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Resumo 

 

A indústria de vestuário e seus processos de produção geram graves impactos sobre o 

meio ambiente. Diante dessa realidade, o presente trabalho se propõe a desenvolver uma 

Ferramenta de Análise do Impacto Ambiental para Indústrias de Vestuário de Médio Porte, 

que foi aplicada a um estudo de caso – uma indústria de Recife/PE que desenvolve vestuário 

com valor de moda. Assim, o problema levantado na pesquisa foi: Os Impactos Ambientais 

das fases de Pré-produção e Produção de uma Indústria de Vestuário podem ser reduzidos 

com a aplicação de uma Ferramenta de Análise do Impacto Ambiental? Para desenvolver 

uma ferramenta de fácil aplicação verificaram-se quais as diretrizes de Design para 

Sustentabilidade e quais os aspectos dos Sistemas e Ferramentas de Gestão Ambiental 

demonstraram-se mais relevantes. Com a utilização da ferramenta no estudo de caso foi 

possível mapear os processos de produção, analisar e mensurar os impactos gerados, e 

propor soluções para construção de uma diretriz produtiva que leve em conta o meio 

ambiente durante as fases de criação e produção de artigos com valor de design de moda. 

Pretende-se assim estimular projetistas e empresários a buscar, por meio do Design, a 

minimização da degradação ao meio ambiente causado pelas fases de pré-produção e 

produção em indústrias de médio porte que desenvolvem vestuário de moda. 

 

Palavras-chave: impacto ambiental; ferramenta de gestão ambiental; design para 

sustentabilidade. 
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Abstract 

 

The apparel industry and their production processes generate serious impacts on the 

environment. Given this reality, this paper proposes to develop a tool for environmental 

impact analysis of small and medium apparel Industries. The problem raised in the research 

was: The environmental impacts of the pre-production and production phases of an 

apparel industry can be assessed by applying a tool for analyzing environmental impact? 

To develop an easy to use tool, first we discussed relevant guidelines for sustainable design 

and tools for environmental management. Next, we developed a tool for environmental 

impact assessment, which was applied in a case study, a medium-size apparel industry 

located in the Northeast of Brazil. With the use of the tool it was possible to map the 

production processes, analyze and measure the impacts that were generated, and propose 

guidelines for a comprehensive environmental policy in that focuses on the creation and 

production phases of small and medium clothing enterprises. The aim is to encourage 

designers and entrepreneurs to search through the design, minimizing the environmental 

degradation caused by the pre-production and production of medium-sized industries that 

develop fashion apparel. 

 

Keywords: environmental impact; environmental management tool; design for sustainability. 
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1      Introdução  

 

A indústria de vestuário desenvolve e produz uma grande variedade de produtos, 

dentre os quais estão inseridos os de vestuário com valor de moda. Um produto com valor 

de moda tem como característica a efemeridade, pois representa a tendência de estilo e de 

comportamento do momento. Quem consome esse bem material poderá expressar sua 

individualidade e ao mesmo tempo sentir-se inserido em um grupo, isso porque a Moda 

representa mais do que a rivalidade entre classes e o prestígio que as opõem, representa o 

novo e a individualidade humana, os valores e significações culturais da realidade sócio 

histórica, característica do ocidente e da modernidade (LIPOVETSKY, 1989).  

Foi a partir século XIV que se passou a reconhecer a ordem própria da Moda – com 

suas mudanças de estilos e extravagâncias. O que ocorreu inicialmente com a criação de um 

vestuário diferenciado para homens e mulheres, mas que em seguida atingiu outros setores, 

como decoração, linguagens, gostos e artes plásticas (LIPOVETSKY, 1989). 

O sistema Moda permitiu o fim de uma ordem imutável da aparência tradicional e das 

distinções das classes, favorecendo a transgressão (LIPOVETSKY, 1989); como é o caso da 

mudança do consumo Familiar, controlado pelas Leis Suntuárias (que determinavam o que 

era consumido por cada segmento social), para o consumo Individual; e também com a 

passagem do consumo de Pátina (marca deixada nos objetos passados de geração em 

geração) para o consumo de Moda – regido pela novidade e efemeridade (BARBOSA, 2010). 

Essas mudanças contribuíram para a formação de um novo modo de produção e consumo. 

Inicialmente, a produção e consumo de bens materiais ocorriam em uma escala 

menor. Contudo, anos de mudanças nos meios social, econômico e político, vividos pela 

sociedade ocidental a partir do século XVI - com a introdução de novos bens materiais 

advindos do oriente, a formação de novos mercados consumidores e de novas transações 

comerciais - contribuíram para o surgimento de uma Sociedade de Consumo (BARBOSA, 

2010).  

Como consequência dessas mudanças nos padrões do consumo e comercio do 

ocidente, houve o advento da Revolução Industrial, em meados no século XVIII. Esses fatos 

culminaram com o início de uma série de inovações tecnológicas na produção industrial, na 
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agricultura e nos transportes, reduzindo os custos médios e aumentando a oferta, tanto de 

bens de consumo, quanto de bens de capital (SOUZA, 1999). 

Esse ritmo de produção e consumo gerou uma maior pressão sobre os recursos 

naturais – consumo de matéria-prima, água, energia, entre outros – ocasionando a 

degradação ambiental e prejuízo à qualidade de vida humana (DIAS, 2002, p.116). Poluição, 

alterações climáticas e geração de resíduos, são alguns dos exemplos dos impactos negativos 

causados ao meio ambiente por esses processos (FLOGLIATTI, FILIPPO e GOUDARD, 2004). 

Desse modo, o primeiro problema identificado pelo presente trabalho são os Impactos 

ambientais causados pelos processos produtivos das indústrias que desenvolvem produtos 

de vestuário com valor de moda. A utilização dos recursos naturais para a produção dos mais 

diversos materiais - tecidos, aviamentos, tintas, solventes, amaciantes, entre outros; a 

energia consumida nos processos; os resíduos gerados - aparas de tecidos, bobinas plásticas, 

papel, papelão, plásticos; e a água usada nos processos de lavanderia e estamparia, são 

alguns dos exemplos de degradação ambiental causadas pelos processos de fabricação da 

indústria de vestuário. Essa é a realidade da maioria das empresas, pois são poucos os 

gestores que buscam soluções para minimizá-los.  

Um dos caminhos para contribuir com a redução dos impactos ambientais seria 

promover a otimização dos produtos e dos processos produtivos por meio do Design e pelo 

uso de Sistemas e Ferramentas de Gestão Ambiental, desenvolvidas para a indústria de 

vestuário. 

Medidas como a redução do consumo de matérias-primas, especialmente as não-

renováveis; redução do consumo de água e energia usadas nos processos de produção; 

reciclagem dos resíduos gerados e o correto descarte final dos produtos após o consumo, 

são alguns exemplos de ações para promover a sustentabilidade ambiental na produção de 

bens materiais com valor de moda (KAZAZIAN, 2005). 

Mas a aceitação de novos modelos para gerir os processos de criação e produção está 

estreitamente relacionada à cultura organizacional e aos aspectos culturais do país no qual 

uma empresa está inserida (MOTTA e CALDAS, 1997). Os consumidores também devem 

estar preparados para a aceitação de novos critérios e hábitos de vida e de consumo, o que 

exigirá um longo período de adaptação, pois, devem-se levar em conta as grandes diferenças 

culturais e comportamentais dos países e grupos sociais (MANZINI e VEZZOLI, 2008). 
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Contudo, existem grandes indústrias da área de Moda que promovem atitudes 

sustentáveis. O primeiro exemplo é a Pettenati S.A. Indústria Têxtil1, que desenvolve 

tecelagem de malharia plana e está localizada no Rio Grande do Sul. Por meio do uso de 

ferramentas de Gestão Ambiental, promove ações, como: escolha de matérias-primas 

biodegradáveis, coleta seletiva de lixo e dos resíduos gerados na produção, gerenciamento 

do consumo de água e de energia utilizados, e tratamento de efluentes.  

Outro exemplo é a Puma2, marca que desenvolve artigos esportivos e que tem como 

valores a criatividade, sustentabilidade e paz - PUMAVision™. A empresa foca no Design e na 

Gestão Ambiental, ao levar em conta todo o ciclo produtivo do produto, desde a pré-

produção até o descarte final. Desenvolve embalagens que reduzem o uso de matérias-

primas, energia e água na produção, como é o caso da embalagem para tênis – Cleaver Little 

Bag – e da sacola plástica – Cleaver Little Shopper (que pode ser dissolvida em água quente) 

(figura 1).  

Figura 1: Clever Little Bag e Clever Little Shopper. Fonte: www.about.puma.com. 

 

Esses casos ilustram alguns caminhos que grandes empresas percorrem para promover 

a sustentabilidade em suas atividades produtivas e, assim, contribuir com a minimização dos 

impactos ambientais. Desse modo, o outro problema identificado pelo trabalho é 

necessidade da existência de Sistemas e Ferramentas de Gestão Ambiental de mais fácil 

aplicação para pequenas e médias empresas. 

                                                           
1 Disponível em: www.pettenati.com.br/praticasustentaveis.php 

2 Disponível em: http//about.puma.com 
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Algumas variáveis devem ser analisadas para a pesquisa: Quais diretrizes de Design 

para a Sustentabilidade são relevantes, por se tratar de produtos de vestuário com valor de 

moda? Quais Sistemas e Ferramentas de Gestão Ambiental devem ser utilizados como base 

referencial para criar uma Ferramenta de Análise Impacto Ambiental? Como desenvolver 

uma Ferramenta de fácil aplicação? 

Com o intuito de responder esses questionamentos o presente trabalho seguiu a 

seguinte estrutura: o Capítulo 2 aborda os temas Design para Sustentabilidade, Impacto 

Ambiental, Gestão Ambiental, Sistemas e Ferramentas de Gestão Ambiental, e apresenta a 

Proposta de Ferramenta de Análise do Impacto Ambiental para a indústria de vestuário; o 

Capítulo 3 trata da Metodologia de Pesquisa do trabalho e do Estudo de Caso; o Capítulo 4 é 

referente aos Resultados e Discussão, com a Aplicação e Validação da Ferramenta; e, 

finalmente, o Capítulo 5 corresponde as Conclusões sobre a pesquisa realizada. 
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1.2     Objetivos 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

Analisar os impactos ambientais dos Processos de Produção de uma Indústria de 

médio porte que desenvolve produtos de vestuário com valor de moda, a partir de uma 

visão de Design. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Desenvolver uma Ferramenta de Análise do Impacto Ambiental para:  

- Mapear os Processos de Produção da Empresa estudo de caso; 

- Analisar e Mensurar os Impactos ambientais gerados; 

- Propor medidas mitigatórias para os Impactos ambientais apontados; 

- Sugerir um Plano de Implantação para as medidas propostas. 

 

1.2.3 Estudo de Caso 

Indústria de vestuário de médio porte de representatividade em Recife, Pernambuco. 

 

1.2.4 Problema da Pesquisa 

Os Impactos Ambientais das fases de Pré-produção e Produção de uma Indústria de 

Vestuário podem ser reduzidos com a aplicação de uma Ferramenta de Análise dos Impactos 

Ambientais? 
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1.3   Justificativa 

Diante do exposto, percebe-se o motivo da escolha da temática – a urgência de 

fomentar o debate acadêmico e empresarial sobre a questão dos Impactos Ambientais 

causados pelos produtos e processos da indústria de vestuário. Pretende-se, contribuir com 

o desenvolvimento de uma ferramenta que analise e mensure esses impactos, e aponte 

possíveis soluções para minimizá-los. A aplicabilidade dessa ferramenta, provavelmente, 

estimulará o designer a promover mudanças nos processos de criação e desenvolvimento de 

produtos e, assim, perpetuar uma cultura organizacional focada no pilar ambiental da 

sustentabilidade.  

 

1.4   Metodologia Geral 

 

A dissertação é um estudo teórico e de natureza reflexiva que requer sistematização, 

ordenação e interpretação dos dados (SALVADOR, 1980:35. Apud MARCONI e LAKATOS, 

2009, p. 240). Por ser um estudo formal, exige metodologia própria do trabalho científico 

(MARCONI e LAKATOS, 2009). Para o desenvolvimento do presente trabalho, a metodologia 

geral foi dividida nas seguintes fases (figura 2): 

 

 

Figura 2: Diagrama da Metodologia Geral e suas Fases. Fonte: Autora. 
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Fase 1 – Levantamento Bibliográfico 

Nessa fase foi realizada a pesquisa bibliográfica das teorias e conceitos relacionados ao 

tema do trabalho (figura 3), que compreendem: Sustentabilidade, Design, Impacto 

Ambiental, Gestão Ambiental, Sistemas e Ferramentas de Gestão Ambiental.  

 

Design para Sustentabilidade Mozota (2011) | Manzini e Vezzoli (2008)                               

De Moraes (2010) | Kazazian (2005)                             

Braungart e McDonough (1998) | Datschefski3 

Gestão Ambiental Phillipi Jr., Roméro e Bruna (2004) | Barbieri (2007) 

Nascimento, Lemos e Mello (2008) 

Impacto Ambiental 

 

RESOLUÇÃO CONAMA nº1/19864                                   

Fogliatti, Filippo, Goudard (2004) | Dias (2002) 

Sistemas de Gestão Ambiental ISO 14000 | Produção Mais Limpa  

Ecodesign e Design for Sustainability 

Ferramentas de Gestão Ambiental Life Cycle Design | Briefing | Balanced Scorecard           

Norma NBR 10004 | Licenciamento e Fiscalização Ambiental  

Figura 3: Quadro das Teorias e Conceitos relacionados ao tema da pesquisa. Fonte: Autora. 

 

Fase 2 – Levantamento e Análise Sistemas e Ferramentas de Gestão Ambiental 

Compreende o levantamento dos Sistemas e Ferramentas de Gestão Ambiental, para 

analise e discussão de quais aspectos são relevantes para a criação da Ferramenta de Análise 

do Impacto Ambiental. Nessa fase foi utilizado o método Comparativo, que considera as 

semelhanças e diferenças de um determinado assunto e, assim, permite apontar quais os 

elementos constantes, abstratos e gerais observados (MARCONI e LAKATOS, 2009). 

 

Fase 3 – Escolha do Estudo de Caso 

Seleção da Empresa para o estudo de caso da pesquisa. A escolha foi baseada na 

representatividade que a empresa exerce no estado de Pernambuco e também em função 

das características dos produtos e dos processos que desenvolvem, como observado em 

pesquisa anteriormente realizada (TEIXEIRA, 2009).  

                                                           
3 Disponível em: www.biothinking.com/btrinto.htm 

4 Dispinível em: www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=23 
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Fase 4 – Proposição da Ferramenta e Protocolo de Aplicação 

Com base na análise e discussão dos Sistemas e Ferramentas de Gestão Ambiental foi 

desenvolvida a Ferramenta de Análise do Impacto Ambiental para Indústria de Vestuário.  A 

mesma é constituída de Etapas que funcionam como um protocolo para sua aplicação. 

 

Fase 5 – Proposição de Instrumentos e Ferramentas derivados da Ferramenta de Análise 

do Impacto Ambiental 

Proposição dos instrumentos e ferramentas que darão suporte à coleta de dados e 

formulação de diagnósticos sobre a empresa, para que assim sejam mensurados e 

analisados os impactos ambientais da indústria de vestuário. 

 

Fase 6 – Aplicação da Ferramenta de Análise do Impacto Ambiental ao Estudo de Caso 

Essa fase compreende a aplicação da Ferramenta de Análise do Impacto Ambiental 

proposta ao Estudo de Caso - uma empresa que desenvolve produtos de vestuário com valor 

de moda de Recife/PE. Serão realizados ajustes na Ferramenta à medida que for aplicada ao 

estudo de caso, de modo a torná-la mais eficaz. 

 

Fase 7 – Observação dos Resultados e Análise dos Dados Obtidos 

Após a aplicação da Ferramenta à Empresa estudo de caso, serão feitas observações 

sobre os resultados obtidos. Essa análise possibilita reconhecer quais os impactos 

ambientais das fases de Pré-produção e Produção da empresa que desenvolve produtos de 

vestuário com valor de moda. 

 

Fase 8 – Validação da Ferramenta da Análise do Impacto Ambiental | Resultados | 

Verificação do Problema 

Nessa fase verifica-se se foi possível responder ao Problema levantado pela presente 

pesquisa e também se a Ferramenta desenvolvida é válida, ao se apresentar os resultados 

obtidos com o Estudo de Caso.  

  

Fase 9 – Conclusões Gerais 

Apresentação das Conclusões Gerais e Desdobramentos Futuros da Pesquisa. 
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1.5     Estrutura do Documento 

 

A estrutura do documento é composta por seis capítulos, que compreendem: 

Capítulo 1 - O presente capítulo; 

Capítulo 2 - Fundamentação Teórica do documento, que aborda os temas: Design para 

Sustentabilidade, Impacto Ambiental, Gestão Ambiental, Sistemas de Gestão Ambiental e 

Ferramentas de Gestão Ambiental. Com base na discussão gerada sobre as Diretrizes de 

Design para Sustentabilidade e sobre os Sistemas e Ferramentas de Gestão Ambiental, foi 

formulada a Ferramenta de Análise do Impacto Ambiental para Indústria de Vestuário de 

Médio Porte. 

Capítulo 3 - Trata da Metodologia de Pesquisa do trabalho, que é composta pelos métodos 

de abordagem Hipotético-dedutivo e Dialético, e pelo método de procedimento 

Comparativo (MARCONI e LAKATOS, 2009). Também aborda o Estudo de Caso da pesquisa – 

a Empresa S; 

Capítulo 4 - Concerne aos Resultados e Discussão da pesquisa, por meio da Aplicação da 

Ferramenta desenvolvida à empresa selecionada como estudo de caso (Empresa S), assim 

como e Validação da Ferramenta. 

Capítulo 5 - Correspondente às argumentações sobre as Conclusões Gerais e aos 

Desdobramentos Futuros da pesquisa. 
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2      Fundamentação Teórica 

 

Nesse capítulo, são abordados os assuntos relevantes para construção do referencial 

teórico que possibilitará a formulação da Ferramenta de Análise do Impacto Ambiental para 

empresas que desenvolvem produtos de vestuário com valor de moda.  Para cumprir esse 

objetivo é necessário elucidar como o Design pode contribuir com Diretrizes para a 

promoção da Sustentabilidade, abordar a questão do Impacto Ambiental, analisar Gestão 

Ambiental e discutir os Sistemas e Ferramentas de Gestão Ambiental aplicáveis à pesquisa. 

 

 

2.2   Contextualização 

 

Longos anos de Impactos sobre o Meio Ambiente desestabilizaram a estrutura do 

planeta, que já apresenta indícios claros da superação dos limites do crescimento 

ocasionados pela maneira como vive a sociedade individualista e ávida pelo consumo. 

Ambientalistas e cientistas, a partir de meados do século XX, passaram a promover tratados 

e conferências com o intuito de discutir e buscar soluções para essas questões (figura 4).  

A primeira a relatar alguns desses impactos foi Rachel Carson, escritora e bióloga 

marinha, que publicou em 1962 o livro “Primavera Silenciosa” (Silent spring), expondo os 

perigos do uso do pesticida DDT (Dicloro-Difenil-Tricloroetano) (SEIFFERT 2007).  

O primeiro encontro de nível intergovernamental para debater as questões ambientais 

foi a Conferência da Biosfera, promovida em 1968, pela United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Delegados de 60 países desenvolveram uma 

série de recomendações envolvendo os problemas do meio ambiente e a importância da 

preservação do planeta. No ano de 1971, foi criado o programa O Homem e a Biosfera5 (The 

Man and the Biosphere Programme - MaB), cujo objetivo era conceber um instrumento 

inovador para combater os efeitos dos processos de degradação do meio ambiente. 

 

                                                           
5 Disponível em: www.unesco.org/new/pt/brasilia/natural-sciences/biodiversity/mab-programme-in-

brazil/#c154672 
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Figura 4: Linha do Tempo dos Tratados e Conferências sobre o Meio Ambiente. Fonte: Autora. 
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Em 1972, foi realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU), em Estocolmo, a 

Conferência das Nações Unidas Sobre o Meio Ambiente, que teve como objetivo discutir o 

estado global do planeta, estabelecendo princípios voltados para as questões relacionadas 

ao ambiente e ao desenvolvimento (BARBIERI, 2007). Nessa conferência criou-se o Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), com a missão de coordenar as ações 

de proteção ao meio ambiente e do desenvolvimento sustentável.  

Também em 1972, publicou-se o relatório “Os Limites do Crescimento”, elaborado por 

um grupo de cientistas do Massachusetts Institute of Technology (MIT), unidos sobre a 

denominação Clube de Roma (KAZAZIAN, 2005); o estudo fez uma projeção, com base em 

dados matemáticos, de que se mantidos os níveis de industrialização, poluição, produção de 

alimentos e exploração dos recursos naturais atuais, em 100 anos, o limite de 

desenvolvimento do planeta seria atingido, provocando uma diminuição da população 

mundial e da capacidade industrial.  

No ano de 1987, durante a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CMMAD) promovida pela ONU, foi escrito o relatório Nosso Futuro 

Comum (Our Comum Future) ou Relatório Brundtland, no qual pela primeira vez usou-se o 

termo desenvolvimento sustentável, o qual busca trabalhar em equilíbrio a economia, a 

sociedade e o ambiente, de forma que todos possam ter suas necessidades supridas no 

presente e no futuro (DIAS, 2002). O relatório descreve o estado do planeta e propõem uma 

ruptura do modelo econômico vigente, ao promover a integração com o meio ambiente. 

No mesmo ano, 1987, também foi assinado o Protocolo de Montreal, que estabelecia 

restrições amplas á produção e emissão dos gases do efeito estufa, em especial os CFCs. 

Contudo, o tratado passou a vigorar apenas em 1º de janeiro de 1999 (KAZAZIAN, 2005). 

Já em 1988, a ONU e a Organização Meteorológica Mundial (OMM), criaram o Painel 

Intergovernamental das Mudanças Climáticas (IPCC). Esse órgão responsabiliza-se por 

divulgar relatórios com informações sobre as mudanças climáticas e seus impactos 

ambientais, sociais e econômicos, com o intuito de estabelecer um elo entre pesquisadores 

e governantes (SEIFFERT, 2007). 
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Em 1992, realizou-se no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), conhecida como Rio 92, ECO 92 ou Cúpula da 

Terra. Na conferência chegou-se a conclusão de que os grandes responsáveis pelos danos 

ambientais, sofridos pelo ecossistema, eram os países desenvolvidos e que estes deveriam 

auxiliar financeiramente os países em desenvolvimento para que possam estar aptos a 

cooperar com o desenvolvimento sustentável. Também foram elaborados dois importantes 

documentos: A Carta da Terra e a Agenda 21 (SEIFFERT, 2007).  

Agenda 21: programa de ação de nível macro que estabelece as diretrizes para os processos 

de gestão nos níveis federal, estadual e municipal (SEIFFERT, 2007), comprometimento com 

as questões do desenvolvimento e da preservação do meio ambiente e também o combate à 

pobreza, melhoria nas condições da saúde humana, mudanças nos padrões de consumo, 

preparo da infância e da juventude para que estes se tornem agentes na busca da 

sustentabilidade (BARBIERI, 2011).  

Carta da Terra: documento de princípios éticos. Sugere que mesmo existindo diferenças 

sociais e culturais, a humanidade deve unir-se para criação de uma sociedade sustentável 

global baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça 

econômica e na cultura da paz. Os quatro princípios da declaração são: (I) Respeitar e cuidar 

da comunidade de vida; (II) Integridade ecológica; (III) Justiça social e econômica; e (IV) 

Democracia, não violência e paz. 

No ano de 1997, durante a Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas 

sobre Mudanças Climáticas (COPE) realizada no Japão, foi criado O Tratado de Kyoto (mas 

que entrou em vigor apenas em fevereiro de 2005). Estabelece como meta, para 38 países 

industrializados, reduzir os níveis de emissão dos Gases do Efeito Estufa (GEE) em 5,2%, no 

período entre 2008 e 2012, em relação ao existente em 1990 (SEIFFERT, 2007). 

Em 2002, ocorreu em Johannesburgo a Cúpula de Johannesburgo (Rio+10), com 

objetivo de discutir os progressos alcançados após a implantação da Agenda 21. Contudo, 

chegou-se a conclusão de que pouco foi feito para se colocar em prática as medidas 

estabelecidas, pois o desenvolvimento econômico continua a ser um obstáculo para que 

governos e empresários priorizem as questões ambientais. Os temas debatidos durante o 

encontro foram recursos hídricos, energia, saúde, agricultura e biodiversidade. 
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No ano de 2007, foi divulgado o 4º relatório do IPCC – o Climate Change 2007. O 

relatório indica, com 90% de certeza, que o homem é o responsável pelo aquecimento 

global, resultado da emissão de gases do efeito estufa pelo uso de combustíveis fósseis 

(carvão e petróleo) e de outras substâncias tóxicas. Também de acordo com o estudo, o 

aumento da temperatura em 0,2 graus por década levará a mudanças no quadro climático 

do mundo como: estiagens, tempestades mais violentas, derretimento das calotas polares e 

elevação dos mares e outros.    

Em Julho de 2012, acontecerá no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas 

sobre Desenvolvimento Sustentável - Rio +206, cujo objetivo é assegurar a renovação do 

comprometimento político para desenvolvimento sustentável. No encontro, também é 

pretendido avaliar os progressos realizados e quais as lacunas que existem para a 

implementação dos resultados após a realização dos principais encontros sobre 

desenvolvimento sustentável, ocorridos nos últimos 20 anos, desde a Rio 92.    

Observa-se, com esses exemplos citados de tratados e conferências que tiveram como 

intuito de debater o tema da sustentabilidade, que essa é uma questão complexa para se 

concretizar. Vários seguimentos – governo, empresas, sociedade e terceiro setor – estão 

envolvidos na busca por esse desenvolvimento sustentável. Todos precisam estar cientes de 

que é preciso trabalhar em conjunto para viabilizar o desenvolvimento que alia os pilares 

ambiental, social e econômico.  

O Desenvolvimento Sustentável tornou-se objeto de estudo em diferentes áreas do 

conhecimento, como: ciências biológicas, engenharia de produção, administração, design, 

entre outras. Abordagens de diferentes autores sobre a temática da sustentabilidade são 

relevantes, pois apresentam conceitos fundamentais sobre o tema, dentre eles estão: Ignacy 

Sachs (2007), Guillermo Foladori (2005) e Sérgio Buarque (2008). Contudo, devido ao objeto 

de estudo da pesquisa apresentada ser uma empresa que desenvolve e produz um produto 

de design, analisar-se-á o Desenvolvimento Sustentável sobre o prisma do Design. 

 

 

 

                                                           
6 Disponível em: http://www.rio20.info/2012/objetivos-e-temas 
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2.3   Design para Sustentabilidade 

 

O design é definido pela Internacional Council Societies of Industrial Design (ICSID) 

como uma atividade criativa cujo objetivo é estabelecer as qualidades multifacetadas de 

objetos, processos, serviços e seus sistemas em ciclos de vida completos; fator central da 

humanização inovadora de tecnologias e fator crucial do intercâmbio cultural e econômico 

(MOZOTA, 2011). É justamente por ser uma atividade de resolução de problemas e que 

envolve um exercício criativo, sistemático, lógico e coordenado de tomada de decisão, que o 

design possui uma afinidade com a gestão (MOZOTA, 2011).  

O Design em uma empresa pode assumir o papel de gestor em 3 níveis: Design como 

Diferenciador, Coordenador e Transformador (MOZOTA, 2011). 

Design como Diferenciador: busca a melhoria dos produtos ou serviços, processos produtivos 

e embalagens em uma empresa. Assim, aumenta-se o valor financeiro da empresa, as 

vendas e o valor percebido pelos clientes. 

Design como Coordenador: propõem-se mudanças nos processos de inovação como o 

desenvolvimento de novos produtos e serviços. O que ocorre por meio da coordenação das 

funções gerenciais e gerenciamento de conflitos entre as equipes. 

Design como Transformador: focado no processo de Inovação para o cliente, com a 

antecipação de mercados futuros e prevendo-se novas tendências. Irá promover a Gestão da 

mudança da empresa e no processo de aprendizagem da organização e dos clientes 

(MOZOTA, 2011). 

Essa pesquisa focará no primeiro nível descrito por Mozota (2011), ou seja, pretende 

desenvolver os conceitos relacionados ao Design como Diferenciador dentro de uma 

empresa de vestuário. Ao priorizar as questões relativas à melhoria do produto e dos 

processos, com o intuito de minimizar os impactos ambientais e, assim, melhorar o valor da 

empresa percebido pelos stakeholders (grupos de interesses internos e externos) – clientes, 

consumidores, fornecedores e colaboradores. 
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Cenários para Sustentabilidade – Manzini e Vezzoli (2008) 

 

Para o Desenvolvimento Sustentável ser alcançado é preciso que ocorra uma grande 

mudança no comportamento e estilo de vida da sociedade atual, pois essa também deve se 

tornar sustentável. Essas mudanças atingirão diferentes dimensões: a física (matéria e 

energia); a econômica e industrial (relações entre projetistas e produtores); e a ética, 

estética e cultural (os critérios de valor e os juízos de qualidade) (MANZINI e VEZZOLI, 2008). 

Assim, a economia se desenvolverá produzindo menos.  

As principais mudanças para uma sociedade sustentável concernem no fato de que os 

recursos ambientais se tornarão um fator escasso; os critérios econômicos que hoje guiam 

as escolhas produtivas e de mercado tenderão a se modificar; as instalações fabris e as 

relações entre produção e consumo também mudarão; e haverá uma tendência a serem 

trabalhados em conjunto inovação tecnológica, dinâmicas demográficas e custos ambientais 

(MANZINI e VEZZOLI, 2008). É preciso dar fim ao modelo de conexão entre: 

 

BEM ESTAR SOCIAL   PRODUTOS DISPONÍVEIS   CONSUMO DE RECURSOS 

 

O designer - ao aliar o tecnicamente possível ao ecologicamente necessário - poderá 

criar novas propostas que sejam social e culturalmente apreciáveis. As mudanças poderão 

acontecer de quatro níveis diferentes:  

(a) Redesign ambiental dos produtos existentes: Análise do ciclo de vida dos produtos, 

redução do consumo de energia e matéria-prima, reciclagem e reutilização dos 

componentes. 

(b) Projetos de novos produtos ou serviços para a substituição dos atuais: Produtos e/ou 

serviços ecologicamente mais favoráveis. 

(c) Projeto de novos produtos ou serviços intrinsecamente sustentáveis: Produtos e/ou 

serviços sustentáveis, aceitos e apreciados pelos consumidores. 

(d) Propor novos cenários que correspondam ao estilo de vida sustentável: Novos critérios de 

qualidade para o consumo de produtos e/ou serviços para que esses possam ser ao mesmo 

tempo sustentáveis para o ambiente, socialmente aceitáveis e culturalmente atrativos 

(MANZINI e VEZZOLI, 2008). 
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Os autores também delineiam possíveis cenários de produção (tabela 1) que 

funcionam como estratégias ambientais para o desenvolvimento de produtos e/ou serviços, 

são elas: Estratégia da Eficiência, Suficiência e Eficácia. 

Estratégia da Eficiência Estratégia da Eficácia Estratégia da Suficiência 

Produtos Limpos e Recicláveis Produtos e Serviços 
Ecoeficientes 

Produtos Biológicos                           
e Biodegradáveis 

Tecnociclos                                   
(não-interferência) 

Desmaterialização         
(Tecnociclos + Biociclos) 

Biociclos            
(biocompatibilidade) 

Cenário Hipertecnológico 
radicalmente eficiente 

Ecologia Industrial                     
baixo impacto no ecossistema 

Cenário Hipercultural          
produzir radicalmente menos 

Inovação Técnica Equilíbrio                               
Inovação Técnica e Cultural 

Inovação Cultural 

Objetivo: realizar um sistema 
de produção e de consumo 
fechado em si, reutilizando e 
reciclando todos os materiais. 
Formando ciclos tecnológicos 
(tecnociclos), com tendência à 
autonomia dos ciclos naturais, 
ou seja, sem influência do 
ambiente. 

Objetivo: ofertar produtos e 
serviços com baixa intensidade 
material. Aumentar a 
inteligência do sistema 
produtivo e reduzir o fluxo de 
matéria e energia necessárias 
para seu funcionamento.                    
Redução da mobilidade de 
pessoas e objetos.  

Objetivo: realizar um sistema de 
produção e consumo baseado 
nos recursos renováveis, 
respeitando os limites da 
produtividade dos sistemas 
naturais e reintroduzindo nos 
ecossistemas como lixos 
biodegradáveis, separados de 
acordo com as possibilidades de 
renaturalização.  

 

Tabela 1: Possíveis cenários de produção delineados por Manzini e Vezzoli (2008).                                         

Fonte: Adaptado de Manzini e Vezzoli (2008). 

 

Para atingir a sustentabilidade, as empresas precisam percorrer um longo caminho em 

cada um dos níveis apresentado por Manzini e Vezzoli (2008), no entanto, este trabalho terá 

seu foco no primeiro nível proposto pelos autores – o Redesign Ambiental dos Produtos 

Existentes. Assim, será analisado o ciclo de vida do produto, levando em conta o consumo de 

recursos como energia, água e as matérias-primas utilizadas nos processos; a reciclagem e 

reutilização dos resíduos gerados; para então se observar os impactos causados ao meio 

ambiente por uma indústria de vestuário. 
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Fatores que Influenciam o Desenvolvimento de Produtos – Dijon De Moraes (2010) 

A produção industrial se tornou um dos maiores problemas para sustentabilidade 

ambiental no século XXI. Por isso, é preciso promover o debate a respeito da escassez de 

recursos naturais, previsão de impacto ambiental, controle do consumo de recursos não 

renováveis e descarte consciente, durante o desenvolvimento de produtos e serviços (DE 

MORAES, 2010). 

Ao refletir sobre os Fatores Mercadológicos, o Sistema Produto/Design, a 

Sustentabilidade Socioambiental, os Aspectos Socioculturais, os Fatores Produtivos e 

Tecnológicos, e os Aspectos Tipológicos, Ergonômicos e Formais, o Metaprojeto (figura 5) de 

Dijon de Moraes7 (2010) serve como um instrumento para compreensão e interpretação das 

condições produtivas e projetuais da atualidade, e auxiliam o designer na concepção de 

produtos e serviços voltados para sustentabilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Quadro Sintético das Relações Circum-Adjacentes do Metaprojeto. Fonte: Dijon De Moraes (2010). 

 

                                                           
7 Todos os conceitos desse tópico são de autoria de De Moraes (2010). 
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O estudo dos Fatores Mercadológicos é considerado relevante para compreender o 

projeto e definir os atributos do produto. Deve compreender os seguintes itens: cenário, 

identidade, missão e posicionamento estratégico da empresa. Como instrumento para a 

aplicação prática dos fatores Mercadológicos, o autor propõe a utilização dos Quadros de 

Identidade (figura 6) e de Posicionamento Estratégico da Empresa (figura 7). 

 

                   EMPRESA X SIM NÃO 

CONSERVADORA  x 

INOVADORA x  

VANGUARDA x  

AGRESSIVA x  

PASSIVA  x 

FAZ TENDÊNCIA x  

SEGUE TENDÊNCIAS  x 

OUTROS (EXPLICAR) NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA 

Figura 6: Quadro simulando a Identidade da empresa em estudo. Fonte: De Moraes (2010). 

 

FAIXA DE 
MERCADO 

EMPRESA 

A x 

B x 

C  

D  

E  

A B C D E   

Figura 7: Quadro simulando o Posicionamento da empresa em estudo. Fonte: De Moraes (2010). 

 

A aplicação prática para definição do cenário no qual a empresa se insere é realizada 

por meio do uso de narrações descritivas, ilustrações, filmes, entre outros. Para aplicação 

prática de definição da missão, deve-se determinar qual o foco de atuação da empresa, 

verificando se essa missão se enquadra no tipo de produto que desenvolve, produz e 

comercializa. 
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O conceito de Sistema Produto ou Sistema Design se assemelha ao conceito de design 

estratégico, pois considera o design não é apenas uma atividade projetual, mas uma 

atividade dinâmica e complexa. Isso se deve ao fato da interação que ocorre entre produto, 

comunicação, mercado e serviço – já que o produto faz parte de um sistema circundante 

(figura 8) (DE MORAES, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Quadro Sintético do Sistema Produto/Design. Fonte: De Moraes (2010). 

 

No que concerne a Sustentabilidade Socioambiental, o autor estabelece reflexões 

sobre a cultura do projeto de design que deve inserir as seguintes variáveis:  

(a) Utilização de Materiais e Processos de Baixo Impacto Ambiental – escolha de matérias-

primas: átoxicas, compatíveis entre si, biodegradáveis ou monomateriais;  

(b) Consideração do Ciclo de Vida Inteiro do Produto – considerar os inputs e outputs 

(materiais e energia) e seus impactos ambientais, nas fases de pré-produção, produção, 

distribuição, uso e descarte (Life Cycle Design – LCD); 

(c) Design Orientado para Sustentabilidade Ambiental: responsabilidade e função social do 

Designer em propor aos consumidores novos cenários de estilo de vida mais sustentáveis 

(DE MORAES, 2010; MANZINI e VEZZOLI, 2008). 

O autor também aponta as Coordenadas e Linhas Guias que devem ser consideradas 

para orientar o projeto dentro dos requisitos ambientais. A tabela 2 especifica como avaliar 

na prática os quesitos que envolvem Design e Sustentabilidade tendo como referência as 

linhas guias propostas pelo autor.  
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REQUISITOS 

Coordenadas | Linhas Guias 

PRODUTO 

SIM | citar quais NÃO | citar quais 

1. UTILIZAÇÃO DE POUCAS MATÉRIAS-PRIMAS                            

NO MESMO PRODUTO 

  

2. USO DE MATERIAIS TERMOPLÁSTICOS                    

COMPATÍVEIS ENTRE SI 

  

3. ESCOLHA DE RECURSOS NATURAIS                                                 

E PROCESSOS DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL 

  

4. UTILIZAÇÃO DE POUCOS COMPONENTES                                  

NO MESMO PRODUTO 

  

5. FACILIDADE NO DESMENBRAMENTO                                             

E NA SUBISTITUIÇÃO DOS COMPONENTES 

  

6 OTIMIZAÇÃO DAS ESPESSURAS DAS CARCAÇAS                      

DOS PRODUTOS TERMOPLÁSTICOS 

  

7. NÃO UTILIZAÇÃO DE INSERTOS METÁLICOS EM PRODUTOS 

TERMOPLÁSTICOS 

  

8. NÃO UTILIZAÇÃO DE ADESIVOS INFORMATIVOS 

CONFECCIONADOS EM MATERIAIS QUE NÃO SEJAM 

COMPATÍVEIS ENTRE SI 

  

9. USO DE MADEIRAS SINTÉTICAS E/OU CERTIFICADAS   

10 . EXTENSÃO DA VIDA DO PRODUTO   

Tabela 2: Tabela Comparativa das Coordenadas e Linhas Guias para sustentabilidade ambiental do produto 

em estudo. Fonte: De Moraes (2010). 

 

O estudo dos aspectos Socioculturais é importante para que produtores e designers 

interpretem o estilo de vida local, a ética, a estética e o comportamento, como fatores 

diferenciais para criação de produtos. Devem ser considerados na aplicação prática dos 

fatores Socioculturais: as novas tecnologias e materiais disponíveis, novas descobertas 

científicas, novos movimentos artísticos, novos comportamentos e costumes, novas 

tendências da moda, novos ritmos musicais, catástrofes e guerras (DE MORAES, 2010). 

Devido à evolução da Tecnologia Produtiva e ao surgimento de novos Materiais, os 

produtos passaram a ser avaliados não apenas por questões funcionais e estéticas, mas 

também por fatores Estésicos, pois têm relação com a sensibilidade, emoção e sentimento. 

O surgimento de novos materiais possibilita o desenvolvimento de produtos com novas 

representações simbólicas e estéticas o que proporciona novas experiências ao consumidor.   

De acordo com o autor, para aplicação prática dos fatores Tecnológicos e Produtivos 

devem ser descritos: (1) As características materiais do produto, (2) As características 

dimensionais do produto, (3) A cadeia produtiva dos materiais empregados, e (4) Os 

processos produtivos aplicados ao produto.  
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Os Fatores Tipológicos, Formais e Ergonômicos tem como primeira função promover 

uma melhor relação entre Ser Humano/Espaço/Produto, mas em alguns casos delineiam ou 

definem a tipologia formal dos produtos. As funções primárias devem corresponder às 

necessidades coletivas, já as funções secundárias estimulam os desejos e emoções 

individuais (DE MORAES, 2010). 

Dentre os fatores do Metaprojeto proposto por De Moraes (2010), serão aplicados à 

pesquisa como referencial para construção dos instrumentos da Ferramenta de Análise do 

Impacto Ambiental, os aspectos Mercadológicos, a Sustentabilidade Socioambiental (Linhas 

Guias) e os fatores da Tecnologia Produtiva e Materiais Empregados. Assim, será possível 

compreender algumas das condições produtivas e projetuais da empresa analisada. 

 

Ciclo de Vida do Produto – Kazazian (2005) 

 

O designer também pode contribuir com o desenvolvimento de produtos e serviços 

que buscam uma melhor qualidade ao levar em conta o ciclo de vida e a durabilidade, a 

reutilização e a reciclagem dos resíduos, a redução de custos e o estimulo à inovação 

(KAZAZIAN, 2005; MANZINI e VEZZOLI, 2008; DE MORAES, 2010) (figura 9).  

 

 

 

 

Figura 9: Ciclo de Vida do Produto. Fonte: Kazazian (2005) 

 

Kazazian (2005) propõe o desenvolvimento da Economia Leve e Produção Leve. O meio 

ambiente deve fazer parte da estratégia da empresa ao levar em conta o tempo de 

renovação das matérias-primas e ao promover uso de serviços em substituição aos 

produtos. Também é preciso considerar que um produto desenvolvido não se resume em si, 

e deve ser analisado levando em consideração o uso dos outros componentes e serviços que 

compõem sua cadeia, como: as embalagens, os suportes publicitários, as peças de troca, seu 

transporte, entre outros (KAZAZIAN, 2005). 
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Cradle to Cradle – Braungart e McDonough (1998) 

Braungart e McDonough (1998) defendem o conceito de que é preciso começar uma 

Nova Revolução Industrial (Next Industrial Revolution8) ao promover novos princípios para o 

Design que devem estar articulados com os três pilares da sustentabilidade. 

Os autores defendem que o conflito atual entre a indústria e o meio ambiente é uma 

questão de projeto de Design, por isso, é preciso utilizar novas abordagens para resolver os 

problemas da industrialização. Propõem 3 princípios para inovação dos produtos: 

(1) Cradle to Cradle (do berço ao berço): os produtos devem ser divididos entre nutrientes 

biológicos – biodegradáveis – e nutrientes técnicos – reutilizáveis em ciclos industriais (figura 

10). Os nutrientes biológicos serão projetados para retornar à vida orgânica e devem ser 

consumidos por microorganismos e outras criaturas no solo, já os nutrientes técnicos serão 

projetados para ir de volta para o ciclo técnico (indústrias) para serem reutilizados.  

Para que estes dois metabolismos – técnico e biológico – se mantenham saudáveis, é 

preciso tomar cuidado para se evitar a contaminação cruzada dos materiais/nutrientes. 

 

Figura 10: Princípios Cradle to Cradle. Fonte: http://jeffreyfloreymsis.wordpress.com/page/2/ 

 

(2) Respeito à Diversidade: respeitar a singularidade regional, cultural e material de um 

lugar. Os resíduos e emissões devem regenerar e não destruir. O Design deve ser flexível 

para permitir mudanças de acordo com as necessidades das pessoas e comunidades. 

                                                           
8 Disponível em: www.theatlantic.com/magazine/archive/1998/10/the-next-industrial-revolution/4695/ 
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(3) Uso da Energia Solar: sistemas humanos dependem de combustíveis fósseis e de 

produtos petroquímicos e usam processos de incineração, que muitas vezes têm efeitos 

colaterais destrutivos. Ao utilizar a energia solar, como faz uma árvore, pode-se purificar o 

ar, acumular energia e produzir mais energia do que se consome (BRAUNGART e 

McDONOUGH, 1998). 

Os autores fazem uma crítica a Eco-eficiência. Consideram que apesar da boa intenção 

do modelo em promover a redução, reutilização, reciclagem e minimização dos índices de 

emissões, essa não é a melhor estratégia (há longo prazo) para se alcançar uma manutenção 

eficiente do meio ambiente. 

Considera-se que as propostas dos autores Braungart e McDonough (1998) são de 

grande valia para promoção da sustentabilidade ambiental de forma eficiente. Porém, 

alcançar esse patamar de inovação dos produtos e dos processos de Design, por meio das 

diretrizes do Cradle to Cradle, é algo complexo, pois há necessidade de um grande 

investimento finaceiro (e também de tempo) para desenvolvimento dessas otimizações. O 

referido princípio pode vir a ser trabalhado em desdobramentos futuros da pesquisa.  

A crítica dos autores ao modelo que promove a redução, reutilização e reciclagem é 

um pouco radical. Essas diretrizes (3R) são consideradas relevantes para a presente 

pesquisa. Já o princípio do uso de energia solar sugerido pelos autores é uma alternativa 

possível de ser utilizada nesse trabalho, devido ao fato da tecnologia de paineis solares 

fotovoltaicos ser mais acessível. 

 

The Total Beauty of Sustainable Products9 – Edwin Datschefski 

Para Datschefski10 os produtos e seus processos de produção são os principais 

causadores dos impactos ambientais. Pois muitos designers, ao desenvolverem um produto, 

focam apenas na sua forma e função e não verificam quais os impactos sociais e ambientais 

gerados (de forma não intencional) nas fases de fabricação, uso e descarte.  

                                                           
9 Disponível em: http://www.biothinking.com/btintro.htm 

10 Todas as considerações sobre a temática The Total Beauty of Sustainable Products  são baseadas no que 

propõe o autor Edwin Datschefski. 
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De acordo com o autor, mais de 30 toneladas de resíduos são gerados para cada 1 

tonelada de produto que chega ao consumidor, e 98% dos produtos que chegam ao 

consumidor, são jogados fora em um período de seis meses. 

Assim, a beleza de um produto é algo relativo. Para designers e consumidores 

conscientes a “Beleza Total” (Total Beauty) está no fato de um produto promover a 

sustentabilidade por meio da melhoria radical do desempenho ambiental, social e 

econômico. Produtos sustentáveis devem ser totalmente compatíveis com a natureza em 

todo o seu ciclo de vida – os materiais devem fazer parte de um ciclo contínuo e a energia e 

água usadas (na fabricação e uso) não devem gerar poluentes. 

Todos os novos produtos devem ser concebidos de forma sustentável, mas os projetos 

existentes também precisam ser revistos. Desse modo, há um longo caminho a ser 

percorrido, pois apenas 0,001% dos produtos industriais e serviços de mercado podem ser 

descritos como tendo um bom desempenho ambiental. Datschefski propõe 5 requisitos para 

que o design de produtos seja sustentável: 

- Cycle: uso de materiais orgânicos (biodegradáveis) ou minerais (recicláveis em circuitos 

fechados). 

- Solar: uso de energia solar ou energias renováveis cíclicas e seguras. 

- Safe: produto não tóxico para uso e descarte. 

- Efficient: maximizar a utilidade dos recursos (matérias-primas, energia e água) para 

fabricação e uso. 

- Social: produtos, componentes e matérias-primas, devem ser produzidos em corretas 

condições operacionais para os trabalhadores envolvidos e para as comunidades locais. 

Observa-se, que alguns das diretrizes propostas por Braungart e McDonough (1998) 

também são sugeridas por Datschefski, como por exemplo: o uso de materiais orgânicos 

(biodegradáveis) ou minerais (recicláveis) e o uso de energia solar. São considerados 

aplicáveis para a pesquisa os princípios do uso da energia solar e da eficiência dos recursos 

(matérias-primas, energia e água) citados por Datschefski. 
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Síntese das Propostas de Design para Sustentabilidade 

Após análise das propostas de Design para Sustentabilidade apresentadas, foi possível 

criar uma tabela que sintetiza as diretrizes que serão usadas como referencial teórico para a 

formulação da Ferramenta de Análise do Impacto Ambiental (tabela 3). 

Autores Propostas Procedimentos 

1. Mozota Design como Diferenciador Melhoria dos produtos e serviços                 

Melhoria dos processos produtivos 

2. Manzini e Vezzoli Novos Cenários de Produção Análise do ciclo de vida |                            

Reduzir, Reutilizar e Reciclar | Redesign                                                                                                                 

3. De Moraes Metaprojeto Análise do ciclo de vida |                           

Fatores Mercadológicos,     

Sustentabilidade Socioambiental,   

Aspectos Tecnológicos e Produtivos  

4. Kazazian  Economia Leve | Produto Leve Análise do ciclo de vida |                           

Reduzir, Reutilizar e Reciclar |                                                                              

5. Braungart e 
McDonough 

Energia Solar Uso de energia solar em substituição as 

convencionais 

6. Datschefski Solar | Efficient Uso da energia solar ou renovável |  

Eficiência no uso dos recursos 

Tabela 3: Síntese das propostas de Design para Sustentabilidade. Fonte: Autora. 

 

Assim, percebe-se com clareza as propostas apresentadas em comum pelos autores: 

- Análise do Ciclo de Vida: Mazini e Vezzoli | De Moraes | Kazazian. 

- Reduzir, Reutilizar e Reciclar: Mazini e Vezzoli | Kazazian. 

- Uso da Energia Solar: Braungart e McDonough | Datschefski. 

Esses exemplos demonstram os inúmeros caminhos para o Designer contribuir com a 

Sustentabilidade Ambiental. Mas para promover esses critérios, é necessário um maior 

aprofundamento dos estudos relativos aos Sistemas e Ferramentas que possibilitarão a 

implantação da Gestão Ambiental nos processos de criação e produção de produtos. 



40 

 

2.4    Impacto Ambiental 

 

Antes de discutir Gestão Ambiental e analisar os Sistemas e Ferramentas de Gestão 

Ambiental, faz-se necessário formular um tópico sobre Impacto Ambiental, com a finalidade 

de compreender a razão do enfoque da pesquisa sobre o assunto. 

De acordo com a RESOLUÇÃO CONAMA nº01/1986 Art. 1º11, Impacto Ambiental é 

qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 

resultante das atividades humanas e que afetam: (I) a saúde, a segurança e o bem-estar da 

população, (II) as atividades sociais e econômicas, (III) a biota, (IV) as condições estéticas e 

sanitárias do meio ambiente, (V) a qualidade dos recursos ambientais.  

Os impactos são considerados negativos quando as atividades, a exemplo dos 

processos de produção e consumo, causam algum efeito malefício ao meio ambiente e à 

qualidade de vida humana (DIAS, 2002) (FOGLIATTI, FILLIPO e GOUDARD, 2004). Como 

exemplo, pode-se citar: consumo de recursos não-renováveis, energia elétrica e água; 

emissão de gases do efeito estufa (por meio do consumo de combustíveis fósseis); geração 

de resíduos; entre outros (DIAS, 2002).  

A indústria de vestuário contribui para o aumento dessa degradação, pois a velocidade 

com que são desenvolvidos e produzidos novos artigos para corresponder aos critérios da 

obsolescência subjetiva – motivada pela aparência da moda e sua necessidade de renovação 

(KAZAZIAN, 2005) – fazem com que a taxa de aquisição de novos produtos seja equivalente a 

de descarte (BARBOSA, 2010). Nos processos de produção de artigos de vestuário são 

utilizadas matérias-primas (tecido, aviamentos, tintas, papel), há o consumo de energia e 

água, e geração de resíduos (restos de tecidos, papel, embalagens) (TEIXEIRA, 2009). 

Contudo, medidas mitigatórias – que são ações que visam diminuir os efeitos dos 

impactos negativos – podem ser desenvolvidas por meio da Avaliação dos Impactos 

Ambientais12 (AIA). Com a AIA é possível prever os prováveis efeitos ambientais de uma 

                                                           
11 Disponível em: www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=23 

12 A Avaliação dos Impactos Ambientais teve origem nos EUA como instrumentos para efetivação da política 

nacional do meio ambiente (FOGLIATTI, FILLIPO e GOUDARD, 2004). 
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determinada atividade ao direcionar o desenvolvimento de Estudos de Impacto Ambiental 

(FOGLIATTI, FILLIPO e GOUDARD, 2004). 

De acordo com a RESOLUÇÃO CONAMA nº01/1986 Art.6º13, o Estudo do Impacto 

Ambiental deve contemplar no mínimo as atividades: (I) Diagnóstico ambiental da área de 

influência do projeto, cobrindo o meio físico, biológico e os ecossistemas naturais, e o meio 

socioeconômico; e (II) Análise dos Impactos Ambientais do projeto e suas alternativas, pela 

identificação, precisão e interpretação da importância dos possíveis impactos.  

A presente pesquisa foca no desenvolvimento de uma Ferramenta de Análise do 

Impacto Ambiental das atividades da Indústria de Vestuário. Tendo como meta identificar os 

impactos negativos dos processos e propor soluções para minimizá-los.  

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), considerando a crescente 

preocupação da sociedade sobre o meio ambiente, criou a Comissão de Estudo especial 

Temporária de Resíduos Sólidos (CEET-00.01.34) com o objetivo de revisar a Norma NBR 

10004:1987. Foi então formulada a Norma NBR 10004:200414 que classifica os resíduos 

sólidos e estabelece os riscos potenciais que podem causar ao meio ambiente e à saúde 

pública (ABNT, 2004). Essa norma será usada como critério de análise dos resíduos sólidos, 

na Ferramenta a ser desenvolvida. 

Para formular essa Ferramenta é preciso analisar os Sistemas e Ferramentas de Gestão 

Ambiental que servirão como referencial teórico. Mas antes, deve-se conceituar Gestão 

Ambiental, buscando responder as seguintes questões: O que é Gestão Ambiental? O que se 

busca com sua aplicação?  

 

 

 

 

                                                           
13 Disponível em: http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=23 

14 Disponível em: www.aslaa.com.br/legislacoes/NBR%20n%2010004-2004.pdf 
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2.5   Gestão Ambiental 

 

A indústria da moda está inserida em um cenário competitivo, no qual há uma 

constante busca para se manter um bom posicionamento. São diversos os fatores que o 

influenciam a competitividade nesse mercado: avanços na comunicação, novas tecnologias, 

melhora da infraestrutura, consumidores mais exigentes (qualidade), concorrência entre 

empresas (em especial a China), a criação de legislações para a preservação do meio 

ambiente, entre outros.  

Nesse cenário, a empresa precisar traçar um plano – estratégia – que garanta a 

continuidade de suas atividades. A inovação de produtos e processos, visando a otimização 

de performance ambiental, funciona como importante estratégia para competir no mercado 

global, promovendo assim, uma diferenciação dos produtos e/ou serviços desenvolvidos 

(d4sChapter01, p.01).  

As questões relativas ao meio ambiente vêm sendo cada vez mais debatidas e 

influenciadas por três grandes conjuntos de forças: governo, mercado e sociedade (figura 

11). Assim, empresários sentem-se pressionados a tomarem medidas que visem à 

minimização dos impactos ambientais gerados por suas atividades administrativas e 

operacionais (BARBIERI, 2007).  

 

 

 

 

Figura 11: Conjunto de Forças Influentes para o SGA. Fonte: Barbieri (2007). 

 

O crescimento dessa consciência ambiental contribui para a emergência da Gestão 

Ambiental, que representa uma série de diretrizes, atividades administrativas e 

operacionais, como planejamento, direção, controle, alocação de recursos, entre outros, 

realizadas com o objetivo de reduzir ou eliminar os danos causados ao meio ambiente pela 
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atividade humana (BARBIERI, 2007). Uma proposta de Gestão Ambiental deve compreender 

pelo menos três dimensões:  

- Dimensão Espacial: área na qual se espera que a Gestão Ambiental seja eficaz; 

- Dimensão Temática: delimita as questões ambientais às quais as ações se destinam;  

- Dimensão Institucional: relativa aos agentes que tomarão as iniciativas de gestão 

(BARBIERI, 2007). 

No processo de Gestão Ambiental são realizadas adaptações ou modificações 

promovidas no ambiente natural para adequá-lo às necessidades individuais ou coletivas do 

ser humano e assim gerar o ambiente urbano (PHILLIPI JR., ROMÉRO e BRUNA, 2004). Esse 

processo fundamenta-se em três variáveis: (I) diversidade dos recursos naturais extraídos do 

ambiente natural, (II) velocidade de extração dos recursos e tempo de recuperação, e (III) a 

forma de disposição e tratamento de resíduos e efluentes. 

Assim, a Gestão Ambiental permite que uma empresa reavalie seus processos 

produtivos e os impactos gerados ao meio ambiente de forma a voltar sua estratégia para às 

questões que envolvem a sustentabilidade ambiental. Para isso é necessário que se 

conheçam os processos produtivos, os problemas, as variáveis ambientais e os impactos 

ocasionadas pelo ambiente industrial. 

Dentro da Gestão Ambiental, existe a Gestão Ambiental Empresarial que corresponde 

às atividades administrativas e operacionais que uma empresa realiza com o intuito de 

abordar os problemas ambientais decorrentes de sua atuação ou para evitar que eles 

ocorram no futuro. Esse objetivo pode ser alcançado através da implantação de um Sistema 

de Gestão Ambiental (SGA). Cada empresa pode adotar o SGA que melhor se aplique às 

características de suas atividades produtivas (BARBIERI, 2007).  

Percebe-se que será através da gestão integrada de políticas, programas e 

procedimentos que conduzem as atividades empresariais – com o aperfeiçoamento técnico 

e científico, a formação de recursos humanos, o desenvolvimento de produtos e serviços, as 

instalações e atividades fabris, a cadeia de fornecedores, entre outros – que os impactos 

ambientais causados pelos processos produtivos poderão ser minimizados (BARBIERI, 2007). 
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Os processos de produção da indústria de vestuário contribuem com o aumento dos 

impactos causados ao meio ambiente – aquisição de matérias-primas, consumo de energia e 

água, e emissões e geração de resíduos. Assim, aliar Gestão Ambiental ao Design de 

produtos de vestuário com valor de moda, por meio do uso de Sistemas de Gestão 

Ambiental, é um modo de obter um diferencial de mercado e responder de maneira positiva 

às pressões dos três conjuntos de forças: Governo, Mercado e Sociedade. 

Na presente pesquisa, considerando-se o objeto de estudo (uma empresa de vestuário 

com valor de moda de Recife/PE) são feitas as seguintes relações com as Dimensões de 

Gestão Ambiental propostas por Barbieri (2007): (1) Dimensão Espacial – nível empresarial; 

(2) Dimensão Temática – consumo água, energia, matérias-primas, geração de resíduos, 

emissões; e (3) Dimensão Institucional – agentes: Designers, Empresários e Consumidores. 

Como já citado, para implantação da Gestão Ambiental em uma empresa faz-se 

necessário o uso de Sistemas e também de Ferramentas de Gestão Ambiental. Assim, é 

preciso analisar e discutir os Sistemas e Ferramentas que melhor de adequam a pequenas e 

médias empresas que desenvolvem e produzem produtos de vestuário com valor de moda. 

 

2.6    Sistemas de Gestão Ambiental 

 

Um Sistema de Gestão Ambiental deve se adequar às atividades produtivas de uma 

empresa, pois o desenvolvimento de diferentes produtos e/ou serviços exige a adoção de 

Sistemas específicos (BARBIERI, 2007). Dentre os Sistemas e Modelos existentes, foram 

selecionados: ISO 14000, Produção mais Limpa (P+L), Ecodesign e Design for Sustainability.  

Faz-se necessário compreender a diferença conceitual entre Modelos e Sistemas de 

Gestão Ambiental. Modelos de Gestão Ambiental são construções conceituais para 

orientação das atividades administrativas e operacionais dentro de uma empresa, como é o 

caso da P+L, Ecodesign e Design for Sustainability. Sistema de Gestão Ambiental diz respeito 

a um conjunto de atividades administrativas e operacionais que envolvem formulação de 

diretrizes, definição de objetivos, coordenação de atividades e avaliação de resultados – 

como a ISO 14000 (BARBIERI, 2007).  
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Com o intuito de facilitar a leitura do texto, serão chamados de Sistemas de Gestão 

Ambiental os Modelos – P+L, Ecodesign e Design for Sustainability. 

 

2.6.1  ISO 14000  

A Internacional Organization for Standardization (ISO) é uma instituição formada por 

órgãos internacionais de normatização criada em 1947, com sede em Genebra, Suíça, com o 

intuito de desenvolver normas mundiais para a fabricação e comércio de bens e serviços 

(NASCIMENTO, LEMOS E MELLO, 2008). A princípio, o foco da organização era a 

normatização de critérios técnicos e de qualidade relacionados à engenharia, mas diante do 

quadro mundial de utilização indevida dos recursos naturais, foram criadas normas 

relacionadas ao meio ambiente, envolvendo a sociedade e as políticas públicas. 

Em 1991, a ISO criou o grupo de assessoria chamado, Strategic Advisory Group on the 

Environment (SAGE), com o objetivo de estudar os impactos dessas normas ambientais no 

comércio internacional. O SAGE sugeriu, em 1992, a criação de um comitê específico para a 

elaboração das diretrizes para o desenvolvimento sustentável, denominado Comitê Técnico 

207 (TC 207).  

Esse comitê desenvolveu, em 1996, um conjunto de normas genéricas de Sistema de 

Gestão Ambiental chamadas ISO 14000, com a finalidade de estabelecer uma base comum 

para a gestão ambiental. Tento importante função em nível organizacional ao possibilitar a 

obtenção de uma certificação de reconhecimento internacional (NASCIMENTOS, LEMOS e 

MELLO, 2008).  

O termo genérico é empregado para dizer que a norma pode ser aplicada a qualquer 

tipo de organização; sistema de gestão diz respeito a tudo que uma organização faz com a 

finalidade de gerenciar seus processos e atividades; e normas de sistema de gestão é o 

modelo que uma empresa deve seguir para preparar e operar seu sistema de gestão 

(MELLO, SILVA, TURRIONI e SOUZA, 2009). 
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O comitê TC 207 da ISO 14000 desenvolveu as normas correspondentes às seguintes 

áreas: Sistemas de Gestão Ambiental (SGA), Auditoria Ambiental (AA), Avaliação do 

Desempenho Ambiental (ADA), Rotulagem Ambiental, Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), 

Aspectos Ambientais em Normas de Produtos (AANP) e Terminologia usada e definições 

(figura 12) (TIBOR e FELDMAN, 1996).  

 

Figura 12: Organização Interna para Normalização – Comitê Técnico 207. Fonte: Tibor e Feldman (1996) 

 

Para facilitar sua implantação, a Norma ISO 14000 foi projetada para ser aplicada por 

meio do ciclo Plan-Do-Check-Act (PDCA) (ISO.ORG, 2009, p.8) (figura 13). Foram criadas 

famílias da Norma que constituem cada uma das etapas do ciclo PDCA. Quando uma 

empresa completa todo o ciclo PDCA está apta a receber a certificação ISO 14000.  
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Figura 13: Tabela Ciclo Plan-Do-Check-Act da Norma ISO 14000 e suas Famílias. Fonte: ISO.ORG (2009) 
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Dentre o conjunto de famílias da Norma da ISO 1400015, as seguintes serviram como 

base referencial para a presente pesquisa: 

ISO 14031: Gestão Ambiental – Avaliação do Desempenho Ambiental (ADA) – diretrizes. 

Orienta como uma organização deve avaliar seu desempenho ambiental e seleciona os 

Indicadores de Desempenho Ambiental (IDA) mais adequados para serem utilizados. Uma 

empresa só pode gerenciar de modo eficaz aquilo que mede, assim, a ADA é uma 

ferramenta útil para gerar informações precisas sobre uma organização ao analisar todo o 

ciclo de vida do produto (TIBOR e FELDMAN, 1996, p.155). 

ISO 14040: Análise do Ciclo de Vida – Princípios e estruturas. Fornece orientações sobre 

princípios e condutas para Análise do Ciclo de Vida (ACV). A ACV de produtos ou serviços 

investiga os estágios que vão desde a compra de matérias-primas, fabricação, transporte, 

uso/reutilização/manutenção, reciclagem/gestão de rejeitos e os sistemas de fornecimento 

de energia relevantes (TIBOR e FELDMAN, 1996, p.177). 

ISO 14042: Análise do Ciclo de Vida – Análise de Impactos. A ACV fornece informações para 

que a empresa compreenda os impactos ambientais do produto/processo e possa apontar 

possíveis melhorias e soluções para redução do uso de materiais e energia, e da geração de 

emissões (TIBOR e FELDMAN, 1996, p.178). O que ocorre por meio da verificação dos inputs 

(entrada de energia, água e matérias-primas) e outputs (saída de efluentes aquosos e      

resíduos sólidos) dos processos de produção (TIBOR e FELDMAN, 1996, p.177). 

 

2.6.2 Produção mais Limpa (P+L) 

A Produção mais Limpa (P+L) sugere a aplicação de uma estratégia econômica, 

ambiental e tecnológica integrada aos processos, produtos e serviços com a finalidade 

aumentar a eficiência no uso de matérias-primas, água e energia, por meio da minimização, 

não geração e/ou reciclagem dos resíduos gerados durante o processo produtivo16. Para 

                                                           
15 Disponível em: http://www.iso.org/iso/theiso14000family_2009.pdf 

16  Disponível em: http://wwwapp.sistemafiergs.org.br/portal/page/portal/sfiergs_senai_uos/ 
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desse modo, alcançar benefícios econômicos e sociais para a saúde humana e o meio 

ambiente (BARBIERI, 2007).  

Esse modelo de produção foi definido pelo PNUMA em 1990, mas começou a ser 

desenvolvido por esse órgão, juntamente, com a Organização das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento Industrial (ONUDI), desde a década de 1980 (BARBIERI, 2007). Devem-se 

frisar importantes aspectos para a correta conceituação da P+L: a necessidade de gerar 

conhecimento interno e externo à organização para aplicação correta do programa e de 

mudar as atitudes da empresa em todos os níveis para que haja um bom comprometimento 

na implantação da P+L (NASCIMENTO, LEMOS e MELLO, 2008).  

A metodologia da P+L é divida em três níveis de implantação (figura 14): 

  

 

 

 

 

 

 

                  

Figura 14: Produção mais Limpa (P+L) e seus Níveis. Fonte: Nascimento, Lemos e Mello (2008). 

 

A metodologia para implantação da Produção mais Limpa segue as seguintes etapas17: 

Etapa 1 - Comprometimento da direção da empresa; 

Etapa 2 - Sensibilização dos funcionários; 

Etapa 3 - Formação do Ecotime - Equipe responsável por repassar a metodologia da P+L aos 

demais funcionários da empresa; 

                                                           
17 Disponível em: http://www.pmaisl.com.br/publicacoes/cartilha_sebrae.pdf 
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Etapa 4 - Estabelecimento das metas da P+L; 

Etapa 5 - Pré-avaliação; 

Etapa 6 - Elaboração de fluxogramas; 

Etapa 7 - Avaliação de entradas e saídas; 

Etapa 8 - Definição de indicadores; 

Etapa 9 - Avaliação de dados coletados; 

Etapa 10 - Identificação de barreiras; 

Etapa 11 - Seleção do foco de avaliação e priorização; 

Etapa 12 - Elaboração dos balanços de massa e de energia; 

Etapa 13 - Avaliação das causas de geração dos resíduos; 

Etapa 14 - Geração das opções de P+L; 

Etapa 15 - Avaliação técnica, ambiental e econômica; 

Etapa 16 - Seleção da opção; 

Etapa 17 - Implantação das opções; 

Etapa 18 - Elaboração do plano de monitoramento e continuidade. 

 

Para o trabalho serão usadas como referencial na construção da Ferramenta de 

Análise do Impacto Ambiental as Etapas da Produção Mais Limpa correspondentes à: Pré-

Avaliação, Elaboração de Fluxogramas; Avaliação das Entradas e Saídas; Definição de 

Indicadores; Avaliação dos Dados Coletados; Elaboração dos balanços de massa e de 

energia; e Avaliação das causas de geração de resíduos.  

 

2.6.3 Ecodesign e Design for Sustainability 

 

Os designers têm uma grande esfera de influência sobre pessoas (consumidores) e 

lugares, isso porque todas as decisões que tomam ao desenvolver um produto e/ou serviço 

envolvem custos, materiais, aparência, inovação, desempenho, impacto ambiental, 

qualidade, longevidade, durabilidade, entre outros; e dependo das escolhas realizadas, elas 

poderão provocar efeitos negativos ou positivos no tocante às questões ambientais e sociais 

(BHAMRAN, 2007).  
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Desse modo, devem assumir sua responsabilidade pelo papel que desempenham ao 

estabelecer a ligação entre indústria e mercado, ou seja, entre pessoas e produtos, e assim, 

potencializar a oportunidade de influenciar de maneira positiva o estilo de vida e o 

comportamento dos consumidores – ao promover a Sustentabilidade por meio do Ecodesign 

(BHAMRAN, 2007). Esse modelo de Design voltado para as questões ambientais é de grande 

importância para a presente pesquisa.  

Ao longo dos anos, as filosofias ambientais relativas ao design evoluíram, passando 

pelo Design Verde, Ecodesign, e chegando até o Design para Sustentabilidade – Design for 

Sustainability (D4S) (figura 15) (BHAMRA, 2007). 

Green Design Green design focuses on single issues, for example the inclusion of recycled 
or recycled plastic, or consideration of energy consumption 

Ecodesign Environmental considerations are considered                                                      
at each stage of the design process  

Design for Sustainability Design that considers the environmental  and social impact of a product 

Figura 15: Differentiation of environmental design philosophies. Fonte: Bhamra (2007). 

 

Design Verde 

Foca apenas em questões mais simples como o uso de materiais reciclados ou 

passíveis de reciclagem e a energia usada durante os processos de produção (BHAMRA, 

2007). Esse conceito também foi teorizado por Victor Papanek em seu livro Design for Real 

World, escrito em 1975. 

Ecodesign 

A United Nations Environment Programme (UNEP), junto à Delft University of 

Technology e outros especialistas em Ecodesign, desenvolveram o manual “Ecodesign: A 

Promising Approach to Sustainable Production and Consumption”18, no ano de 1997. Esse 

manual serviu de referência para o desenvolvimento de modelos de produção com foco na 

Gestão Ambiental (D4S, CHAPTER 01).  

                                                           
18 Fonte: http://www.d4s-de.org/manual/d4sChapter01.pdf 
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Esse é um modelo de projeto orientado por critérios ecológicos, pois considera os 

aspectos relativos aos impactos ambientais causados pela produção e o consumo de 

produtos (MANZINI, 2008).  

O Ecodesign foca no desenvolvimento de produtos e serviços que buscam uma melhor 

qualidade, funcionalidade e desempenho do produto, ao levar em conta o todo o seu ciclo 

de vida (Life Cycle Design); a durabilidade; a reutilização e a reciclagem dos resíduos; a 

diminuição do uso das matérias-primas; a redução dos custos; e o estímulo à inovação, 

promovendo assim, uma melhora na qualidade de vida dos usuários (KAZAZIAN, 2005).  

A Roda de Ecoconcepção (figura 16) especifica todas as etapas do ciclo de vida de um 

produto que devem ser considerados de modo a buscar a minimização dos impactos 

ambientais negativos. 

 

 Figura 16: Roda de Ecoconcepção. Fonte: Kazazian (2005). 
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Design for Sustainability (D4S) 

 

Incorpora as questões ambientais e sociais no desenvolvimento de produtos durante 

todas as etapas do ciclo de vida (BHAMRA, 2007). É um instrumento útil para empresas e 

governo ao tornar as preocupações ambientais e sociais elementos-chave para a estratégia 

de inovação de produtos-serviços e seus processos (D4S, CHAPTER 01).  

O D4S busca novas maneiras de atender às necessidades do consumidor ao usar 

menos recursos e de forma mais intensa, por meio da inovação. Propõem que os três pilares 

da sustentabilidade – ambiental, social, econômico – sejam representados por: pessoas, 

planeta, lucro (figura 17) (D4S, CHAPTER 0219). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: People, Profit, Planet and Product. Fonte: d4sChapert02. 

 

Discussão sobre os Sistemas de Gestão Ambiental 

 

Após analisar cada uma dos Sistemas de Gestão Ambiental – ISO 14000, Produção mais 

Limpa, Ecodesign e Design for Sustainability – é possível perceber algumas diferenças e 

relações existentes. Primeiro serão abordadas as características de cada um dos Sistemas e 

em seguida os pontos observados em comum. 

A Norma ISO 14000 é focada para todos os processos de uma organização, desde o 

escritório até a produção, por isso, é um Sistema de Gestão Ambiental mais adequado para 

grandes empresas. O ciclo PDCA define as metas que devem ser alcançadas em cada etapa e 

para isso foram criadas as famílias de Normas que facilitam sua implantação.  

Para empresas de pequeno ou médio porte (como o estudo de caso) sua implantação 

pode ser mais complexa, pois é necessário que a empresa cumpra cada uma das etapas 
                                                           
19 Disponível em: http://www.d4s-de.org/manual/d4sChapter02.pdf 
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estabelecidas no ciclo PDCA – Plan (implantar o sistema de gestão ambiental), Do (avaliar o 

desempenho ambiental e analisar o ciclo de vida do produto), Check (realizar auditorias 

ambientais e melhorar da performance ambiental) e Act (comunicar as metas alcanças aos 

stakeholdres) – para então receber a certificação. 

A Produção Mais Limpa foca no processo produtivo: como monitorar e controlar o 

desempenho ambiental do produto. Funcionando como uma espécie de “filtro” no final do 

processo. Ao analisar as etapas de implantação especificadas pela metodologia da P+L, esse 

modelo demonstra-se adequado para pequenas e médias empresas, como o estudo de caso. 

O Ecodesign e Design for Sustainability têm uma visão que vai além dos 

produtos/processos, preocupando-se com o produto desde a fase de concepção, para que, 

assim, não seja necessário colocar um “filtro” no final do processo. O Ecodesign encaixa-se 

melhor as necessidades desse trabalho, pois foca nas questões ambientais, enquanto o 

Design for Sustainability considera também os aspectos sociais (compreende-se a 

importância das questões sociais, contudo, a pesquisa foca nos aspectos ambientais).  

Depois dessas observações, conclui-se que a ferramenta de Análise do Impacto 

Ambiental a ser desenvolvida nesse trabalho terá como base aspectos dos três Sistemas de 

Gestão Ambiental, contudo, o foco será na P+L. O Diagrama (figura 18) ilustra as relações 

feitas entre os Sistemas analisados: 

 Figura 18: Diagrama da Relação entre os Sistemas de Gestão Ambiental. Fonte: Autora. 
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Foram considerados relevantes, entre os Sistemas estudados, os seguintes aspectos 

processuais para uso na pesquisa: Avaliar o Impacto Ambiental – verificação das entradas e 

saídas (inputs e outputs), Analisar o Ciclo de Vida do Produto, Promover Soluções para 

Minimizar a geração de Resíduos e Emissões. 

 

2.7 Ferramentas de Gestão Ambiental 

 

Depois de discutidos os Sistemas de Gestão Ambiental, serão analisadas as 

Ferramentas consideradas relevantes para a pesquisa, são elas: Life Cycle Design, Briefing, 

Balanced Scorecard, Norma NBR 10004:2004 e Licenciamento e Fiscalização Ambiental. Elas 

serviram como instrumentos para a Ferramenta de Análise do Impacto Ambiental formulada 

nesse trabalho. 

 

2.7.1 Life Cycle Design 

O Life Cycle Design considera todas as entradas e saídas (inputs e outputs) de matéria, 

energia e emissões relativas à produção, uso e descarte de um determinado produto, com o 

objetivo de reduzir ao mínimo, em termos quantitativos e qualitativos, a carga ambiental 

associada ao seu ciclo de 

vida (MANZINI e VEZZOLI, 

2008). Essa visão sistêmica 

do design, que deixa de 

considerar apenas o 

produto, mas que foca no 

sistema-produto, deve levar 

em consideração as fases de 

Pré-produção, Produção, 

Distribuição, Uso e Descarte 

(figura 19).                                                                     

Figura 19: Fases do Ciclo de Vida 

do Produto. Fonte: Manzini e 

Vezzoli (2008) 
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Pré-produção: fase que compreende a fabricação das matérias-primas utilizadas para 

fabricação dos produtos, o que concerne: aquisição, transporte e transformação dos 

recursos, em matérias e energia. 

Produção: etapa na qual ocorre a transformação dos materiais, montagem e acabamento 

para compor o produto final. Nessa fase acontece a realização de pesquisa, 

desenvolvimento, projeto, controles produtivos e gestão das atividades. 

Distribuição: compreende as etapas de embalagem, transporte e armazenagem dos 

produtos acabados. Dependo do tipo de embalagem e de como será o transporte do 

produto, essa fase é responsável por um grande impacto ambiental.  

Uso: as atividades dessa fase dizem respeito ao uso ou consumo de um produto ou serviço. 

Descarte: momento no qual o produto é eliminado pelo consumidor. Nessa fase, pode-se 

recuperar a função do produto descartado ou de alguma parte que o compõem, por meio da 

reutilização e/ou reciclagem (MANZINI e VEZZOLI, 2008). 

Observação: A Norma ISO 14040/42 também faz referência a Analise do Ciclo de Vida (ACV) 

de um produto. Contudo, a ferramenta Life Cycle Design é mais adequada como referencial 

para a pesquisa pelo fato do objeto de estudo ser uma empresa que desenvolve produtos de 

Design.  

O LCD promove uma estratégia ambiental consciente que se integra tanto ao design, 

quanto a gestão e marketing de um produto, ao estabelecer um critério metodológico que 

analisa as consequências da proposta de um produto e identifica com mais clareza e eficácia 

os objetivos de redução dos impactos ambientais desejados (MANZINI e VEZZOLI, 2008).  

Deve-se ressaltar que vários atores são responsáveis por esse sistema-produto: 

projetistas, produtores, fornecedores, distribuidores, usuários, organismos públicos e 

empresas de descarte e eliminação. Também é preciso levar em conta as condições 

sistemáticas como: tamanho da empresa, legislações, tipo de produto, contexto tecnológico, 

normativo e cultural (MANZINI e VEZZOLI, 2008). 

De acordo com Manzini e Vezzoli (2008), a aplicação do LCD pode ocorrer em todas as 

fases do produto ou em parte dela, com o objetivo de que o designer identifique facilmente 
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os impactos ambientais do produto e os reduza com eficácia. A ferramenta de Análise do 

Impacto Ambiental, que será desenvolvida na presente pesquisa, terá como foco as fases de 

Pré-produção e Produção do Life Cycle Design (LCD) (MANZINI e VEZZOLI, 2008). 

 

2.7.2 Briefing Armando Sant’Anna 

Outra ferramenta que servirá referencial para coleta de dados sobre a empresa usada 

como estudo de caso é o Briefing proposto por Armando Sant’Anna (2005). O Briefing é uma 

fase completa de estudos que possibilita coletar as informações a respeito do produto, do 

mercado, dos concorrentes, do consumidor, da empresa e os objetivos do cliente; contudo, 

deve ser resumido, completo e preciso (SANT’ANNA, 2005, p.106). 

Do roteiro de questões do Briefing de Sant’Anna (2005), foi utilizado como base para a 

presente pesquisa20, os seguintes trechos: 

 

(1) Resumir as principais forças que agem pró e contra vendas: 

  a) Modificação das tendências sociais; 

  b) Atitudes do consumidor; 

  c) Características próprias do produto; 

  d) Fatores da Concorrência; 

  e) Preço. 

 

(2) Baseado em informações anexas, verificar: 

a) O QUE estamos vendendo? 

b) A QUEM estamos vendendo? 

c) ONDE estamos vendendo? 

d) QUANDO estamos vendendo? 

e) COMO estamos vendendo? 

 

 

                                                           
20 Vide Anexo: Questionário do Briefing Respondido 
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2.7.3 Balanced Scorecard 

O Balanced Scorecard, proposto pela primeira vez no documento “The Balanced 

Scorecard - Measures that Drive Performance21” publicado pela Harvard Business Review no 

ano de 1992, é uma ferramenta de medição de desempenho de uma empresa sobre 

diferentes perspectivas. Funciona como um planejamento estratégico e um sistema de 

gestão ao promover melhorias e avanços em áreas como produto, processos, cliente e 

marketing (SHAW, SCHNEIER, BEATTY e BAIRD, 1995).  

É uma ferramenta amplamente utilizada no mundo dos negócios, na indústria e 

governos, pois permite a essas organizações esclarecer sua visão estratégica e traduzi-las em 

ações para melhorar a comunicação interna e externa, monitorar o desempenho, para 

assim, alcançar os objetivos traçados (SHAW, SCHNEIER, BEATTY e BAIRD, 1995).  

O Balanced Scorecard22 fornece um quadro que apresenta as medições de 

desempenho e ajuda aos gestores identificar o que deve ser medido. De acordo com esse 

quadro, a visão da organização deve ser analisada sobre 4 perspectivas: (1) Aprendizado e 

Crescimento; (2) Processos de Negócios; (3) Cliente; e (4) Financeiro (figura 20). 

 

Figura 20: Quadro das Perspectivas do Balanced Scorecard. Fonte: www.balancedscorecard.org 

 

                                                           
21 Disponível em: www.mendeley.com 

22 Disponível em: www.balancedscorecard.org 
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Contudo, de acordo com Shaw, Schneier, Beatty e Baird (1995), há a possibilidade de 

elaborar uma unidade de Scorecard específica, de modo a atender com maior eficácia os 

pontos relativos à missão, estratégia, tecnologia e cultura de uma organização. Para tanto, é 

preciso observar em qual o tipo de indústria a empresa em questão está inserida – 

analisando sua situação no mercado, competitividade, entre outros aspectos. 

Para empresas que desenvolvem produtos de Design, uma opção de unidade de 

Scorecard seria o Sustainability Scorecard proposto por Dougherty (2008), que funciona 

como um quadro e um ponto de partida para avaliar quais os materiais e processos 

representam a melhor escolha em qualquer situação. Nesse quadro são estabelecidos 3 

níves de avaliação – Verde (Preferido); Amarelo (Cautela); e Vermelho (Evitar) – para analisar 

as matérias-primas sobre os aspectos: Fonte, Impactos de Energia e Destino (tabela 4) 

(figura 21) (DOUGHERTY, 2008).  

Para a pesquisa, essa unidade de Scorecard foi utilizada como base referencial para 

criação da Feramenta de Análise do Impacto Ambiental. Servindo para avaliar em três níveis 

os impactos das matérias-primas utilizadas na empresa estudo de caso. 

FONTE IMPACTOS DE ENERGIA DESTINO 

PREFERIDO Feito a partir da colheita 
de forma sustentável,      
de recursos renováveis, 
com nenhuma toxidade 
conhecida. 

Feito com energia 
renovável,                       
com moderada energia 
incorporada. 

Totalmente reciclável; 
totalmente compostável; 
reutilizável. 

CAUTELA Feito a partir                      
de recursos renováveis 
convencionais. 

Feito com a energia       
não-renovável, baixa 
energia incorporada. 

Compatível                      
com incineração. 

EVITAR Feito a partir de recursos 
não-renováveis, impactos 
tóxicos conhecidos. 

Feito com a energia      
não-renovável;                
alta energia incorporada. 

Requer aterro                
para resíduos perigosos ou 
convencionais. 

Tabela 4: Sustainability Scorecard. Fonte: Dougherty (2008). 
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                      Figura 21: Sustainable Scorecard - Avaliação Papel e Plásticos. Fonte: Dougherty (2008). 

 

 

2.7.4  Norma NBR 10004 

   

Criada pela ABNT, a Norma NBR 10004:200423 classifica os resíduos sólidos 

provenientes das atividades industrial, doméstica, hospitalar, comercial, de serviços e de 

varrição; e estabelece quais os riscos potenciais que podem causar ao meio ambiente e à 

saúde pública. A Norma é baseada no CFR – Title 40 – Protection of environmental – Part 

260-265 – Harzardus waste management (ABNT, 2004).  

 

(1) Definições propostas pela Norma NBR 10004:2004: 

. Resíduos Sólidos – resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de 

origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviço e de varrição. 

                                                           
23 Disponível em: www.aslaa.com.br/legislacoes/NBR%20n%2010004-2004.pdf 
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Também estão incluídos lodos dos sistemas de tratamento de água e líquidos que contêm 

partículas que o impossibilitam de serem lançados nas redes públicas de esgoto. 

. Periculosidade de um Resíduo – risco à saúde pública (mortalidade, incidência de doenças 

ou acentuação dos índices), riscos ao meio ambiente (resíduos gerenciados de forma 

inadequada). 

(2) Classificação dos Resíduos Sólidos:  

      (a) Resíduos Classe I – Perigosos; 

      (b) Resíduos Classe II – Não Perigosos:  

            Resíduos Classe II A – não Inertes (figura 22), 

            Resíduos Classe II B – Inertes.  

 

 

Figura 22: Codificação de alguns resíduos classificados como não perigosos – Norma NBR 10004:2004. Fonte: 

ABNT (2004). 

 

O processo de classificação ocorre pela identificação dos constituintes que 

caracterizam o resíduo e deve ser criteriosa – estabelecida de acordo com as matérias-

primas, os insumos e o processo que o originou (ABNT, 2004). 

Para a presente pesquisa, a Norma NBR 10004:2004 será utilizada como critério de 

avaliação dos resíduos sólidos gerados na fase de Produção, que serão apontados por meio 

da aplicação da Ferramenta de Análise do Impacto Ambiental. 
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2.7.5  Licenciamento e Fiscalização Ambiental 

 

A Companhia Pernambucana do Meio Ambienta (CPRH) é o Órgão Estadual 

responsável pelas atividades de prevenção, fiscalização e repressão na defesa do meio 

ambiente. Realiza essa função por meio da adoção de medidas preventivas e corretivas, 

certificando se o empreendedor atua de acordo com a legislação ambiental (CPRH, 2000). 

O Licenciamento Ambiental é um instrumento de planejamento que promove a 

conservação, controle, melhoria e recuperação ambiental, que deverão ser obedecidos pelos 

empreendedores que almejam localizar, instalar, ampliar e operar atividades que utilizam 

recursos ambientais (CPRH, 2000). 

Dentre os empreendimentos sujeitos ao Licenciamento Ambiental, estão indústrias 

que promovem atividades de transformação e beneficiamento de matérias-primas em 

produtos (CPRH, 2000), como é o caso das indústrias de vestuário com valor de moda. Os 

instrumentos de licenciamento são: 

- Licença Prévia (LP); 

- Licença de Instalação (LI); 

- Licença de Operação (LO); 

- Autorização (CPTH, 2000). 

Já a Fiscalização Ambiental é um procedimento administrativo de atendimento às 

infrações ao meio ambiente. Dentre os instrumentos usados para fiscalização estão os autos: 

I. Auto de Intimação:  

(1) Fixa prazos visando à correção e prevenção de irregularidades; 

(2) Falta de Licenciamento Ambiental; 

(3) Convocação de comparecimento à CPRH. 

II. Auto de Constatação: casos de degradação ou poluição ambientais evidentes. 

III. Auto de Infração: aplicação de penalidades (CPRH, 2000). 

Essa ferramenta será utilizada na presente pesquisa para averiguar se a empresa está 

em conformidade com as legislações ambientais e possui o certificado concedido pela CPRH. 
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Síntese das Ferramentas de Gestão Ambiental 

 

Após a análise das Ferramentas de Gestão Ambiental – Life Cycle Design, Briefing, 

Balanced Scorecard, Norma NBR 10004:2004 e Licenciamento e Fiscalização Ambiental – 

pode-se elaborar uma síntese dos aspectos que serão considerados relevantes para o 

desenvolvimento da Ferramenta proposta por esse trabalho (figura 23). 

 

Life Cycle Design Fases de Pré-produção e Produção 

Briefing Trechos 1 e 2 Roteiro do Questionário 

Balanced Scorecard Níveis impacto matérias-prima         

Sustainable Scorecard 

Norma NBR 10004:2004 Critérios de avaliação dos Resíduos Sólidos 

Licenciamento e Fiscalização Ambiental Averiguar conformidade com a CPRH 

Figura 23: Quadro Síntese dos Aspectos das Ferramentas de Gestão Ambiental. Fonte: Autora. 

 

 

2.8  Proposta da Ferramenta de Análise de Impacto Ambiental para Indústria          

de Vestuário de Médio Porte 

 

Com base na analise e discussão sobre Design para Sustentabilidade e Sistemas e 

Ferramentas de Gestão Ambiental, foi possível formular a Ferramenta de Análise do Impacto 

Ambiental para Indústria de Vestuário. A aplicação dessa Ferramenta focará nas fases de 

Pré-produção e Produção de uma empresa que desenvolve produtos de vestuário com valor 

de moda. 

Antes de descrevê-la, é valido relembrar quais foram as Diretrizes de Design para 

Sustentabilidade, os Aspectos Processuais dos Sistemas de Gestão Ambiental e os Aspectos 

das Ferramentas de Gestão Ambiental que serviram como referencial para o 

desenvolvimento da Ferramenta (figura 24). 
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QUADRO DAS REFERÊNCIAS PARA DESENVOLVIMENTO DA FERRAMENTA DE ANÁLISE                
DO IMPACTO AMBIENTAL PARA INDÚSTRIA DE VESTUÁRIO DE MÉDIO PORTE 

Diretrizes de Design para Sustentabilidade 

 

Mozota | Manzini e Vezzoli  

De Moraes | Kazazian  

Braungart e McDonough | Datschevski 

. Melhoria dos produtos e serviços,                   

. Melhoria dos processos produtivos,                 

. Análise do ciclo de vida,                                      

. Reduzir, Reutilizar e Reciclar,              

. Redesign,                                                                                                                 

. Uso de energia solar, 

Metaprojeto: Fatores Mercadológicos,       
Aspectos Produtivos e Tecnológicos, 
Sustentabilidade Socioambiental (Linhas Guias) 

Aspectos Processuais                            
Sistemas de Gestão Ambiental 

 

ISO 14000 | P+L  

Ecodesig e Design for Sustainability 

. Avaliar o Impacto Ambiental                
(verificação entradas e saídas), 

. Analisar o Ciclo de Vida do Produto, 

. Propor Soluções para Minimizar                             
Geração de Resíduos e Emissões,                    

Etapas P+L: Pré-Avaliação,  
Elaboração de Fluxogramas;  
Avaliação das Entradas e Saídas; 
Definição de Indicadores;  
Avaliação dos Dados Coletados;  
Elaboração dos balanços de massa e de energia;      
e Avaliação das causas de geração de resíduos.  
 

Aspectos                                          
Ferramentas de Gestão Ambiental 

 

Life Cycle Design | Briefing   

Balanced Scorecard | Norma NBR 10004:2004 |  

Licenciamento e Fiscalização Ambiental 

LCD: Fases de Pré-produção e Produção,                       

Briefing: Trechos 1 e 2 Roteiro Questionário                

Sustainable Scorecard:                                      
Níveis impacto matérias-primas         

Norma NBR 10004:2004:                              
Critérios de Avaliação Resíduos Sólidos 

Licenciamento e Fiscalização Ambiental: 
Averiguar conformidade com a CPRH 

Figura 24: Quadro das Referências para Desenvolvimento da Ferramenta de Análise do Impacto Ambiental para 

Indústria de Vestuário de Médio Porte. Fonte: Autora 
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Ferramenta de Análise do Impacto Ambiental para Indústria de Vestuário                  

e suas Etapas 

Com o objetivo de facilitar sua implantação, a Ferramenta de Análise do Impacto 

Ambiental para Indústria de Vestuário será dividida em 10 Etapas. Como já mencionado, 

algumas delas tiveram como referencia as etapas da Produção mais Limpa. 
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No Capítulo 4 – Resultados e Discussão, essa Ferramenta foi aplicada ao Estudo de 

Caso da pesquisa seguindo todas as 10 Etapas estabelecidas. Assim, foram coletadas as 

informações e os dados necessários para mensurar os impactos ambientais das fases de pré-

produção e produção de uma indústria que cria e desenvolve vestuário com valor de moda e 

propostas as soluções para sua minimização. 
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3      Metodologia de Pesquisa 

 

O método diz respeito a um conjunto de atividades sistemáticas e racionais que tem 

como função permitir que o cientista alcance seu objetivo, ao traçar o caminho a ser 

percorrido durante a sua pesquisa (MARCONI e LAKATOS, 2009). Os métodos de abordagem 

a serem utilizados no presente trabalho serão (1) o Hipotético-dedutivo, proposto por 

Bunge, e (2) o Dialético.  

O modelo de Bunge (MARCONI e LAKATOS, 2009) propõe: a colocação de um 

problema, a construção de um modelo teórico, a dedução das consequências particulares, o 

teste de hipóteses e a adição ou introdução das conclusões na teoria. O projeto em questão 

levanta a existência dois problemas - os danos que os processos de produção de indústrias 

de vestuário causam ao meio ambiente, e a necessidade de abordagens de Ferramentas de 

Gestão Ambiental específicos para pequenas e médias empresas. 

O uso do método hipotético-dedutivo explica-se pelo fato do presente trabalho propor 

a criação de uma Ferramenta de Análise do Impacto Ambiental para Indústrias de Vestuário. 

Considera-se essa uma alternativa viável para verificação dos impactos ambientais causados 

pelas fases de pré-produção e produção de produtos de vestuário com valor de moda, e a 

apresentação de soluções que os minimizem.  

O método dialético é representado por quatro leis: (a) ação recíproca, (b) mudança 

dialética, (c) mudança qualitativa e (d) interpretação dos contrários. Esse método considera 

que nenhum fenômeno deve ser encarado isoladamente, pois as coisas não existem 

isoladas, mas como um todo unido - um conjunto de processos. Esses processos ou ações 

são compostos por movimentos, transformações e desenvolvimentos que ocorrem por 

meios de contradições e negações (MARCONI e LAKATOS, 2009). 

Esse método foi escolhido por se tratar de um tema inserido em um cenário complexo, 

pois trata de um tema que envolve a compreensão das mudanças que ocorrem nos meios 

social, econômico e político, e que determinam os modos de produção e consumo. São 

utilizados conceitos de diferentes áreas do conhecimento – Design, Engenharia Civil e 

Administração – para promover uma abordagem multidisciplinar sobre Sustentabilidade, 

Impacto Ambiental, Gestão Ambiental e os Sistemas e Ferramentas de Gestão Ambiental. 
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O método de procedimento utilizado para se alcançar os objetivos previstos no 

presente trabalho foi o Comparativo (MARCONI e LAKATOS, 2009). Isso permitiu verificar 

quais as diretrizes de Design para a Sustentabilidade serviram como referencia para a 

pesquisa, além da necessidade de promover a analise e discussão dos Sistemas e 

Ferramentas de Gestão Ambiental para, então, estabelecer as relações e selecionar quais 

elementos seriam focados para o desenvolvimento da Ferramenta de Análise do Impacto 

Ambiental para a Indústria de Vestuário. 

Para aplicação da Ferramenta Análise de Impacto Ambiental ao Estudo de Caso 

(empresa de vestuário de Recife/PE), utilizou-se como instrumento entrevistas 

semiestruturadas. De acordo com Marconi e Lakatos (2009), ao realizar uma entrevista 

pretende-se obter informações sobre um determinado assunto mediante conversa de 

natureza profissional, o que possibilita a coleta de dados para o diagnóstico ou tratamento 

de um determinado problema. 

As entrevistas foram realizadas com a estilista, o engenheiro de produção, o gerente 

geral, o gerente de compras, e funcionários da linha de produção da Empresa S. Também 

foram feitas leituras de formulários e planilhas da Empresa, o que possibilitou a coleta de 

outros dados e informações necessários para cumprir as Etapas da Ferramenta.  

 

 

3.1    Estudo de Caso: Empresa S 

 

Para o Estudo de Caso da presente pesquisa, foi escolhida uma empresa de 

representatividade de Recife/Pernambuco, que desenvolve e produz vestuário masculino 

com valor de moda desde 1984.  O nome fictício dado à mesma será Empresa S, de forma a 

preservar a sua imagem, devido à revelação de dados confidências.  

 

Dados Gerais da Empresa S 

- Empresa de Médio Porte24; 

                                                           
24 O SEBRAE utiliza o critério por número de empregados do IBGE como critério de classificação do porte das 

empresas, para fins bancários, ações de tecnologia, exportação e outros. Indústria de Médio Porte - 100 a 499 

empregados. Disponível em: http://www.sebrae-sc.com.br/leis/default.asp?vcdtexto=4154 
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- Número total de funcionários (criação, produção e administração): 288; 

- Área do terreno da indústria: 5600m²; 

- Área construída: 3100m²; 

- Área destinada a Estação de Tratamento de Despejos Industriais: 100m²; 

- Jornada de trabalho: 5 dias/semana; 

- Carga horária: 44 horas semanais (9 horas de segunda à quinta-feira e 8 horas sexta-feira); 

- Produtos desenvolvidos: vestuário com valor de moda masculino e infantil – bermudas, 

calças, camisas, e regatas. 

- Produção Mensal em Setembro de 2011: 33.675 peças. 
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4      Resultados e Discussão 

 

A Aplicação da Ferramenta de Análise do Impacto Ambiental para Indústria de 

Vestuário de Médio Porte, à Empresa S, ocorreu conforme as Etapas especificadas no 

Capítulo 2 – tópico 2.8 (páginas 65 e 66). A coleta dos dados ocorreu por meio de entrevistas 

semiestruturadas realizadas com a estilista, o engenheiro de produção, o gerente geral, o 

gerente de compras e os funcionários da linha de produção da fábrica. Também foram 

estudados formulários e planilhas cedidos pela Empresa S. 

 

4.1    Aplicação da Ferramenta de Análise do Impacto Ambiental ao Estudo de Caso 

Para aplicação da Ferramenta à Empresa S serão seguidas as 10 Etapas propostas. 

 

 

 

> FERRAMENTA: Briefing (SANT’ANNA, 2005) – Aplicação de entrevista semiestruturada 

realizada com a Estilista e o Gerente Geral da Empresa S. As informações abaixo são um 

resumo do questionário que está disponível no Anexo II em sua totalidade. 

 

Sobre a Marca 

A Empresa S existe desde 1984. Inicialmente, centrou o desenvolvimento da sua 

criação de roupas para a linha surf (bermudas para prática de surf, regatas, camisetas). 

Contudo, devido ao declínio do estilo surf no mercado mundial, no ano 2000, a marca 

decidiu investir na criação de uma linha street (bermudas, calças, camisas, camisetas).  

Como base para desenvolvimento das coleções, os estilistas da marca realizam 

anualmente viagens de pesquisa de tendências; durante uma dessas viagens de pesquisas 

realizadas em Milão e Barcelona, em 2003, os estilistas tiveram contato com o mercado da 

alta costura, surgindo assim, o interesse em ampliar sua criação para uma linha fashion 

(roupas conceituais). 
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Sobre o Produto e o Cliente  

São características próprias do produto: originalidade, qualidade (durabilidade), 

resistência, vanguarda. Alguns produtos da marca são patenteados. Diferentes produtos são 

produzidos para os diferentes públicos da marca.  

Os fatores de concorrência mais relevantes levantados foram que: (1) depende do 

público e de suas necessidades, (2) a marca tem público de diferentes faixas etárias: 

crianças, jovens e adultos, e diferentes classes sociais: A, B e C; (3) o público da classe A 

deixa de comprar uma roupa da marca para investir em um produto mais caro; (4) o público 

da B pode optar por uma marca mais barata; e (5) o público da C tem como principal 

concorrência o preço. 

Os produtos produzidos são bermudas, calças, regatas, camisetas e camisas – para o 

público masculino e infantil. Com relação ao quesito preço do produto, ele é baseado na 

qualidade e originalidade do produto. E também pelo uso de matérias-primas de excelente 

qualidade e de toda a estrutura que a empresa possui para realizar todas as etapas da 

produção: corte, costura, estamparia (exclusiva), bordado, lavanderia, embalagem e 

distribuição (para lojas próprias da marca).  

Os produtos são vendidos em lojas próprias da marca (Recife, João Pessoa e Salvador) 

e para multimarcas nas capitais e cidades do interior dos estados de Pernambuco, Paraíba, 

Rio Grande do Norte, Bahia, Alagoas, Piauí, Ceará, Amazonas, Acre e Roraima. 

 

Sobre os Concorrentes 

Os principais concorrentes da marca são: Billabong, Quicksilver, Mormai (clientes das 

classes A e B – da linha surf); Fish e Abreus (clientes da classe C - linha surf); Opera Rock, 

Farm, Colcci, Osklen (classes A e B - linha fashion). As estratégias de publicidade atuais são: 

apoio a atletas de colégios do Recife, apoio a escola de kit surf em Maracaípe e velejadores. 

Não utilizam plataformas para enviar mensagens ao cliente. A mensagem é divulgada 

pelo próprio cliente, que ao aprovar a qualidade do produto, fideliza-se à marca e acaba por 

divulga-lo para aqueles que estão a sua volta. Ações direcionadas ao público A e B: 

desenvolvimento de camisas para eventos especiais, como camarote do Galo da Madrugada 

e patrocinadores e convidados da Paixão de Cristo.   
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> FERRAMENTA: Metaprojeto (DE MORAES, 2010) – Baseado em entrevista 

semiestruturada realizada com a Estilista da Empresa.  

 

Fatores Mercadológicos 

O respondente da entrevista considera que a Empresa S está inserida dentro de um 

Cenário Dinâmico, já que o mercado de moda sofre constantes modificações de acordo com 

as tendências (de estação, de consumo e de comportamento), o que demanda a criação 

constante de produtos que atendam as exigências desse mercado.  

Em relação à Identidade, são conceitos próprios da marca: a qualidade, a criatividade 

(vanguarda) e o conforto, aliados aos ideais de juventude, aventura e prática de esportes; 

sem se estabelecer restrições à idade, sexo ou classe social. Tem como Missão desenvolver 

roupas para as pessoas com espírito jovem, que buscam qualidade, conforto, originalidade e 

vanguarda.  

Empresa S busca a inovação por meio da pesquisa de novas técnicas de estamparia e 

costura, e uso de tecidos tecnológicos. Tem como foco a valorização do estilo vanguarda 

para criação das roupas (figura 25). Por isso, procura estar inserida às tendências mais 

atuais, por meio da assinatura de bureau de tendências WGSN25, e realização de viagens 

anuais de pesquisa em Nova York, Paris e Londres. 

 

                   EMPRESA S SIM NÃO 

CONSERVADORA  x 

INOVADORA x  

VANGUARDA x  

AGRESSIVA x  

PASSIVA  x 

FAZ TENDÊNCIA x  

SEGUE TENDÊNCIAS x  

Figura 25: Quadro Identidade Empresa S. Fonte: Autora. 

 

                                                           
25 Disponível em: http://www.wgsn.com/ 
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Em relação ao Posicionamento Estratégico, a respondente considera que a Empresa S 

esteja no mesmo nível dos seus principais concorrentes internacionais e nacionais na linha 

surf, por possuir o mesmo padrão de qualidade. Devido ao fato de estar no mercado desde 

1984, a marca conquistou o público Pernambucano pela qualidade da Bermuda Surf e dos 

outros produtos que desenvolve, e atualmente, atende diferentes faixas do mercado (figura 

26). 

FAIXA DE 
MERCADO 

EMPRESA S 

A Atende 

B Atende 

C Atende 

D - 

E - 

A B C D E  - 

Figura 26: Quadro Posicionamento Estratégico Empresa S. Fonte: Autora. 

 

Futuramente, a empresa pretende fortalecer a inserção dos produtos da linha fashion 

em outros estados - Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná - e em alguns países do continente 

europeu, para assim, estabelecer um nível de concorrência elevado com as marcas que 

desenvolvem o mesmo tipo de produto. 
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> FERRAMENTA: Metaprojeto (DE MORAES, 2010) – Baseado em entrevista 

semiestruturada realizada com a o Engenheiro de Produção e na visita à linha de produção 

da fábrica. 

 

Materiais Empregados 

 

Produtos Desenvolvidos na Empresa S – Camisas, bermudas, calças, regatas. 

Matérias-primas utilizadas – Tecidos planos e malhas, linhas, fios, botões de plástico, botões de 

metal, velcro, zíperes, fitas de algodão, cadarço, ilhós, etiquetas, rebites, saco plástico, papel, 

tintas, pigmentos, corantes, amaciante, sabão em pó, entre outros. 

 

Tecnologia Produtiva 

Com o intuito de compreender os fluxos de entradas e saídas (inputs e outputs) de 

matérias-primas, energia e água, é preciso realizar um mapeamento de todas as etapas 

relativas aos processos de produção que ocorrem na Empresa S (figura 27). 

 

 

Figura 27: Fluxograma dos Processos de Produção Empresa S. Fonte: Autora. 
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Criação 

Processo de desenvolvimento das peças que compõe uma coleção. Compreende a pesquisa 

de tendências, escolha de novas matérias-primas, desenvolvimento das estampas, 

preenchimentos das fichas piloto com desenho das peças; 

 

Pilotagem  

Para cada peça que compõe a coleção, é feita a modelagem e em seguida são realizadas 

todas as etapas do fluxograma necessárias para sua confecção. Depois de pronta, cada peça 

passa por um processo de verificação da qualidade da modelagem, das matérias-primas 

usadas e dos acabamentos, para então serem aprovadas ou reprovadas; 

 

Ordem de Corte 

Emissão da Ordem de Corte para a produção (peças aprovadas). Nessa fase se estabelece as 

quantidades a serem produzidas de acordo com a grade de tamanho. Exemplos: Camisas de 

malha são confeccionadas nos tamanhos P, M, G e GG (adulto) e Bermudas Surf nos 

tamanhos 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 e 48; 

 

Risco  

As modelagens das peças são impressas em papel para servirem como base para o corte. 

Nesse processo as modelagens são ampliadas e encaixadas, com a finalidade de reduzir o 

desperdício de tecido (figura 28). Para a impressão do risco é utilizada uma máquina 

chamada Ploter (figura 29). Existem softwares específicos na indústria de vestuário para que 

sejam operacionalizadas essas atividades (ampliação, encaixe e risco). Na Empresa S é usado 

o programa da LECTRA26;  

  Figura 28: Encaixe Bermuda Surf. Fonte: Autora. 

                                                           
26 Disponível em: www.lectra.com/en/about-lectra/business-activity.php 
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 Figura 29: Ploter (LECTRA) da Empresa S. Fonte: Autora. 

 

Corte 

Os tecidos planos ou malhas são enfestados para serem cortados com a utilização de 

máquinas de cortes móveis ou fixas (figura 30); 

     
Figura 30: Processo de Corte utilizando Máquina de corte Móvel (1°) e Fixa (2°). Fonte: Autora. 

 

Estamparia  

Etapa que corresponde à aplicação de um desenho/imagem em tecido por meio dos 

processos de Serigrafia ou Sublimação/Transfer. Serigrafia é um processo que utiliza telas 

(matriz), tinta, rodo ou puxador. As telas possuem micro furos por onde a tinta penetra no 

tecido por conta da pressão exercida através do rodo ou puxador.  

Sublimação é processo no qual o sólido se transforma em gás ou vapor sem passar 

pelo estado líquido. Exemplo: uma folha de papel impressa com tinta sublimática é colocada 

em uma prensa térmica, e o calor irá transferir a tinta do papel para a mídia – tecido. Na 

indústria têxtil, os tecidos compostos por poliéster utilizados para confecção de bermudas 

surf são exemplos de mídias usadas para sublimação. 
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Costura 

As peças cortadas e estampadas são montadas com a utilização de máquinas de costuras 

industriais; 

 

Bordado 

Peças já montadas, ou partes delas, são bordadas (quando necessário) em uma máquina de 

bordado industrial (figura 31); 

Figura 31: Máquina Bordado da Empresa S. Fonte: Autora. 

Revisão 

Após serem costuradas, as peças são revisadas para retirar de rebarbas de linha e verificar 

de possíveis defeitos; 

 

Lavanderia 

De acordo com a necessidade as peças passam por processos de lavagem como amaciado, 

tingimento e envelhecimento; 

 

Passar a ferro  

As peças são desamassadas e engomadas no ferro à vapor; 

 

Embalagem e Estoque 

As peças prontas e acabadas são embaladas e estocadas para posterior atendimento das 

lojas próprias e/ou de multimarcas. 

 

É preciso salientar que esses processos não são lineares, dependendo do tipo de 

produto desenvolvido algumas etapas não são necessárias para sua produção, até mesmo, 

pode-se passar por mais de uma vez pelo mesmo processo.  
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Exemplo 1: Bermudas Surf não passam pelos processos de ‘Lavanderia’ e ‘Passar a ferro’ 

devido ao tipo de tecido que é utilizado na sua confecção – com composição 100% poliéster 

– e também devido ao processo de estamparia usado – sublimação. 

Exemplo 2: Camisas de Malha modelo gola redonda passam por todos os processos citados, 

menos o ‘Bordado’, pois esse é o modelo de camisa é o mais simples desenvolvido na 

Empresa S. 

 

 

  

 

 

 

Nessa etapa devem ser realizadas as atividades de acordo com a seguinte ordem: 

1º Definir o produto que será analisado (figura 32); 

2º Elaborar o Fluxograma dos Processos Produtivos do produto analisado (figura 33); 

- Com base nesse fluxograma: 

3º Desenvolver o Fluxograma Geral das Entradas e Saídas (inputs e outputs) de matérias-

primas, energia e água e o subproduto de cada fase da Produção; 

4º Elaborar o Fluxograma Específico das Entradas e Saídas de cada um dos Processos de 

Produção. 
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PRODUTO ANALISADO: BERMUDA SURF COM BOLSO LATERAL 

 

Figura 32: Desenho Técnico Bermuda Surf. Fonte: Empresa S. 

 

FLUXOGRAMA PRODUÇÃO BERMUDA SURF COM BOLSO LATERAL 

 

Figura 33: Fluxograma dos Processos de Produção Bermuda Surf com Bolso Lateral. Fonte: Autora. 

  

Com o objetivo verificar as Entradas e Saídas durante a produção da Bermuda Surf com 

Bolso Lateral, serão formulados dois fluxogramas: Fluxograma Geral (figura 34) – com todas 

as matérias-primas e recursos usados (Entradas) e subprodutos e resíduos gerados (Saídas) e 

Fluxograma Específico de cada Processo (figura 35) – com suas Entradas e Saídas de cada 

fase da produção.  
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Figura 34: Fluxograma Geral Entradas e Saídas – Bermuda Surf com Bolso Lateral. Fonte: Autora. 

ENTRADA FÁBRICA SAÍDA 

1. Tecido Napali 

2. Zíper VSC 056 18cm 

3. Botão Pró 7150 

4. Linha 30 

5. Linha 50 

6. Linha 80 

7. Linha Grall Fio 200 

8. Etiqueta B-91 

9. Etiqueta B-93 

10. Velcro Loop 1” 

11. Velcro Loop 2” 

13. Velcro Hook 1” 

14. Velcro Hook 2” 

15. Corda Trançada 2mm 

16. Fita Dalva 20mm 

17. Ilhós 55 

18. Etiqueta Tamanho/Composição 

19. Entreleta 

20. Papel Base Moldem 

21. Papel 120g 

22. Tinta Sublimática 

23. Saco Plástico 

24. Etiqueta colante  

*Escritório: papel A4 e acetato. 

ENERGIA 

ÁGUA 

Produção Bermuda Surf 

com Bolso Lateral 

Restos de tecido, 

Rolos de papelão, 

Sacos plásticos, 

Bobinas de Linhas e Fios, 

Papel, 

Papelão, 

 Etiquetas adesivas, 

Rebarbas de Linhas, 

Bobinas de plástico, 

Discos de papelão, 

Caixas de papelão, 

Papel 120g usado (sublimação), 

Baldes plásticos, 

Efluente 
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Figura 35: Fluxograma Específico Entradas e Saídas de cada Processo. Fonte: Autora. 

ENTRADA PROCESSO SAÍDA 

Papel A4,  

Acetato 

ENERGIA 

CRIAÇÃO Ficha Layout, Ficha Piloto, 

Impressão Negativo Estamparia. 

Resíduos: Papel, Papelão,     

Plástico, Acetato. 

 

ENTRADA PROCESSO SAÍDA 

Papel A4 

ENERGIA 

ORDEM DE CORTE Ficha Técnica, Ordem de Corte 

Resíduos: Papel 

 

ENTRADA PROCESSO SAÍDA 

Papel Base Moldem 

ENERGIA 

RISCO Risco para Corte 

Resíduos: Papel, Papelão, Plástico 

 

ENTRADA PROCESSO SAÍDA 

Risco para Corte, 

Tecido Napali 

ENERGIA 

CORTE Partes Bermuda Cortada 

Resíduos: Tecido, papel risco,         

bobina papelão, plástico. 

 

ENTRADA PROCESSO SAÍDA 

Partes Bermuda Cortada 

Papel 120g 

Tinta Sublimática 

ENERGIA e ÁGUA 

ESTAMPARIA Partes Bermuda Estampadas 

Resíduos: Papel 120g usado, 

Efluente, Baldes Plásticos.   

 

 

Continua> 
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ENTRADA PROCESSO SAÍDA 

Partes Bermuda Estampadas 

Zíper VSC 056 18cm 

Botão Pró 7150 

Linha 30 | Linha 50 | Linha 80 

Linha Grall Fio 200 

Etiqueta B-91 

Etiqueta B-93 

Velcro Loop 1” 

Velcro Loop 2” 

Velcro Hook 1” 

 Velcro Hook 2” 

Corda Trançada 2mm 

Fita Dalva 20mm 

Ilhós 55 

Etiqueta Tamanho/Composição 

Entreleta 

ENERGIA 

COSTURA Bermuda Costurada 

Resíduos: Rebarbas de Linha, 

Rebarbas de Fio,  

Sacos plásticos, 

Rolos de papelão, 

Papel, 

Bobinas plásticas linhas e fios, 

Discos de papelão, 

Bobinas plásticas velcro, 

Etiquetas adesivas, 

Caixas de papelão. 

 

      

 

ENTRADA PROCESSO SAÍDA 

Bermuda Costurada  

ENERGIA 

REVISÃO Bermuda Pronta 

Resíduos: rebarbas linha 

 

ENTRADA PROCESSO SAÍDA 

Bermuda Pronta  

Saco Plástico 

Etiqueta colante 

ENERGIA 

EMBALAGEM Bermuda Embalada 

Resíduos: fita papel da         

etiqueta colante 

 

ENTRADA PROCESSO SAÍDA 

Bermuda Embalada  

ENERGIA 

ESTOQUE Bermuda Embalada para Venda 

Resíduos: x 
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Nessa etapa são especificados os Indicadores de Produção, por unidade de tempo, 

utilizados como referência para o levantamento de dados. Formulários, Planilhas e Fichas 

Técnicas  foram disponibilizados pela Empresa S para coleta das informações necessárias. 

 

Unidades de Tempo: 

Coleção – Alto Verão 2011 | Mês27 – Setembro 2011 

 

Números da Coleção 

A coleção Alto Verão 2011 é composta por 210 peças de roupas, entre as quais: 

camisas de malha (adulto e infantil); regatas de malha; bermudas surf (adulto e infantil); 

bermudas walk (brim e jeans) e calças (brim e jeans) (tabela 5). Das 66 Bermudas Surf 

criadas para a coleção Alto Verão 2011, 59 eram no estilo básico e confeccionados com o 

tecido Napali (tabela 6). O estilo básico de Bermuda Surf é composto pelos modelos: (1) 

Bolso Lateral (modelo escolhido para análise), (2) Cós com Cadarço e (3) Bolso Traseiro. 

 

TIPO DE PEÇA QUANTIDADE 

Camisa Malha 75 

Camisa Malha Infantil 19 

Regata Malha 14 

Bermuda Surf 66 

Bermuda Surf Infantil 09 

Bermuda Walk 21 

Calça 06 

TOTAL 210 

Tabela 5: Números da Coleção Alto Verão 2011 - Empresa S. Fonte: Autora. 

                                                           
27

 Foi selecionado como unidade de tempo o mês de Setembro de 2011, pois as informações contidas nos 

formulários disponibilizados pela Empresa S são referentes à produção mensal e a produção diária (média 

calculada com base na produção do referente mês). 
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BERMUDA SURF TECIDO QUANTIDADE 

Estilo Básico Napali 59 

Estilo Conceitual Tecnologic 07 

Infantil Outros 09 

TOTAL > 75 

Tabela 6: Bermudas Surf criadas para coleção e os tecidos utilizados. Fonte: Autora 

          

Números da Produção Mensal 

No mês de Setembro de 2011, que corresponderam a 21 dias de trabalho, foram 

produzidas 33.675 peças de roupas (tabela 7). Dentre todas as peças produzidas no mês em 

questão, 15.933 foram bermudas surf, e dessas, 13.000 eram no modelo Bolso Lateral 

confeccionadas com o tecido Napali. 

 

MÉDIA PRODUÇÃO DIÁRIA SET/11 PRODUÇÃO SET/11 

Bermuda Surf: 637 Bermuda Surf: 15.933 

Camisa Malha: 649 Camisa Malha: 16.214 

Bermudas e Calças Walk: 61 Bermudas e Calças Walk: 1.528 

TOTAL: 1347 peças TOTAL: 33.675 

Tabela 7: Produção Setembro 2011: média diária e mensal. Fonte: Autora 

 

CONCLUSÃO 

Produção Total Setembro 2011: 33.675 peças 

Produção Mensal Setembro 2011 Bermuda Surf com Bolso Lateral: 13.000 peças 
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> Instrumento: Entrevistas com o Gerente Geral, Engenheiro de Produção e Funcionários da 

Produção. Além da coleta de dados em Formulários e Planilhas da Empresa S. 

 

Etapa que compreende a quantificação das Entradas e Saídas – matérias-primas, 

energia, água e resíduos – dos Processos de Produção da Bermuda Surf com Bolso Lateral no 

mês de Setembro de 2011. Será usado como base o Fluxograma Geral das Entradas e Saídas 

elaborado na Etapa 3.  

 

Números do Consumo Mensal Energia e Água 

No que concerne o consumo de recursos como energia e água, no mês de Setembro de 

2011 foram utilizados: 31.275kw (energia) e 500m³ (água) (figura 36). Esses dados 

correspondem ao que foi consumido em toda a fábrica, ou seja, nos setores de criação, 

administrativo, corte, estamparia, costura, estoque de matéria-prima, lavanderia, bordado, 

estoque de peças prontas, portarias e serralharia. 

 

CONSUMO MENSAL SETEMBRO 2011 

ENERGIA ÁGUA 

31.275Kw  500m³ 

Figura 36: Consumo Mensal Energia e Água da Empresa S em Setembro 2011. Fonte: Autora 

 

Observação: o abastecimento de água na Empresa S é realizado por rede pública e carro 

tanque. 

Com base nesses dados, calculou-se o quanto cada peça confeccionada representa de 

impacto no consumo dos dois recursos – energia e água. Realizou-se o cálculo considerando 

tudo que é externo à produção (demais setores da fábrica) como somatório nos impactos 

ambientais das peças de vestuário. Um ponto a ser questionado nesse calculo genérico é o 

fato de não poder identificar o gasto específico de cada etapa dos processos de produção 

para, assim, apontar possíveis melhorias. 
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33.675 PEÇAS PRODUZIDAS SET.2011 = 31.275Kw de ENERGIA + 500m³ de ÁGUA 

1 PEÇA PRODUZIDA = 0,93Kw de ENERGIA + 0,015m³ de ÁGUA 

  

Antes de quantificar as entradas e saídas para produção das 13.000 Bermudas Surf 

com Bolso Lateral, é preciso especificar o quanto de cada matéria-prima, água e energia é 

necessário para produzir 1 peça de Bermuda Surf com Bolso Lateral (tabela 8). 

 

Tabela 8: Quantidade matéria-prima, energia e água necessárias para produzir 1 Bermuda.              

Fonte: Autora. 

MATÉRIA-PRIMA CONSUMO POR PEÇA CONTEÚDO FECHADO 

1. Tecido Napali 

2. Zíper VSC 056 18cm  

3. Botão Pró 7150 

4. Linha 30 

5. Linha 50 

6. Linha 80 

7. Linha Grall Fio 200 

8. Etiqueta B-91 

9. Etiqueta B-93 

10. Velcro Loop 1” 

11. Velcro Loop 2” 

13. Velcro Hook 1” 

14. Velcro Hook 2” 

15. Corda Trançada 2mm 

16. Fita Dalva 20mm 

17. Ilhós 55 

18. Etiqueta Tam./Composição 

19. Entreleta 

20. Papel Base Moldem 

21. Papel 120g 

22. Tinta Sublimática 

23. Saco Plástico 

24. Etiqueta colante  

ENERGIA  

ÁGUA 

0,90m (0,216kg) 

1 unidade 

2 unidades 

20m 

9m 

10m  

24m  

1 unidade 

1 unidade 

0,20m 

0,20m 

0,5m 

0,5m 

0,20m 

1m 

1 unidade 

1 unidade 

0,10m 

0,800kg 

2 folhas 

0,020kg 

1 unidade 

1 unidade 

0,93Kw 

0,015m³ 

Rolo 100m (24kg) 

Pacote 100 unidades 

Pacote 2000 unidades 

Bobina 3000m 

Bobina 5000m 

Bobina 5000m 

Bobina7800m 

Pacote 250 unidades 

Pacote 250 unidades 

Rolo 25m 

Rolo 25m 

Rolo 25m 

Rolo 25m 

Rolo 1kg (600 m aprox..) 

Rolo 50m 

Pacote 5000 unidades 

Caixa 4000 unidades 

Rolo 100m 

Rolo 250 m 

Pacote 250 folhas 

Balde 20kg 

Pacote 1000 unidade 

Rolo 1000 unidades 

- 

- 
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Considerando-se que para produção de 1 Bermuda Surf com Bolso Lateral são gastos 

as quantidades referidas de matérias-primas, energia e água, foi possível quantificar o total 

necessário para produção das 13.000 Bermudas e os resíduos gerados (figura 37).  

 

Figura 37: Fluxograma da Quantificação das Entradas e Saídas. Fonte: Autora. 

ENTRADA FÁBRICA SAÍDA 

 

 

12.000m (2.880kg | 120 rolos) Tecido 

13.000 Zíperes VSC 056 

26.000 Botões Pró 7150  

260.000m de Linha 30 

117.000m de Linha 50 

130.000m de Linha 80 

312.000m de Linha Grall Fio 200 

13.000 Etiqueta B-91 

13.000 Etiqueta B-93 

2.600m de Velcro Loop 1” 

2.600m de Velcro Loop 2” 

780m de Velcro Hook 1” 

780m de Velcro Hook 2” 

2.600m de Corda Trançada 2mm 

13.000m de Fita Dalva 20mm 

13.000 Ilhós 55 

13.000 Etiqueta Tam./Composição 

1.300m de Entreleta 

0,800kg Papel Base Moldem 

26.000 Papel 120g 

260kg Tinta Sublimática 

13.000 Sacos Plásticos 

13.000 Etiquetas colantes  

12.090Kw de ENERGIA 

195m³ de ÁGUA 

 

 

2.804kg 

13.000 

26.000 

247.000m 

111.150m 

123.500m 

296.400m 

13.000 unid. 

13.000 unid. 

2.600m 

2.600m 

780m 

780m 

2.600m 

13.000m 

13.000 

13.000 

1.300m 

10.400kg 

26.000 

260kg 

13.000 

13.000 

12.090kw 

195m³ 

13.000 Bermudas Surf 

Resíduos: 

76kg tecido (316m) + 120 rolos papelão  

130 sacos plásticos + 130 papéis 

13 sacos plásticos + etiquetas adesivas 

13.000m + 86 bobinas + 86 sacos plásticos 

5.850m + 23 bobinas + 23 sacos plásticos 

6.500m + 26 bobinas + 26 sacos plásticos 

15.600m + 40 bobinas + 40 sacos plásticos 

52 sacos plásticos 

52 sacos plásticos 

208 discos papelão + 104 bobinas plásticas 

208 discos papelão + 104 bobinas plásticas 

62 discos papelão + 31 bobinas plásticos 

62 discos papelão + 31 bobinas plásticos 

4 rolos de papelão + 4 sacos plásticos 

260 sacos plásticos + 260 adesivos 

130 plásticos + 130 adesivos 

4 caixas de papelão 

13 rolos de papelão + 13 sacos plásticos 

10.400kg de papel (recortado) 

26.000 folhas usadas + 104 pacotes papel 

13 baldes plásticos 

13 sacos plásticos 

13 rolos de papelão + 13 sacos plásticos 

- 

195m³ de Efluente 
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Ao analisar o Fluxograma da Quantificação das Entradas e Saídas para a Produção das 

13.000 Bermudas Surf com Bolso Lateral, observa-se a grande quantidade de matérias-

primas utilizadas no mês de Set./2011 e, principalmente, o grande volume de resíduos que 

são gerados: restos de insumos e suas embalagens - papel, plástico, papelão, adesivos, além 

do efluente advindo de estamparia. Na próxima Etapa da Ferramenta são avaliados os 

impactos ambientais causados pelo uso dessas matérias-primas e pela geração desses 

resíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

> Ferramentas:  

   Sustainable Scorecard – análise das matérias-primas que compõem a Bermuda Surf com 

Bolso Lateral. 

   Norma NBR 10004:2004 – critérios de avaliação resíduos sólidos gerados. 

   Licenciamento e Fiscalização Ambiental – averiguar se a Empresa S está em conformidade 

com as exigências da CPRH. 

 

 

Sustainable Scorecard 

A análise das matérias-primas que compõem a Bermuda Surf com Bolso Lateral será 

realizada de acordo com o Sustainable Scorecard proposto por Dougherty (2008). Nessa 

unidade de Scorecard serão avaliados os níveis de impacto ambiental das matérias-primas, 

no que concernem os aspectos Fonte, Impactos de Energia e Destino, de acordo com níveis 

representados pelas cores Verde (PREFERÍVEL), Amarelo (CAUTELA) e Vermelho (EVITAR), 

(tabela 9). 
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 FONTE IMPACTOS DE ENERGIA DESTINO 

PREFERIDO . Colheita de forma sustentável,    

. Recursos renováveis, 

. Nenhuma toxidade conhecida 

. Energia renovável,                        

. Moderada energia 

. Totalmente reciclável, 

.Totalmente compostável,  

. Reutilizável 

CAUTELA . Recursos renováveis. . Energia não-renovável,  

. Baixa energia incorporada 

. Compatível com incineração 

EVITAR . Recursos não-renováveis, 

. Impactos tóxicos conhecidos 

. Energia não-renovável, 

. Alta energia incorporada 

. Aterro para resíduos 
perigosos ou convencionais 

Tabela 9: Critérios para avaliação dos Níveis do Sustainable Scorecard. Fonte: Dougherty (2008). 

 

Com base nos critérios do Sustainable Scorecard (DOUGHERTY, 2008) foi possível 

avaliar as matérias-primas usadas para a confecção da Bermuda Surf com Bolso Lateral. 

Esses materiais têm como composição: Poliéster, Poliamida, Polipropileno, Latão e Celulose 

(tabela 10).  

Com relação às matérias-primas compostas por Poliéster, é preciso ter CAUTELA em 

sua utilização, pois esse é um recurso renovável que consome energia não-renovável 

durante sua produção e é compatível com a incineração.  

Os insumos que utilizam Polipropileno na sua composição representam CAUTELA 

quanto ao uso por conta do tipo de energia utilizada na fabricação, mas sobre o aspecto do 

destino deve-se EVITAR esse material por ter como destino aterros.  

Artigos produzidos com Poliamida devem-se EVITAR, pois esse é um recurso não-

renovável e que tem como destinação aterros. Materiais compostos por Latão também são 

classificados em EVITAR, pois utilizam recursos não-renováveis e consomem muita energia 

em sua produção. Com relação ao destino, é preciso CAUTELA porque são passíveis de 

incineração. 

Sobre os papeis produzidos com fibra virgem de Celulose, é preciso EVITAR seu uso por 

conta dos impactos tóxicos na Fonte. Com relação à Energia, deve-se ter CAUTELA por não 

ser um recurso renovável, mas o aspecto positivo é que pode ser reciclado, o que o classifica 

como PREFERÍVEL nesse aspecto. 
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MATÉRIA-PRIMA COMPOSIÇÃO FONTE ENERGIA DESTINO 

Tecido Napali Poliéster (PET)    

Zíper VSC Poliéster (PET)    

Botão Pró Latão    

Linha 30 Poliéster (PET)    

Linha 50 Poliéster (PET)    

Linha 80 Poliéster (PET)    

Fio 200 Poliéster (PET)    

Etiqueta B-91 Polipropileno (PP)    

Etiqueta B-93 Polipropileno (PP)    

Velcro de 1” Poliamida    

Velcro de 2” Poliamida    

Corda Trançada Polipropileno (PP)    

Fita Dalva Poliéster (PET)    

Ilhós Latão    

Etiqueta Tam./Comp. Poliéster (PET)    

Entretela Poliéster (PET)    

Papel Base Moldem Celulose    

Papel 120g Celulose    

Saco Plástico Polipropileno (PP)    

Tabela 10: Níveis do Sustainable Scorecard relativos às matérias-primas usadas para confecção da Bermuda 

Surf com Bolso Lateral. Fonte: Autora - Baseado em Dougherty (2008). 

       PREFERÍVEL               CAUTELA                EVITAR 

  

Observa-se que dentre as matérias-primas utilizadas para confeccionar a Bermuda Surf 

com Bolso Lateral, com relação ao aspecto Fonte, a maioria precisa de CAUTELA ou deve-se 

EVITAR, e quatro ficam no nível PREFERÍVEL. Ou seja, dentre os recursos extraídos a parcela 

maior causa um alto nível de degradação ao meio ambiente.  

No que concerne o aspecto Energia a grande parte precisa de CAUTELA e duas ficam 

no nível EVITAR, o que demonstra que o tipo de energia usada para a fabricação das 

matérias-primas também causam impactos ambientais negativos. 

Sobre o aspecto Destino os materiais citados estão em sua maioria no nível de 

CAUTELA, três em EVITAR e apenas dois no nível PREFERÍVEL. O que também contribui com 

o aumento dos impactos sobre o meio ambiente.  
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Norma NBR 10004:2004 – Critérios de Avaliação para Resíduos Sólidos 

 

Com base no Fluxograma Quantificação das Entradas e Saídas (figura 37 | pág. 85) 

dos processos de produção da Bermuda Surf com Bolso Lateral foi possível avaliar os 

resíduos sólidos gerados, de acordo com a Norma NBR 10004:2004 (figura 38).  

 

RESÍDUO CLASSIFICAÇÃO 

Restos de Tecido Napali 

Rebarbas Linhas e Fios 

A010 

Resíduos de Materiais Têxteis 

 

Sacos Plásticos 

Bobinas de Linhas e Fios 

Baldes Plásticos 

A007 

Resíduo de Plástico Polimerizado 

 

 

Rolos de Papelão 

Discos de Papelão 

Caixas de Papelão 

Papel Base Moldem  

Papel 120g usado 

 

A006 

Resíduos de Papel e Papelão 

 

 

 

Figura 38: Classificação dos Resíduos Sólidos Não Perigosos gerados na produção da Bermuda Surf com Bolso 

Lateral. Fonte: Autora. 

  

Na Empresa S, esses resíduos sólidos não têm como destinação a reciclagem ou 

reutilização – todos os resíduos são recolhidos para o lixão municipal. Com exceção do Papel 

120g28 utilizado no processo de estamparia, que é incinerado. O fato desses resíduos não 

terem uma correta destinação representa um grande impacto ambiental negativo, pois 

como observado (Figura 37 – pág. 85) é gerado um grande volume de resíduos, que 

poderiam ser doados a cooperativas e entidades para serem reutilizados ou reciclados. 

 

 

 

 
                                                           
28 Esse papel é utilizado no processo de Sublimação e fica com resquícios de tinta na sua superfície. As 

estampas desenvolvidas pela Empresa S são exclusivas e, por isso, o dono da empresa considera mais seguro 

incinerar os Papéis 120g usados para que as estampas não sejam copiadas. 
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Licenciamento e Fiscalização Ambiental – Averiguar conformidade com a CPRH 

 

A Empresa S, de acordo com as informações e formulários disponibilizados pelo 

engenheiro de produção da fábrica, está em conformidade com as exigências da Companhia 

Pernambucana do Meio Ambiente (CPRH). Possui a Licença de Operação, esgotamento 

sanitário (fossa séptica), Certidão Negativa de Débito Ambiental, Comprovante de Limpeza 

de Fossa (anual) e realiza o Tratamento de Efluentes, estando assim, apta a receber o 

Licenciamento Ambiental. Baseado nos estudo da CPRH a Empresa S tem um potencial 

poluidor médio. 

Um dos resíduos apontados na Etapa 5 da Ferramenta, foram os efluentes advindos 

dos processos de Estamparia (lavagem das telas usadas no processos de sublimação). A 

Empresa S possui um Sistema de Tratamento de Efluentes Líquidos Industriais e de Efluentes 

de Esgoto Sanitário, atendendo assim, aos critérios estabelecidos nas legislações em vigor: 

CONAMA 20 e CPRH nº 2001.  

Esse sistema possibilita o tratamento físico-químico de Floculação e Decantação para 

remoção de corantes e eventuais metais pesados, por meio de um tratamento biológico por 

filtro anaeróbico, visando à remoção da carga orgânica não removida no tratamento 

primário e também da carga orgânica oriunda do efluente sanitário. Esse tratamento é 

realizado em três fases: 1° Fase – Floculação, 2° Fase – Decantação e 3° Fase – Filtragem.  

A água tratada é despejada na rede de águas pluviais e também são realizados teste 

para verificar a Demanda biológica de Oxigênio (DBO), a Demanda Química de Oxigênio 

(DQO), sólidos sedimentares, óleos e graxas e o pH. O volume médio de tratamento diário é 

de 16m³ de efluentes. 

 

 

Considerações 

Diante do exposto, observa-se que a Empresa S ao desenvolver a Bermuda Surf com 

Bolso Lateral não se preocupa com os Impactos Ambientais negativos causados pelos 

processos de Pré-produção de Produção. Esses impactos sobre o meio ambiente são 

causados pelos tipos de matérias-primas utilizadas e pela geração de grande volume de 

resíduos sólidos que não possuem uma correta destinação como, por exemplo, a reciclagem 

ou reutilização. Um aspecto positivo para o meio ambiente é o fato da Empresa S realizar o 

tratamento de Efluentes oriundos dos processos de estamparia. 
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Nessa Etapa foi elaborado o balanço de massa e energia com a finalidade de calcular a 

emissão de CO² durante as fases de Pré-produção e Produção da Bermuda Surf com Bolso 

Lateral no mês de Setembro de 2011. Para realizar esse cálculo foi utilizado como 

instrumento o LCA Calculator – The Sustainable Design Tool29.  

Nesse site é possível calcular a emissão de CO² durante o ciclo de vida de um 

determinado produto. É preciso efetuar o cadastro no site e em seguida realizar os cálculos 

desejados colocando as informações solicitas como: nome do produto, unidades de medidas 

utilizadas, matérias-primas usadas (partes, materiais, processos, peso, quantidade), tipo de 

transporte utilizados em cada uma das fases da produção (pré-produção, distribuição)e a 

quilometragem, uso do produto (se consome energia elétrica) e descarte (se é possível de 

ser reciclado). 

As informações utilizadas para o cálculo de emissão de CO² no site LCA Calculator 

estão especificadas na Tabela 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Disponível em: http://www.lcacalculator.com/ 
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MATÉRIA-PRIMA COMPOSIÇÃO PESO PRODUÇÃO 

1. Tecido Napali 

2. Zíper VSC 056 18cm  

3. Botão Pró 7150 

4. Linha 30 

5. Linha 50 

6. Linha 80 

7. Linha Grall Fio 200 

8. Etiqueta B-91 

9. Etiqueta B-93 

10. Velcro Loop 1” 

11. Velcro Loop 2” 

13. Velcro Hook 1” 

14. Velcro Hook 2” 

15. Corda Trançada 2mm 

16. Fita Dalva 20mm 

17. Ilhós 55 

18. Etiqueta Tam./Comp. 

19. Entreleta 

20. Tinta Sublimática 

21. Papel Base Moldem 

22. Papel 120g 

23. Saco Plástico 

100% Poliéster 

100% Poliéster 

Latão 

100% Poliéster 

100% Poliéster 

100% Poliéster 

100% Poliéster 

100% Polipropileno 

100% Polipropileno 

100% Poliamida 

100% Poliamida 

100% Poliamida 

100% Poliamida 

100% Polipropileno 

100% Poliéster 

Latão 

100% Poliéster 

100% Poliéster 

- 

Celulose 

Celulose 

100% Polipropileno 

0,216kg 

0,010kg 

0,001kg 

0,002kg 

0,0006kg 

0,0003kg 

0,0017kg 

0,005kg 

0,005kg 

0,0001kg 

0,0001kg 

0,0001kg 

0,0001kg 

0,0001kg 

0,005kg 

0,0002kg 

0,0001kg 

0,005kg 

0,020kg 

0,800kg 

0,120kg 

0,005kg 

China 

Brasil/SP 

Brasil/SP 

Brasil/SP 

Brasil/SP 

Brasil/SP 

Brasil/SP 

Brasil/CE 

Brasil/CE 

China 

China 

China 

China 

Brasil/SP 

Brasil/SP 

Brasil/SP 

Brasil/PB 

China 

Brasil/SP 

Brasil/PB 

Brasil/PE 

Brasil/PE 

 

Tabela 11: Matérias-primas, composição, peso e fabricação do produto. Fonte: Autora. 
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Como resultado do cálculo, observou-se que para produzir 13000 Bermudas Surf com 

Bolso Lateral, no mês de Setembro de 2011, emitiu-se: 

> 35.000kg de CO² na fase de Produção; 

> 9.060kg de CO² na fase de Transporte das Matérias-primas; 

> 1,95kg na fase de Uso da Bermuda; 

> 119kg de CO² na fase de Descarte do produto. 

Totalizando 44.200kg de CO² lançados sobre o meio ambiente (figura 39). 

 

Figura 39: Cálculo de Emissão de CO² da produção de 13000 Bermudas Surf. Fonte: www.lcacalculator.com. 

 

Os maiores impactos foram causados por:  

> Fabricação do Tecido Napali (composto por poliéster) – 25.500kg de CO²; 

> Transporte do Tecido Napali (importado da China em containers) – 8.600kg de CO²; 

> Produção do Papel Base Moldem e do Papel 120kg (papel virgem branco na sua 

composição) – 4.990kg de CO² (figura 40). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Maiores Impactos: Tecido Napali, Papel Base Moldem e Papel 120g.                                               

Fonte: www.lcacalculator.com. 
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Essa Etapa compreende à pesquisa dos motivos da geração do grande volume de 

resíduos durante a produção da Bermuda Surf. Para atingir esse objetivo, foram realizadas 

entrevistas com funcionários da linha de produção da Empresa S. 

Na Etapa 5 foram mensurados os volumes de resíduos sólidos gerados no mês de 

Setembro de 2011, na Empresa S. Um dos números mais alarmantes é relativo ao Tecido 

Napali – 785kg de resíduos. Em entrevista com funcionários do Corte, averiguou-se que isso 

ocorre porque os rolos de Tecido Napali vêm com defeitos de fábrica (vincos) que 

impossibilitam o uso da matéria-prima nas partes defeituosas, o que aumenta o resíduo 

gerado pelo uso do tecido. 

Exemplo: alguns rolos de tecido Napali vieram com até 5 metros de tecido com defeito. 

Uma das críticas feitas pelos funcionários é pelo fato da Empresa não doar os resíduos 

menores ou partes de Tecidos Napali com defeito para reutilização. Os mesmos são 

picotados e destinados ao lixo comum.  

Outra crítica é relativa ao acondicionamento das linhas e fios. Essas matérias-primas 

tem um tipo de cera que facilita o processo de costura, mas quando ficam expostas à poeira 

perdem a maleabilidade e se partem mais facilmente, o que reduz a vida desse produto. 

Inclusive, durante as entrevistas, alguns funcionários se demonstraram favoráveis à 

doação dos resíduos sólidos como papel, papelão, plásticos e restos de tecido.  
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Nessa Etapa foram propostas as soluções que visam minimizar os impactos ambientais 

analisados nas fases de Pré-produção e Produção. Essas melhorias têm como base as 

Diretrizes de Design para Sustentabilidade e podem ser aplicadas em cenários de curto, 

médio e longo prazo. 

 

CURTO PRAZO 

- Reciclar e Reutilizar 

Coleta seletiva dos resíduos gerados durante os processos de produção na Empresa S. 

Desse modo, os resíduos passíveis de reciclagem ou reutilização – papel, papelão, plástico, 

baldes plásticos, restos de tecidos e malhas – seriam doados para Cooperativas e Entidades. 

 

MÉDIO PRAZO 

- Melhoria do Produto + Análise do Ciclo de Vida 

Seleção mais criteriosa das matérias-primas que irão compor o produto. Devendo-se 

considerar a fonte do material (recursos renováveis ou não-renováveis), qual o tipo de 

energia utilizada na sua fabricação, se é passível de reciclagem ou reutilização, qual a 

localidade de fabricação desse insumo e como será transportado. 

Exemplo A: Substituir o Papel base Moldem por um produto similar que seja produzido com 

madeira de reflorestamento ou papel reciclado. 

Optar por fornecedores situados próximos à localidade da empresa. Assim será 

reduzido o nível de CO² emitido durante o transporte do produto, além de promover a 

valorização de insumos desenvolvidos por fábricas de região. 

Exemplo B: Buscar fornecedores que produzam tecidos similares ao Napali, no Brasil. 
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- Redesign 

Redução das matérias-primas utilizadas na confecção dos produtos. O designer deve 

averiguar se é realmente necessário que um determinado produto contenha tantos 

componentes. Observando que a redução do uso das matérias-primas deve ocorrer sem que 

haja prejuízo à qualidade do produto.  

Exemplo C: no desenvolvimento de Bermuda Surf, priorizar o uso dos tecidos com Elastano 

em sua composição. Isso porque, esse tipo de tecido é costurado em uma máquina que 

utiliza cola no lugar de linhas e fios. Assim, se reduziria consumo de linhas e fios e a geração 

dos resíduos oriundos dessas matérias-primas – rebarbas, bobinas e sacos plásticos. Sabe-se 

que essas máquinas têm um custo mais alto e que é preciso treinamento para aprender a 

manipulá-la. A substituição pode ocorrer gradualmente. 

Exemplo D: reduzir os números de etiquetas utilizadas na confecção da Bermuda. A etiqueta 

de composição/tamanho é obrigatória, mas as etiquetas externas de polipropileno poderiam 

se reduzidas duas para uma. Em uma produção mensal de 13000 bermudas, seriam 13000 

etiquetas a menos. Outra opção seria não usar etiquetas de polipropileno, substituindo-as 

por etiquetas desenvolvidas na própria Empresa por meio da reutilização dos restos do 

tecido Napali, que podem ser cortadas na máquina de corte a lazer. 

Reavaliar o sistema de tratamento de efluentes para verificar se é possível modernizar 

a Estação de Tratamento que a Empresa S possui. 

 

- Eficiência no Uso dos Recursos 

Promover o gerenciamento do consumo de energia e água utilizadas nos processos de 

produção, com o intuito de diminuir o desperdício e buscar a otimização do uso desses 

recursos. Para isso, devem ser realizados estudos mais específicos para se determinar o 

quanto é consumido em cada uma das etapas dos processos de produção. 

Reeducar funcionários de todos os departamentos da Empresa S para que consumam 

de forma eficiente esses recursos. 

        

LONGO PRAZO 

- Uso de Energia Solar 

Promover o uso de energia solar por meio da instalação de painéis solares 

fotovoltaicos. Esse é investimento trará retorno a médio, longo prazo com a diminuição da 
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conta de energia, além da redução dos impactos ambientais pelo uso de energia de fontes 

não-renováveis. 

 

  

 

 

Nessa Etapa foi estabelecido o Plano Estratégico de Implantação das Soluções 

sugeridas com o intuito de minimizar os impactos ambientais causados pelos processos de 

produção na Empresa S. Esse plano é baseado nos cenários de curto, médio e longo prazo 

(figura 42) propostos na Etapa 9. 

 

PLANO DE IMPLANTAÇÃO DAS DIRETRIZES DE DESIGN PARA SUSTENTABILIDADE 

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO 

Apresentação > Diretoria e 

Administração: Resultados 

Análise Impacto Ambiental e 

Soluções Propostas para 

Minimização 

Elaboração Plano 

Gerenciamento > Consumo de 

Energia e Água 

Elaboração Plano Instalação > 

Painéis Solares Fotovoltaicos 

Seminários > Equipe criação: 

debate Diretrizes Design para 

Sustentabilidade 

Monitoramento Implantação das 

Soluções Propostas 

Realizar Nova Análise Impacto 

Ambiental para verificar se 

houve redução 

Seminários > Funcionários: 

Metas minimização impactos 

ambientais 

-- Aprimorar soluções de 

minimização Impactos 

Ambientais 

Elaboração Plano Operacional > 

Coleta Seletiva 

-- -- 

Figura 41: Plano de Implantação das Diretrizes de Design para Sustantabilidade - Curto, Médio e Longo Prazo. 

Fonte: Autora. 

 

CURTO PRAZO 

1. Apresentação, para Diretoria e Administração da Empresa S, dos Resultados da Análise do 

Impacto Ambiental e explanação das Propostas de Soluções para Minimizá-los; 
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2. Realização de Seminários com designers, estilistas e equipe de criação para debater sobre 

as Diretrizes do Design para Sustentabilidade no desenvolvimento de produtos; 

3. Realização de Seminários para os Funcionários com a explanação sobre as metas de 

minimização dos impactos ambientais; 

4. Elaboração do Plano Operacional para a coleta seletiva de resíduos; 

    - Treinamento de funcionários que realizarão a coleta seletiva dos resíduos; 

    - Mobilização de todos os funcionários para cooperação nesse processo; 

    - Seleção de Cooperativa para doação dos resíduos coletados; 

    - Seleção de Entidades para doação dos resíduos passíveis de reutilização; 

    - Acondicionamento de depósitos para coleta seletiva nos diversos setores da fábrica; 

    - Recolhimento e dimensionamento dos resíduos para reciclagem e reutilização. 

 

MÉDIO PRAZO 

1. Elaboração do Plano de gerenciamento para o consumo de energia e água: 

    - Realizar pesquisa sobre o consumo desses recursos em cada uma das etapas dos 

processos de produção; 

    - Desenvolver formulários para o gerenciamento do consumo de água e energia; 

    - Capacitar os funcionários que efetuarão esse controle; 

    - Gerenciar a água e energia utilizadas nos processos de produção; 

    - Propor soluções para otimizar o consumo desses recursos; 

    - Promover medidas de estímulo ao consumo consciente da energia e água nos demais 

setores da Empresa. 

2. Monitoramento da implantação das soluções propostas. 

 

LONGO PRAZO 

1. Elaboração de Plano para instalação de Painéis Solares Fotovoltaicos: 

    - Selecionar empresas para apresentação de orçamentos; 

    - Apresentar as opções de orçamento à gerencia para seleção do fornecedor; 

    - Contratação do fornecedor; 

    - Instalação dos Painéis Solares; 

    - Medição mensal para verificar a redução do consumo de energia elétrica após instalação 

dos painéis solares. 
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2. Realizar uma nova Análise do Impacto Ambiental para verificar se houve a redução dos 

impactos apontados. 

3. Aprimorar as soluções de minimização dos impactos ambientais. 

 

  

 

4.2    Validação da Ferramenta 

 

A aplicação da Ferramenta de Análise do Impacto Ambiental para Indústria de 

Vestuário de Médio Porte, ao estudo de caso, Empresa S, possibilitou:  

- Realizar o diagnóstico da Empresa e sobre os processos produtivos desenvolvidos; 

- Verificar e quantificar entradas e saídas de matérias-primas, água e energia; 

- Analisar os impactos ambientais causados pelos processos de pré-produção e produção; 

- Propor soluções para minimizá-los tendo como base as Diretrizes de Design para 

Sustentabilidade; 

- Desenvolver um Plano Estratégico para Implantação das melhorias à curto, médio e longo 

prazo. 

Assim, chega-se ao Problema da pesquisa: Os Impactos Ambientais das fases de Pré-

produção e Produção de uma Indústria de Vestuário podem ser reduzidos com a aplicação 

de uma Ferramenta de Análise do Impacto Ambiental? A resposta concreta a essa pergunta 

se dará com a aplicação das Diretrizes de Design para Sustentabilidade, para que se possa 

verificar a eficácia das soluções propostas nesse trabalho, no que concerne minimizar os 

impactos ambientais. 

Diante do exposto, observa-se que a Ferramenta é válida, pois com sua aplicação 

foram analisados e mensurados os Impactos Ambientais de uma Indústria de Vestuário de 

Médio Porte e apresentadas Soluções de Minimização dos impactos e um Plano Estratégico 

para Implantação das Diretrizes de Design para Sustentabilidade. 

 

Observações: 

1. À medida que a Ferramenta de Análise do Impacto Ambiental foi aplicada ao estudo de 

caso, foram realizados ajustes nas Etapas com o intuito de torna-la mais eficaz.  
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2. Pretendia-se utilizar o Aspecto Sustentabilidade Socioambiental do Metaprojeto (DE 

MORAES, 2010) como critério para avaliar o impacto ambiental do produto analisado. 

Contudo, sua aplicação ao estudo de caso não foi relevante para determinar se o produto 

era ou não sustentável.  

 

3. Também foi acrescentado o instrumento LAC Calculator à Etapa 7 da Ferramenta, com o 

objetivo de calcular a emissão do CO² das fases de pré-produção e produção. 

 

4. As teorias estudadas na presente pesquisa – Diretrizes de Design para Sustentabilidade, 

Sistemas de Gestão Ambiental e Ferramentas de Gestão Ambiental – demonstraram-se de 

fundamental importância para formulação de uma Ferramenta de Análise do Impacto 

Ambiental para Indústrias de Vestuário de Médio Porte que se tornasse eficaz.  

Cada uma das diretrizes e aspectos selecionados para o desenvolvimento da 

Ferramenta possibilitou a obtenção de informações determinantes para a verificação da 

degradação ambiental causadas pelos processos de produção de uma indústria de vestuário 

de moda e também para a apresentação de possíveis soluções para redução desses impactos 

apontados.  
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5     Conclusões 

 

Alcançar o desenvolvimento sustentável é um desafio para governo, empresas, 

projetistas e a sociedade em geral. A escolha da temática dos impactos ambientais causados 

pelos processos de produção em indústrias de vestuário de médio porte demonstra a 

necessidade de promover o debate entre acadêmicos e empresários sobre a 

Sustentabilidade Ambiental e o desenvolvimento de Sistemas e Ferramentas de Gestão 

Ambiental que sejam facilmente aplicáveis em pequenas e médias empresas. 

As teorias utilizadas nessa pesquisa deram subsídio para o desenvolvimento de uma 

Ferramenta que permitiu compreender quais os reais impactos que um produto de vestuário 

de moda causa ao meio ambiente e, assim, encontrar possíveis soluções para minimizá-los. 

O Designer, devido à ligação que promove entre indústria e consumidor, tem um papel 

fundamental na busca pela redução da degradação ambiental, devendo ser mais consciente 

e pensar em todas as etapas processuais ao criar e desenvolver produtos de design de moda. 

Também é preciso estimular os empresários a possuírem uma cultura organizacional 

voltada para sustentabilidade ambiental. Para isso, faz-se necessário apontar quais os reais 

impactos causados pelos processos produtivos nas indústrias e, principalmente, estabelecer 

os possíveis caminhos para alcançar a redução dessa degradação. Um modo eficaz, sugerido 

nesse trabalho, seria a implantação de Diretrizes de Design para Sustentabilidade em 

cenários de curto, médio e longo prazo. 

A indústria de vestuário de moda é responsável por uma grande parcela no limite do 

crescimento do planeta e suas graves consequências ambientais. Desse modo, propor novos 

caminhos para construção de uma diretriz produtiva que leve em conta o meio ambiente 

durante a criação e produção de artigos de Design de moda é um viés para construção de 

um futuro com uma melhor qualidade de vida para todos. O designer, trabalhando em 

conjunto com outros profissionais, deve se empenhar nesse objetivo. 
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Desdobramentos Futuros 

Como desdobramentos futuros dessa pesquisa, pretende-se:  

1. Prosseguir com o desenvolvimento de uma Ferramenta de Análise do Impacto Ambiental 

para todas as fases do ciclo de vida de um produto de vestuário com valor de moda: pré-

produção, produção, distribuição, uso e descarte; 

2. Colocar a Ferramenta em uma perspectiva econômica, buscando aprimorar as Etapas 

desenvolvidas; 

3. Desenvolver uma metodologia que possibilite otimização do processo de Design; 

4. Promover um estudo comparativo com outras indústrias de vestuário de médio porte, 

com o intuito de verificar se as informações coletadas são próximas ou diferentes. 
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Anexos 

 

Respostas ao Questionário do Briefing de Armando Sant’Anna (2001) – Aplicado à estilista 

e sócia da Empresa S 

a I Modificação nas tendências sociais: 

Após a globalização, as modificações ocorrem em um ritmo acelerado e acompanhar essas 

mudanças exige boa percepção para que elas sejam bem assimiladas. A moda passa a se basear 

em macro-tendências mundiais, abrangendo comportamento e evoluções tecnológicas. Novelas, 

revistas e sites também passam a ditar novas tendências de moda. 

b I Atitudes dos consumidores: 

Mudaram com a globalização. Os consumidores são bombardeados por informações, 

diariamente, pela televisão, internet, cinema, música. Tudo influencia o desejo de compra nessa 

sociedade do consumo. Os consumidores buscam produtos que satisfaçam as necessidades mais 

variadas, sejam elas: qualidade, conforto, vanguarda, preço, entre outras. 

c I Características próprias do produto: 

Originalidade, qualidade (durabilidade), resistência, vanguarda. Alguns produtos da marca são 

patenteados. Diferentes produtos para os diferentes públicos da marca. 

Exemplo: A bermuda surf desenvolvida para os praticantes do esporte, precisam ser eficientes, 

com aderência e segurança. 

d I Fatores de concorrência: 

Depende do público e de suas necessidades. A marca tem como público diferentes faixas etárias: 

crianças, jovens e adultos; e também diferentes classes sociais: A, B e C. O público da classe A 

deixa de comprar uma roupa da marca para investir em um produto mais caro. O público da B 

pode optar por uma marca mais barata. O público da C tem como principal concorrência o preço. 

e I Preço: 

Baseado na qualidade e originalidade do produto. E também pelo uso de matérias-primas de 

excelente qualidade, além, de toda a estrutura que a empresa possui para realizar todas as 

etapas da produção: corte, costura, estamparia (exclusiva), bordado, lavanderia, embalagem e 

distribuição (para lojas da marca). *A Empresa S não terceiriza sua produção. 
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O QUE estamos vendendo? 

a | Descrição do produto: 

Linha surf: bermudas, regatas, camisas – para o masculino e infantil.  

Linha street: bermudas, calças, camisas, regatas – para o masculino e infantil. 

Linha fashion (produto conceitual): camisas, bermudas, calças, regatas – para o masculino. 

b | A “verdadeira” razão pela qual o produto é consumido?  

Por desenvolver um produto de qualidade, com estilo vanguarda e que transmita conforto. 

Filosofia que a marca mantém desde o início. 

- Qual o “desejo” especial por ele satisfeito, e até que ponto satisfaz? 

A durabilidade do produto devido a sua qualidade. 

c | Quais os produtos que fazem concorrência e até que ponto? Está crescendo, diminuindo ou 

estável a concorrência? Por quê? 

Marcas populares de surf wear (para o público da classe C), bermuda surf de marcas 

internacionais (para os públicos A e B) e produtos piratas na linha surf (bermudas, camisas, entre 

outros). Marcas nacionais na linha fashion. 

d | Quais são as vantagens e desvantagens oferecidas pelos principais concorrentes? 

A principal vantagem da alguns concorrentes é possuir um departamento de marketing mais 

desenvolvido, que cria estratégias para fidelizar o cliente. 

A desvantagem é que algumas marcas mais populares não têm a mesma qualidade e 

durabilidade do produto. 

- Quais são as vantagens maiores de nosso produto, face à concorrência? 

Qualidade, originalidade, vanguarda e o valor agregado à imagem da marca.  

e | Em que particulares seria possível dar ao produto maior individualidade frente à 

concorrência? 

Investir mais no marketing e publicidade do produto. Aproveitando-se da vantagem de abranger 

um público mais amplo. 

 

A QUEM estamos vendendo? 

a | Quem usa o produto, com relação a: 

Sexo: masculino e feminino. 

Idade: todas as idades: crianças, jovens e adultos. 

Renda: classes A, B e C. 

Tamanho da família: todos. 
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Ocupação: as mais diversas: estudantes, publicitários, advogados, administradores etc. 

Educação: todas. 

b | Quem toma a decisão de comprar o produto? 

O próprio cliente. 

c | Quem efetivamente faz a compra? 

O próprio cliente ou pessoa que conhece o gosto do cliente. 

 

ONDE estamos vendendo? 

a | Onde se vende o produto? 

Capitais e cidades do interior dos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, 

Alagoas, Piauí, Ceará, Amazonas, Acre e Roraima. 

b | Quais os tipos de estabelecimentos que vendem o produto? 

Lojas próprias da marca, que são oito (cinco em Recife, uma em João Pessoa e duas em Salvador) 

e também multimarcas. 

c | Quais as tendências atuais de distribuição? 

Para as lojas da marca e multimarcas. A marca também planeja contratar um gerente comercial 

para promover e vender o produto para multimarcas em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e 

Nova York e em alguns países da Europa. 

 

QUANDO estamos vendendo? 

a | Qual a freqüência da compra do produto, qual a freqüência de uso? 

A freqüência de compra do produto é constante, especialmente da linha surf. O uso ocorre nos 

mais diferentes momentos, pois as diversas linhas de produtos da marca podem ser usadas de 

dia ou à noite, na praia ou cidade. 

b | Quando se vende o produto de acordo com: 

Hora do dia: todos os horários. 

Estação do ano: em todas as estações, mas especialmente no verão, para o surf.  

Feriados: especialmente no Natal, Reveillon e férias escolares de junho/julho.  

Ocasiões especiais: x 

c | Seria possível aumentar as ocasiões oportunas para a venda? 

Sim. Através de um planejamento de marketing. 

d | Seriam necessários demonstradores para aumentar a venda do produto? 

Sim. 
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COMO estamos vendendo? 

a | No ciclo da existência de um produto há três fases: a introdução, a consolidação e a 

reativação. Em que fase se encontra o produto no momento? 

Reativação para a linha surf e street, pois a marca existe desde 1984 e essas linhas de produto já 

estão consolidadas no mercado. Consolidação para a linha fashion. 

b | Quais as vantagens ou desvantagens do produto ou dos métodos de vendas que mais 

contribuíram para o quadro de vendas: 

O produto: qualidade e durabilidade. 

Preço: x 

Métodos de venda: x 

Distribuição: varejo e atacado. 

Mercadologia: x 

Propaganda: nunca foi estratégia tornar a marca massificada. Ao não direcionar a marca para um 

determinado padrão de consumidor, o mesmo se sente livre para fazer suas próprias escolhas. 

c | Qual a principal marca concorrente? 

Billabong, Quicksilver, Mormai – clientes das classes A e B (linha surf). 

Fish e Abreus – clientes da classe C (linha surf). 

Opera Rock, Farm, Colcci, Osklen – classes A e B (linha fashion). 

 

Informações Adicionais 

Resumo de informações sobre conta I clientes 

Vendas e Lucros I Da indústria, do produto e dos concorrentes. 

a | Estratégias de Publicidade: 

- Para o público da linha surf: 

   Campanhas anteriores: propagandas nas revistas Fluir e Hard Core até 2000. 

   Tipos de Mídias: revistas surf 

   Audiências: surfistas 

   Apoio: para atletas selecionados em alguns colégios do Recife, escola de kit surf em Maracaípe 

e para velejadores. 

- Para o público da linha fashion: 

   Desfile e festa: realizados uma vez ao ano.  

   Apoio: para bandas locais com cortesia de roupas da marca. 
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b | Plano de criação e proposta: 

Os surfistas de renome internacional eram patrocinados pela marca com roupas (da própria 

marca) e dinheiro, além das propagandas realizadas com eles para as revistas Fluir e Hard Core 

(até 2000). 

c | Promoção no Ponto de Venda: 

Promoções de coleções anteriores. 

d | Material para demonstração: 

Display de produtos 

Distribuição de amostras: apenas para mostruário de representantes do atacado. 

Brindes: em datas comemorativas. 

Concursos: x 

Planejamento Publicitário: x 

Plano de Propaganda: x 

 

Problema 

Qual o problema do consumidor que o nosso produto solucionará? 

A necessidade de produto durável, confortável e antenado com as tendências mais vanguardas.  

 

Pessoas 

A quem falamos sobre o nosso produto? 

Crianças, adolescentes e adultos, de todas as classes sociais, que têm o espírito jovem e 

aventureiro e que buscam um produto de qualidade e inovador. 

 

Plataforma 

Onde colocamos a nossa mensagem para alcançar a audiência desejada? 

Essa mensagem acaba sendo divulgada pelo próprio cliente, que ao aprovar a qualidade do 

produto, fideliza-se à marca e acaba por divulgar o produto para aqueles que estão a sua volta. 

Em ações direcionadas para o público A e B: como o desenvolvimento de camisas para eventos 

especiais, como: camarote da Rede Globo no Galo da Madrugada, patrocinadores e convidados 

da Paixão de Cristo, e para o Abril pro Rock.  



0 

 

 


