; 

o processo; 

o estoque; 

o supermercado; 

o produtos acabados para o cliente; 

o entrega via caminhão; 

o seta de material empurrado. 

 Fluxo de informações: 

o fluxo de informação manual; 

Fontes Externas Processo Processo Compartilhado Caixa de Dados Seta Empurrado Estoque Fluxo Seqüencial.
Primeiro a Entrar, 
Primeiro a Sair.

Entrega via Caminhão Entrega via Empilhadeira Entrega via Embarcação Retirada Supermercado Produtos Acabados para Cliente

EMPRESA 
XYZ

MONTAGEM

TRATAMENTO 

T/C = 45 

TR = 30 minutos

2 Turnos

2% Refugo

Segunda 
e Quarta

Ícones para fluxo de material

Fluxo de Informação Fluxo de Informação Fluxo de Kanban Informação Nivelamento de Carga Bola para Puxada Sequenciada
Manual Eletrônica

Posto de Kanban Kanban de Sinalização Kanban de Produção Kanban de Retirada Kanban Chegando em Lotes Programação "vá ver"

 
 

Operador Necessidade de Kaizen Problemas de Qualidade Pulmão ou Estoque de Segurança

Programação 
Semanal

TROCA

Ícones para fluxo de informações

Ícones Gerais

v

v
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o fluxo de informação eletrônica; 

o fluxo de informação kanban (cartão em japonês); 

o informação; 

o posto de kanban; 

o kanban de sinalização; 

o kanban de produção; 

o kanban de retirada; 

o nivelamento de carga. 

 Ícones gerais: 

o necessidade de projetos de melhoria (kaizen); 

o operador. 

 

Na atividade inicial de mapeamento do estado atual, a visão precisa ser 

holística, ou seja, de uma forma mais macro ou global de um processo (LIKER; 

MEIER, 2007).  Estimativas aproximadas dos principais parâmetros podem ser 

utilizadas, enquanto dados detalhados e específicos de um determinado processo 

podem ser coletados mais tarde, quando a atividade tiver sido iniciada em uma 

determinada área. 

Para Liker e Meier (2007), o principal objetivo do primeiro mapeamento do 

estado atual consiste em entender a condição do fluxo de material no fluxo de valor e 

identificar os inibidores do fluxo, além de compreender os mecanismos de processo 

de informações e o nível de atividade necessário para sustentá-lo. O estado futuro 

proporciona, então, um quadro de alto nível do fluxo de material e de informações, 

que pode ser, posteriormente, refinado quando o processo estiver estabilizado. Na 

Figura 17, é apresentado um exemplo de MV de estado atual. 
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Figura 17 - MV Estado Atual 

Fonte: adaptado de Womack e Jones (2003) 

 

No MV apresentado na Figura 17 está representada uma rotina de uma 

empresa industrial do ramo metal-mecânico que apresenta um tempo de 

atravessamento total de 23,5 dias. Ou seja, após ser recebida a matéria-prima de 

maior valor agregado, o tempo necessário para que esse material passe pelos 

estoques principal e intermediário, representados pelos triângulos com a letra “E” em 

seu centro, e pelos processos de estampa, solda 1 e 2, montagem 1 e 2 e, por fim, 

pelo processo de expedição é de 23,5 dias.  

No gráfico que representa a sequência de tempos das etapas de processo, 

indicada na Figura 17, são registrados os tempos de espera na parte superior e, na 

parte inferior da onda, os tempos produtivos, ou que realmente agregam valor. No fim 

da Onda do Tempo é realizado o somatório do tempo que o material ficou em espera, 

geralmente, em estoques intermediários, bem como o somatório do tempo que 

realmente foi realizada alguma atividade de agregação de valor. A soma do tempo 

total de espera e produtivo será igual ao tempo total de atravessamento. Ocorre que, 

normalmente, o tempo de espera é muitas vezes superior ao tempo destinado para 

produção, indicando o desperdício existente nas empresas. É justamente na 

23,5 dias

184 seg.

EMPRESA 1
FORNECEDOR

EMPRESA 2
CLIENTE

PLANO DE MATERIAIS

MRP

ESTAMPA SOLDA 1 SOLDA 2 MONTAGEM 1 MONTAGEM 2 EXPEDIÇÃO

2 Entregas
semanais

Entregas
diárias

Programação visão 6 meses

Ordem diária

Programação visão 6 meses

Ordem semanal

Tempo Espera

Tempo Produtivo

 
  

 
  

Envios Diários

Programação semanal de produção
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otimização do tempo de espera que a Produção Enxuta atua: na melhoria contínua 

dos processos, com apoio de Projetos de Melhoria. 

O fluxo da matéria-prima no MV de característica empurrada é indicado pelas 

setas zebradas. Isso significa que desde o ponto do qual o material chega, via 

transporte rodoviário, até a expedição do produto acabado, como no exemplo da 

Figura 18, indica produção para estoque. Segundo Ohno (2015), produzir para 

estoque, sem uma real necessidade do cliente é considerado, pela Produção Enxuta, 

o principal dos desperdícios. Desta lógica são derivados os outros sete desperdícios 

detalhados anteriormente. 

Da mesma forma como foi exemplificado no caso do fluxo de materiais, o fluxo 

de informações entre o fornecedor, produção e cliente também obedece à mesma 

lógica empurrada. Isso pode ser verificado pela quantidade de interações que a área 

de planejamento realiza com os processos, representadas pelas setas de fluxo de 

informação manual. Em uma empresa real, todas as solicitações seriam para 

mudanças de plano de produção não planejadas para atender a uma demanda não 

prevista que se torna urgente. Concluindo a leitura do MV atual, representado pela 

Figura 18, é possível determinar que a empresa representada possui, de acordo com 

a produção enxuta, os sete desperdícios como, por exemplo, estoque além do 

necessário, troca de ferramentas em excesso, ruído de informação entre o 

planejamento e fornecedores ou clientes, entre outros.  

Para Womack e Jones (2003), o resultado desses desperdícios é que a 

empresa precisa de mais matéria-prima, pessoas, espaço, recursos naturais e tempo 

para fazer o que o cliente gostaria de receber. 

 

2.4.4.4 Desenhando o Mapa de Processo Futuro 

 

Segundo Rother e Shook (2012), após determinar o estágio atual, o objetivo na 

elaboração do Mapa de Valor Futuro deve determinar as fontes de desperdícios e 

eliminá-las por meio da implementação de um fluxo de valor projetado, que pode 

tornar-se uma realidade após um período de tempo. A meta é construir uma cadeia 

de produção, na qual os processos individuais sejam articulados aos seus clientes ou 
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por meio de fluxo contínuo ou puxado. Cada processo deve se aproximar o máximo 

possível de produzir apenas o que os clientes precisam e quando precisam.  

Rother e Shook (2012) desenvolveram algumas questões práticas para ajudar 

no raciocínio de otimização dos processos em uma visão futura, como aproximação 

entre as etapas produtivas, início de produção somente quando existe a necessidade 

do item, utilização de cartões para sinalizar a necessidade de produção e gestão visual 

do fluxo de matéria-prima. A Figura 18 demonstra o MP de estado futuro. 

 

 
Figura 18 - MV do Estado Futuro 

Fonte: adaptado de Womack e Jones (2003) 

 

O MV Futuro exemplificado mostra que alguns dos desperdícios identificados 

no MV de estado atual revelam alternativas de solução. O principal ganho indicado no 

MV da Figura 18 é a alteração da lógica de produção empurrada para a puxada. Com 

isso, o resultado esperado após as melhorias sugeridas é a eliminação dos estoques 

intermediários e redução significativa do estoque principal. Isso pode ser verificado 

pela remoção dos estoques intermediários sem controle e introduzido o conceito de 

abastecimento sob a lógica de supermercado para reabastecimento, representado 

pelo ícone apropriado. O termo do supermercado na metodologia da Produção Enxuta 

significa manter uma quantidade pequena de material disponível que somente é 

reposta quando “puxada” pelo processo posterior (ROTHER; SHOOK,  2012). Essa 

comunicação é realizada de forma sincronizada por meio dos cartões de puxada, 
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chamados de Kanban. Conforme Ohno (2015), com esta lógica puxada, o 

planejamento possui interação somente com o último processo, no caso, o de 

expedição. Após isso, as demais atividades são disparadas de acordo com a real 

necessidade do cliente. Com essa lógica puxada, os estoques reduzem 

significativamente e, consequentemente, reduzem os outros sete desperdícios 

identificados por Ohno (2015).  

Womack e Jones (2003) ressaltam que quando é possível fazer uma 

comparação entre o estado atual e o estado futuro fica mais fácil para a empresa 

entender os ganhos possíveis. Rother (2010) desenvolveu o conceito do Toyota Kata 

e mostrou ser importante ter uma visão de futuro, clara, do que a empresa deseja, os 

objetivos de valor. Na Figura 19 são relacionados os ganhos identificados no MV. 

 

 
Figura 19 - Comparação entre Estado Atual e Futuro 

Fonte: adaptado de Womack e Jones (2003) 

 

A Figura 19 ilustra os ganhos possíveis, caso sejam adotados os Projetos de 

Melhoria contínua. Entre os ganhos mais representativos, cabe registrar a redução do 

estoque de 17.130 peças para 3.250 peças, representando uma redução de 81%. 

Além disso, há redução do tempo de atravessamento de 23,5 dias para 4,5 dias, desse 

modo, melhorando significativamente o fluxo de caixa da empresa. 
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2.4.4.5 Limitações da Abordagem de Mapeamento do Fluxo de Valor 

 

Quando Rother e Shook (2012) desenvolveram os conceitos necessários para 

transportar essa ferramenta para o mundo ocidental, perceberam que havia um risco 

em levar esse conhecimento ao público em geral. As pessoas poderiam simplesmente 

resumir a um passo a passo, tornando o MV muito fácil de aprender, entretanto, na 

prática, é bem mais complexo. Segundo Liker e Meier (2007), esse é o motivo para 

que na Toyota se passem anos na planta trabalhando em projetos de melhoria antes 

de se atingir as condições necessárias para poder elaborar um Mapa de Valor.  

 

2.4.4.6 O Mapeamento do Fluxo de Valor sob Ponto de Vista Ambiental 

 

Em seu material que vincula as iniciativas Produção Enxuta e sustentabilidade, 

a EPA (2011) tem um capítulo que trata sobre a relação entre os desperdícios 

ambientais e mapa de valor. Da mesma forma, Rother e Shook (2012) propõem 

algumas questões para ajudar a identificar os desperdícios ambientais.  Uma empresa 

pode encontrar muitas oportunidades para reduzir custos, melhorar seu fluxo de 

produção e reduzir o tempo necessário para fabricação, como também fazer melhorias 

no desempenho ambiental, saúde e segurança do local de trabalho.  

Para Roosen e Pons (2013), os esforços da Produção Enxuta de otimização 

dos processos contribuem para a redução dos desperdícios ambientais, preenchendo 

a lacuna existente entre o planejamento estratégico e a gestão ambiental. 

 

2.4.4.7 O Mapa de Valor e os Projetos de Melhoria 

 

O espaço temporal entre o estado atual e o futuro é transposto por meio dos 

Projetos de Melhoria. Nesse processo, as pessoas envolvidas no fluxo de valor têm a 

oportunidade de praticar um método estruturado de melhoria, indicar as oportunidades 

e trabalhar em conjunto com outros colegas que, de alguma forma, influenciam no 

resultado do processo analisado para que os objetivos sejam alcançados. 
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2.4.5 Kaizens 

 

Kaizen, denominado nesta pesquisa como Kaizens, significa melhoria contínua 

em japonês. Essa melhoria é voltada ao fluxo completo de valor ou de um processo 

individual a fim de se criar mais valor com menos desperdício (ROTHER; SHOOK, 

2012). 

Em consonância com Womack e Jones (2003), o mapeamento do fluxo de 

valor, por meio da ferramenta do Mapa de Valor, é uma das fontes para se identificar 

as oportunidades de melhoria contínua que serão tratadas por meios dos Kaizens. 

Byrne (2014) relata inúmeros ganhos obtidos com o uso desse método e como 

ele ajudou no sucesso de sua gestão nas empresas que teve a oportunidade de 

liderar. Não existe fórmula única de se fazer Kaizens, mas um método que deve ser 

seguido. Esse, por sua vez, procura padronizar as fases que devem ser contempladas 

na realização de um evento Kaizen. Normalmente, a duração é de uma semana. 

Nesse período, uma equipe, com cerca de cinco pessoas, mantém-se centrada em 

alguma oportunidade identificada, conforme exemplifica a Figura 20. 

 

 
Figura 20 -  Sequência para realização de Kaizens 

Fonte: Rother e Shook (2012) 

 

Uma empresa precisa de tempo para amadurecer na melhoria contínua, 

conforme explica Rother (2010). Isso se deve ao fato de uma organização ser 

1º Dia

•Observação
•Compreensão do problema

2º Dia

•Levantamento de hipóteses
•Causas

3º Dia

•Possíveis Soluções

4º Dia
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•Testes da soluções

5º Dia

•Avaliação
•Recomendação para implementação em escala
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composta por pessoas, as quais aprendem com a prática. Nesse sentido, é importante 

não exercer pressão por resultados imediatos, a gestão deve fortalecer o processo 

através do acompanhamento das atividades do grupo e dando o apoio necessário 

para a execução das ações de melhorias sugeridas. 

 

 

2.4.5.1 Forma de apresentação do Kaizens 

 

Existem diversas formas de demonstrar os resultados dos Kaizens. A forma 

mais usual de apresentar os resultados adotados pelo método PE é o formulário A3, 

como método padrão de apresentação de resultados de melhoria (MARCHWINSKI; 

SHOOK, 2007; LIKER; MEIER, 2007). 

O termo “A3” refere-se ao formato de folha de papel com 297 milímetros de 

largura e 420 milímetros de comprimento. A orientação escolhida, desta folha, deve 

ser paisagem para organizar e apresentar o conteúdo. 

No cabeçalho do A3, devem constar as informações referentes aos integrantes 

do grupo, tipo de desperdício que se pretende mitigar, data e número de referência do 

formulário. As informações que são adicionadas no A3 devem responder às seguintes 

perguntas e sequência. 

1. Qual é o problema? Devem ser apresentados dados sobre o problema 

ou desperdícios que se deseja mitigar. Estes dados devem ser 

apresentados através de fotos, gráficos ou tabelas. 

2. Quais são as possíveis causas? O grupo, após investigar as 

ocorrências relativas ao desperdício estudado, deve fazer uma relação 

das causas prováveis organizadas em um diagrama de causa e efeito 

agrupando as causas nas categorias: medida, meio ambiente, matéria-

prima, mão de obra, método e máquina. Este diagrama também é 

conhecido como diagrama de Ishikawa. 

3. Qual é a situação atual? Nesta parte do formulário o grupo deve 

descrever a situação atual do processo ou área onde o desperdício 

ocorre. Para tanto, devem ser utilizadas fotografias, fluxogramas, 

esquemas ou um mapa de valor da situação atual. 
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4. Qual o plano de ação ideal para solucionar as causas relacionadas? 

Após entendido o desperdício, suas causas e ter uma noção da situação 

atual do processo ou área onde ele é percebido, o grupo deve elaborar 

um plano de ação. O padrão utilizado para plano de ação deve conter 

minimamente a causa, ação proposta, prazo e responsável. 

5. Quais são as metas que o grupo imagina que o projeto de melhoria 

irá atingir? Devem ser estabelecidas algumas metas que devem ser 

atingidas após a realização das ações propostas. Estas metas são 

relacionadas em quadro informando valor atual e valor futuro desejado. 

6. Qual é a visão de futuro? Com base nas metas e ações propostas a 

última seção deste formulário, deve informar como seria a situação 

futura deste processo ou área. Para tanto devem ser utilizadas fotos, 

fluxogramas, esquemas ou um mapa de valor da situação futura. 

  

Finalizado o período de cinco dias, quando o grupo se concentra na realização 

do Kaizen e elaboração do A3, o resultado final do trabalho de melhoria é apresentado 

para os interessados. De acordo com as necessidades e prioridades da empresa, as 

ações são replicadas em outras áreas e/ou processos. 

 

2.5 PRODUÇÃO ENXUTA ALIADA À SUSTENTABILIDADE  

 

A proposta de unir os esforços para melhoria de produtividade e redução dos 

impactos ambientais já foram objeto de discussão desde quando Schmidheiny (1992) 

foi convidado por Maurice Strong, secretário-geral da Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, para apresentar uma perspectiva 

empresarial global sobre desenvolvimento sustentável. 

No  livro a “The Machine That Changed the World: The Story of Lean 

Production”, Womack et al. (1990) já assinalavam uma relação entre o STP e a gestão 

ambiental e concluíram que possuía uma possibilidade de  minimizar a pressão 

ambiental e energética causada pelo uso dos automóveis e caminhões.  

Em 2007, a EPA lançou um manual de ferramentas sobre relações entre o PE 

e a Gestão Ambiental. Essa publicação tornou-se referência para os estudos e 
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pesquisas posteriores referentes à junção dos dois conceitos que deram origem ao 

Environmental Lean Production (ELP) (EPA 2007). 

O ELP contribui com uma sistemática para as organizações desenvolverem sua 

jornada no sentido de eliminar ou reduzir os impactos ambientais e gerar valor 

sustentável (ZOKAEI et al., 2013). 

Para Galeazzo et al. (2014), as práticas de PE, em qualquer estágio da gestão 

da produção, bem como a melhoria contínua dos processos habilitam as empresas a 

desenvolverem as bases necessárias para implementação de ações com vistas à 

sustentabilidade. 

Segundo Thanki et al. (2016), os benefícios tangíveis da integração da 

Produção Enxuta com a sustentabilidade são a redução do tempo de atravessamento, 

melhoria da qualidade do tempo destinado às atividades que agregam valor, redução 

da emissão dos gases responsáveis pelo aquecimento global e pela melhoria da 

eficiência das pequenas e médias empresas. 

Os métodos de Produção Enxuta focalizam-se na eliminação dos desperdícios 

por meio da melhoria contínua dos processos de produção. O resultado disso é menos 

consumo de material, menos dinheiro investido em estoques e menos energia, ou 

seja, menos desperdício por unidade produzida. A PE, também, destaca-se nas 

questões ambientais, promovendo uma sistemática de envolvimento da força de 

trabalho para a cultura da melhoria contínua, da mesma forma, que se ambiciona nas 

iniciativas de gestão ambiental (EPA 2009).  

Para Zokaei et al. (2013), o lean and green está cada vez mais obtendo 

melhorias sistêmicas, prestando atenção à cultura e às questões de liderança. Da 

mesma forma, a comunidade Produção Enxuta é amplamente familiarizada com 

métodos de melhoria ordenada como técnicas de mapeamento de fluxo de valor.  

Há uma relação lógica entre desenvolvimento econômico e ambiental com a 

redução dos desperdícios, em outras palavras, entre o lean e green. O termo lean é 

universal para todas as formas de atividades de melhoria contínua que visem ao 

desenvolvimento econômico das empresas. Da mesma forma, utiliza-se a palavra 

green para elencar toda iniciativa vinculada à gestão ambiental da empresa.  

Para King e Lenox (2001), é plausível que a eliminação do desperdício 

econômico (lean) resulte em redução de resíduos ambientais (green) e vice-versa. No 
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entanto isso não é sempre o caso. Existem situações em que a implementação da 

Produção Enxuta não teve impacto positivo ou até mesmo resultou em efeito 

prejudicial sobre o meio ambiente devido à falta de integração dos objetivos lean com 

os green. A Produção Enxuta nem sempre pode ser considerada intrinsicamente 

green, sendo necessário haver uma sinergia consciente entre lean e green.  

Da mesma forma que a Produção Enxuta apresenta seus sete desperdícios, 

como já demonstrado no capítulo 2.4 referente ao método Produção Enxuta, o 

conceito de ELP, proposto por Zokaei et al. (2013), faz uma ligação com os 8 

desperdícios ambientais, conforme segue na Figura 21. 

 

 
Figura 21 - Desperdícios do EPE 

Fonte: adaptado de Zokaei et al. (2013) 

 

O desenvolvimento da sociedade consome energia e recursos naturais para 

transformar o trabalho em produtos ou serviços, supostamente em busca da felicidade 

(ZOKAEI et al., 2013). Esse processo gera impactos sob a forma de resíduos. Alguns 

podem ser reciclados, assim, evitando a extração de novos recursos, mas outros 

tornam-se poluentes.  

Atualmente, conforme Zokaei et al. (2013), muitas organizações aparentam 

possuir métodos considerados nulos para a melhoria contínua de seus impactos 

ambientais. Muitos sistemas de gestão ambiental são reduzidos a auditorias post-
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mortem, isto é, servem apenas para evidenciar os impactos após o estabelecimento 

dos danos. Interversões de caráter green são distorcidas na direção de correções 

pontuais e soluções fim-de-linha, envolvendo poucas pessoas.  

Como caso prático, a empresa BRF utilizou as ferramentas de Produção Enxuta 

para atender à sua estratégia de sustentabilidade. A empresa aplicou os Kaizens 

ambientais em pontos de produção considerados impactantes e, com isso, obteve 

redução do consumo de energia em 4,5% e redução de 21,2% do consumo de água 

(BRF, 2014). 

 

2.6 ESTADO DA ARTE SOBRE A PRODUÇÃO ENXUTA AMBIENTAL 

 

A proposta de uma Produção Enxuta Ambiental reúne as condições 

necessárias para preencher a lacuna da necessidade urgente de empresas tomarem 

ações efetivas para reduzir seus impactos ao meio ambiente e, ainda assim, 

continuarem crescendo em seus negócios. 

Estudos já foram realizados visando à conexão entre a Produção Enxuta e a 

Sustentabilidade Ambiental. Em publicações internacionais é notória a importância de 

incorporar fatores de impactos ambientais ao MV. Por exemplo, Whitman et al. (2006) 

usaram a definição de Modelagem de Função (IDEF0) como uma forma de incorporar 

ao MV um índice ambiental fornecido pelo software de ACV SIMAPRO® , gerando 

assim o MVA.  

Essa pesquisa foi importante porque mostrou que é possível, pelo menos 

conceitualmente, a determinação dos fatores ambientalmente impactantes em cada 

atividade executada pela empresa. A forma utilizada para validar a pesquisa foi uma 

simulação em uma empresa de produção de automóveis fictícia, gerando-se um 

cenário para demonstrar como seria a aplicação em uma situação real. Contudo faltou 

a aplicação da metodologia proposta em uma empresa real, onde existissem as 

interferências de diversos fatores internos e externos, bem como a influência das 

pessoas no resultado. 

Iniciativas de aplicação prática do conceito de Produção Enxuta Ambiental 

desenvolvidas pela EPA, embora voltadas para o cenário norte-americano, buscaram 

a relação entre a filosofia do pensamento enxuto com a otimização do uso dos 
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recursos. Dentre os objetivos da EPA, destacam-se: reduzir os impactos ambientais 

nas atividades humanas e fornecer um conjunto de conceitos práticos, inclusive, com 

uma proposta de MVA. No entanto esse MVA não contempla a informação de impacto 

ambiental, somente a massa dos resíduos gerados (ROSE, 2014). 

Esse método foi aplicado de forma prática para reduzir o consumo de água em 

uma indústria de açúcar e álcool, embora sem contemplar uma visão mais ampla dos 

demais impactos que essa ou outras atividades possam ocasionar em cada uma de 

suas etapas produtivas (EPA, 2007). 

A pesquisa realizada por Roosen e Pons (2013), cobre os pontos que ficaram 

abertos em outros estudos, traz o conceito de conjunção dos fatores de impactos 

ambientais e descreve como integrá-los ao Mapa de Valor, transformando-o em um 

Mapa de Valor Ambiental.  

Os autores contaram com a contribuição de uma empresa real cuja atividade é 

de remanufatura de turbina de avião. A empresa escolhida possuía o método referente 

à Produção Enxuta já internalizado. Nesse contexto, os pesquisadores desenvolveram 

o seu método composto por cinco etapas:  

 criaram um índice de impacto ambiental combinado que 

representava os fatores de risco mais importantes para a empresa;  

 montaram um grupo de funcionários, composto por integrantes de 

diversas áreas da empresa, com o objetivo de validar a relevância 

dos indicadores e buscar o comprometimento para o resultado da 

pesquisa; 

 elaboraram um modelo gráfico para o MVA com os índices 

ambientais incorporados;  

 implantaram MVA em linhas reais de produção no seu estado atual 

e futuro, com meta de redução de 80% dos impactos ambientais e 

foram realizados os Kaizens.  

 

Por fim, os autores realizaram uma pesquisa com os participantes para testar 

a relevância do método e sua praticidade. Apesar da abrangência do estudo realizado 

por Roosen e Pons (2013), ainda, existem lacunas para serem exploradas como os 

próprios pesquisadores indicaram, tais como: 
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 a falta de realização do inventário das atividades pesquisadas;  

  a não aplicação de seus estudos para além das etapas produtivas 

como as de transporte e uso, com o auxílio do conceito da ACV; 

 a não realização prática dos Kaizens, impossibilitando identificar, na 

pesquisa, o seu grau de efetividade final. 

 

Aspectos ambientais em produção enxuta, em um contexto de indústria 

eletrônica no Brasil, foi objeto do estudo de Carolina e Carrillo (2012). Nesse estudo, 

foi abordado o aspecto ambiental relacionado com a produção enxuta.  Para isso, 

realizou-se um estudo de caso em uma indústria eletroeletrônica de impressoras de 

jato de tinta, multinacional em sua filial no Brasil.  Por meio de entrevistas, buscou-se 

identificar os desperdícios, conforme conceitos do Produção Enxuta, bem como 

relacioná-los com as análises de impacto ambiental de forma ampla e vinculada ao 

produto sob estudo. Procurou-se, inclusive, uma relação teórica com a ACV, mas  sem 

referência ao MV e aplicação prática que pudesse comprovar as possibilidades de 

melhorias sugeridas, restando esse aspecto como recomendação para trabalhos 

futuros. 

Também em um ambiente de indústria nacional, Pampanelli et al. (2014) 

desenvolveram estudo em uma indústria automotiva sediada no Brasil e propuseram 

um modelo de aplicação lean & green com foco em um célula produtiva. O método 

aplicado foi composto por cinco etapas.  

A primeira etapa foi a de elaboração do Mapa de Valor do estado atual da 

célula. A segunda etapa foi a de identificação dos aspectos ambientais, de acordo 

com norma NBR ISO14001/2004. Na terceira etapa, foi elaborado o Mapa de Valor 

Ambiental, definindo os processos-alvo das melhorias de acordo com os impactos 

apontados. A quarta etapa consistiu na promoção de Kaizens para desenvolver e 

implantar planos de ação com o objetivo de tratar os impactos ambientais apontados 

no Mapa de Valor Ambiental elaborado na fase 3. Por fim, na quinta etapa, foram 

apurados, com o time de líderes do projeto, os resultados dos Kaizens. Os resultados 

referentes à redução dos impactos ambientais e ao aumento de produtividade 

mostraram-se promissores com a redução na média de 30 – 50% do uso dos recursos, 

como energia elétrica, água e matéria-prima. Em termos de otimização dos custos 



83 

 
 

produtivos, o projeto apresentou um potencial de diminuição de 5-10% do total dos 

valores monetários relativos à redução do uso de insumos, descarte de resíduos e 

consumo de energia. No entanto esse estudo ficou limitado à aplicação em nível de 

célula, não abrangendo outras etapas do processo produtivo e não fazendo a relação 

dos desperdícios de acordo com os conceitos previstos pela PE e os impactos 

ambientais. Outro ponto observado foi a não utilização de um método para 

determinação e quantificação dos impactos ambientais. 

Pela carência de pesquisas nacionais que abordem a integração da gestão 

ambiental com a Produção Enxuta e a fim de ampliar a pesquisa de Roosen e Pons 

(2013), justifica-se a importância da realização do presente estudo de caso em uma 

empresa brasileira líder no mercado nacional em seu ramo de atividade. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 DELINEAMENTO DE PESQUISA 

 

A pesquisa experimental, conforme a metodologia de métodos mistos, foi a 

opção escolhida para este estudo de caso (CRESWELL, 2010).  

Nesse sentido, a empresa objeto da realização dessa pesquisa é de origem 

brasileira, líder no ramo de automação comercial no mercado brasileiro, com vendas 

para outros países das Américas e Europa. Seu faturamento anual, em 2016, foi na 

ordem de R$500 milhões, com venda de produtos, programas computacionais e 

serviços. O quadro geral de funcionários é composto por 1.100 pessoas, boa parte 

sediada no Brasil, mas, também, conta com colaboradores em suas unidades dos 

Estados Unidos e Taiwan. A empresa possui reconhecimento na qualidade de seus 

produtos. É considera referência por seus processos produtivos. No entanto não 

apresenta programas com foco ambiental e não possui certificação da NBR 

ISO14001. 

Entre as famílias de produtos, cabe destacar as seguintes: 

 impressoras fiscais; 

 impressoras térmicas; 

 computadores e monitores; 

 gavetas de dinheiro; 

 leitores e coletores; 

 microterminais. 

 

Essa empresa foi escolhida por alguns fatores que puderam contribuir para esta 

pesquisa. Entre eles, o fato de ter nascido de um projeto de mestrado e, por isso, dar 

apoio para as iniciativas de inovação e melhoria. Já ter o método de Produção Enxuta 

implantado na sua unidade fabril, contando com profissionais experientes nas 

ferramentas enxutas de melhoria contínua. Por último, disponibilizou os recursos 

humanos e informações necessárias. 
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3.2 ETAPAS DA PROPOSTA DE APLICAÇÃO 

 

Para aplicação desta pesquisa foi necessário o cumprimento de cinco etapas 

que compreendem o ciclo de mapeamento da situação atual, de acordo com o método 

PE, com o uso do MV, determinação dos impactos ambientais por meio de ACV, 

integração destes com o MV atual, gerando o MVA, aplicação dos Kaizens e, por fim, 

a análise dos resultados obtidos de segunda ACV Pós-Kaizens. Essas etapas estão 

sumarizadas na Figura 22.  

 
Figura 22 - Etapas de execução do projeto de pesquisa. 

Fonte: O autor 

 

1. Elaborar o MV no processo
(Situação Atual)

1.1. Definição de Escopo
# Família de Produto
# Nível de Mapeamento

2. Aplicar a Avaliação de Ciclo de Vida 

2.1. Definição de 
Objetivo e Escopo

2.3. Avaliação de 
Impacto

2.2. Análise de 
Inventário

2.4. Interpretação

Etapa 1) Elaboracão VSM Estado Atual Etapa 2) Elaboração ACV

Etapa 3) Incorporação dos dados da ACV ao MV

4.1. Identificar pontos melhoria 
no MVA

4.2. Realizar Kaizens 

Etapa 4)  Aplicação dos PM

5.1.Realizar segunda ACV. 
Comparar  impactos ambientais  das 
etapas do processo antes e depois da 
aplicação  dos Kaizens.

Etapa 5)  Avaliação Resultados

3.2 Revisar o MV para MVA  
integrando os impactos ambientais 

3.1 Utilizar resultado SimaPro® de acordo 
com metodologia ReciPe® Endpoint

PRODUÇÃO ENXUTA  AMBIENTAL 
APLICADO EM  UMA LINHA DE PRODUTOS 

ELETROELETRÔNICOS

APLICAR A PRODUÇÃO ENXUTA AMBIENTAL EM  
UMA LINHA DE PRODUTOS 

1.2. Identificar fluxo de valor
(Materiais)
# Fluxo de Materiais
- Empurrado ou Puxada
# Estoques
# Tempo de Operações

1.3. Identificar fluxo de valor
(Informações)
# Fluxo de Informações
- Pontos de comunicação 
externa e interna
- Comunicação Eletrônica
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3.2.1 Etapa 1: Elaboração do MV estado atual  

 

A primeira etapa, necessária para a elaboração de um MV, foi definir o seu 

escopo ou sua abrangência, assim, determinando a limitação de seu fluxo de valor e 

escolha da família de produtos objeto do mapeamento (ROTHER; SHOOK, 2012). 

A limitação de fluxo de valor escolhida foi a “porta a porta”, definida, por Rother 

e Shook (2012), como sendo dentro de única planta, incluindo o envio de materiais 

comprados por parte dos fornecedores, a entrega para o cliente e o uso. 

Da linha de produtos fabricados foi selecionada a família de impressoras 

térmica MP4200TH. O critério utilizado levou em conta o fato de ser um produto 

consolidado, com mais de 5 anos de produção e ser, atualmente, o líder de vendas 

em sua categoria, demandado mais do 40% da capacidade de produção disponível.  

Segundo Rother e Shook (2012), o produto escolhido precisa ser representativo 

no volume de produção da empresa, além de passar por todas as etapas produtivas, 

tornando-o  referencial para futuros desdobramentos de uma pesquisa. Portanto, a 

impressora em questão, ilustrada na Figura 23, atende tais requisitos. 

 

 
Figura 23 - Produto escolhido, Impressora térmica de recibos 

Fonte: o autor 

 

Após a definição do escopo, iniciou-se a coleta de dados in loco. O objetivo foi 

mapear o fluxo de materiais e de informação. Para tanto, percorreu-se o fluxo 

produtivo do ponto final para o início, facilitando o entendimento das conexões entre 

as etapas.  

Antes de fazer o levantamento do fluxo de materiais, escolheu-se qual o item 

de matéria-prima era mais representativo no produto em termos financeiros e 

potencial de impacto ambiental. Seguindo a metodologia para MV, esse item serve 

como base para tomada de tempo de atravessamento (ROTHER; SHOOK, 2012). 
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Identificou-se que a placa eletrônica principal (Figura 24) da impressora sob 

investigação é o componente mais relevante financeiramente e tempo de reposição.  

Os critérios foram o custo de compra do item, que representava mais de 50% do valor 

total da matéria-prima e o prazo de entrega. Outro critério relevante para escolha foi 

o fato de que as placas eletrônicas, em geral, são reconhecidamente um dos 

componentes mais impactantes em termos ambientais, visto que sua composição 

contempla metais pesados, os quais são tóxicos à saúde humana, além de potenciais 

contaminantes do solo (ROSE, 2014). 

 

 
Figura 24 - Placa controladora da impressora sob investigação 

Fonte: o autor 

 

O fornecedor da placa controladora é local. O item é entregue diariamente por 

meio de transporte rodoviário. Essa informação é fundamental para determinar, no 

MV, o período total de tempo de atravessamento pelas etapas produtivas até ser 

expedido o produto final. 

Para coletar todos os dados necessários para determinar o fluxo de materiais, 

foi utilizada uma ficha para facilitar e padronizar tal tarefa. Essa ficha contempla as 

seguintes informações:  

 fornecedor; 

 periodicidade de entregas; 

 modalidade de transporte; 

 quantidade de estoque principal; 
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 se existe uma gestão visual que permite facilmente identificar o volume 

de estoque; 

 tempo que o material fica armazenado até ser requisitado; 

 todas as etapas de produção pelas quais o material passa até ser tornar 

produto acabado; 

 para cada processo foi apurado: 

o tempo de ciclo; 

o quantidade de operadores; 

o tempo de setup de equipamentos; 

o existência de estoques entre as etapas de produção; 

o tempo que o material ficou aguardando para ser processado; 

o quantidade de estoques intermediários; 

o se existe gestão visual do estoque; 

o Organização dos postos de trabalho. 

 distância entre os processos; 

 se o fluxo de produção entre as etapas de produção é por lotes 

(empurrado) ou disparado quando existe a demanda (puxado). 

 

Além das informações pertencentes ao fluxo de materiais, obtiveram-se os 

dados referentes ao fluxo de informações. Nesse momento, verificou-se a frequência 

com que o cliente colocava seus pedidos, bem como se tal informação foi 

disponibilizada de forma eletrônica ou manual. Da mesma forma, levantou-se como 

as mesmas informações sobre os pedidos eram dispostas entre a empresa e os 

fornecedores. E, por último, diagnosticou-se como foi processada a comunicação 

entre o PCM, o planejamento e controle de produção (PCP). 

O fluxo de informações também indica como as etapas de produção são 

disparadas e controladas pelo PCP. Nesse sentido, investigou-se as etapas de 

produção eram controladas de forma individual ou se existia apenas uma forma de 

acionamento, partindo da última etapa e cascateando para as anteriores. As 

informações supramencionadas foram coletadas diretamente no setor de produção, e 

não limitadas a extração de banco de dados ou informações de terceiros. 
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De posse dos dados, concebeu-se o MV conforme formato e notações 

adotados pela método Produção Enxuta e abordados por Rother e Shook (2012). 

 

3.2.2 Etapa 2: Avaliação de Ciclo de Vida  

 

O objetivo da ACV, para este projeto, foi determinar os impactos e danos 

ambientais referentes à produção, ao transporte e ao uso do produto para que, 

ulteriormente, fosse possível integrá-los ao Mapa de Valor. O escopo foi delineado de 

acordo com a função, a unidade funcional, os fluxos elementares e intermediários com 

suas entradas e saídas, de tal forma que se pudesse referenciá-los ao MV na etapa 

de integração na fase seguinte. 

Este estudo objetivou quantificar e qualificar, sob o ponto de vista dos impactos 

ambientais, as etapas do ciclo de vida da impressora investigada. As seguintes etapas 

foram executadas: 

1. definição do programa computacional para uso na ACV (seção corrente); 

2. definição do banco de dados (seção corrente); 

3. definição do método de ACV (seção corrente); 

4. realização de ACV: 

a. definição de objetivo e escopo (seção 3.2.2.2; 

b. avaliação de inventário (seção 3.2.2.3); 

c. avaliação de impacto (seção 3.2.2.4); 

d. interpretação (seção 3.3). 

 

3.2.2.1 Definição do programa computacional para ACV, base de dados e método 

para AICV 

 

Os estudos foram desenvolvidos com o auxílio do software SIMAPRO® versão 

8.2. Esse programa foi escolhido pelo fato de ter uma interface amigável, integrar as 

bases de dados mais completas disponíveis no mercado e ser capaz de fazer as 

normalizações e ponderações de dados de acordo com os principais métodos de AICV 

existentes. Além disso, como já tratado no capítulo anterior, é o software de apoio a 

ACV mais utilizado em dissertações e teses. 
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Como o foco deste estudo abordou um processo industrial, a base de dados 

Ecoinvent versão 3.3 de 2016 apresentou-se como a mais aderente à proposta de 

investigação, além de estar disponível, de forma parcial, na internet e, na íntegra, no 

SIMAPRO®. 

A escolha pelo método ReciPe®  versão 1.11 Hierarquical Avarage (H.A) 

Endpoint Environmental Impact deu-se em razão de esse método ser a evolução dos 

dois métodos mais utilizados, o CML 2002 e Eco-Indicador 99 (CHERUBINI; RIBEIRO, 

2015). Além disso, o foco deste estudo foi obter da ACV um indicativo de impacto no 

final do processo, portando, aderente ao método escolhido. 

 

3.2.2.2 Definição de objetivo e escopo 

 

O objetivo da ACV para este estudo foi determinar os impactos ambientais 

gerados antes, durante a produção do produto impressora MP4200TH, bem como em 

seu uso no período de 6 meses. O escopo foi delineado de acordo com o Quadro 8, 

no qual se apresenta a função, a unidade funcional, o fluxo de referência e as 

fronteiras da ACV. 

 

Quadro 8 - Determinação de escopo para ACV 

 
Fonte: o autor 

 

Os fluxos elementares e intermediários, com suas entradas e saídas, foram 

definidos de tal forma que se pudesse referenciá-los ao Mapa de Valor na etapa de 

integração da fase seguinte. Para facilitar o entendimento das entradas e saídas, 
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elaborou-se uma tabela de Suplier, Input, Process, Output e Costumer (SIPOC) 

conforme Quadro 9. 

Quadro 9 – Tabela SIPOC dos processos da ACV 

 
Fonte: o autor 

 

Para facilitar a leitura dos gráficos e das tabelas gerados pelo SIMAPRO®, as 

etapas analisadas foram organizadas de acordo com o Quadro 10. 
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Quadro 10 - Nomenclatura para os processos analisados 

Etapas do processo Nomenclatura adotada 

Logística responsável por trazer a 
matéria-prima dos fornecedores até 
fábrica 

P1.TRANSP.MP 
 (TRANSPORTAR MATÉRIA-PRIMA) 

Inspeção de qualidade no 
recebimento da matéria-prima 

P2.1    INSPECIONAR MP    
(INSPECIONAR MATÉRIA-PRIMA) 

Armazenamento da matéria-prima 
P2.2 ARMAZ. MP 

(ARMAZENAR MATÉRIA-PRIMA) 

Separação da matéria-prima de 
acordo com a ordem de produção 

P2.3 SEPARAR MP 
(SEPARAR MATÉRIA PRIMA) 

Montagem das impressoras 
P2.4 MONT. IMPRESSORA 
(MONTAR IMPRESSORA) 

Expedição dos produtos acabados 
P2.5 EXPEDIR PA 

(EXPEDIR PRODUTO ACABADO) 

Logística para entrega de produto 
acabado 

P.3 TRANSP. PA 
(TRANSPORTAR PRODUTO 

ACABADO) 

Uso da impressora durante o 
período de 6 meses 

P.4 USO - 6 MESES 

Fonte: o autor  

 

 Na Figura 25, por sua vez, são ilustrados os fluxos de entrada e saída 

contemplados pelo inventário. Na figura, também, mostra-se o produto objeto da ACV, 

sua função e unidade funcional. Além disso, indicam-se o software de apoio a ACV, 

banco de dados e método para AICV. 
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Figura 25 - Fluxo de entradas e saídas do inventário com as etapas  

Fonte: o autor 
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3.2.2.3 Avaliação de Inventário 

 

Da mesma forma que o Mapa de Valor, para realização do inventário, 

coletaram-se dados diretamente dos processos elementares para transporte de 

material, produção de uma impressora, transporte de produto acabado e uso. As 

seguintes informações foram obtidas: 

 lista completa dos materiais que compõem a impressora com: 

o quantidade; 

o massa; 

o classificação entre: metal, plástico, cabos, embalagem e 

eletrônica; 

o fornecedor. 

 distância entre os fornecedores e a fábrica. Para os fornecedores 

internacionais, considerou-se a distância do porto até a fábrica; 

 distância média para entrega aos clientes em 6 meses; 

 tipo e quantidade de material descartado durante o processo produtivo; 

 consumo elétrico do produto em condição de uso; 

 inventário energético de todos os fluxos intermediários; 

 sucata gerada em 6 meses de uso; 

 peso de papel em de forma de bobina utilizado em 6 meses; 

 forma de descarte dos resíduos, tanto em processo como de uso. 

 

Após coletar todos dados, foi estabelecida a relação destes com o banco 

Ecoinvent®. Essa relação foi realizada por meio de comparação entre o dado 

inventariado na empresa e a descrição existente no Ecoinvent®. O objetivo de ACV 

foi de gerar indicadores de referência, por isso, não foi necessário fazer o inventário 

completo de cada item visto a impossibilidade financeira e de tempo, além de existirem 

inventários de itens similares já catalogados.  

Para realização do inventário foi indispensável o envolvimento de diversas 

áreas da empresa para obter todas as informações necessárias. Obteve-se, no 

departamento de Engenharia Industrial da empresa, a lista completa de materiais que 

compõem a impressora, contendo: descrição, quantidade, composição e massa.  
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Depois, realizou-se uma priorização dos itens de acordo com o critério de 

composição e massa. Para tanto, foram pesados todos os insumos e itens de matéria-

prima. Isso foi realizado para limitar a quantidade de itens a serem avaliados, sem 

prejuízo ao resultado final. Assim, foram respeitadas as fronteiras estabelecidas no 

escopo da ACV seção 3.2.2.2, cuja soma total da massa, referente aos conjuntos 

eletrônico, metal e plástico, respeitou o patamar 80%. Para os demais conjuntos, foi 

considerado 100% de suas massas. 

Para evitar distorções no resultado, originadas por itens não selecionados, 

pertencentes aos conjuntos limitados à massa de 80%, foi necessário realizar uma 

avalição de composição. Caso o item tivesse composição diferente, mesmo possuindo 

massa menor, deveria ser considerado no inventário.  

No caso, deste estudo, todos os itens não avaliados dos conjuntos limitados a 

80% de suas massas tinham composição igual a outros itens que foram avaliados. 

Divergindo apenas por questões de forma, ou seja, dimensões.  

Após as pesagens, todos os itens que compõem a lista de matéria-prima, foram 

separados em conjuntos, da seguinte forma: plástico, metal, eletrônico e cabos. 

Para o conjunto representado pelos itens eletrônicos que pertencem ao produto 

foi necessário abrir a lista ao nível dos componentes que compõem as placas 

eletrônicas e agrupá-los de acordo com suas características de encapsulamento, tais 

como capacitores, resistores, placas de circuito impresso, circuitos integrados e 

diodos.  

A abertura das placas eletrônicas em nível de componente foi necessária 

devido a serem específicas da impressora térmica. Por isso, apesar de não ser 

possível encontrar, no banco Ecoinvent®, placas equivalentes, somente componentes 

eletrônicos genéricos, foi possível utilizar os dados catalogados.  Como critério de 

validação, verificou-se que a soma da massa dos componentes individualizados foi 

aproximadamente igual àquela referente ao conjunto de placas dos quais eles 

pertencem. 

Para efeito de transporte, da matéria-prima dos fornecedores até a fábrica, 

como previsto na etapa da ACV P1 (Figura 25), consideraram-se as distâncias entre 

os fornecedores e a fábrica, onde são montadas as impressoras, e multiplicado por 2 

para determinar os percursos de ida e volta. 
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Os valores de massa (kg) dos componentes e de distância (km) percorrida 

foram transformados para unidade a tonelada-quilômetro (tkm). Para fazer tal 

conversão, a massa do material foi, inicialmente, dividida por mil.  O resultado dessa 

divisão foi multiplicado pela distância, equivalente ao trajeto de ida e volta, apurada 

entre o fornecedor e fábrica. Para determinar as distâncias percorridas, utilizou-se o 

recurso de roteirização disponível no programa computacional Google Maps®. 

No caso do transporte do produto acabado, previsto na etapa P3, levantaram-

se as distâncias percorridas de todas as impressoras faturadas entre outubro de 2015 

e março de 2016, período de 6 meses considerado como critério dentro do escopo 

desta pesquisa.  

Além do valor de km médio entre capital e interior foi necessário converter o 

valor para a unidade massa (kg) e distância (km) para unidade tonelada-quilômetro 

(tkm).  

No processo de montagem das impressoras (P2.4), durante o período de 6 

meses, foram gerados resíduos oriundos das embalagens dos itens que compõem a 

matéria-prima ou de sucata gerada por problemas de qualidade do fornecedor ou do 

processo produtivo. 

Para determinar a massa referente às embalagens dos componentes, foram 

pesados itens como papelão ou plástico que compõem as embalagens de todos os 

itens priorizados, de acordo com os critérios desta ACV. De posse da massa total dos 

resíduos, efetuou-se a divisão pela quantidade de itens por caixa. 

As peças danificadas durante o processo produtivo, também, foram 

consideradas na ACV. Nesse sentido, extraiu-se do sistema de gestão da empresa 

um relatório do período estudado, com todos os itens nessa situação.  

Para determinar o valor de consumo de energia durante o processo produtivo, 

realizou-se o inventário de todos os equipamentos que consomem energia elétrica e 

suas potências relativas nos diversos setores da produção. Como a área de 

separação de material localiza-se dentro do almoxarifado, seu consumo não foi 

considerado no levantamento.  
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Para se chegar ao consumo de energia elétrica foram usados os dados obtidos 

do inventário de equipamentos como dados de entrada do simulador de consumo 

fornecido no sítio da Copel1. A Figura 26 ilustra uma das telas desse simulador.  

 

 
Figura 26 - Simulação de consumo com base no inventário dos equipamentos 

Fonte: o autor 

 

Como forma de validar o valor total consumido simulado, realizou-se a 

comparação da soma simulada de todas as áreas e o valor real de consumo empresa 

registrado em sua fatura de energia. 

Para efeito de consumo de energia elétrica durante os 6 meses de uso, foi 

realizada uma estimativa de consumo de energia elétrica. Para isso, colocou-se uma 

impressora para imprimir cupons de Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 

(Danfe), de aproximadamente 16 mm, simulando um recebido de compra real, a cada 

15 s, conforme Figura 27. 

 

 

  

                                            
1 A Companhia Paranaense de Energia Copel fornece, no site, um simulador que pode ser configurado 
de acordo com os dados coletados no local de interesse, disponível em: 
<https://www.copel.com/hpcopel/simulador/>. 
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Figura 27 – Modelo de recibo impresso para simular consumo de energia 

Fonte: o autor 

 

No período de uso, fez-se necessário mensurar a massa total de papel 

descartado sob a forma de recibos. Para determinar esse valor, usou-se como  base  

parecer solicitado pela Associação Brasileira de Automação Comercial (AFRAC, 

2014), que determinou a quantidade de 20 mil recibos mês emitidos por um ponto 

comercial padrão.  

Na fase de uso, um dos primeiros descartes foi dos itens que compõem a 

embalagem do produto acabado. Para obterem-se os valores de massa da 

embalagem do produto acabado, foram pesados individualmente todos os itens e 

depois confrontou com a soma da massa do conjunto embalagem completo para 

validação. 

Para concluir a fase de inventário, coletaram-se os dados referentes à sucata 

gerada durante o período de uso. A fonte escolhida para extrair essa informação foi o 

banco de dados do sistema ERP2 da empresa, onde constam todas as entradas fiscais 

de itens devolvidos pelos clientes pelo motivo de qualidade. Essa sucata é 

                                            
2 ERP – Enterprise Resourse Planning. No caso da empresa estudo de caso o sistema adotado é o 
ORACLE®. 
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caracterizada por troca de componentes com falha prematura no período de garantia 

ou até mesmo do produto completo.  

Os dados obtidos do ERP foram compilados e, de acordo com sua descrição e 

caraterísticas, foram relacionados aos itens equivalentes do banco Ecoinvet®.  Todos 

os dados obtidos foram compilados em uma ficha adaptada dos modelos sugeridos 

pela NBR ISO14044. 

 

3.2.2.4 Avaliação de Impactos Ambientais de Ciclo de Vida 

 

De posse de todos os dados apresentados na ficha compilada de ICV, foi 

possível, por meio do programa SIMAPRO®, proceder à Avaliação de Impactos Ciclo 

de Vida (AICV). Feita a opção pelo método e configurado o programa SIMAPRO®, o 

sistema fez todos os cálculos de normatização e ponderação, gerando os resultados 

sob forma de planilhas e gráficos. Como o objetivo desta pesquisa era obter, por meio 

da ACV, uma referência de impacto ambiental relacionado com as etapas avaliadas, 

as informações escolhidas para a fase de interpretação foram: 

 Pontuação final total e por etapa analisada para determinar o peso de 

cada uma. 

 Pontuação de acordo com o dano: saúde humana, degradação dos 

ecossistemas e recursos naturais, para determinar o dano gerado por 

cada etapa. 

 Relação dos fluxos elementares e a pontuação obtida para determinar 

influência desses no valor da pontuação. 

 

Com informações oriundas da AICV, determinou-se o peso de cada etapa do 

processo, sendo possível estabelecer as relações com o MV. Além disso, com os 

dados quanto aos fluxos elementares vinculados às pontuações obtidas, validou-se a 

influência ambiental das melhorias que foram geradas por intermédio dos Kaizens. 
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3.2.3 Etapa 3: Incorporação dos dados da ACV ao MV gerando o MVA 

 

O ponto em comum entre o MV e a ACV são as etapas desde a logística de 

materiais até o uso do produto acabado, sendo que, na visão Produção Enxuta, o 

parâmetro principal usado no fluxo de materiais é o tempo de agregação, ou não, de 

valor em cada etapa. Na ACV, foi o impacto ambiental gerado pela atividade o 

parâmetro escolhido.  As representações no MV dos valores referentes ao impacto 

foram alocadas por atividade, da mesma forma que os parâmetros Produção Enxuta. 

Para criar o Mapa de Valor Ambiental (MVA), utilizou-se como referência o MVA 

sugerido pelo EPA (2007), que tem uma visão macro do impacto ambiental. Também, 

foi referência a forma de visualização proposta por  Whitman et al. (2006) e Roosen e 

Pons (2013). Esses autores criaram um modelo de visualizar o impacto por processo, 

mas todos sem a realização de ACV completa. 

 

3.2.4 Etapa 4: Aplicação dos Kaizens 

 

Após a elaboração do Mapa de Valor Ambiental, diagnosticaram-se quais os 

processos que poderiam ter seu impacto ambiental atenuado por meio das melhorias 

realizadas pelos Kaizens. 

Os grupos de melhoria foram montados por quatro a seis membros que 

receberam o treinamento apropriado para a nova metodologia ambiental. Para isso, 

os conceitos sobre ecoeficiência e AVC foram abordados e relacionados com as 

práticas de Produção Enxuta já conhecidas e praticadas na empresa. 

Os Kaizens cumpriram as seguintes etapas: 

 Dia 1: os grupos discutiram sobre as oportunidades e foram até as 

etapas de processo para ter um cenário real e um entendimento claro 

sobre os efeitos gerados pelo problema. 

 Dia 2: com a ajuda de ferramentas de qualidade, os membros 

determinaram as possíveis causas ou hipóteses geradoras do impacto 

ambiental estudado. 

 Dia 3: nessa fase, as soluções para as causas foram sugeridas e 

priorizadas pelo grupo. 
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 Dias 4 e 5: realizaram-se os mockups, termo usado para fazer um lote 

piloto e ver a eficácia das ações em ambiente controlado. Assim, 

reproduziram-se as variáveis de controle e acompanhou-se a variável de 

resposta. Após esses experimentos, as soluções foram comprovadas e 

relacionas em uma folha de papel tamanho A3, formato de 

apresentação, onde todo o desenrolar do Projeto de Melhoria foi 

registrado de forma padronizada e sucinta. 

 Dia 6: o grupo apresentou seu A3 para as partes interessadas que 

tiveram a responsabilidade de fazer a abrangência das ações. Ou seja, 

após comprovados os resultados em uma linha de produtos ou área, 

ações foram expandidas para outras linhas de produtos e áreas da 

empresa. 

 

O resultado final de um grupo de Kaizen foi registrado por meio de um 

documento chamado de A3, conforme visto na seção 2.4.5. 

A seguir, são relatados aspectos específicos adotados para realização dos 

Kaizens. 

 

3.2.4.1 Etapa 5: Realização de segunda Avaliação de Ciclo de Vida 

 

Para validar a influência dos Kaizens, foi necessário realizar uma segunda ACV 

para fins de comparação da pontuação referente aos impactos ambientais das etapas 

do processo de produção previstas no MVA, antes e depois das melhorias realizadas. 

Para realização desta segunda ACV foi adotado exatamente o mesmo 

procedimento abordado na secção 3.3.2 para a etapa de ICV. Somente os dados que 

sofreram alterações após os Kaizens foram alterados. Como consequência, a ficha de 

dados para a AICV foi complementada com uma coluna denominada Pós-Kaizens. 

A AICV também foi realizada observando os mesmos critérios referentes ao 

método citado anteriormente, possibilitando a comparação da pontuação dos 

impactos ambientais Pré-Kaizens e Pós-Kaizens. Além disso, da mesma forma que a 

primeira AICV, foram geradas as informações pertinentes à relação entre os fluxos 

elementares e os impactos pontuados. 
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3.3 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DA INTERAÇÃO ENTRE A PE  E A 

ACV  

 

A interpretação dos resultados foi realizada destacando os principais resultados 

sob a visão da Produção Enxuta, Avaliação de Ciclo de Vida e interação entre ambas. 

Os resultados relativos à Produção Enxuta foram avaliados sob o ponto de vista 

dos sete desperdícios, seção 2.4.3,  propostos por Ohno (2015) e Womack et al. 

(1990).  

Para individuar os resultados, disponibilizados pela ICV e AICV, eles foram 

avaliados de acordo com os critérios da interpretação de resultados da ACV, seção 

2.3.4, que consiste em avaliar a contribuição dos fluxos elementares e dos processos  

no resultado final, segundo as NBRs ISO14040, ISO14044 ABNT (2009a-b; UGAYA, 

2013;  CHEHEBE, 1997). 

Para validar os resultados obtidos pela integração do PE e ACV, simbolizado 

pelo Mapa de Valor Ambiental Pós-Kaizens, relacionaram-se os resultados obtidos 

dos dados da PE e AICV, com a variação da pontuação dos impactos ambientais das 

etapas analisadas. Na sequência, verificou-se se houve redução dos desperdícios 

ambientais, conforme Quadro 7 seção 2.4.3, segundo EPA (2007). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1  ELABORAÇÃO DO MV DE ESTADO ATUAL 

 

Com relação ao processo de fabricação da impressora investigada, 

identificaram-se as seguintes etapas e resultados de acordo com esta sequência: 

1. Transporte de Matéria-Prima (P1): nesse ponto do processo, foi 

constatado que as entregas foram da ordem de 2.000 placas eletrônicas por dia. 

2. Inspeção de Matéria-Prima (P2.1): nessa etapa, a matéria-prima, após 

ser recebida fiscal e fisicamente, foi inspecionada pelo setor da qualidade por meio de 

testes funcionais. O critério de amostragem seguido foi de acordo com a norma 

amostral por atributos NBR5426. Nesse setor, existiam duas pessoas que executavam 

a tarefa de inspeção das placas controladoras e o tempo de ciclo foi de 15 minutos. 

3. Armazenar Matéria-Prima (P2.2): após o lote ter sido liberado pela 

Qualidade, o material foi armazenado no endereço previsto no ERP e respeitado os 

critérios de primeiro que entra, primeiro que sai (PEPS). Desta forma, foi garantido 

que o tempo de armazenagem fosse o acurado possível. Nessa tarefa, existia uma 

pessoa para execução e o tempo de ciclo foi de 10 minutos. 

4. Separar Matéria-Prima (P2.3): perante a necessidade de produção, 

representada pela ordem de produção, foi dado o comando para separação da 

matéria-prima, que para o produto sob investigação foi padrão de 50 unidades. Nessa 

tarefa, existia uma pessoa para execução e o tempo de ciclo foi de 15 minutos. 

5. Montar Impressora (P2.4): o processo de montagem dos produtos foi 

integralmente realizado em célula de produção.  A célula padrão foi composta por 

nove postos de montagem que compreendia desde a montagem mecânica, testes, 

liberação e embalagem. Além dos postos de montagem, existia mais um referente à 

liderança da célula. Com isso, a quantidade total de pessoas necessárias para essa 

tarefa foi de dez colaboradores. O tempo de ciclo medido para montagem foi de 1,5 

minuto. Na célula, ainda, existia a necessidade de troca de ferramenta, entre um 

modelo de produto e outro. O tempo mensurado para essa operação foi de 15 minutos. 

6. Expedir Produto Acabado (P2.5): a última etapa produtiva foi a de 

expedição dos produtos acabados. Para essa tarefa, existia uma pessoa e o tempo 

necessário para um conjunto de 100 unidades foi de 10 minutos. 
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7. Transportar Produto Acabado (P3): na fase de transporte do produto 

acabado, foi visto que os envios eram em média de 2.000 impressoras por dia. 

8. Uso em 6 meses (P4): essa etapa foi abordada somente na ACV, pois, 

segundo o conceito de elaboração de Mapa de Valor porta a porta, o fluxo deve 

terminar na entrega do produto ao cliente. 

Os resultados referentes aos processos produtivos estão sumarizados no 

Quadro 11. 

 

Quadro 11 – Dados referentes ao processo de produção impressora térmica  

 
Fonte: o autor 

 

A Figura 28 apresenta o Mapa de Valor elaborado com os dados colhidos no 

local de trabalho, mostra o tempo total de atravessamento de 14,27 dias versus um 

tempo de agregação de valor de apenas 65 minutos, ou seja, o MV indicou 

oportunidades para melhoria deste processo sob o ponto de vista de fluxo de 

valor. Tamanha a diferença entre o tempo que o produto ficava esperando por 

alguma ação e tempo despendido para a realização da mesma. O MV mostra que 

mesmo um processo que já havia recebido outros Kaizens apresenta novas 

oportunidades de ganhos de produtividade. 

Etapa PM Melhoria Ambiental PM Melhoria Produção Enxuta

P1.TRANSP.MP
 (TRANSPORTAR MATÉRIA-PRIMA)

1
Otimização da rota de entrega de MP 
com redução de tkm

1
Aumento da frequência de entregas de MP 
possibilitando a redução do estoque

P2.1    INSPECIONAR MP   
(INSPECIONAR DE MATÉRIA-PRIMA)

2
Redução do consumo de energia

1
Redução do volume de inspeção de MP

P2.2 ARMAZ. MP
(ARMAZENAR MATÉRIA-PRIMA)

2
Redução do consumo de energia

1 e 3
1)Redução do estoque de 7dias para 1 dia 
para o conjunto eletrônico e plástico.
3)Eliminação do estoque de manuais, 

P2.3 SEPARAR MP
(SEPARAR MATÉRIA-PRIMA)

2
Redução do consumo de energia
Redução do resíduos de embalagem

1
Eliminação da avidade de separação de MP

P2.4 MONT. IMPRESSORA
(MONTAR IMPRESSORA)

2
3

Redução do consumo de energia
Redução do manual de operação

3 Redução das movimentações me processo

P2.5 EXPEDIR PA
(EXPEDIR PRODUTO ACABADO)

2 Redução do consumo de energia - Não aplicável

P.3 TRANSP. PA
(TRANSPORTAR PRODUTO ACABADO)

- - - Não aplicável

P.4 USO - 6 MESES 4 Redução de REE 4
Ganho financeiro no reaproveitamenot das 
placas
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Figura 28 -  Mapa de Valor do Estado Atual 

Fonte: o autor

MAPA DE VALOR: ESTADO ATUAL
PRODUTO.: IMPRESSORA  TÉRMICA MP4200 TH

Legenda básica

Estoque Fluxo empurrado Nivelamento de Produção PCM Planejamento e controle de matéria -prima

PCP Planejamento e  controle de produção

Pessoas Supermercado PV Planejamento de Vendas Obs: Mais detalhes ver lista de símbolos Mapa de Valor pagina 68

15 min 10 min 15 min 15 min 10 min
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Placas Eletrônicas
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P2.1 INSPECIONAR P2.2 ARMAZ. P2.3 SEPARAR P2.4 MONT. 
IMPRESSORA
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CLIENTES
Distribuidor
Canal

PCMPrevisão de 6 
meses

Pedidos 1 mês

Diariamente

MRP

T/C = 15 min

TR = NA

Turno .: 1
Refugo: NA

T/C = 10 min

TR =  NA

Turno .: 1
Refugo: NA

T/C = 15 min

TR = NA

Turno .: 1

Refugo: NA

T/C = 15 min.

TR = 15 min

Turno .: 1
Refugo: 0,2094 período de 6 
meses

2000 produtos dia

Estoque PA 1 dia = 2.000

110112

2000 produtos dia

PCP

Puxada diária

PV

Previsão de 
90/60/30 dias

SUPERMERCADO 
PARA NIVELAEMNTO 
DO FLUXO

7 DIAS 14,27 DIAS

65 min

TEMPO DE AGREGAÇÃO DE VALOR

TEMPO QUE NÃO 
AGREGA VALOR
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Foi possível perceber que no fluxo de materiais, caracterizado pelas setas 

largas, ainda existia oportunidades de melhoria na logística (P1), inspeção (P2.1) e 

estocagem de matéria-prima (P2.2), conforme indicado pelo símbolo do triângulo com 

letra “E”, que significa estoque sem movimentação e sem controle de volume 

vinculado a uma demanda real de um cliente interno ou externo.  

Com relação ao tempo das atividades que agregam valor, na ordem de minutos, 

verificou-se que os tempos das etapas de processo estavam balanceados entre si. 

Esses tempos estavam alinhados com a demanda de 250 impressoras dia por célula, 

dispensando investimentos adicionais de tempo e dinheiro para sua melhoria. 

No caso do tempo que não agrega valor, da ordem de dias, entre atividades 

nas quais o material ficava parado por falta de demanda ou esperando algum 

processo, identificaram-se oportunidades de melhoria por meio de Kaizens, com 

objetivo de alcançar fluidez no fluxo e puxada de material em detrimento de produção 

para estoque, conforme visto na seção 2.4.4. 

Na análise do fluxo de informações, foi possível verificar que a empresa 

solicitava matéria-prima por ponto de pedido. Isso foi percebido no MV, visto que esse 

não demonstra um método de disparo de ordem de envio para o fornecedor após 

percebida a necessidade real, como, por exemplo, um cartão kanban. Isso pode gerar 

desperdício, pois, comumente, esse tipo de planejamento de material é suscetível aos 

efeitos de variação de demanda (WOMACK et al., 1990). 

Ainda referente ao fluxo de informações, é possível perceber que existe uma 

oportunidade de otimização de processos, caso a empresa fizesse a integração entre 

os processos de planejamento de vendas, materiais e produção. 

Por fim, identificou-se a existência de uma boa gestão visual dos processos, 

por meio da disponibilização nos postos de trabalho de instruções bem-elaboradas e 

disponíveis para cada operador. 
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4.2 AVALIAÇÃO DE CICLO DE VIDA  

 

4.2.1 Avaliação de Inventário 

 

A seguir, são apresentados os resultados referentes aos dados coletados para 

composição do ICV, conforme detalhado na seção referente à metodologia e seguindo 

a seguinte ordem: lista de material da impressora, distância percorrida para entrega 

MP e massa dos itens transportados, distância percorrida para entrega do PA e 

respectiva massa,  lista e massa dos itens que compõem os resíduos gerados durante 

o processo produtivo, consumo de energia elétrica durante o processo produtivo, 

consumo de energia durante o período de uso, consumo e massa do papel térmico 

utilizado para impressão dos recibos e, por fim, os resíduos de origem de embalagem 

ou peças ou produtos danificados durante o período de uso. 

Cabe salientar, como visto na revisão da literatura, que os dados coletados 

foram classificados como parcialmente primários, pois usam a quantificação real do 

processo e o levantamento de características ambientais de outros pesquisadores que 

as registraram no banco de dados Ecoinvent®. Por esse motivo, as tabelas 

apresentadas listam o item pertencente ao produto ou processo de fabricação, objeto 

do estudo, e o item equivalente do banco de dados citado. 

 

4.2.1.1 Lista de material da impressora  

 

Na Tabela 3, expõe-se a lista de material referente à impressora sob 

investigação. Além da descrição dos itens que compõem a impressora, a Tabela 3 

elenca o balanço de massa dos itens. Além disso, a tabela informa o percentual de 

representatividade dos itens de forma agrupada. Nenhum grupo ficou abaixo de 80% 

do valor total de massa respectivo a cada conjunto. Ou seja, por exemplo, os cinco 

componentes listados no conjunto plástico representaram mais que 80% da massa 

total do conjunto plástico. 
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Tabela 3 - Lista de materiais que compõem impressora sob investigação 

Item Tipo 
Massa 
item 

 em kg 

Massa 
conjunto  

em kg 
Observações 

Base atn pr Plástico 0,230 

0,632 
Correspondente a 80% 
da massa total do 
conjunto plástico 

Middle cover artwork mp-4200 Plástico 0,146 

Tampa serig atn pr Plástico 0,120 

Tmp cart atn pr Plástico 0,070 

Base cart atn pr Plástico 0,066 

Rolo platen atn Metal 0,026 

0,236 
Correspondente a 80% 
da massa total do 
conjunto metal 

Chassi metalico mp4200 Metal 0,136 

Spt cab itochu / rohm mp4x00 Metal 0,020 

Rolete bob mp4x00 Metal 0,009 

Eixo trava plat mp4x00 Metal 0,017 

Lamina atv gui mp4x00 Metal 0,016 

Main ctrl board bracket mp4200 Metal 0,012 

Ctrl board mp-4200 ul rohs br Eletrônica 0,354 

0,857 
Correspondente a 80% 
da massa total do 
conjunto eletrônica 

Conj placa spp mont mp4x00 rohs Eletrônica 0,169 

Fonte externa de energia 24v / 2.5 a - sem chave lig/desl Eletrônica 0,334 

Cabo forca 3pin bra nbr - c13 Cabo 0,130 

0,170 
Correspondente a 
100% da massa total do 
conjunto cabos 

Cabo usb 1,5m rohs do tipo a para b 28awg preto Cabo 0,040 

Fonte: o autor 

 

Conforme relatado na seção de metodologia referente a ICV, abriu-se o 

conjunto eletrônica em nível de componentes. Na Tabela 4, na parte de conjunto 

eletrônica, é possível verificar a composição e massa em nível de componentes. A 

massa de 0,523 kg respectiva aos componentes é equivalente à soma da massa das 

placas montadas. 

Na Tabela 4, também, evidencia-se as relações realizadas entre os itens que 

compõem a MP da impressora e os itens pesquisados no banco de dados do 

Ecoinvent®. Esses, por sua vez, foram lançados na ficha de ICV, que representou a 

saída desta etapa da ACV. 
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Tabela 4 - Lista geral de componentes com abertura para placas eletrônicas  

Descrição item de acordo com lista de 
material fornecida pela empresa 

Tipo Descrição item de acordo com base de dados Ecoinvent® 
Massa 
(kg) 

Massa 
Total  (kg) 

Base atn pr Plástico 

Acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer {row}| production | alloc def, u 

0,230 

0,632 
Middle cover artwork mp-4200 Plástico 0,146 
Tampa serig atn pr Plástico 0,120 
Tmp cart atn pr Plástico 0,070 
Base cart atn pr Plástico 0,066 
Rolo platen atn Metal Steel, chromium steel 18/8, hot rolled {row}| production | alloc def, u 0,026 0,026 
Chassi metalico mp4200 Metal 

Sheet rolling, steel {row}| processing | alloc def, u 

0,136 

0,210 

Spt cab itochu / rohm mp4x00 Metal 0,020 
Rolete bob mp4x00 Metal 0,009 
Eixo trava plat mp4x00 Metal 0,017 
Lamina atv gui mp4x00 Metal 0,016 
Main ctrl board bracket mp4200 Metal 0,012 

Conjunto Eletrônica 
Composto pelos componentes que formam as 
placas mais a fonte externa de energia. 

Eletrônica 

Capacitor production, electrolyte type, > 2cm height 0,040 

0,523 

Capacitor production, for surface-mounting 0,100 
Capacitor production, tantalum-, for through-hole mounting 0,030 
Diode production, glass-, for surface-mounting 0,013 
Electric connector production, wire clamp 0,070 
Inductor production, low value multilayer chip 0,018 
Integrated circuit production, logic type 0,090 
Light emitting diode production 0,008 
Printed wiring board production, mounted mainboard, 0,010 
Resistor production, surface-mounted 0,130 
Resistor production, wirewound, through-hole mounting 0,011 
Transistor production, surface-mounted 0,002 
Transistor production, wired, small size, through-hole mounting 0,001 
Power supply unit, for desktop computer {row}| production | Alloc Def, U 0,334 0,334 

Cabo forca 3pin bra nbr - c13 Cabo Cable, connector for computer, without plugs {glo}| production | alloc def, u 0,130 0,130 
Cabo usb 1,5m rohs do tipo a para b 28awg preto Cabo Cable, connector for computer, without plugs {glo}| production | alloc def, u 0,040 0,040 
Embalagem para produto acabado Embalagem Kraft paper, unbleached {row}| production | Alloc Def, U 0,286 0,286 

Fonte: o autor 
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4.2.1.2 Distância percorrida para entrega MP e massa dos itens transportados  

 

Na Tabela 5, discriminam-se as distâncias percorridas entre os fornecedores e 

a fábrica. Registraram-se os dados referentes à massa por componente, massa por 

grupo, a distância de ida e volta entre fornecedores e fábrica e a tonelada-quilômetro 

(tkm) por item e por conjunto. 
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Tabela 5 - Relação das distâncias entre fornecedores e fábrica 

Fonte: o autor 

Item Tipo Fornecedor Origem 
Massa 
item  

em kg 

Distância  
em km  

Distância  
ida e volta  

em km 

Distância  
total em  

tkm (ACV) 

Agrupamento 
por distância 

comum 

tkm  
por grupo 

  

Base atn pr Plástico Qualitermo Curitiba         0,2300        40,50                81,00                 0,0186  

Conjunto plástico       0,0512  

Middle cover artwork mp-4200 Plástico Qualitermo Curitiba         0,1460        40,50                81,00                 0,0118  

Tampa serig atn pr Plástico Qualitermo Curitiba         0,1200        40,50                81,00                 0,0097  

Tmp cart atn pr Plástico Qualitermo Curitiba         0,0700        40,50                81,00                 0,0057  

Base cart atn pr Plástico Qualitermo Curitiba         0,0660        40,50                81,00                 0,0053  

Chassi metalico mp4200 Metal Mab  S.José SC         0,1360      289,00              578,00                 0,0786  

Conj. Metais  
nacional 

      0,1099  

Rolete bob mp4x00 Metal Mab S.José SC         0,0090      289,00              578,00                 0,0052  

Eixo trava plat mp4x00 Metal Mab S.José SC         0,0171      289,00              578,00                 0,0099  

Lamina atv gui mp4x00 Metal Mab  S.José SC         0,0160      289,00              578,00                 0,0092  

Main ctrl board bracket mp4200 Metal Mab S.José SC         0,0120      289,00              578,00                 0,0069  

Rolo platen atn Metal China/ cif  Paranaguá         0,0260        80,40              160,80                 0,0042  Conj. Metais 
importado 

      0,0074  

Spt cab itochu / rohm mp4x00 Metal China/ cif  Paranaguá         0,0200        80,40              160,80                 0,0032  

Ctrl board mp-4200 ul rohs br Eletrônica Sérdia Curitiba         0,3540        38,10                76,20                 0,0270  Conj. Eletrônica  
(exceto fonte) 

      0,0399  

Conj placa spp mont mp4x00 rohs Eletrônica Sérdia Curitiba         0,1690        38,10                76,20                 0,0129  

Fonte externa de energia 24v / 2.5 a - sem chave lig/desl Eletrônica Ncm Sta Rita MG         0,3340      629,00           1.258,00                 0,4202  Conj. Eletr. Fonte       0,4202  

Cabo forca 3pin bra nbr - c13 Cabo Power cord São Paulo         0,1300      426,00              852,00                 0,1108  

Conjunto cabos       0,1428  

Cabo usb 1,5m rohs do tipo a para b 28awg preto Cabo Power cord São Paulo         0,0400      400,00              800,00                 0,0320  
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O conjunto de maior tonelada-quilômetro é o da fonte externa com 0,4202, 

justamente devido à localização desse fornecedor ser a mais distante, 1258 km ida e 

volta. Ademais, é o item mais representativo em massa, 0,334 kg.  

 

4.2.1.3 Distância percorrida para entrega do PA e respectiva massa 

 

A Tabela 6 é a compilação de todas as entregas de produto acabado ocorridas 

no período de 6 meses. Nessa tabela estão registradas as distâncias por regiões e a 

quantidade de produtos expedidos.  

 

Tabela 6 - Resumo das distâncias dos clientes por região 

Capital-interior Região 
Valores  em  

unidades 
% venda 

Média de 
distância em 

km 

Capital 
Centro - 
Oeste 1744 1,96% 1.331 

 Nordeste 1208 1,36% 2.999 
 Norte 433 0,49% 3.619 
 Sudeste 6190 6,97% 622 
 Sul 4548 5,12% 284 

Capital total  14123 15,91% 901 

Interior 
Centro - 
Oeste 237 0,27% 1.339 

 Nordeste 8640 9,73% 2.894 
 Norte 118 0,13% 2.944 
 Sudeste 24090 27,13% 678 
 Sul 41571 46,83% 281 

Interior total  74656 84,09% 751 
Total geral  88779 100% 810 

  Total ida e volta 1.620 
  Total em tkm 4,2925 

Fonte: o autor 

 

A distância média geral das 88.779 unidades expedidas no período foi de 

810 km, totalizando o valor de 1.620 km ida e volta. Com essa distância e a massa da 

impressora, chegou-se ao valor de 4,282 tkm para ser considerado no processo de 

transporte de produto acabado P3. 

 



113 

 
 

4.2.1.4 Lista e massa dos itens que compõem os resíduos gerados durante o 

processo produtivo  

 

Observou-se que durante o processo de separação P2.3, as embalagens 

pertencentes aos itens de matéria-prima eram descartadas. A Tabela 7 mostra a 

massa da embalagem gerada por cada item da lista de material, objeto deste estudo 

de forma individual e por conjunto. 

 

Tabela 7 - Massa de resíduos de embalagens por produto montado durante 6 meses 

Item Tipo 
 Massa 

embalagem  
do item em kg  

Base atn pr Plástico 0,056 
Middle cover artwork mp-4200 Plástico 0,132 
Tampa serig atn pr Plástico 0,015 
Tmp cart atn pr Plástico 0,042 
Base cart atn pr Plástico 0,044 
Rolo platen atn Metal 0,005 
Spt cab itochu / rohm mp4x00 Metal 0,002 
Chassi metalico mp4200 Metal 0,028 
Rolete bob mp4x00 Metal 0,001 
Eixo trava plat mp4x00 Metal 0,001 
Lamina atv gui mp4x00 Metal 0,000 
Main ctrl board bracket mp4200 Metal 0,001 
Ctrl board mp-4200 ul rohs br Eletrônica 0,033 
Conj placa spp mont mp4x00 rohs Eletrônica 0,001 
Fonte externa de energia 24v / 2.5 a - sem 
chave lig/desl Eletrônica 0,017 
Cabo forca 3pin bra nbr - c13 Cabo 0,006 
Cabo usb 1,5m rohs do tipo a para b 28awg 
preto Cabo 0,006 
Soma da massa das embalagens da 
matéria-prima   0,388 

 Fonte: o autor 

 

O item de maior volume de massa de resíduo de embalagem foi ao MIDDLE 

COVER AR TWORK-4200, que foi identificado como o gabinete plástico da 

impressora. Esse item também possuiu as maiores dimensões, fazendo com que o 

conjunto plástico fosse o maior gerador de resíduos de embalagem para descarte. 
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Para efeito de registro na ficha saída de ICV, adotou-se 90% dessa massa, 0,349 kg, 

composta por papelão e 10% dessa massa, 0,039 kg, composta por resíduo plástico. 

Da mesma forma, durante o processo de montagem das impressoras (P2.4), 

identificou-se um montante de itens com problemas de qualidade que impediram a 

sua utilização e que foram descartados.  

Como esses itens têm origem no processo de produção do produto pesquisado, 

eles foram contabilizados no balanço das entradas e saídas. Para que eles fossem 

considerados, foi preciso inventariar e pesar cada um deles e, depois disso, fazer uma 

classificação entre: cabos, eletrônica, metal e plástico.  

A soma total medida dos resíduos foi de 0,2094 kg. O conjunto de maior 

representatividade foi o dos componentes plásticos, com massa de 0,1221 kg. A maior 

massa de rejeito deste item é decorrente da fragilidade deste conjunto de material e 

suscetibilidade a danos cosméticos como arranhões e riscos.  

Na Tabela 8, estão relacionados os itens referentes à MP danificada durante o 

processo produtivo. 

 

Tabela 8 - Sucata gerada durante o processo produtivo 

Conjunto  Descrição item de acordo com base de dados Ecoinvent 
Massa em 
kg 

Cabo Used cable {GLO}| treatment of | Alloc Def, U 
           
0,0576  

Eletrônica 
Waste electric and electronic equipment {GLO}| treatment of, shredding | 
Alloc Def, U 

           
0,0128  

Metal 
Steel and iron (waste treatment) {GLO}| recycling of steel and iron | Alloc 
Def, U 

           
0,0169  

Plástico PET (waste treatment) {GLO}| recycling of PET | Alloc Def, U 
           
0,1221  

  Massa Total referente à perda em processo 
           
0,2094  

Fonte: o autor 
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4.2.1.5 Consumo de energia para produção da impressora  

 

O resultado do inventário de equipamentos em função da potência por setor da 

quantidade de energia elétrica consumida está representado na Tabela 9.  

A área com maior quantidade de equipamentos foi a produção, totalizando 226. 

Isso correspondeu a 84% da quantidade total. Além disso, essa foi a área com o maior 

consumo de energia 14.026 kWh, representando 70% do consumo total de 20.148 

kWh/mês.    

 

Tabela 9 - Lista de equipamentos, potência e consumo por setor de produção 

Equipamento 

Potência em 
Watts por 
aparelho 

      

Recebime
nto 

Almoxarifa
do 

Produção + 
Apoio 

Expedição TOTAL 

Paleteira elétrica  840 0 2 0 0 2 

Computador 200 2 12 122 2 138 

Parafusadeira 60 0 0 73 0 73 

Ar-condicionado 1400 0 0 3 0 3 
Ar-condicionado 
Geral 3700 0 1 2 1 4 

Luminárias 400 5 13 25 4 47 
Esteira 
transportadora 370 0 0 1 0 1 

 
Total 

(Quantidade) 7 28 226 7 268 

 KWh/mês(*) 
                 

720  
             

3.692  
                    

14.026           1.710  
       

20.148  

 
* Fonte simulador site 
Copel     

Fonte: o autor 

 

4.2.1.6 Consumo de energia durante 6 meses de uso 

 

Com impressora alimentada em 130 Vac, gerou-se aproximadamente 240 

cupons em cerca de uma hora. No período de uma hora, a impressora consumiu 

0,00905 kWh. Logo, em um dia de 12 horas, imprimindo um cupom a cada 15 s, a 

impressora consumiria 0,1086 kWh.  
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Com relação ao consumo de energia da impressora em uso, após realizada a 

mensuração, o valor apurado foi de 3,258 kWh para consumo de 1 mês e 6 meses de 

19,548 kWh. 

 

4.2.1.7 Consumo de papel térmico para emissão de recibos 

 

No Quadro 12, constam medidas que foram necessárias para determinar o total 

de massa gerada pelos recibos emitidos durante o período determinado, bem como, 

o valor da massa total calculado em 144 kg. 

 

Quadro 12 - Massa total de recibos emitidos no período de 6 meses 

Descrição Medida 

Total de recibos emitidos mês 20.000 

Tamanho de recibo 27 centímetros 

Metragem total de recibos 5.400 metros/mês 

Metros por bobina 56 metros 

Quantidade de bobinas 96 unidades 

Massa da bobina 246 gramas 

Massa total 24 kg x 6 meses = 144 kg 

Fonte: o autor 

 

Para uma quantidade de 20.000 recibos gerados por um estabelecimento de 

alto movimento, com 12 horas de funcionamento dia, em 6 meses, a quantidade de 

bobinas necessárias por mês são 96 unidades ou aproximadamente 576 em 6 meses. 

Esta quantidade total de recibos impressos tem o potencial de gerar 144 kg de papel 

térmico para descarte.  
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4.2.1.8 Resíduos de origem de embalagem ou peças ou produtos danificados 

durante o período de uso 

 

Na fase de uso, um dos primeiros descartes foi justamente dos itens que 

compõem a embalagem do produto acabado.  A Tabela 10 relaciona os itens que 

integraram o conjunto embalagem do PA. 

 

Tabela 10 - Relação dos itens que compõem o kit de embalagem da impressora 

Item 
Tipo 

Massa item em 
kg 

 Massa em 
kg 

Observações 

Quick start guide mp4200 
Embalagem 
PA 0,008 

 

0,286 

Corresponden
te a 100% da 
massa total 
da 
embalagem 
do produto 
acabado 

Caixa pap bematech grupo 6 
Embalagem 
PA 0,236 

 

Bob pap th 80mmx10m termo 
sensivel 

Embalagem 
PA 0,042 

 

Fonte: o autor 
 

 

A massa total dos itens que compõem a embalagem é 0,286 kg. No período de 

6 meses, produziram-se 72.500 impressoras, o que totalizou uma massa total de 

20.735 kg de descarte. 

Além dos itens que compõem a embalagem durante seis meses, coletaram-se 

dados sobre itens que retornaram de campo com problemas de qualidade. A Tabela 

11 apresenta esses itens e indica a premissa adotada para relacionar com um item 

equivalente, encontrado no banco Ecoinvent®. 

O total de massa gerada de lixo eletrônico foi de 89,034 kg, sendo o Resíduo 

de Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE) responsável por praticamente a totalidade 

dos itens retornados. 
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Tabela 11 - Itens retornados por falha prematura no período de uso de 6 meses. 

Tipo 
Descrição item de acordo com 

lista de material 
Peso 

produto 

Descrição item de acordo 
com base de dados 

Ecoinvent® 

QTD 6 
meses 

 

Massa 
(kg) 

Massa 
Total  
(kg) 

Metal Lâmina atv gui mp4x00 0,016 
Steel and iron (waste treatment) 
{GLO}| recycling of steel and iron 
| Alloc Def, U 

3     0,048  0,048 

REE Ctrl board mp-4200 ul rohs br 0,088 

Waste electric and electronic 
equipment {glo}| treatment of, 
shredding | alloc def, u 

311  27,368  

88,436 

REE 
Cabeça térmica 203dpi 0,016 42     0,672  

REE 
Motor passo mp4x00 0,036 2     0,072  

REE 
Conj sens papel e tmp mp4x00 mont 0,002 6     0,012  

REE Front pannel drivers board mp-4200 ul 
rohs 

0,042 20     0,840  

REE Fonte externa de energia 24v / 2.5 a - sem 
chave lig/desl 

0,336 177  59,472  

Cabo Cabo forca 3pin bra nbr - c13 0,128 
Used cable {glo}| treatment of | 
alloc def, u 

2     0,256  0,256 

PA Produto completo mp4200 2,0728 
Waste electric and electronic 
equipment {glo}| treatment of, 
shredding | alloc def, u 

7     0,294  0,294 

        Total       89,034  

Fonte: o autor 
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4.2.1.9 Inventário de Ciclo de Vida 

 

A ICV está apresentada no Quadro 13.  Neste Quadro são expostos todos os 

dados referentes ao escopo da ACV, bem como todas as informações referentes às 

entradas e saídas dos processos P1, P2.1, P2.2, P2.3, P2.3, P2.4, P2.3, P3 e P4. 

Essas informações são de origem da seção 4.2.1, referente ao inventário realizado. 

Para elaboração do Quadro 13 foi seguido modelo sugerido no anexo da NBR 

ISO14044. 

A sequência lógica de como os dados de entrada e saída dos processos foram 

organizados neste quadro está alinhada com a sequência de entrada de dados no 

SIMAPRO®, o que facilitou seu entendimento e utilização. Após inseridas todas as 

informações contidas no Quadro 13, no programa, foi possível gerar a  AICV com a 

quantificação dos impactos de acordo com os critérios definidos. 
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Quadro 13 – Ficha de ICV 

 (continua)  

Função Imprimir recibos ou emitir controle por meio de impressão térmica, em uso por 6 meses gerando 120K recibos   

Unidade 
funcional Produção, uso e disposição de 1 unidade de impressora     

Fluxo de 
referência Massa Impressora MP4200TH 

ANTES DOS KAIZENS 
2,364 kg 

Teor de sólidos (massa em kg) ST 

Matéria-Prima 
(MP)   0,236  Conjunto Metálico  10%    
Matéria-Prima 
(MP)  0,632  Conjunto Plástico  27%    
Matéria-Prima 
(MP)  0,170  Conjunto Cabos  7%    
Matéria-Prima 
(MP)  0,857 

Conjunto Eletrônica (incluso a fonte 
externa)  36%    

Matéria-Prima 
(MP)  0,286  Embalagem Produto Acabado  12%    

Matéria-Prima 
(MP) 

0,183 

Outros itens referentes à matéria-prima que 
não foram computados na ACV por pelos 
critérios abordados no escopo.  8%    

Resíduo  0,388 
Resíduo de embalagens referentes à matéria-
prima -   

 
 
 

Logística IN (P1) 
 
 
 

ENTRADAS 

Matéria-Prima (MP)   Conj. Metálico NACIONAL       0,1901   kg 

Matéria-Prima (MP)  Conj. Metálico IMPORTADO       0,0460   kg 

Matéria-Prima (MP)  Conj. Plástico       0,6320   kg 

Matéria-Prima (MP)  Conj. Cabos       0,1700   kg 

Matéria-Prima (MP)  Conj. Eletrônica - Placas       0,5230   kg 
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Logística IN (P1) 

Matéria-Prima (MP)  Eletrônica - Fonte       0,3340   kg 

Distância  (Ida e volta)  Conj. Metálico NACIONAL            578   km 

Distância  (Ida e volta)  Conj. Metálico IMPORTADO            161   km 

Distância  (Ida e volta)  Conj. Plástico              81   km 

Distância  (Ida e volta)  Conj. Cabos            826   km 

Distância  (Ida e volta)  Conj. Eletrônica - Placas              76   km 

Distância  (Ida e volta)  Eletrônica - Fonte         1.258   km 

Transporte   Conj. Metálico NACIONAL       0,1099   tkm 

Transporte   Conj. Metálico IMPORTADO       0,0074   tkm 

Transporte   Conj. Plástico       0,0512   tkm 

Transporte   Conj. Cabos       0,1428   tkm 

Transporte   Conj. Eletrônica - Placas       0,0397   tkm 

Transporte   Eletrônica - Fonte       0,4202   tkm 

SAÍDAS 

Matéria-Prima (MP) Transportada     1,895  kg 

Inspecionar (P2.1) 

ENTRADAS 

Matéria-Prima (MP) Recebida  Metais, Injetados, Cabos e Eletrônica  1,895  kg 

Eletricidade  Consumo Recebimento  720,000  kWh 

SAÍDAS 

Matéria-Prima (MP) Inspecionada  Metais, Injetados, Cabos e Eletrônica  1,895  kg 
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 (continuação) 

Armazenar (P2.2) 

ENTRADAS 

Matéria-Prima (MP) Inspecionada  Metais, Injetados, Cabos e Eletrônica  1,895  kg 

Eletricidade  Consumo Almoxarifado mais separação  3692,4  kWh 

SAÍDAS 

Matéria-Prima (MP) Armazenada  Metais, Injetados, Cabos e Eletrônica  1,895  kg 

  

Separar (P2.3) 

ENTRADAS 

Matéria-Prima (MP) Armazenada  Metais, Injetados, Cabos e Eletrônica  1,895  kg 

Resíduo Embalagem MP  Papelão (considerado 90% do resíduo de embalagem MP)  0,257  kg 

Resíduo Embalagem MP  Plástico PET (considerado 10% do resíduo do bem  MP)  0,029  kg 

Eletricidade  O consumo de energia da separação não foi computado.  -  kWh 

SAÍDAS 

Matéria-Prima (MP) separada 
Material separado em ordens de produção dispostos em 
carrinhos  1,507  kg 

Resíduo Embalagem MP  Papelão - enviado posteriormente para reciclagem  0,349  kg 

Resíduo Embalagem MP  Plástico - enviado posteriormente para reciclagem  0,039  kg 

 
 

Montar/ 
Produzir (P2.4) 

 
 
 

ENTRADAS 

sheet rolling, steel 
Metal 

       0,210   kg 

steel, chromium steel 18/8, hot rolled 
Metal 

       0,026   kg 

acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer 
Injetados 

       0,632   kg 

cable production, connector for computer, without plugs 
Cabo 

       0,153   kg 

power supply unit production, for desktop computer 
Fonte energia 

       0,334   kg 



123 

 
 

 
 
 
 
 

Montar/ 
Produzir (P2.4) 

 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
Conjunto eletrônico 0,523 kg 

   

capacitor production, electrolyte type, > 2cm height 
 

Capacitor Eletr   0,040   kg 

capacitor production, for surface-mounting  Capacitor SMD   0,100   kg 

capacitor production, tantalum-, for through-hole 
mounting 

Capacitor Cer   0,030   kg 

diode production, glass-, for surface-mounting  Diodo SMD   0,013   kg 

electric connector production, wire clamp  Conector   0,070   kg 

inductor production, low value multilayer chip  Indutor   0,018   kg 

integrated circuit production, logic type  Circ Int   0,090   kg 

light emitting diode production  Led   0,008   kg 

printed wiring board production, mounted mainboard,  PCI   0,010   kg 

resistor production, surface-mounted  Resistor SMD   0,130   kg 

resistor production, wirewound, through-hole mounting  Resitor Fio PTH   0,011   kg 

transistor production, surface-mounted  Transistor SMD   0,002   kg 

transistor production, wired, small size, through-hole 
mounting 

Transistor PTH   0,001   kg 

Embalagem PA 
Papelão 

       0,286   kg 

Eletricidade 
Montagem 

14025,60  kWh 

Montar/Produzir 
(P2.4) 

SAÍDAS 

Produto Acabado (PA)  Impressora MP4200TH + kit de embalagem  2,650  kg 

PET (waste treatment) {GLO}| recycling of PET | Alloc   Reciclagem - conjunto plástico  0,122  kg 
Steel and iron (waste treatment) {GLO}| recycling of 
steel and iron | Alloc Def, U  Reciclagem - conjunto metal  0,017  kg 

Used cable {GLO}| treatment of | Alloc Def, U - Cabo  Reciclagem - conjunto cabo  0,058  kg 
Waste electric and electronic equipment {GLO}| 
treatment of, shredding | Alloc Def, U  Reciclagem - conjunto eletrônica  0,122  kg 
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Expedir (P2.5) 

ENTRADAS 
Produto Acabado (PA)  Produto Acabado (PA)  2,650  kg 
Eletricidade  Consumo Recebimento  1710,0  kWh 

SAÍDAS 

Produto Acabado (PA) - Expedido  Produto Acabado (PA)  2,650  kg 

Logística 
OUT (P3) 

ENTRADAS 
Produto Acabado (PA)  Produto Acabado  2,650  kg 

Distância ida e volta (810x2)  Média Cliente final (6meses)         1.620   km 

Transporte   Transporte Fábrica - Cliente       4,2930   tkm 

SAÍDAS 
Produto Acabado (PA) - Transportado     2,650  kg 

       

Uso (P4)  
-6 meses- 

ENTRADAS 
Produto Acabado (PA)Transportado       2,650   kg 

Eletricidade     19,548  kWh 

SAÍDAS 

Recibos papel 
Municipal solid waste {RoW}| treatment of, sanitary landfill | 
Alloc Def, U  144,000  kg 

Embalagem produto acabado 
Municipal solid waste {RoW}| treatment of, sanitary landfill | 
Alloc Def, U  0,286  kg 

Lamina atv gui mp4x00  sheet rolling, steel  0,048  kg 

Conjunto eletrônico com  fonte 
Waste electric and electronic equipment {GLO}| treatment 
of, shredding | Alloc Def, U  88,436  kg 

Cabo forca 3pin bra nbr - c13  cable production, connector for computer, without plugs  0,256  kg 

Cabo usb 1,5m rohs do tipo a para b 28awg preto  cable production, connector for computer, without plugs  0,294  kg 

Produto Completo MP4200  Produto  233,320  kg 
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4.2.1.10 Avaliação de Impactos Ambientais de Ciclo de Vida 

 

A Figura 29 representa uma visão macro da AICV, contemplando todas as 

etapas do ciclo de vida de uma impressora térmica e suas contribuições (%) aos 

impactos ambientais. 

 

 
Figura 29 - Visão macro ACV: Representação esquemática do Ciclo de Vida de uma impressora, 

indicando o impacto ambiental relativo às principais etapas: P1, P2, P3 e P4. 
Fonte: o autor 

  

Os resultados obtidos por meio do programa SIMAPRO® permitiram observar 

que as etapas de maior contribuição de impactos são as etapas de montagem (P2.4) 

e armazenagem (P2.2), nesta mesma ordem. As etapas de transporte (P1 e P3) 

contribuem com menos de 1% somadas. Enquanto a etapa final de vida útil apresenta 

resultados inferiores, a 8% devido aos benefícios ambientais promovidos pela 

reciclagem.   

Estes resultados mostram-se semelhantes aos obtidos  por Zanetti (2010), em 

ACV realizada para avaliação de computadores. Nesta ACV, a etapa de uso e 

montagem, nesta ordem, foram as de maior impacto com 56,48% e 41,39%, 

respectivamente.  

A Figura 30 apresenta o resultado de acordo com os pontos atribuídos para 

cada etapa do processo e de acordo com a metodologia Riciple® endpoint. As etapas 

de montagem (P2.4) com 318,73 Pt e armazenagem (P2.2) com 76,26 Pt juntas 

apresentaram 83,83% total de impacto apresentado de 482,71 Pt. 
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Figura 30 -  Gráfico de pontuação de impacto ambiental por processo elementar 

Fonte: o autor 

 

Para ajudar a justificar os motivos pelos quais as etapas de montagem (P2.4) 

e armazenagem (P2.2) se destacaram das demais foi necessário gerar, no 

SIMAPRO®, o gráfico de rede por etapa e composição da origem de impacto, 

conforme demonstrado na Figura 31. O total de produtos apresentados foram 7.774, 

o que inviabilizaria sua demonstração, por isso, foi considerado um percentual de 

truncatura de 10% para os nós, reduzindo assim para 13 nós disponíveis de 7.774.  
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Figura 31 – Gráfico de rede extraído da AICV realizada no sistema computacional Simapro® com 

10% de entroncamento, relacionado os 13 nós mais significativos  
Fonte: o autor 
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 412 Pt
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 PA Expedido P2.5
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 Produto
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 483 Pt
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geração de energia 
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proporção de contribuição 
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Fornecimento de energia em alta voltagem 
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A Figura 31 ilustra, mediante a espessura das setas, os processos que mais 

contribuíram para o impacto ambiental das etapas de ACV. Ao focalizar a análise na 

etapa referente à montagem da impressora (P2.4), o motivo para que esta seja a mais 

impactante, conforme demonstrado na Figura 30, está relacionado ao processo de 

fornecimento de energia em média voltagem; e este, por sua vez, aos processos de 

geração de energia em alta voltagem, de acordo com as caraterísticas da matriz 

energética brasileira. A relevância do impacto ambiental causado pelo consumo de 

energia elétrica vem corroborar com o estudo de caso sobre a empresa Petrobras 

(ANDRADE, 2010).  

Ainda segundo a metodologia de AICV Reciple® endpoint, é possível 

determinar o grau de impacto total e de acordo com os processos analisados (P1 a 

P5) para as categorias saúde humana, degradação dos ecossistemas e recursos 

naturais, conforme demonstrado na Tabela 12.  

 

Tabela 12 – Pontuação endpoint de impacto ambiental total por categoria de dano 

 
Fonte: o autor 

 

Pela Tabela 12, revela-se que a categoria associada à redução da expectativa 

de vida por degradação da saúde humana foi a mais impactada pela AICV, com 

196,64 Pt. A AICV também demonstrou que a etapa de montagem da impressora foi 

a mais impactante dentro da categoria saúde humana, com 129,29 Pt. Como visto na 

revisão da literatura, seção 2.3.9, esta categoria, dentro do critério de caracterização 

midpoint, é impactada pelas seguintes categorias de impacto: mudanças climáticas 

relacionadas à saúde humana, depleção da camada de ozônio, toxidade humana, 

formação de oxidantes fotoquímicos, formação de matéria particulada e radiação 

ionizante. 

P1 P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5 P3 P4
TRANSP. MP INSPEÇÃO 

MP
ARMAZ. 
MP

SEPARA
R MP

MONT. 
IMPRE.

EXPEDIR TRANSP. 
PA

USO - 
6 MESES

Saúde Humana Pt 196,64   0,01            6,22         31,89   0,85     129,29   14,77    0,07      13,54    
Degr. Ecossistemas Pt 179,41   0,01            5,77         29,57   0,75     115,68   13,69    0,03      13,91    
Recursos Naturais Pt 106,65   0,01            2,89         14,81   0,39     73,76     6,86      0,07      7,87      
Total Pt 482,71   0,03            14,87       76,26   2,00     318,73   35,32    0,17      35,32    

Categoria de danos TOTALUnidade
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A Figura 32 demonstra que das categorias de impacto supracitadas com 149,99 

Pt dos 196,64 Pt, referente à saúde humana, a categoria mudanças climáticas foi a 

mais impactante. 

 

 
Figura 32 – Pareto por pontuação única das categorias de impacto midpoint relativas à categoria 

endpoint quanto a danos à saúde humana. 
Fonte: o autor 

 

Ao fazer uma análise das causas da pontuação relativa à categoria mudanças 

climáticas, foi constatada a existência de 29 substâncias relacionadas, sendo que 

todas impactantes ao meio ar. Destas 29 substâncias, apenas 5 correspondiam a 

99,63% do total de impacto. Sendo que todas foram relacionadas aos gases de efeito 

estufa como Dióxido de Carbono (CH2), Metano (CH4) e Monóxido de Dinitrogênio 

(N2O3). A Figura 33 elenca a classificação das substâncias, por ordem de impacto 

originadas da AICV, relacionadas à mudança climática. 
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Figura 33 – Pareto por pontuação única das substâncias relacionadas com a categoria de impacto 

midpoint, mudanças climáticas. 
Fonte: o autor 

 

4.3 INCORPORAÇÃO DOS DADOS DA ACV AO MV GERANDO O MVA 

 

O resultado final da integração entre o PE e ACV foi caracterizado pela 

elaboração do MVA. Nesse Mapa de Valor Ambiental está contemplada toda a 

simbologia própria da PE, mais outros símbolos que foram agregados para vincular 

os impactos ambientais.  

Sobre as informações referentes ao PE, foi possível verificar que não houve 

alterações quando comparado com MV, mostrado na Figura 28. Os mesmos dados 

quanto ao fluxo de materiais e informações foram mantidos. 

As alterações realizadas procuram evidenciar os dados relativos a AICV, 

indicando os valores de impacto ambiental de acordo com cada processo. Para isso, 

foi adicionada três grandes setas: P1, P2, P3 e P4, justamente para representar o 

fluxo de informações ambientais. Estas setas foram organizadas de forma a agrupar 

as grandes etapas de processo: transporte de MP (P1), produção (P2), transporte de 

PA (P3) e uso em 6 meses (P4). Além do fluxo de informações ambientais, foram 

inseridos quadros com o símbolo de reciclagem, contendo o impacto ambiental de 

cada etapa do processo em Pt. Por fim, na parte inferior do MVA foi inserido, como 

Dióxido de carbono,
fóssil (CO2)

Dióxido de carbono,
transformação da

terra (CO2)

Metano, biogênico
(CH4)

Monóxido de
dinitrogênio (N2O3)

Metano, fóssil (CH4) Outras substâncias
restantes (24)

Total 69,98 44,82 21,29 10,31 3,49 0,10
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referência, o gráfico de impactos ambientais, onde consta o processo P2.4 como 

destaque. 

Foi possível verificar no MVA, demonstrado na Figura 34, que existem 

oportunidades em todos os processos, simbolizadas pelo ícone do Kaizen, com maior 

destaque no P2. Para tratar as oportunidades quanto ao MVA, foram sugeridos 

Kaizens. O símbolo de óculos significa a necessidade de uma observação detalhada 

do processo. Esta observação in loco serviu para constatar a real necessidade do 

Kaizen, a situação atual do processo e coletar os dados necessários para iniciar o 

trabalho de melhoria. 
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Figura 34 – Mapa de Valor Ambiental 
Fonte o autor 
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De acordo com o Quadro 14, os quatro Kaizens foram conectados aos 

processos de transporte de matéria-prima P1, resíduos gerados pelas embalagens 

dos materiais e insumos P2.3, redução de consumo de energia elétrica em todo o 

processo de fabricação P2 e, por último, o Projeto de Melhoria na fase de uso P4 

visando reduzir o descarte de produtos, peças com falha prematura e quantidade de 

embalagem. 

 
Quadro 14 - Relação dos Kaizens propostos no MVA 

PROJETOS DE 
MELHORIA (PM) 

PROCESSO DESCRIÇÃO 

PM 1 - Logística 
P1. TRANSP MP 

Otimizar o processo de coleta e 
entrega de material prevendo a menor 
movimentação possível de veículos 

P2.3 SEPARAR MP 
Eliminar ou reduzir os resíduos de 
embalagem 

PM 2 – Consumo de 
Energia Elétrica 

P2 GERAL 
Reduzir o consumo de energia em 
todas as etapas produtivas e de 
apoio. 

PM 3 – Embalagem 
PA 

P4. USO em 
6meses 

Reduzir o volume de resíduos de 
embalagem de produto acabado. 

PM 4 - SCRAP 
P4. USO em 
6meses 

Reduzir o volume de produtos e 
peças sucateadas no período de uso. 

Fonte: o autor 

 

4.4 APLICAÇÃO DOS KAIZENS 

 

4.4.1 Kaizen 1: transporte e embalagens  

 

O desperdício que foi tratado neste Kaizen foi a redução dos resíduos de 

embalagens. Para mensurar a massa de plásticos e papel gerados da matéria-prima 

deste produto, foram pesados os resíduos das embalagens necessárias para 

montagem deste produto. O período de acompanhamento foi de maio a outubro de 

2016. Neste período foi mensurado um total de 23.140 kg de papelão e 830 kg de 

plástico.  

As causas, identificadas pelo grupo, pertinentes à massa total de resíduos 

mensurados durante o período estudado foram as seguintes: 
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 Medida  

o Volume de resíduos pertencentes as embalagens de MP não 

mensurado e controlado. 

 Matéria-Prima 

o MP embaladas em caixas de papel e sacos plásticos. 

o Tamanhos das embalagens fora do padrão necessário para 

acomodar nas células de produção, gerando a necessidade de 

transbordo de material para outras embalagens. 

 Meio Ambiente 

o Modelo ergonômico da célula de produção inadequado, não 

permitindo a acomodação das embalagens de MP. 

o Disposição das embalagens na célula inadequado. 

 Mão de obra 

o Distância percorrida pelo abastecedor durante a movimentação 

dos resíduos. 

o Movimentação do colaborador do almoxarifado desnecessária. 

 Método 

o Descarte dos resíduos plásticos inadequado. 

o Desenvolvimento das embalagens inadequado. 

o Transbordo de MP desnecessário. 

 

Na determinação da situação atual do processo de manuseio das embalagens 

e seus resíduos, foi mensurada a distância de 53,6 km despendida para a reciclagem 

dos resíduos e 55 km para transporte de caixas de papelão. 

Para reduzir o volume de resíduos gerados pelas embalagens, foram 

propostas, basicamente, duas grandes ações para os fornecedores do conjunto 

plástico e conjunto eletrônico. A primeira foi a adoção de embalagens retornáveis e, 

portanto, reaproveitáveis. A segunda foi uma gestão do transporte de tal forma que 

fosse reduzido o volume de MP dentro da empresa com o aumento da frequência das 

entregas, mas sem aumentar total de tkm. Para tanto, foi otimizado o percurso através 

do estabelecimento de uma rota na qual fosse aproveitado o mesmo caminhão para 
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coletar a MP e retornar as embalagens vazias, visto que os fornecedores destes 

conjuntos estão localizados na mesma região. 

Como resultado foi verificada uma redução de 24,7% do resíduo de papelão e 

2,4% no resíduo plástico, conforme mostra a Figura 35. A massa total de resíduos das 

embalagens de matéria-prima gerada para produção da impressora sob investigação 

reduziu de 0,388 kg para 0,292 kg. Isso pôde ser constatado após nova pesagem dos 

itens referentes às embalagens da MP. Também foi verificado que a quilometragem 

relativa à coleta do conjunto plástico foi reduzida em 41,6%. Essa redução, por um 

lado, deu-se em virtude da otimização realizada na rota da coleta do fornecedor do 

conjunto plástico e eletrônico. Por outro lado, esse ganho foi neutralizado com 

aumento da frequência das entregas. Assim, o tkm total da logística de matéria-prima 

foi reduzido somente na proporção de 5%, ou seja, de 0,771 tkm para 0,731 tkm.  Com 

a otimização, a frequência das entregas aumentou e, consequentemente, reduziu o 

estoque de entrada de 7 dias para 1 dia, melhorando o fluxo de caixa da empresa. 

Outro resultado importante foi a redução de 13,2 horas para zero hora o tempo 

necessário em movimentação do operador destinado à atividade de retirar as 

matérias-primas de suas embalagens e colocar em outra adequada à linha de 

produção. A matéria-prima dos conjuntos plásticos e eletrônicos passou a ser enviada 

em caixas retornáveis e alocadas diretamente nas células de produção, eliminando 

também os estoques de material, aguardando separação desses conjuntos. Com isso, 

há um fluxo contínuo entre as etapas de armazenamento (P2.2) e montagem (P2.4).  
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Figura 35 - A3 referente ao Kaizen 1 para otimização de transporte e embalagem de MP 

Fonte: o autor 
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4.4.2 Kaizen 2: redução do consumo de energia 

 

O desperdício que foi tratado neste Kaizen refere-se à redução do consumo de 

energia elétrica quanto ao mau processamento. Para demonstrar a importância para 

realização deste Kaizen, o grupo informou o percentual de aumentos da tarifa nos 

últimos meses. Para tanto, trouxe “recortes3” de notícias sobre o tema. 

As causas, identificadas pelo grupo, relacionadas ao consumo de energia 

elétrica foram as seguintes: 

 Medida  

o Aumento da tarifa em âmbito nacional e local. 

 Matéria-Prima 

o Lâmpadas de vapor de sódio utilizadas na produção.  

o Disposição das lâmpadas inadequada. 

 Meio Ambiente 

o Rede de distribuição de energia elétrica inadequada. 

 Mão de obra 

o Equipamentos em geral ligados por tempo indefinido sem real 

necessidade. 

o Ar-condicionado central ligado e/ou regulado de forma 

ineficiente. 

 Método 

o Ausência de política de controle de consumo de energia. 

 

Na determinação da situação atual do processo de consumo de energia 

elétrica, o grupo demonstrou, através de gráfico sequencial, um aumento superior a 

100% no valor pago pela empresa, no período compreendido entre jun/2014 e 

jun/2015. Em contrapartida, conforme os dados históricos obtidos no sítio do 

fornecedor de energia, o consumo de energia permaneceu constante. 

Para reduzir o valor gasto com energia elétrica, o Kaizen 2 focou em ações para 

redução do consumo de energia elétrica. Após uma análise geral do perfil de consumo 

                                            
3 O termo recortes foi utilizado como alusão ao ato de buscar notícias de interesse e inserir em pesquisa 
realizada. 
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para atingir os objetivos, o grupo precisou fazer um levantamento de consumo de 

energia elétrica. Para tanto, fez uma relação entre os picos de demanda, obtidos no 

histórico de consumo fornecido no site da Copel, horário de uso dos equipamentos e 

suas respectivas potências. A constatação final desta análise foi que a fábrica não 

possui máquinas com alto consumo de energia. Os principais demandantes, devido à 

sua potência e ao tempo de permanência em uso, foram as lâmpadas e o ar-

condicionado central. 

O grupo trabalhou em duas oportunidades de melhoria. A primeira foi na revisão 

do uso do ar-condicionado geral. A segunda foi a troca de tecnologia de iluminação 

do tipo incandescente para lâmpadas de tecnologia LED. Essas iniciativas 

promoveram redução no consumo geral de energia elétrica. Quando comparado aos 

dados de consumo de energia anteriormente coletados, na fase de ACV, simulação e 

histórico de consumo verificado no site da Copel, a redução geral de consumo foi de 

28,41%, passando dos 20.148 kWh para 14.423 kWh. Em termos financeiros, essa 

diferença de consumo representou um valor médio mensal de R$7.389,67 e no ano 

R$89.679,88. A Figura 36 representa o desenvolvimento deste Kaizen. 
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Figura 36 – A3 referente ao Kaizen 2 para redução no consumo de energia elétrica 

Fonte: o autor 
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4.4.3 Kaizen 3: redução de embalagem de produto acabado 

 

O desperdício que foi tratado neste Kaizen referiu-se à redução do volume de 

resíduos gerados pela embalagem final do produto impressora térmica referente ao 

manual de operações. Para demonstrar a importância para realização deste Kaizen, 

o grupo informou o volume percentual que este produto possui em detrimento aos 

demais produzidos pela empresa. Com isso, o grupo desejou demonstrar que um 

ganho neste produto seria significativo. 

As causas identificadas pelo grupo foram relacionadas ao volume comprado, 

manuseio e espaço necessário para estoque dos manuais de operação, foram as 

seguintes: 

 Medida  

o Custo de aquisição dos manuais. 

o Movimentação de pessoas. 

o Estoque. 

o Custo posição/pallet na estocagem dos manuais. 

 Matéria-Prima 

o Revisões incorretas. 

 Meio Ambiente 

o Movimentação de materiais. 

o Estoque no fornecedor. 

o Posições pallet alocadas. 

 Mão de obra 

o Separação de materiais. 

o Abastecimento de linha de produção. 

o Necessidade de revisão da arte do fornecedor. 

 Método 

o Elevado número de etapas no processo. 

o Sistema empurrado. 

o Fornecedor externo. 

o Estoque de segurança. 

o Quantidade mínima de fornecimento. 
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o Quantidade de pessoas necessárias para execução do processo 

elaboração, produção, controle e manuseio. 

 

Na determinação da situação atual do processo, compreendido entre a 

colocação do pedido e o consumo de manuais, o grupo utilizou um Mapa de Valor 

com escopo fechado. Neste MV, foi possível identificar o tempo que agregava valor 

na ordem de 01:02 hora e tempo que não agregava valor na ordem de 41 dias. 

Entre as ações realizadas, o Kaizen 3 eliminou transporte, estoque e 

movimentação dos manuais da impressora sob investigação. A partir do momento que 

esses passaram a ser impressos um por vez, somente no momento em que o produto 

passava no teste. Não foi mais necessária a compra e estoque deste item de 

embalagem. 

Após o treinamento sobre ACV e apresentação do MVA, os grupos passaram 

a sugerir oportunidades de melhoria que fossem relacionadas ao PE e às questões 

ambientais. Nesse sentido foi sugerida a eliminação da compra do manual da 

impressora térmica. O resultado dessa ação foi: eliminação do transporte dos manuais 

comprados, redução de custo no valor de R$91.771 ano, eliminação do estoque de 

manuais com consequente liberação de espaço no valor de 1 posição pallet mês, 

eliminação do desperdício causado pelo descarte de manuais comprados que tiveram 

alteração de revisão e redução do tempo de processamento de 60 minutos para 25 

segundos. 

Para poder realizar os resultados mencionados, foi necessário repensar o 

manual em forma de folheto para folha única no tamanho “A4”, mantendo os requisitos 

legais e sem perder a qualidade das informações. Além disso, foi alterado o programa 

de teste do produto objeto desta pesquisa para disparar a impressão do manual 

somente após sua aprovação e já incluir seu número de série. Por fim, foi inserida 

uma impressora de alta velocidade em cada ponta de célula para imprimir o Manual,  

a Figura 37 demonstra o desenvolvimento deste Kaizen. 
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Figura 37 - A3” referente ao Kaizen 3 para redução dos resíduos de embalagem 

Fonte: o autor 
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4.4.4 Kaizen 4: descarte de peças durante o uso 

 

O desperdício que foi tratado neste Kaizen deu-se quanto à redução do volume 

de resíduos gerados pelo descarte de peças retornadas no período de garantia. Para 

demonstrar a importância para realização deste Kaizen, o grupo pesquisou a distância 

referente ao envio das peças diagnosticadas como defeituosas e o envio de peças 

novas. Também, foi informado o valor despendido pela empresa com o custo das 

peças novas e com o processo de destinação dos resíduos. Ademais, ficou 

demonstrado o manuseio e espaço necessário para armazenagem dos produtos 

defeituosos. 

As causas identificadas pelo grupo relacionadas ao volume de material 

transacionado em garantia, manuseio e espaço necessário para estoque de material 

defeituoso foram as seguintes: 

 Medida  

o Mal processamento não controlado. 

o Falta de testes das peças devolvidas para validar sua condição. 

 Matéria-Prima 

o Embalagem inadequada. 

o Não aproveitamento de caixa do fornecedor. 

 Meio Ambiente 

o Disposição inadequada. 

o Layout não adequado. 

 Mão de obra 

o Falta de análise do processo de devolução. 

 Método 

o Falta de processo de confirmação da garantia do fornecedor. 

o Falta de um processo de recuperação do material devolvido. 

o Possibilidade de erro de diagnóstico e resultando em falha falsa. 

 

Na determinação da situação atual do processo, o grupo utilizou uma matriz de 

priorização para gravidade, urgência e tendência. Nesta matriz, foram identificadas as 

causas, anteriormente citadas e classificadas de acordo com a pontuação gerada. 
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Como saída desta matriz foi gerado um plano de ação com prazo e responsáveis 

estabelecidos.  

Após a realização das ações recomendas, o Kaizen 4 reduziu em 68% o 

descarte de placas eletrônicas da empresa. Esse resultado foi importante porque o 

custo de reposição deste material é elevado, da mesma forma que seu descarte. No 

momento dessa pesquisa, a empresa tinha como política a contratação de uma 

empresa especializada para enviar esse material para Noruega, onde, com a 

tecnologia necessária, consegue reciclar esse tipo de material. 

Para classificar o material eletrônico retornado, a empresa passou a testar 

todas as placas eletrônicas vindas de campo. Dessa forma, passou a separar aquelas 

que não apresentavam falhas e as passíveis de reparo. Com essa informação, foi 

possível orientar os técnicos de campo e, assim, evitar que placas boas fossem 

trocadas sem real necessidade. Além disso, foi encontrado um fornecedor local para 

fazer a recuperação das placas passíveis de reparo. Essas, após reparadas, 

retornavam para empresa, passavam por um processo de teste e inspeção da 

qualidade e passavam a ser consideradas placas aptas para uso. 

O objetivo final do Kaizen foi a obtenção de ganhos financeiros pelo 

reaproveitamento das placas eletrônicas boas ou passíveis de reparo. O valor do 

ganho financeiro realizado nesse período, por este Kaizen, foi de R$33.504. Além 

disso, o ganho ambiental foi enfatizado com a redução do volume de descarte destes 

itens, a Figura 38 ilustra o desenvolvimento deste Kaizen. 
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Figura 38 - A3 referente ao Kaizen 4 para redução dos resíduos de REEE 

Fonte: o autor 
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4.5 AVALIAÇÃO APÓS PROJETOS DE MELHORIA 

 

4.5.1 Avaliação ACV Pós-Kaizen 

 

Para realização desta segunda ACV, foram mantidos o objetivo e escopo 

anteriormente definidos, sobretudo, para fins de comparação. Parte dos dados, 

também, foram mantidos, não havendo alterações nos fluxos elementares e no 

processo de produção. Restando, portando, somente atualizar alguns dados que 

sofreram alteração após os Kaizens, conforme comentado na seção anterior.  

De forma sucinta as alterações percebidas são indicadas no Quadro 15.   

 

Quadro 15 - Relação entre os Kaizens e as etapas do processo 

Etapa Kaiz. Melhoria Ambiental Kaiz. Melhoria Produção Enxuta 

P1.TRANSP.MP 
 

1 
Otimização da rota de entrega 
de MP com redução de tkm 

1 

Aumento da frequência de 
entregas de MP 
possibilitando a redução do 
estoque 

P2.1    
INSPECIONAR MP   
 

2 Redução do consumo de energia 1 
Redução do volume de 
inspeção de MP 

P2.2 ARMAZ. MP 
 

2 Redução do consumo de energia 1/3 

1)Redução do estoque de 
7dias para 1 dia para o 
conjunto eletrônico e plástico. 
3)Eliminação do estoque de 
manuais, reduzindo o 
estoque e movimentação. 

P2.3 SEPARAR MP 
 

2 
Redução do consumo de energia 
Redução dos resíduos de 
embalagem 

1 
Eliminação da atividade de 
separação de MP 

P2.4 MONT. 
IMPRESSORA 
 

2 
3 

Redução do consumo de energia 
Redução do manual de 
operação 

3 
Redução das movimentações 
em processo 

P2.5 EXPEDIR PA 
 

2 Red. do cons. de energia - Não aplicável 

P.3 TRANSP. PA 
 

- - - Não aplicável 

P.4 USO - 6 MESES 4 Redução de REEE 4 
Ganho financeiro no 
reaproveitamento das placas 

Fonte: o autor 

 

Com exceção da etapa P3, todas as outras tiveram algum resultado gerado 

pelos Kaizens, conforme reporta o Quadro 15. 
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Para fins de resultados de ICV Pós-Kaizen, foi possível destacar a redução de 

alguns valores coletados na primeira ACV, conforme Quadro 16. 

 

Quadro 16 – Comparação dos resultados Pré e Pós-Kaizens de acordo com as etapas em que os 
trabalhos de melhoria foram aplicados. 

Etapa  Resultado 
Resultado 
Pré-Kaizen 

Resultado 
Pós-Kaizen 

% 

P2.3 SEPARAR MP 
(SEPARAR 
MATÉRIA- PRIMA) 

Redução dos resíduos de 
embalagem de MP em kg 

0,674 0,571 15% 

P2.4 MONT. 
IMPRESSORA 
(MONTAR 
IMPRESSORA) 

Redução dos resíduos de 
embalagem de MP em kg 

0,286 0,279 2% 

TODAS AS ETAPAS 
P2 

Redução do consumo de energia 
elétrica total em kw/h mês 

20.268 14.543 28% 

P1.TRANSP.MP 
 (TRANSPORTAR 
MATÉRIA-PRIMA) 

Redução tonelada-quilômetro em 
tkm 

0,771 0,731 5% 

P.4 USO - 6 MESES 
Redução do descarte de produtos 
e peças que apresentaram falhas 
durante o uso de 6 meses em kg 

89.320 30.257 66% 

Fonte: o autor 

 

Os processos estudados após os Kaizens, em maior ou menor grau, 

apresentaram algum tipo de variação para menor nos dados de saída e entrada. 

Destaque para o Kaizen 2 e Kaizen 4 que proporcionaram reduções de 28% e 66%, 

respectivamente. 

O Quadro 17 mostra a ficha de saída com as informações da primeira ICV (Pré-

Kaizen) e da segunda ICV (Pós-Kaizen). Para facilitar a comparação, foram 

sublinhados, na ficha, os dados que sofreram alteração de valor Pós-Kaizen.
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Quadro 17 – Ficha de ICV comparando o inventário realizado Pré e Pós-Kaizens, destacando em negrito e sublinhado as principais alterações 
(continua) 

Função 
Imprimir recibos ou emitir controle por meio de impressão térmica, em uso por 6 
meses gerando 120K recibos      

Unidade 
funcional 

Produção, uso e disposição de 1 unidade de 
impressora         

Fluxo de 
referência 

Massa Impressora 
MP4200TH     

Pós-Kaizens 
2,364 2,357  

Teor de sólidos 

Antes 
Kaizen 

Pós-
Kaizen 

DESCRIÇÃO 
PRÉ-

KAIZENS 
PÓS-

KAIZENS 
 

massa em 
kg 

massa em 
kg   

Matéria-Prima 
(MP)    0,236 0,236 Conjunto Metálico 10% 10%   
Matéria-Prima 
(MP)   0,632 0,632 Conjunto Plástico 27% 27%   
Matéria-Prima 
(MP)   0,170 0,170 Conjunto Cabos 7% 7%   
Matéria-Prima 
(MP)   0,857 0,857 

Conjunto Eletrônica (inclusa a 
fonte externa) 36% 36%   

Matéria-Prima 
(MP)   0,286 0,279 Embalagem Produto Acabado 12% 12%   

Matéria-Prima 
(MP) 

  

0,183 0,183 

Outros itens referentes à matéria-
prima que não foram computados 
na ACV  pelos critérios abordados 
no escopo. 8% 8%   

Resíduo  
  

0,388 0,292 
Resíduo de embalagens referente 
à matéria-prima - -   
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(continuação) 

Logística IN 
(P1) 

ENTRADAS 
Matéria-Prima (MP)         Conj. Metálico NAC  0,1901  0,1901  kg 

Matéria-Prima (MP)        Conj. Metálico IMPOR  0,0460  0,0460  kg 

Matéria-Prima (MP)        Conj. Plástico  0,6320  0,6320  kg 

Matéria-Prima (MP)        Conj. Cabos  0,1700  0,1700  kg 

Matéria-Prima (MP)        Conj. Eletrônica - Placas  0,5230  0,5230  kg 

Matéria-Prima (MP)        Eletrônica - Fonte  0,3340  0,3340  kg 

Distância  (Ida e volta)        Conj. Metálico NAC  578,0  578,0  km 

Distância  (Ida e volta)        Conj. Metálico IMPOR  160,8  160,8  km 

Distância  (Ida e volta)        Conj. Plástico  81,0  81,0  km 

Distância  (Ida e volta)        Conj. Cabos  826,0  826,0  km 

Distância  (Ida e volta)        Conj. Eletrônica - Placas  76,0000  -  km 

Distância  (Ida e volta)        Eletrônica - Fonte  1.258,00  1.258,00  km 

Transporte         Conj. Metálico NAC  0,1099  0,1099  tkm 

Transporte         Conj. Metálico IMPOR  0,0074  0,0074  tkm 

Transporte         Conj. Plástico  0,0512  0,0512  tkm 

Transporte         Conj. Cabos  0,1428  0,1428  tkm 

Transporte         Conj. Eletrônica - Placas  0,0397  -  tkm 

Transporte         Eletrônica - Fonte  0,4202  0,4202  tkm 

SAÍDAS 
Matéria-Prima (MP) Transportada           1,895  1,895  kg 
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(continuação) 

Inspecionar 
(P2.1) 

ENTRADAS 
Matéria-Prima (MP) Recebida        Metais, Injetados, Cabos e Eletrônica  1,895  1,895  kg 
Eletricidade        Consumo Recebimento  720,000  394,000  kWh 

SAÍDAS 
Matéria-Prima (MP) Inspecionada  Metais, Injetados, Cabos e Eletrônica  1,895  1,895  kg 

  

Armazenar 
(P2.2) 

ENTRADAS 
Matéria-Prima(MP)Inspecionada        Metais, Injetados, Cabos e Eletrônica  1,895  1,895  kg 
Eletricidade        Consumo Almoxarifado mais separação  3692,4  2180,1  kWh 
SAÍDAS 
Matéria-Prima (MP) Armazenada        Metais, Injetados, Cabos e Eletrônica  1,895  1,895  kg 

  

Separar (P2.3) 

ENTRADAS 
Matéria-Prima (MP)Armazenada        Metais, Injetados, Cabos e Eletrônica  1,895  1,895  kg 
Resíduo Embalagem MP        Papelão ( considerado 90% do resíduo de embalagem MP)  0,257  0,251  kg 
Resíduo Embalagem MP        Plástico PET (considerado 10% do resíduo da MP)  0,029  0,028  kg 
Eletricidade        O consumo de energia da separação não foi computado.  100,0  100,0  kWh 

SAÍDAS 
Matéria-Prima (MP) separada        Material separado em ordens de produção dispostos em carrinhos  1,507  1,507  kg 
Resíduo Embalagem MP        Papelão - enviado posteriormente para reciclagem  0,349  0,263  kg 

Resíduo Embalagem MP        Plástico - enviado posteriormente para reciclagem  0,039  0,029  kg 
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    (continuação) 

 

resistor production, surface-
mounted        Resistor SMD 

                
0,130  

              
0,130   kg 

resistor production, wirewound, through-hole mounting     Resistor Fio PTH 
                
0,011  

              
0,011   kg 

transistor production, surface-mounted     Transistor SMD 
                
0,002  

              
0,002   kg 

transistor production, wired, small size, through-hole mounting  Transistor PTH 
                
0,001  

              
0,001   kg 

Embalagem PA        Papelão 
                
0,286  

              
0,279   kg 

Eletricidade        Montagem  14025,60  11066,10  kWh 

SAÍDAS 

Produto Acabado (PA)       
Impressora MP4200TH + kit de 
embalagem  2,650  2,636  kg 

PET (waste treatment) {GLO}| recycling of PET | Alloc   Reciclagem - conjunto plástico  0,122  0,122  kg 
Steel and iron (waste treatment) {GLO}| recycling of steel and iron | Alloc Def, U  Reciclagem - conjunto metal  0,017  0,017  kg 
Used cable {GLO}| treatment of | Alloc Def, U - Cabo     Reciclagem - conjunto cabo  0,058  0,058  kg 

Waste electric and electronic equipment {GLO}| treatment of, shredding | Alloc Def, U 
Reciclagem - conjunto 
eletrônica  0,122  0,122  kg 

  

Expedir 
(P2.5) 

ENTRADAS 
Produto Acabado (PA)        Produto Acabado (PA)  2,650  2,636  kg 
Eletricidade        Consumo Recebimento  1710,0  783,6  kWh 

SAÍDAS 
Produto Acabado (PA) - 
Expedido        Produto Acabado (PA)  2,650  2,636  kg 
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(conclusão) 

Logística 
OUT (P3) 

ENTRADAS 
Produto Acabado 
(PA)        Produto Acabado  2,650  2,636  kg 
Distância ida e volta 
(810x2)        Média Cliente final (6meses) 

                
1.620  

              
1.620   km 

Transporte         Transporte Fábrica - Cliente 
              
4,2930  

            
4,2900   tkm 

SAÍDAS 
Produto Acabado (PA) - Transportado        2,650  2,636  kg 

  

Uso (P4)  
-6 meses- 

ENTRADAS 
Produto Acabado (PA) 
Transportado          

         
2,650  

       
2,636   kg 

Eletricidade           19,548  19,548  kWh 

SAÍDAS 

Recibos papel       
Municipal solid waste {RoW}| treatment of, sanitary landfill | Alloc 
Def, U  144,000  144,000  kg 

Embalagem produto 
acabado       

Municipal solid waste {RoW}| treatment of, sanitary landfill | Alloc 
Def, U  0,286  0,279  kg 

Lamina atv gui mp4x00        sheet rolling, steel  0,048  0,048  kg 

Conjunto eletrônico com  fonte    
Waste electric and electronic equipment {GLO}| treatment of, 
shredding | Alloc Def, U  88,436  29,380  kg 

Cabo forca 3pin bra nbr - 
c13        cable production, connector for computer, without plugs  0,256  0,256  kg 

Cabo usb 1,5m rohs do tipo a para b 28awg preto  cable production, connector for computer, without plugs  0,294  0,294  kg 

Produto Completo MP4200        Produto  233,320  174,257  kg 

  
Fonte: o autor 
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4.5.1.1 Avaliação de Impactos Ambientais de Ciclo de Vida Pós-Kaizen 

 

Os resultados dos Kaizens não alteraram a composição do produto, tampouco 

modificaram a composição química de sua matéria-prima. Os Kaizens ficaram restritos 

às alterações de processos, fossem eles referentes ao transporte de material, de 

montagem do produto e redução de sucata, conforme demonstrado anteriormente nos 

Quadros 16 e 17. Com relação às alterações de transporte de material, o efeito final 

foi praticamente nulo reduzindo 2% a tkm. E isso pelo fato de que a redução do trecho 

referente à coleta do conjunto eletrônico ter sido anulada pelo aumento da frequência 

das entregas. As alterações mais significativas ficaram por conta da redução do 

consumo de energia elétrica em 28% nas etapas de produção P2 e redução em 66% 

do descarte de produtos e peças retornadas no período de garantia.  

Para efeito da AICV Pós-Kaizen, foram mantidas todas as configurações da 

AICV anterior e inseridos os dados conforme o Quadro 17. O Resultado desta AICV 

após a realização dos Kaizens é ilustrado na Figura 39. 

 

 
Figura 39 - Gráfico de Pontuação de impacto ambiental por processo elementar – Pós-Kaizen 

Fonte: Autor 

 

A etapa referente à montagem da impressora P2.4, da mesma forma que a 

AICV anterior continuou em destaque com 256,25 Pt, representando 71% do total de 

363 Pt obtidos nesta segunda avaliação. Para revalidar a causa responsável pela 
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etapa de montagem permanecer em destaque, foi gerado novo gráfico de rede no 

sistema computacional SIMAPRO®. A Figura 40 mostra o gráfico de rede atualizado. 

 

 
Figura 40 – Gráfico de rede extraído da AICV realizada no sistema computacional SIMAPRO® com 

10% de entroncamento restrito até a etapa P2.4 referente à montagem da impressora. 
Fonte: o autor 

 

Para se obter o valor de 256,25 Pt referente somente à etapa de montagem, foi 

necessário subtrair dos 311Pt observado no gráfico 54,9 Pt pertinente à matéria-prima 

agregada ao produto nesta etapa. Repetindo o resultado da AICV anterior, os 

processos de consumo e geração de energia foram os mais representativos para que 

a etapa de montagem se destacasse. Esse resultado está alinhado com o resultado 

do inventário, onde consta que a etapa P2.4 consome 70% do consumo de energia 

da fábrica. 

Na continuidade da AICV, foi realizada a análise quanto às categorias de 

impacto de acordo com a metodologia Reciple® endpoint para determinar a pontuação 

referente a danos à saúde humana, degradação dos ecossistemas e renovação dos 
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recursos naturais. A Tabela 13 demonstra os resultados das etapas de P1 a P4 

relacionando com as categorias de impacto. 

 

Tabela 13 -  Pontuação de impacto ambiental total processo elementar – Pós-Kaizen 

 
Fonte: o autor 

 

Conforme demonstrado na Tabela 13, a pontuação atribuída à categoria de 

danos à saúde humana manteve-se em destaque com 146 Pt. Da mesma forma que 

a primeira AICV, ao realizar a estratificação a nível de midpoint, a categoria alterações 

climáticas com 111 Pt é responsável para maior pontuação da categoria saúde 

humana, conforme se observa na Figura 41. 

 

 
Figura 41 – Pareto por pontuação única das categorias de impacto midpoint  

Fonte: o autor 

 

Para concluir a AICV Pós-Kaizens, foi realizada a estratificação da categoria 

midpoint quanto às mudanças climáticas que reduzem a expectativa de vida até o 

nível das substâncias e novamente foi confirmado o resultado a AICV Pré-Kaizens, 

onde as mesmas cinco substâncias tiveram destaque, conforme demonstrado na 

Figura 42. 
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Figura 42 - Pareto por pontuação única das substâncias relacionadas com a categoria de impacto 
midpoint quanto a mudanças climáticas relativas à categoria de impacto endpoint danos à saúde 

humana. 
Fonte: o autor 

 

A AICV Pós-Kaizen repetiu os resultados da AICV Pré-Kaizen, mas com uma 

pontuação menor. Esse resultado está alinhado com as características dos Kaizens 

realizados que focalizaram em otimizações dos processos.  

Na seção seguinte, os resultados dos Kaizens serão avaliados de acordo com 

a perspectiva do método Produção Enxuta. 

 

4.5.2 Avaliação Produção Enxuta após Kaizen 

 

Sob a perspectiva da Produção Enxuta, ocorreram melhorias na redução dos 

desperdícios associados com transporte, estoque, movimentação, processamento e 

correção. Ademais o ganho financeiro obtido da soma dos 4 Kaizens foi de R$213.904. 

Os Kaizens 1 e 3 reduziram os desperdícios causados por movimentação e 

estoques desnecessários. O Kaizen 1 diminuiu de 13,2 horas para zero hora o tempo 

necessário em movimentação do operador destinado à atividade de retirar as 

matérias-primas de suas embalagens e colocar em outra adequada à linha de 

produção. A matéria-prima dos conjuntos plásticos e eletrônicos passou a ser enviada 

em caixas retornáveis que podem ser alocadas diretamente nas células de produção, 

desse modo, eliminando também os estoques de material aguardando separação 

desses conjuntos. Com isso, foi possível um fluxo contínuo entre as etapas de 

armazenamento (P2.2) e montagem (P2.4). Além disso, o Kaizen 1 reduziu o 
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transporte dos conjuntos plásticos e eletrônicos no momento que fez a otimização de 

rota entre os fornecedores e a fábrica. Outro resultado desses Kaizens considerado 

importante, foi a redução do estoque de entrada de 7 dias para 1 dia, com o aumento 

da frequência das entregas. 

O Kaizen 2 eliminou o transporte, estoque e movimentação dos manuais da 

impressora sob investigação, a partir do momento que esses passaram a ser 

impressos um por vez, somente no momento em que o produto passava no teste. O 

Kaizen 2, também, reduziu o desperdício de processamento no momento que 

organizou as áreas para que fizessem seus intervalos de forma sincronizada para que, 

assim, fosse possível desligar os equipamentos de condicionamento de ar com fins 

de redução de consumo de energia elétrica. 

O Kaizen 4 reduziu o desperdício de correção quando passou a testar as placas 

eletrônicas vindas de campo e separar aquelas que não apresentavam falhas. Com 

essa informação, foi possível orientar os técnicos de campo e, por conseguinte, evitar 

que placas boas fossem trocadas sem real necessidade. 

 

4.6  INTEGRAÇÃO ENTRE ACV E PE 

 

4.6.1 Avaliação de Ciclo de Vida 

 

Conforme prevê o método para elaboração de ACV, a fase de interpretação 

dos resultados buscou identificar variações do impacto ambiental, com base  nos 

resultados das fases de ICV e AICV da ACV  (NBR ISO14044 ABNT, 2009b). Para 

tanto, adotaram-se comparações entre dois momentos, Pré e Pós-Kaizen. Como 

medida de comparação, foi adotada a pontuação final, pontuação por etapa de 

processo e relação entre fatores de impactos ambientais e pontuação obtida. 

 

4.6.2 Relação dos Kaizens e AICV 

 

A AICV realizada Pós-Kaizen mostra uma redução da pontuação geral de 

483 Pt para 363 Pt. A Figura 43 ilustra o comportamento dessa redução em todas as 

etapas do processo estudado. É possível verificar que as etapas que não tiveram 
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reduções em sua pontuação foram aquelas relativas ao transporte (P1 e P3) e uso em 

6 meses (P4). Todas as demais etapas referentes a P2 tiveram uma redução. 

Ademais, verificou-se que todas as etapas tiveram alguma redução proporcional. Isso 

se deve ao peso do Kaizen 2, no tocante ao consumo de energia elétrica que abrangeu 

todas as etapas produtivas P2. Como visto, na AICV Pré e Pós-Kaizen, o consumo e 

geração de energia foi o fator mais relevante. A Figura 43 mostra o resultado de 

pontuação única (Pt) antes e depois dos Kaizens.   

 

 
Figura 43 - Gráfico de pontuação de impacto ambiental por processos comparando o resultado Pré e 

Pós-Kaizens 
Fonte: o autor 

 

O resultado referente ao consumo e à geração de energia manteve-se em 

destaque como elemento principal da pontuação Pré e Pós-Kaizens. Todavia, devido 

à redução uniforme, em todas as etapas P2, do consumo de energia proporcionado 

pelo Kaizen 2, o resultado final foi de redução de impacto geral da produção da 

impressora objeto de estudo. A Figura 44 compara a pontuação quanto à energia 
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elétrica antes e depois da aplicação dos Kaizens, os dados foram extraídos dos 

gráficos de redes gerados nas duas etapas de AICV. 

 

 
Figura 44 – Relação da pontuação final do fator consumo e geração de eletricidade antes e depois 

dos Kaizens. 
Fonte: o autor 

  

A redução de 419 Pt para 299 Pt representa um decréscimo percentual de 

28,65%. Esse resultado está alinhado com a redução de consumo de energia de 

28,25% proporcionada pelo Kaizen 2, que diminuiu de 20.268 kW/h para 14.543 kW/h.     

Com a redução do consumo de energia elétrica, consequentemente, houve 

redução das categorias de impacto ambiental, bem como da dispersão no ar das 

substâncias relacionadas, como visto na seção 4.6.1 que tratou da segunda AICV.  

 

4.6.3 Interação entre PE e ACV 

 

A interação entre PE e ACV é percebida quando comparado o resultado final 

desta pesquisa com o Quadro 7, seção 2.4.3, que mostrou a relação entre os 

desperdícios previstos pelo PE e os desperdícios  ambientais (EPA, 2007). Entre as 

relações atendidas pelos Kaizens, a utilização de energia obteve destaque como o 

fator mais impactante. 

Após realização dos treinamentos pertinentes aos conceitos de ACV e 

apresentado o MVA, as ferramentas pertencentes ao método PE foram aplicadas sem 
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que fosse necessária qualquer adaptação. Consequentemente, os grupos foram 

promovendo as melhorias sugeridas pelo MVA. Os resultados ocorreram de forma 

integrada, sem a necessidade de um controle ou gestão apartada.  

A promoção da interação entre PE e ACV ampliou a consciência pela busca da 

mitigação do desperdício, seja ele referente aos fluxos de materiais, informação ou 

ambiental. Este processo deve ser contínuo, ou seja, o MVA como fonte de referência 

do que precisa ser revisto.  

 O aumento na frequência das entregas de MP e a redução dos estoques 

promoveram a redução do tempo que não agrega valor. Consequentemente, dando 

mais velocidade para o tempo de atravessamento total.  

A Figura 45 apresenta o Mapa de Valor Ambiental após a aplicação dos 

Kaizens, mostra a otimização do processo e redução dos impactos ambientais por 

eles ocasionados. Nessa figura são indicados os ganhos da aplicação dos Kaizens. 

Para fazer uma análise do MVA é recomendado dividi-lo em três setores 

representados pelos fluxos de informação, materiais e ambiental. No MVA Pós-

Kaizens é possível verificar a adoção de supermercados nas etapas de inspeção e 

armazenagem, isso facilita o fluxo de informações uma vez que a ordem para disparar 

reposição de material é feita pelo próprio processo à medida que a MP é consumida. 

Esta informação é referenciada pelas setas Kaizen 1. No fluxo de materiais, o MVA 

demonstra que as frequências das entregas aumentaram com adoção de lotes 

menores, com isso, o estoque de entrega reduziu de 7 para 1 dia. Da mesma forma, 

o estoque de armazenagem com a adoção do supermercado também foi reduzido. O 

resultado disso foi a redução de 14,27 dias para 3,27 dias, o tempo que a matéria-

prima leva para ser transformada em produto acabado. Com isso, o fluxo de caixa da 

empresa melhora, visto que a quantidade de dinheiro sob a forma de estoque é 

reduzida. Além disso, quando somado os ganhos financeiros dos 4 Kaizens o valor foi 

de R$213.904. Quando analisado o fluxo de informação ambiental, indicado pelas 

setas P1, P2, P3 e P4, e os quadros informativos representados com símbolo de 

reciclagem, foram reveladas as pontuações referente aos impactos ambientais 

relacionados às etapas com o valor revisto de acordo a AICV Pós-Kaizens, indicando 

uma redução em função das melhorias proporcionadas pelos Kaizens.
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Figura 45 – Mapa de Valor Ambiental revisão Pós-Kaizen 

Fonte: o autor
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

Os resultados apresentados em uma linha de impressoras térmicas de uma 

empresa brasileira do ramo eletroeletrônico indicaram ser possível a integração entre 

a PE e ACV, assim, trazendo ganhos de produtividade e redução dos impactos 

ambientais.  

Ao aplicar o MV do estado atual na linha de produção do produto objeto desta 

pesquisa, verificaram-se oportunidades para melhoria no fluxo de valor. Estas foram 

caracterizadas pela grande diferença entre o tempo de atravessamento de 14,27 dias 

e o tempo em que realmente se agregava valor ao produto, medido em 65 minutos. A 

causa dessa diferença foi relacionada ao volume dos estoques entre as etapas e as 

tarefas realizadas com potencial de otimização, como, por exemplo, a compra e 

disponibilização dos manuais do cliente. 

Ainda com relação ao MV de estado atual, foi possível verificar o desperdício 

relacionado ao custo da qualidade causado pela sucata de origem de retorno de peças 

e produtos dentro do prazo de garantia, totalizando 89.320 kg.  

Após realizada a primeira ACV, por meio do sistema computacional Simapro® 

e metodologia Riciple® endpoint, foi constatado que o produto gerava um impacto total 

de 483 Pt. Quando estratificados os pontos entre as etapas analisadas, foi verificado 

que a etapa relativa à montagem das impressoras (P2.4) se destacava com 56% do 

total de pontos. O motivo deste destaque foi relacionado ao consumo de energia 

elétrica. 

ACV Pré-Kaizens, também, indicou que, entre as categorias de impacto 

endpoint, aquela relacionada aos danos à saúde humana destacou-se com 196,64 Pt. 

Aprofundando mais a AICV a nível de midpoint, verificou-se que a causa estava 

relacionada com a categoria referente às mudanças climáticas; e esta, por sua vez, 

aos gases de efeito estufa como CO2, CH4 e N2O3. 

A elaboração do MV e ACV permitiu gerar os dados necessários para a criação 

do MVA. Para tanto, foi adicionado ao MV o fluxo de informações dos impactos 
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ambientais. Que juntamente aos dados do fluxo de informação e de materiais, 

apontaram para os grupos de trabalho as possibilidades para Kaizens. 

Após a conclusão dos Kaizens, foram individuadas algumas melhorias, como 

redução do consumo de energia elétrica em 28,41%, reaproveitamento de 68% das 

placas retornadas de campo e redução de 24% da massa dos itens referente à 

embalagem de MP e PA. Cabe salientar que os Kaizens não alteraram a composição 

do produto. Suas ações ficaram restritas à otimização dos processos. 

Com os resultados dos Kaizens, o processo de montagem foi alterado, então, 

necessitando a realização de um segundo MVA para constatar os ganhos de 

produtividade e mitigação dos impactos ambientais. 

Após realizado o novo levantamento de dados, o MVA Pós-Kaizens 

demonstrou uma redução significativa de 77% no tempo de atravessamento de 14,27 

dias para 3,27 dias e a redução também expressiva de 25% na pontuação total, 

pertinente aos impactos ambientais. Também, detectou-se que a proporção da 

pontuação obtida entre as etapas foi mantida. 

A razão da redução do tempo de atravessamento foi relacionada aos Kaizens 

1 e 3, que trataram da diminuição dos estoques entre as etapas, otimizaram algumas 

tarefas relacionadas às etapas de armazenagem (P2.2), separação (P2.3) e 

montagem (P2.4). 

A causa para redução da pontuação total foi vinculada principalmente ao 

Kaizen 2, que proporcionou uma redução de 28,41% no consumo de energia elétrica, 

indicado na primeira ACV como principal fator de impacto. 

 Os ganhos para empresa proporcionados pela interação entre o método 

Produção Enxuta e ACV foram de produtividade, com a redução do tempo de 

atravessamento e consequente otimização dos recursos produtivos. Bem como 

ganhos relativos à redução dos impactos ambientais, com a diminuição do consumo 

de energia elétrica e sucateamento de insumos, peças e produtos acabados. 

Além dos ganhos de produtividade e redução do impacto, detectou-se um 

ganho financeiro, após a adoção dos Kaizens, no valor de R$213.904 ano, podendo 

ultrapassar R$300.000 ano à medida que as ações referentes ao Kaizen 3 sejam 

aplicadas nas outras linhas de produto da empresa. 
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Após os resultados apurados, conclui-se que é possível integrar a PE e a ACV, 

bem como promover sua aplicação para outras linhas de produto dentro da mesma 

empresa ou em outras de ramos diferentes. 

 

5.2 TRABALHOS FUTUROS 

 

Sugerem-se os seguintes temas para desenvolvimento de futuras pesquisas 

complementares a este trabalho: 

 Aplicação do MVA em outras linhas de produto da mesma empresa. 

 Aplicação do MVA em outras empresas. 

 Aplicação da ACV com uso de outros métodos de AICV, como USEtox® 

e Pegada Ecológica. 

 Promoção de Kaizens com foco nas etapas de transporte e uso do 

produto, com isso, visando a uma maior redução dos danos relacionada 

a essas etapas. 

 Inclusão no MVA aspectos sociais orientados a sustentabilidade. 
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