
 

i 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DA APLICAÇÃO DA PRODUÇÃO MAIS 

LIMPA EM SERVIÇOS 

DISSERTAÇÃO SUBMETIDA À UFPE 

PARA OBTENÇÃO DE GRAU DE MESTRE 

POR  

HANNAH DE OLIVEIRA SANTOS 

Orientador: Profª. Denise Dumke de Medeiros 

 

RECIFE, FEVEREIRO / 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Catalogação na fonte 

Bibliotecário Marcos Aurélio Soares da Silva, CRB-4 / 1175 

 

S237a Santos, Hannah de Oliveira. 

Análise de aplicação da produção mais limpa em serviços / Hannah 

de Oliveira Santos. - Recife: O Autor, 2013. 

xii, 76 folhas, il., gráfs., tabs. 

 

Orientadora: Profª Drª. Denise Dumke de Medeiros. 

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco. 

CTG. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, 

2013. 

Inclui Referências. 

 

1. Engenharia de Produção. 2.Serviços. 3. Sustentabilidade. 

4.Produção Mais Limpa.  I.Medeiros, Denise Dumke de (Orientador).  

II. Título. 

      

     UFPE 

658.5  CDD (22. ed.)   BCTG/2013-080 



 

ii 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO 
 

PARECER DA COMISSÃO EXAMINADORAPARECER DA 
COMISSÃO EXAMINADORAPARECER DA COMISSÃO 

EXAMINADORAPARECER DA COMISSÃO EXAMINADORAPARECER 
DA COMISSÃO EXAMINADORA 

DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO DE 
 

 

 HANNAH DE OLIVEIRA SANTOS 

 

“Análise da aplicação da Produção Mais Limpa em serviços”  

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: GERÊNCIA DA PRODUÇÃO 

 

  A comissão examinadora composta pelos professores abaixo, sob a presidência 
do primeiro, considera a candidata HANNAH DE OLIVEIRA SANTOS 

 

  Recife, 19 de Fevereiro de 2013. 

________________________________________ 
  Prof. DENISE DUMKE DE MEDEIROS, D. Sc. (UFPE) 

________________________________________ 

      Prof. Profª. DANIELLE COSTA MORAIS, PhD (UFPE) 
 

_________________________________________ 
   Prof. PEDRO ANDRÉ CARVALHO ROSAS, PhD (UFPE) 



 

iii 

 

AGRADECIMENTOS 

Quero agradecer, primeiramente, a Deus, porém nem sei como fazê-lo, por ter me 

concedido tantas dádivas até aqui, e muitas delas que nem merecia. Agradeço pelo sopro da 

vida, ao depositar em mim dons, motivação, força, sabedoria, amor para alcançar meus 

sonhos. A Ele toda a honra. Sua palavra é fiel, quando diz que “Ainda que ande pelo vale da 

sombra da morte, eu não temerei, porque Tu estás comigo...” (Salmos 23:4) E o Senhor 

esteve comigo. Obrigada! 

Agradeço aos meus pais, Hermes e Neidenalva, que sempre acreditaram em mim, que 

me ensinaram os valores da vida, me dando o amor e o incentivo necessário para o meu 

crescimento. Ao meu irmão e minha cunhada, Helton e Priscila, pelo apoio e pelo incentivo. 

Ao meu marido, Victor, meu maior incentivador nos momentos mais difíceis, ao me 

mostrar que valeria a pena continuar essa caminhada. Agradeço também pela compreensão 

nos momentos de estresse. Sou grata a Deus por ter você ao meu lado. 

Aos meus pastores, Robson e Renata, que me mostraram o verdadeiro sentido da vida, 

que estiveram ao meu lado durante essa fase e compreenderam os momentos em que não pude 

estar tão perto. 

Às minhas queridas avós, tias, tios, primos, primas, sogros e cunhados, por me 

mostrarem que não importam as dificuldades, e sim, como vou vencê-las. 

As minhas amigas Édyla, Raissa, Gabrielle, Larissa, Ana Flávia, Layse, Laysla, 

Simone, Nayara, Ivnna e Natália, pelos momentos de companheirismo, carinho e apoio. Sei 

que vocês torceram muito por esse momento. Obrigada! 

As minhas queridas intercessoras, Rita e Tirza, que estiveram presente nessa batalha. 

Obrigada por investirem em mim. 

Aos amigos que Deus me presenteou em minha estadia em Recife, Maria Celeste, 

Aline, Thiago, Maria Creuza, Mayne, Jordânia e Taciana. Vocês foram muito importantes 

para a concretização dessa etapa de minha vida. Levarei um pedaço de cada um de vocês 

comigo. Muito obrigada pelo incentivo e pela força! 



 

iv 

 

A minha orientadora, Professora Denise Dumke de Medeiros, que partilhou comigo o 

seu conhecimento e, principalmente, por toda a confiança depositada em mim. 

À Secretaria do PPGEP, representada por Bárbara e Julianne, por me aconselharem 

nos momentos de aflição. Vocês foram instrumentos de Deus. 

À Capes, pelo incentivo financeiro durante o período do Mestrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 

 

RESUMO 

 

Os consumidores atentam, cada vez mais, para a importância de se conservar o meio ambiente 

e se interessam pelos procedimentos que as empresas empregam para fazê-lo. A sociedade e o 
mercado, atualmente, têm uma visão holística sobre esse assunto e se preocupam não apenas 

com benefícios econômicos, mas também com as consequências trazidas para o meio 
ambiente. No atual cenário econômico, a prestação de serviços está em evidência e já é 
responsável pela maior fração da economia global. O crescimento do setor de serviços faz 

com que a prestação de serviços requeira que se conheçam e mensurem seus impactos 
ambientais e tente minimizar sua influência negativa nos recursos naturais. O Programa de 

Produção Mais Limpa (P+L) utiliza ferramentas que associam benefícios econômicos, sociais 
e ambientais às atividades de uma organização. Nesse sentido, este estudo se propõe a analisar 
a P+L em serviços, através de exemplos práticos de quatro empresas, cada uma representando 

um tipo de serviço de acordo com a classificação de Schmenner – fábrica de serviços, loja de 
serviços, serviços de massa e serviços profissionais (1999). Para a elaboração dos 

instrumentos de pesquisa, foram utilizadas as duas etapas, das cinco da metodologia da P+L – 
pré-avaliação e avaliação. Para a análise, foi proposta uma abordagem que integra os 
conceitos e os princípios da Gestão da Qualidade no Processo de Paladini (2009), da P+L e a 

metodologia Plan, Do, Check, Action (PDCA). Como resultado, observou-se que os diferentes 
tipos de cultura organizacional fazem com que cada empresa tenha uma visão diferenciada do 

propósito para a implantação do programa. O fato de as empresas de serviço não conhecerem 
os resíduos e os impactos também dificulta a implantação de programas ambientais. Por fim, é 
possível afirmar que, com a adoção da P+L, as empresas prestadoras de serviços poderão 

conhecer os aspectos e os impactos ambientais do processo e do serviço. Assim, é possível 
identificar oportunidades de redução de custos, o que resulta no crescimento da organização.  
 

Palavras-chaves: Produção mais limpa; serviços; sustentabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 

 

ABSTRACT 

 

Increasingly consumers pay attention to the importance of conserving the environment 
starting to have concerns about the procedures and actions that firms undertake. Society and 

the market nowadays have a holistic worrying not only in economic benefits, but also with the 
consequences brought into the environment. In the current economic scenario, the service is 

already in evidence and accounts for the largest fraction of the global economy. The growth 
of the services sector makes the service providers need to know and to measure their 
environmental impacts and try to minimize their negative influence on natural resources. The 

Cleaner Production program uses tools that combine economic, social and environmental 
activities of an organization. Thus, this study aims to analyze the Cleaner Production services 

through practical examples of four companies, each being representative of a type of service 
according to the classification of Schmenner (1999). In developing the research instruments 
were used two among the five stages of the Cleaner Production model - Pre-Evaluation and 

Evaluation. For the analysis it was developed an integrated model with the concepts and 
principles of Quality Management in Process of Paladini (2009), the P+L and methodology of 

Plan, Do, Check, Action (PDCA). As a result, it is observed that different kinds of 
organizational culture makes the companies have a different view of the purpose to implement 
the program. The fact that service companies do not know the residues and the impacts they 

generate also hinders the implementation of environmental programs. Finally, it´s possible to 
understand that with the adoption of cleaner production services companies can meet the 
environmental aspects and impacts of the process and service, making it possible to identify 

opportunities for cost reduction, promoting the growth of the organization. 
 

Keywords: Cleaner Production; services; sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

O modelo de produção do Século XX era baseado na premissa de que os recursos 

naturais do planeta eram ilimitados. Durante muitos anos, o homem utilizou esses recursos e 

gerou resíduos no meio ambiente sem nenhuma preocupação, porque os recursos eram 

abundantes, não havia qualquer tipo de controle ambiental e acreditava-se que a natureza 

poderia absorver todos os resíduos produzidos pelas ações humanas (MOURA, 2004).  

O direito alegado para exercer o bem-estar, sem perceber os limites reais da biosfera, 

resultou na insustentabilidade dos sistemas de produção e do consumo, que exercem 

numerosas pressões sobre os recursos naturais e da biodiversidade, e isso resulta na mudança 

climática, na carga de substâncias tóxicas, na exploração de recursos não renováveis e na 

poluição dos recursos hídricos (MICKWITZ et al., 2011). 

Diante dessa realidade, a gestão ambiental passou a ter mais importância, 

principalmente depois da Conferência de Estocolmo em 1972, quando os primeiros órgãos de 

controle da poluição foram estruturados, legislações ambientais foram elaboradas e iniciaram-

se as atividades de monitoramento da qualidade ambiental, o licenciamento e a fiscalização 

das indústrias. A crescente preocupação com a preservação do meio ambiente levou ao 

desenvolvimento e à implantação de unidades de tratamento de resíduos, com o intuito de 

reduzi-los ao final do processo industrial. Tais unidades são conhecidas como sistemas de 

“fim de tubo”, pois tratam os resíduos em sua etapa final. Pode-se dizer que essas unidades 

fazem parte da abordagem tradicional de controle da poluição que busca proteger o meio 

ambiente pela redução de resíduos obtidos nessa abordagem (VILELA JÚNIOR & 

DEMAJOROVIC, 2006). 

Segundo Guimarães et al. (2011), a complexidade dos processos industriais é a causa 

dos problemas ambientais. Chehebe (1997) refere que todo produto, não importa de que 

material seja feito ou finalidade de uso, provoca um impacto no meio ambiente, seja em 

função de seu processo produtivo, das matérias-primas que se utilizam, ou devido ao seu uso 

ou disposição final. Atualmente, o grande desafio dos executivos das empresas é identificar a 

melhor estratégia para maximizar as oportunidades ambientais atreladas ao seu negócio. 

Diante disso, cresce a necessidade de se desenvolverem programas ambientais e realizar 

gerenciamentos que minimizem a geração de resíduos, ou os eliminem, no processo 

produtivo, colaborando para um desenvolvimento mais sustentável. Para viabilizar a 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652612006579#bib11


Capítulo 1                                                                                                                                                  Introdução 

2 

 

implantação dessas estratégias, diversas metodologias ambientais estão sendo utilizadas pelas 

indústrias, entre as quais, a Produção Mais Limpa (P+L) vem obtendo muito sucesso.  

A P+L (P+L) é fruto da visão “fim de tubo”, porém tem uma abordagem preventiva de 

gerenciamento ambiental e visa produzir bens e serviços com o mínimo impacto ambiental 

dentro das limitações econômicas e tecnológicas atuais (UNEP, 2012). Esse programa traz 

ferramentas que associam benefícios econômicos, sociais e ambientais às atividades de uma 

organização. A implantação de programas de P+L proporciona ganhos financeiros através da 

melhor utilização de matérias-primas, energia, água e da minimização da geração de resíduos. 

No entanto, apesar de vir sendo utilizada há muitos anos e ter melhorado consideravelmente a 

questão ambiental em muitos países, a quantidade de resíduos que os países industrializados 

produzem parece aumentar (KJAERHEIM, 2005). 

Diante disso, vale ressaltar que o atual cenário do mercado está cada vez mais 

competitivo, dinâmico e direcionado ao consumidor. Isso exige das empresas a busca por 

melhorias, inclusive em seus métodos de controle de qualidade, meio ambiente e manutenção. 

Netto (2006, p. 1) afirma que “as empresas que desejam obter vantagens competitivas devem 

estar preparadas para agir a todo momento, de maneira permanente, antecipando e formulando 

os problemas e riscos futuros”. Cada vez mais consumidores atentam para a importância da 

conservação do meio ambiente e passam a ter interesse sobre os procedimentos e as ações que 

as empresas realizam. Sociedade e mercado passam a ter uma visão holística e não se 

preocupam apenas com benefícios econômicos, mas também com as consequências trazidas 

para o meio ambiente.  Utilizar-se da P+L significa, para as organizações, inovar, pois se trata 

de um processo que requer mudanças comportamentais, incluindo todos os envolvidos no 

processo. Para tanto, é necessário que haja um comprometimento de todos os gerentes e 

colaboradores para que ajam em busca de um desempenho eficiente, no que se refere ao meio 

ambiente e sustentável em relação aos recursos disponíveis na natureza. 

Assim, este trabalho teve como objetivo analisar como a P+L pode ser implementada 

nos quatro tipos de serviços definidos por Schmenner (1999), que são fábrica de serviços, loja 

de serviços, serviços de massa e serviços profissionais, através de seus objetivos e das etapas 

de sua implantação. 

http://www.sciencedirect.com.ez16.periodicos.capes.gov.br/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DKjaerheim,%2520Gudolf%26authorID%3D6508163045%26md5%3D7a345757713780cf3655b032fe613893&_acct=C000048200&_version=1&_userid=923856&md5=a6687985fefd57a9037b94c3e312de8c
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1.1 Justificativa 

Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED, 2012), o setor 

de serviços vem apresentando um crescimento considerável nos últimos anos. No ano de 

2010, foram criados 2.201.406 novos empregos celetistas no Brasil, desempenho inédito do 

mercado de trabalho formal na série histórica do CAGED. Os setores que mais contribuíram 

para a geração desses novos postos foram o setor de serviços (774.608), a indústria de 

transformação (600.276) e a construção civil (330.215). Já no ano de 2011, das admissões 

ocorridas em setembro do referido ano, um dos setores que mais se destacou foi o de serviços, 

com 91.774 postos, seguido da indústria de transformação, com 66.269 postos, e o setor de 

comércio, com 42.373. 

Para Corrêa & Caon (2002), o setor de serviços, além de ser responsável pela maior 

parcela do PIB mundial, apresenta-se, talvez, como a parcela que apresenta as mudanças mais 

constantes na economia, pois sua participação no PIB e o número de empregos no setor 

crescem a taxas mais elevadas do que nos demais setores econômicos.  

Em contraste com a indústria transformadora e agricultura, os serviços são, muitas 

vezes, considerados como “amigável” ambientalmente. Esse paradoxo pode ser explicado por 

uma falta de consideração adequada da dimensão de material dos serviços emitido no meio 

ambiente. Os serviços têm características que não podem ser mensuradas tão facilmente 

quanto as dos produtos, devido a sua intangibilidade. Muitas indústrias manufatureiras têm 

como resultado final de seu processo um produto, porém, nas empresas prestadoras de 

serviço, o resultado final nem sempre é um produto. Sabe-se, ainda, que são diversos os 

impactos ambientais gerados pelas indústrias na fabricação de um produto, tal como a geração 

de resíduos. Entretanto, não são apenas as indústrias que ocasionam impactos ao meio 

ambiente, porquanto os serviços, quando prestados, também causam impacto. Os hospitais, 

por exemplo, podem ser considerados grandes geradores de epidemias, não só por reunir, em 

um mesmo espaço, portadores de patologias diversas, mas também por gerar resíduos 

perigosos à saúde da população. Esses resíduos podem causar grandes danos ao meio 

ambiente, caso tenham como destino final áreas sem qualquer preparo (BRITO, 2000; 

DESMARCHELIER ET AL, 2012; FOURCROY, 2012). 

A implementação de um plano de gerenciamento de resíduos de serviços apenas para 

cumprir requisições legais não resolve o problema da sua geração. Quanto menor for a 
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quantidade desses resíduos, menor será o custo para o seu tratamento/disposição e os 

problemas a eles associados (SISINNO & MOREIRA, 2005). 

Diante desse fato, as empresas reconhecem que as questões ambientais têm 

significativa importância, podendo se tornar um fator de influência para os consumidores, leis, 

sociedade e governo, fazendo com que as organizações mostrem crescente interesse pela 

proteção do meio ambiente. Contudo, alternativas que buscam a redução da geração dos 

resíduos no setor de serviços ainda são escassas. 

É nesse contexto em que a P+L surge como alternativa capaz de proporcionar redução 

de resíduos, gases tóxicos e efluentes, otimização do uso de água e de energia, além de 

melhores condições de saúde e segurança aos colaboradores e à população de forma geral 

(GUIMARÃES et al, 2011). 

Surge, então, a seguinte questão: Como produzir serviços com o mínimo de impacto, 

utilizando a metodologia da P+L? Baseado nessa questão, este trabalho foi desenvolvido para 

analisar a aplicação da P+L em empresas prestadoras de serviços, visto que há carência de 

instrumentos que direcionem essas empresas à prática da minimização e ao gerenciamento 

dos resíduos gerados. Essa deficiência é decorrente do fato de ser a qualidade em serviços 

dotada de aspectos bastante subjetivos que dificultam a implementação de instrumentos de 

mudanças e melhorias. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

Analisar a aplicação da P+L, em diferentes tipos de serviço, a partir da metodologia 

PDCA e dos princípios da Gestão da Qualidade no Processo. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos desse trabalho são: 

 Revisar os princípios básicos da metodologia de P+L; 

 Identificar as características da prestação de serviço; 

 Analisar as práticas de P+L que podem ser aplicadas em empresas prestadoras de 

serviço; 

 Apresentar referenciais teóricos para a P+L como ferramenta de desenvolvimento 

sustentável no setor de prestação de serviços. 
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1.3 Metodologia 

Para a realização do presente estudo, foram utilizadas fontes primárias de 

conhecimentos: dados históricos, bibliográficos e estatísticos; informações, pesquisas, 

registros em geral, entre outros (MARCONI e LAKATOS, 2009). A partir de livros, revistas, 

periódicos, dissertações e teses, os assuntos contidos no tema deste trabalho foram 

pesquisados para se definirem os conceitos e analisar suas aplicações atuais.  

Nesse contexto, este trabalho apresenta um caráter descritivo, pois “enfatiza a 

descoberta de ideias e discernimentos” (MARCONI e LAKATOS, 2009, p.20).  

 

 A pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos 

(variáveis) sem manipulá-los. Procura descobrir, com a maior precisão possível, a 

frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros, sua 

natureza e suas características (CERVO et al., 2007, p.61).  

 

Trata-se, ainda, de uma pesquisa exploratória, pois visa conhecer os fatos e os 

fenômenos relacionados ao tema de estudo e, segundo Gil (1996), tem como principal 

finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias com vistas a formular um 

problema para estudo. Além disso, explora um tema ainda em construção e com um número 

relativamente baixo de trabalhos realizados na área.  

Abordagem e procedimentos técnicos 

O procedimento técnico utilizado para a realização da pesquisa realizou-se conforme a 

Figura 1.1 a seguir.  
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Figura 1.1 - Procedimentos técnicos da pesquisa 

 

Fonte: Esta pesquisa (2013) 

 

Conforme a Figura 1.1, a primeira etapa para a realização da pesquisa consiste na 

revisão bibliográfica, com o intuito de adquirir um embasamento teórico sobre a evolução da 

questão ambiental, da gestão ambiental empresarial e da P+L, como também a metodologia 

de implementação desse tipo de produção. Marconi & Lakatos (2009, p.12) referem que é 

“um apanhado geral sobre os principais trabalhos já realizados, revestidos de importância, por 

serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes com o tema”. Essa revisão serve de 

suporte para a elaboração dos instrumentos de pesquisa.  

Nesse sentido, este estudo se propõe a aplicar a metodologia de P+L em serviços, de 

acordo com a classificação de serviços proposta por Schmenner (1999).  Para isso, foi adotada 

a abordagem de P+L pelo CNTL, considerada a mais completa entre as pesquisadas. Para a 

elaboração dos instrumentos de pesquisa, foram utilizadas as duas etapas das cinco da 

metodologia de P+L – pré-avaliação e avaliação. A escolha por essas duas etapas é pelo fato 

de que elas elencam as barreiras que se apresentam para a implantação da metodologia, 

identificam os resíduos que as empresas geram e conduzem a análise dos resíduos com as 

iniciativas da empresa.  

Para a análise, foi proposta uma abordagem integrada, utilizando-se os conceitos e os 

princípios da Gestão da Qualidade no Processo de Paladini (2009) e da P+L, juntamente com 

a metodologia PDCA - Plan, Do, Check, Action. 

REVISÃO 
BIBLIOGRÁFICA 

ELABORAÇÃO 
DOS 

INSTRUMENTOS 
DE PESQUISA 

APLICAÇÃO DOS 
INSTRUMENTOS 

DE PESQUISA 

RESULTADOS E 
CONSIDERAÇÕES 
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Para a devida operacionalização da pesquisa, empregaram-se exemplos práticos de 

quatro empresas, que são fábrica de serviços, lojas de serviços, serviços de massa e serviços 

profissionais, cada uma sendo representante de um tipo de serviço de acordo com a 

classificação de Schmenner (1999). A escolha das empresas foi por conveniência, portanto, 

optou-se por aquelas mais acessíveis ao pesquisador.  

Para tanto, utilizaram-se dados primários e secundários. Para a coleta de dados em 

fontes primárias, optou-se pela observação direta nos locais de estudo, entrevista não 

estruturada com diretores e professores, no caso da Escola de Idiomas e dos sócios, no caso 

do Escritório de Advocacia, e observação não participante. No exemplo prático da fábrica de 

serviços e loja de serviço, foram utilizados dados secundários extraídos do banco de dados do 

Centro e Produção Industrial Sustentável (CEPIS). 

1.4 Estrutura do trabalho 

O presente trabalho é composto por quatro capítulos. O segundo descreve a 

fundamentação teórica em que está baseada a pesquisa. Entre os principais pontos trabalhados 

nesse capítulo, destacam-se: a evolução da questão ambiental, a gestão ambiental, a 

sustentabilidade, a abordagem da P+L, o setor de serviços e suas características. 

O terceiro capítulo apresenta os resultados obtidos na pesquisa realizada e analisa a 

aplicação da P+L nos tipos de serviços definidos por Schmenner (1999), quais sejam: fábrica 

de serviços, loja de serviços, serviços em massa e serviços profissionais, juntamente com a 

metodologia PDCA e os princípios da Gestão da Qualidade no Processo. Para tanto, utilizou-

se a aplicação prática de duas etapas da P+L em quatro empresas, representantes de cada um 

dos tipos de serviços. 

O quarto capítulo compreende as considerações finais, bem como as limitações do 

trabalho e sugestões para futuros estudos em relação ao tema abordado. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Considerando que o objetivo da pesquisa é de aplicar o programa de P+L nos quatro 

tipos de serviços definidos por Schmenner (1999), é necessário abordar questões relativas ao 

meio ambiente e á competitividade nas empresas, bem como identificar os princípios da P+L 

e os manuais existentes. 

2.1 Introdução a questão ambiental 

Antes de discutir sobre o tema central deste trabalho, tecem-se algumas considerações 

históricas referentes à questão ambiental. A preocupação com a gestão ambiental inicia-se 

quando se promovem adaptações ou alterações no ambiente natural, de forma a adequá-lo às 

necessidades individuais ou coletivas e civilizá-lo em suas mais diferentes conformações. 

(PHILIPPI JR et al., 2004)  

De acordo com Philippi Jr et al.(2004), o homem é o principal agente transformador 

do ambiente natural, que vem agindo, pelo menos, há doze milênios, promovendo adaptações 

nas mais variadas localizações climáticas, geográficas e topográficas. O  modo de gerir e de 

usar desses recursos é o fator responsável por acentuar ou tornar mínimos os impactos 

ambientais. O gerenciamento de recursos fundamenta-se em três variáveis: a diversidade dos 

recursos extraídos do ambiente natural, a velocidade de extração desses recursos e o 

tratamento dos seus resíduos e efluentes. Essas três variáveis, juntamente com a maneira de 

gerir, determinarão o grau de impacto do ambiente urbano sobre o ambiente natural.   

A implicação das atividades humanas sobre o meio ambiente cresceu 

significativamente a partir do início da Revolução Industrial, no final do Século XVIII. O 

meio ambiente era, predominantemente, visto como secundário ao desenvolvimento, e não, 

como parte intrínseca dele. Os impactos ambientais do desenvolvimento desordenado eram 

visíveis, mas os benefícios proporcionados pelo progresso os explicavam como um “mal 

necessário” (MOREIRA, 2001). 

Desde esse período, até os dias atuais, o impacto da industrialização, dos grandes 

aglomerados urbanos e da expansão da agricultura sobre a biosfera só vem aumentando. Na 

década de 60, os efeitos das atividades humanas aumentaram significativamente, e alguns 

recursos passaram a ser mais valorizados devido ao aumento da população e do consumo, 

“visualizando-se o seu esgotamento futuro (petróleo, madeira, água, etc.) e a ocorrência de 
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alguns grandes acidentes que alertaram a humanidade para a magnitude das agressões à 

natureza e suas repercussões sobre a vida” (MOURA, 2004, p.3). 

Em 1962, a bióloga americana, Rachel Carson, publicou o livro Primavera Silenciosa, 

no qual procurou mostrar os efeitos do uso ofensivo do Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT) 

na natureza. Essa publicação teve grande repercussão e contribuiu para que se proibisse o uso 

de DDT e, posteriormente, para a criação da Agência de Proteção Ambiental dos Estados 

Unidos (Environmental Protection Agency – EPA), órgão de presente atuação na vida 

americana, no que se refere ao meio ambiente, à prevenção de poluição, à recuperação de 

áreas degradadas, entre outras atividades (MOURA, 2004). Ainda nessa década, iniciou-se, na 

Inglaterra, um processo de descontaminação do rio Tâmisa, com o intuito de melhorar o ar de 

Londres, gerado pelas mortes na década de 1950 por smogs que, em termos 

genéricos, significa nevoeiro contaminado por fumaça (MOURA, 2004). 

A década de 1970 ficou marcada como aquela em que aumentaram as atividades de 

regulamentação e de controle ambiental. Em junho de 1972, aconteceu a primeira Conferência 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em Estocolmo, que reuniu 113 países. Foi a 

primeira vez em que representantes de governo se uniram para discutir a necessidade de 

adotar medidas eficazes de controle dos fatores que causam deterioração ambiental. Essa 

conferência colocou a questão ambiental nas agendas oficiais internacionais, alertando o 

mundo para a necessidade de se ter cuidados com o meio ambiente. O resultado disso foi a 

criação do Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente (PNUMA) (DE ANDRADE 

et al., 2002; MOURA, 2004). 

Foi, também, nos anos 70, que surgiu o conceito de “desenvolvimento sustentável”, 

que defende a utilização dos recursos naturais para atender às necessidades dos indivíduos 

sem comprometer as possibilidades de as gerações futuras utilizarem esses recursos. Além 

disso, nos Estados Unidos, o Estudo de Impactos Ambientais (EIA) passou a ser realizado em 

construções que tinham alto potencial de poluição, a fim de impedir a edificação desse tipo de 

empreendimento. 

Dias (2003) afirma que esses eventos cooperaram para o estabelecimento de normas 

institucionais, tanto no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU), dos estados 

(criação de ministérios, agências, legislação ambiental, organizações governamentais voltadas 

para o meio ambiente) quanto das organizações financeiras, como o Banco Interamericano de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nevoeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fuma%C3%A7a
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Desenvolvimento – BID, e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – 

BIRD, que criaram, posteriormente, órgãos ambientais. 

Na década de 1980, a Assembleia Geral da ONU criou a Comissão Mundial sobre o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CMMAD), com a finalidade de reexaminar questões 

relativas ao meio ambiente e reformular propostas para abordá-las. Em 1987, a comissão 

indicou a criação de uma nova declaração universal sobre a proteção ambiental e 

o desenvolvimento sustentável - o Relatório “Brundtland”, que foi publicado com o título 

"Nosso Futuro Comum". A principal função desse relatório foi de alertar os governantes 

mundiais sobre a necessidade de tomar medidas efetivas, no sentindo de coibir e controlar os 

efeitos catastróficos da poluição ambiental, e de alcançar o Desenvolvimento Sustentável 

(DS). Esse documento serviu de base para a realização da Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), mais conhecido como Eco Rio 92, 

sediado na cidade do Rio de Janeiro, que teve como objetivo constituir acordos internacionais 

que zelassem pelos interesses de todos, protegessem a integridade do sistema global de 

ecologia e desenvolvimento e verificassem se os fatores ambientais acordados na Conferência 

de Estocolmo foram incorporados às políticas dos países participantes (MOURA, 2004). 

Após uma série de eventos relativos a questões ambientais, foi realizada, na cidade de 

Kyoto, no Japão, em 1997, uma convenção, conhecida como Protocolo de Quioto, que se 

constituiu em um tratado com o compromisso de reduzir emissões de gases que agravavam o 

efeito estufa em 84 das 168 nações participantes, no período de 2008-2012 (MINISTÉRIO 

DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2009). 

A questão ambiental vem assumindo papel de destaque nas discussões mundiais, 

fazendo com que o homem pense sobre a importância de utilizar os recursos naturais de 

maneira sustentável. No contexto empresarial, essa visão não seria diferente, visto que tende a 

se adequar às tendências da sociedade em que está inserida. Nesse contexto, é fundamental 

que as empresas desempenhem sua gestão baseada não somente em princípios administrativos 

mas também em princípios ambientais, não apenas por obrigações legais, mas, 

principalmente, para cumprir com seu papel de responsabilidade ambiental, o que, 

consequentemente, torna-la-á diferenciada diante das demais organizações.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_sustent%C3%A1vel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Relat%C3%B3rio_Brundtland
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2.2 Gestão ambiental no contexto das organizações 

A crescente preocupação com o meio ambiente exerceu grande impacto sobre o 

desenvolvimento das atividades empresariais. A maioria dos países, na década de 80, criou 

leis ambientais ou tornou mais rigorosas as existentes, gerindo as atividades industriais e 

comerciais, no que resulta em impactos sobre o solo, a água e o ar. A fim de garantir o 

cumprimento dessas leis, surgiram órgãos ambientais nos distintos níveis governamentais. 

Paralelo a isso, observa-se também o surgimento cada vez mais crescente de ONGs 

(organizações não governamentais) que atuam de maneira rígida em relação às atividades dos 

governos e das empresas. Nesse contexto, acrescenta-se, ainda, o surgimento da imprensa 

especializada, que deu maior destaque ao tema por meios de comunicação de massa, o que 

contribuiu para aumentar a disseminação da conscientização ambiental empresarial.  

A chamada “Carta de Roterdã”, organizada pela Câmara Internacional do Comércio 

(International Chamber of Commerce) em 1991, foi responsável por grande parte das 

mudanças do posicionamento das empresas referente à questão ambiental. Essa carta 

determina os “Princípios do Desenvolvimento Sustentável”, conscientizando as organizações 

de que deve existir um objetivo comum entre desenvolvimento econômico e proteção 

ambiental  (DE ANDRADE et al., 2002).  

No mesmo período, foram criadas as normas de qualidade ambiental da série 

International Organization for Standardization (ISO) 14000 pelo Comitê Técnico 207 da 

ISO. Segundo Reis (2002, p. 24), essa norma se refere a “um conjunto de normas ou padrões 

de gerenciamento ambiental, de caráter voluntário, que podem ser utilizados pelas empresas 

para demonstrar que possuem um sistema de gestão ambiental”. Ela foi introduzida no Brasil 

em 1996, ano em que foi certificado o primeiro empreendimento, a Bahia Sul, do setor de 

celulose e papel. Como derivação dessa norma, surgiu a ISO 14001, que trata de questões 

ambientais e serve de certificação para as empresas. Essa norma baseia-se no PDCA (plan, 

do, check, action), que, em português, significa: planejar, executar, verificar e ação. Foi 

baseado no PDCA que a ISO 14001 criou o modelo de sistema de gestão ambiental exposto 

na Figura 2.2, destacando a busca pela melhoria contínua, essencial no gerenciamento 

ambiental, através da definição de uma política ambiental, do seu planejamento, de sua 

implementação e de seu devido funcionamento. 
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Figura 2.2 - Modelo de Sistema de Gestão Ambiental 

Fonte: Adaptado da Norma ISO 14001 (1996) 

 

A abrangência do sistema de gestão do meio ambiente tem um enfoque sistêmico 

traduzido num conjunto de ações em prol da qualidade ambiental. Todos os níveis são 

envolvidos, e todas as pessoas têm responsabilidades, que atendem às necessidades de um 

conjunto de partes interessadas na proteção ambiental e em sua sustentabilidade (MOREIRA, 

2001). 

Diante disso, as organizações enfrentam o desafio de se tornar e se manter sustentáveis 

no ambiente organizacional. Mas, para isso, as empresas devem adotar um Sistema de Gestão 

Ambiental (SGA). Segundo Júnior & Demajorovic (2006, p.119, o SGA “pode ser definido 

como a parte do sistema de gestão de uma organização utilizada para desenvolver e 

implementar sua política ambiental e para gerenciar seus aspectos ambientais”. Essa 

abordagem se diferencia da abordagem tradicional da gestão ambiental, por tratá-la de forma 

integrada à gestão empresarial, o que antes se restringia ao departamento de meio ambiente ou 

equivalente. 

A Figura 2.3 ilustra, de forma simplificada, uma comparação entre a abordagem 

convencional, sem ações voltadas para o meio ambiente, e a abordagem consciente, 

mostrando as mudanças através da conscientização ambiental. 
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Figura 2.3 - As mudanças na empresa através da conscientização ambiental 

Fonte: Adaptado de Valle (1995) 

 

Segundo De Andrade et al. (2002), para constituir um modelo de gestão ambiental, é 

necessário compreender o meio ambiente em que a organização está inserida, bem como a 

caracterização das especificações comuns e a identificação de suas estratégias a que está 

sujeita. O Sistema de Gestão Ambiental (SGA) é composto pela estrutura organizacional, por 
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responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para sua implementação 

(Definição da BS 7.750). 

Segundo Reis (2002), os benefícios que podem ser alcançados com um SGA são: 

 Demonstrar aos clientes o comprometimento com a gestão ambiental - inputs e 

outputs; 

 Manter e/ou melhorar as relações com a comunidade e o público em geral; 

 Facilitar o acesso a novos investimentos; 

 Obter diminuição dos custos de seguro; 

 Melhoria da imagem da empresa e aumento do “market share”; 

 Melhoria do controle de custos; 

 Diminuição de custos via redução de desperdícios de fatores produtivos; 

 Redução e/ou eliminação dos impactos negativos; 

 Cumprimento da legislação ambiental; 

 Redução do número de auditorias dos clientes. 

Donaire (1999) divide os benefícios da gestão ambiental em econômicos – economia 

de custos e incremento de receitas - e benefícios estratégicos. Considerando tais benefícios, 

percebe-se que a atitude de adoção de um SGA parte do pressuposto de que a organização 

está agindo de maneira estratégica, visto que, através do SGA, ela consegue eficiência em 

seus processos produtivos e preservar o meio ambiente. 

É importante ressaltar que um SGA não deve funcionar apenas como uma parte 

complementar da estrutura organizacional, mas como parte da estratégia e das operações de 

uma empresa, o que resulta não apenas em vantagens competitivas mensuráveis 

matematicamente, como aumento nos lucros e no número de clientes, mas também como uma 

forma de inovar os produtos, os serviços e os procedimentos da organização. Tachizawa 

(2002, p.73) afirma que a “influência ecológica nos negócios se fará sentir de maneira 

crescente e com efeitos econômicos cada vez mais profundos” e que as organizações que 

adotarem estratégias ecológicas conseguirão significativas vantagens competitivas. 

Diante do exposto, pode-se concluir que um Sistema de Gestão Ambiental faz parte de 

um esforço conjunto e contínuo de toda a organização para se buscar a excelência ambiental, 

e isso leva a empresa a desenvolver tecnologias limpas. É perceptível a importância da 

inclusão do gerenciamento ambiental nas estratégias da empresa, a fim de aumentar sua 

competitividade. Junto de um SGA, tem-se o conceito de ecoeficiência, que é uma filosofia de 
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gestão empresarial que permite às empresas serem inovadoras, competitivas e ambientalmente 

responsáveis. 

2.3 Desenvolvimento sustentável 

O termo desenvolvimento sustentável foi utilizado, pela primeira vez, em 1983, pela 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pela ONU. Essa 

comissão propôs que o desenvolvimento econômico fosse integrado à questão ambiental, 

estabelecendo-se, assim, o conceito de “Desenvolvimento Sustentável” (DS). 

O DS pode ser entendido como um desenvolvimento capaz de atender às necessidades 

da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às gerações futuras (COMISSÃO 

MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1988). Para Jensen 

(2007), o DS estabeleceu-se como uma ferramenta “política” indispensável para prosseguir o 

desenvolvimento econômico de todos os países das Nações Unidas. 

Ao lado do conceito de DS, surge o de Responsabilidade Social Empresarial (RSE), 

definida como a forma de gestão ética e transparente que tem a organização com suas partes 

interessadas, de modo a minimizar seus impactos negativos no meio ambiente e na 

comunidade. Tal conceito ganhou aceitação popular depois de Bowen, em 1953, ter lançado o 

livro Responsabilidades Sociais do Empresário (PEREZ-BATRE; MILLER; PISANI, 2010). 

Runhaar & Lafferty (2009) acrescentam que as empresas socialmente responsáveis são 

aquelas que incorporam, em suas atividades de operações, preocupações sociais, éticas e 

ambientais (além do que só é exigido por lei), e cujos resultados devem resultar em uma 

melhor qualidade de vida para a maioria das partes interessadas da corporação (CARROLL, 

1991, 1999; GARRIGA & MELE, 2004; MAIGNAN & RALSTON, 2002). Os autores 

citados aqui reconhecem que, embora semelhantes, a RSE e o DS não são idênticos, ambos 

são voluntários atos societários que podem ter diferentes propósitos e diferentes resultados 

esperados.  

Posterior a isso, a década de 90 foi marcada pela globalização dos conceitos de 

proteção dos recursos naturais. A partir disso, as questões ambientais passaram a ser assunto 

constante nas discussões econômicas, políticas e estratégicas. A seguir, serão apresentados os 

principais acontecimentos que marcaram o mundo sobre as questões relativas aos recursos 

naturais. 
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Em 1992, o governo brasileiro, seguindo a tendência com a repercussão internacional 

das teses discutidas na Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, determina, em 16 de 

outubro do referido ano, a criação do Ministério do Meio Ambiente – MMA, órgão de 

hierarquia superior, com o objetivo de estruturar a política do meio ambiente no Brasil. Nesse 

mesmo ano, a Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente (Rio – 92) foi promovida pelas 

Nações Unidas e teve como principal objetivo verificar se as variáveis ambientais haviam sido 

incorporadas às políticas e ao planejamento dos países após a Conferência de Estocolmo. 

Assim, os temas ambientais assumiram um papel de destaque na esfera das preocupações 

mundiais enfatizada nos dois documentos: a Carta da Terra (Declaração do Rio) e a Agenda 

21 Global (SILVA, 2004). 

A Carta da Terra, de acordo com Souza (1993, p. 43), visa, dentre outros aspectos, 

“estabelecer acordos internacionais que respeitem os interesses de todos e protejam a 

integridade do sistema global de ecologia e desenvolvimento”. Essa Carta serviria como um 

código ético planetário (SILVA, 2004). 

A Agenda 21 pode ser definida como uma ferramenta de planejamento para a 

edificação de sociedades sustentáveis, em distintas bases geográficas, que acorda métodos de 

proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. É um processo de planejamento 

participativo, que analisa a situação atual de um país, Estado, município e/ou região, e planeja 

o futuro de maneira sustentável (MMA, 2012). 

O Brasil, assim como os demais países signatários dos acordos oriundos da ECO-92, 

ostentou o compromisso de elaborar e implementar a própria Agenda 21, de acordo com suas 

particularidades. A Agenda 21 do país é resultado de uma vasta consulta à população 

brasileira e construída a partir das diretrizes da Agenda 21 global. Trata-se, portanto, de um 

instrumento fundamental para a construção da democracia participativa e da cidadania 

ativa no País (MMA, 2012). 

A preocupação das empresas brasileiras com a questão ambiental cresceu com a 

promulgação da Lei 9605/98, de 12 de fevereiro de 1998, que estabeleceu sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Também 

conhecida como a Lei de Crimes Ambientais ou a Nova Lei Ambiental, essa lei representou 

grande avanço na legislação ambiental brasileira, estabelecendo o conceito de 

responsabilidade ambiental, e permitiu que infratores pudessem ser enquadrados criminal, 

civil ou administrativamente, por danos ambientais cometidos, que empresas fossem multadas 
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quando inadimplentes com a legislação ambiental e que pessoas fossem responsabilizadas 

quando representantes de pessoas jurídicas. Esse fato trouxe significativa influência na adoção 

de sistemas de gerenciamento ambiental pelas empresas brasileiras (SILVA, 2004). 

Em 2002, a Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável (WSSD, 

World Summit on Sustainable Development) de Joanesburgo, África do Sul, buscou, junto 

com os líderes das nações, a adoção de medidas concretas e a identificação de metas 

quantificáveis para pôr em ação, de forma , a Agenda 21. Nessa Conferência, foram avaliados 

os avanços obtidos e ampliou-se o escopo para as chamadas Metas do Milênio, que visavam, 

além de garantir a sustentabilidade ambiental, erradicar a fome e a pobreza extremas, reduzir 

a mortalidade infantil, melhorar as condições de vida dos que moram em favelas e de outras 

populações mais necessitadas, entre muitos outros objetivos. 

A Conferência mais recente sobre DS foi a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, realizada de 13 a 22 de junho de 2012, na cidade do 

Rio de Janeiro. A Rio+20 foi assim conhecida porque marcou os vinte anos de realização da 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) e 

contribuiu para definir a agenda do desenvolvimento sustentável para as próximas décadas 

(Rio20, 2012).  

A proposta brasileira de sediar a Rio+20 foi aprovada pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas, em sua 64ª Sessão, em 2009. O objetivo da Conferência foi de renovar o 

compromisso político com o desenvolvimento sustentável, através do balanceamento do 

progresso e das lacunas na implementação das decisões tomadas pelas principais cúpulas 

sobre a questão e o tratamento de novos e emergentes temas. A Conferência teve dois temas 

principais: a economia verde, no contexto do desenvolvimento sustentável e a erradicação da 

pobreza; e a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável (Rio20, 2012). 

Nesse contexto, a evolução da consciência ambiental e a mudança dos padrões de 

produção e de consumo são um ponto-chave para a sociedade caminhar rumo ao 

desenvolvimento sustentável. Lazzarini & Gunn (2004) comentam que os padrões de 

produção e de consumo, além de insustentáveis, causam danos ao meio ambiente. A Agenda 

21 (2012) cita três aspectos importantes para a mudança desses padrões: análise dos padrões 

insustentáveis de produção e de consumo; o desenvolvimento de políticas e estratégias 

nacionais de estímulo à mudança nos padrões insustentáveis de produção e consumo e 

estratégias para estimular o uso mais eficiente da energia e dos recursos. 
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Para mudar tais padrões de produção e de consumo, existem alguns modelos: 

tecnologias limpas (práticas de P+L); certificação de gestão ambiental – ISO 14001; análise 

de ciclo de vida do produto e rótulos ambientais.  

2.3.1 Relatório de Sustentabilidade 

Os interessados nas instituições passaram a demandar informações sobre 

procedimentos gerais realizados pelas empresas e a valorizar aquelas que demonstram suas 

atitudes de forma clara, em detrimento das que não deixam transparecer sua preocupação em 

informar como o seu trabalho está sendo realizado. Frente a essas mudanças no 

comportamento, as organizações buscam maneiras de se manterem atualizadas e competitivas. 

Dentre esses modos, estão presentes os relatórios de sustentabilidade.  

Um relatório de sustentabilidade constitui um ato de divulgação único e consolidado 

que apresenta, de forma razoável e equilibrada, o desempenho de uma organização, durante 

um período de tempo determinado (UBQ, 2009). Esses relatórios devem deixar claro para os 

stakeholders (partes interessadas) todos os procedimentos da empresa.  

De acordo com Amaral (2003), os Relatórios de Sustentabilidade têm como objetivo 

primordial o monitoramento dos indicadores através de medições transparentes, verificáveis e, 

consequentemente, relevantes, tanto para as diversas partes interessadas, quanto para os 

gestores, estimulando assim melhorias no desempenho dos processos ou atividades da 

empresa. Os relatórios de sustentabilidade passaram a ser utilizados com mais frequência nas 

instituições por todo o mundo. Esses documentos trazem informações múltiplas aos 

stakeholders, desde a alta gerência ao consumidor final, podendo ter conhecimento dos 

processos produtivos de bens e serviços das empresas.  

Para que as informações obtidas pelos stakeholders sejam incluídas nos relatórios, é 

necessário definir indicadores, os quais serão estudados pelos colaboradores da instituição 

para elaborar os relatórios. Dessa forma, é a partir da medição desses indicadores que a 

organização pode reproduzir o seu desempenho global seja sob a forma de relatórios 

socioambientais, balanços sociais ou de relatórios de sustentabilidade empresarial (PEREIRA, 

2005). 
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2.4 Ecoeficiência 

Devido às alterações econômicas e sociais, as empresas passaram a repensar em seus 

modos de atuação no mercado. A conscientização acerca das questões ambientais, tanto da 

população mundial quanto dos mercados, forçou as organizações a buscarem melhorias nesse 

âmbito, visto que o meio ambiente passou a ser um fator de grande importância. 

O posicionamento das empresas em relação ao meio ambiente passou a ser observado 

pelos consumidores, levando as organizações a buscarem meios de produção que levem em 

consideração não somente a qualidade, mas também a preservação ambiental. Diante disso, o 

termo ecoeficiência é o que melhor exprime a relação entre eficiência ecológica e econômica, 

pois busca a redução e/ou eliminação dos custos empresariais, como os impactos negativos 

sobre o ecossistema, durante todo o processo produtivo dos produtos e serviços (VINHA et 

al., 2003). Kharel & Charmondusit (2007) ressaltam que muitas entidades propuseram 

diversos conceitos para ecoeficiência, mas todos seguem basicamente a mesma definição de 

criar mais valor com menor impacto, visando aumentar a produtividade e a competitividade a 

fim de conquistar novos mercados.  

Dentre os conceitos expostos na literatura, Burritt & Saka (2005) colocam 

ecoeficiência como uma medida que dispõe de informações monetárias unidas a informações 

não monetárias para avaliar o desempenho ecológico simultaneamente ao desempenho 

econômico. O termo foi empregado, inicialmente, pelo World Business Council for 

Sustainable Development – WBCSD (Conselho Empresarial Mundial para o 

Desenvolvimento Sustentável), em 1992, e definido como a geração de bens e de serviços a 

preços competitivos que satisfaçam às necessidades humanas e tragam boa qualidade de vida, 

ao mesmo tempo em que reduzem, progressivamente, os impactos ambientais e o uso de 

recursos naturais, ao longo do ciclo de vida desses bens e serviços, até, pelo menos, o nível de 

sustentabilidade do planeta.  

Esses conceitos reafirmam a importância de a empresa adotar uma produção 

ecoeficiente como parte de suas estratégias, pois, assim, alcançará competitividades 

mensuráveis, como aumento no lucro, redução de custos, reutilização de insumos, aumento no 

número de clientes e economia de recursos. Essa é uma forma de inovar produtos, serviços e 

processos da organização para evitar gastos.  

Diante do exposto, os conceitos de ecoeficiência e P+L são, praticamente, sinônimos. 

A pequena diferença entre eles reside no fato de que a ecoeficiência tem origem em questões 
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sobre eficiência econômica que apresentam benefícios ambientais positivos, enquanto a P+L 

tem origem em questões de eficiência ambiental que apresentam benefícios econômicos 

positivos. 

2.5 A Produção Mais Limpa (P + L) 

Em tempos de preocupação com o meio ambiente e com o melhor entendimento do 

processo de geração de resíduos, as políticas de controle da poluição evoluíram dos 

procedimentos conhecidos como de “fim de tubo”, para as tendências mais recentes, focadas 

no princípio da prevenção (CNTL, 2003). 

Segundo Oliveira Filho (2001), a tecnologia “fim de tubo” procura solucionar 

problemas ambientais, através do controle da poluição, no final do processo produtivo, 

visando amenizar os impactos gerados por ele. Porém os aspectos continuam existindo, pois 

não houve uma prevenção, mas uma ação de caráter corretivo, sem que se propusesse um 

estudo para descobrir as causas da poluição e entendê-las.  Além disso, trata-se de uma 

solução reativa e seletiva, geralmente realizada para atender aos padrões de emissão ou de 

qualidade ambiental estabelecidos pela regulamentação governamental. 

Enquanto as técnicas de “fim de tubo” representam ações corretivas em que se espera 

o resíduo ser gerado para, posteriormente, tratá-lo, a P+L é uma ação preventiva, que visa 

reduzir os impactos ambientais, de saúde e de segurança dos produtos, ao longo do ciclo de 

vida, desde a da matéria-prima até o produto final. 

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) apresentou o 

conceito do Programa de P+L como uma metodologia de aplicação ininterrupta de uma 

estratégia. Isso aconteceu devido às modificações no perfil do mercado, ao crescimento do 

interesse por uma consciência ambiental, ao aumento nos níveis de poluição e de seus efeitos, 

ao desenvolvimento de leis e de normas preventivas e ao crescimento da demanda por 

produtos “verdes” e processos “limpos” ou ecologicamente corretos. A P+L defende uma 

abordagem voluntária para reduzir o desperdício ambiental e, ao mesmo tempo, os custos, e 

seu conceito assume que a contaminação é um resultado do uso "ineficaz" de matérias-primas, 

produtos ou subprodutos. (OLIVEIRA & ALVES, 2007; HOOF & LYON, 2013). 

Na Tabela 2.1, abaixo, apresentam-se as principais diferenças entre as tecnologias 

“fim de tubo” e a P+L. 



Capítulo 2                                                                                                                             Fundamentação Teórica 

21 

 

Tabela 2.1 - Diferenças entre tecnologias de fim-de tubo e P+L 

TECNOLOGIA DE FIM DE TUBO PRODUÇÃO MAIS LIMPA 

Pretende reação Pretende ação 

Os resíduos, os efluentes e as emissões 
são controlados através de equipamentos 

de tratamento 

Prevenção da geração de resíduos, 
efluentes e emissões na fonte. Procurar 
evitar matérias-primas potencialmente 

tóxicas 

Proteção ambiental é um assunto para 

especialistas competentes 
Proteção ambiental é tarefa para todos 

A proteção ambiental atua depois do 

desenvolvimento dos processos e produtos 

A proteção ambiental atua como uma 
parte integrante do design do produto e da 

engenharia de processo. 

Os problemas ambientais são resolvidos a 
partir de um ponto de vista tecnológico. 

Os problemas ambientais são resolvidos 
em todos os níveis e em todos os campos. 

Não tem a preocupação com o uso 

eficiente de matérias-primas, água e 
energia 

Uso eficiente de matérias-primas, água e 
energia 

Leva a custos adicionais Ajuda a reduzir custos 

Fonte: CNTL (2003) 

 

De acordo com a tabela 2.1, é possível observar que a forma tradicional adota formas 

simplistas de atuação, que acabam gerando um aumento nos custos pertinentes ao 

gerenciamento ambiental, trazido pelos custos de controle da poluição e dos tratamentos de 

final de tubo. A P+L leva em consideração a questão ambiental, em todos os níveis 

hierárquicos da empresa, e caracteriza-se por atos que são implementados dentro da 

organização, com o objetivo de tornar o processo mais eficiente no emprego de seus insumos 

e gerar mais produtos e menos resíduos (CNTL, 2003). 

Na Figura 2.4, são mostrados os possíveis custos no processo produtivo, ao se utilizar 

da abordagem tradicional de gerenciamento ambiental. 
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Figura 2.4 - Tipos de custos gerados pela abordagem tradicional de gerenciamento ambiental  

Fonte: CNTL (2003) 

A partir desse novo paradigma, a poluição ambiental passa a ser sinônimo de 

desperdício nas empresas, e o resíduo, que antes era visualizado apenas como um problema a 

ser resolvido, passou a ser visto como uma oportunidade de melhoria no processo produtivo, e 

seus processos passam por mudanças que buscam diminuir o consumo de água, energia e 

matérias-primas (BELMONTE, 2004, apud ARGENTA, 2007). Isso só foi possível depois de 

se perceber que o resíduo não era essencial ao processo, pelo contrário, era um claro sinal de 

sua ineficiência. A partir disso, começou a ser dada a devida importância ao processo de 

avaliação de P+L. 

Em 1989, o termo Produção mais Limpa (P + L) foi introduzido pela United Nations 

Evironment Programme (UNEP) e pela United Nations Industrial Development Organization 

(UNIDO) como sendo a aproveitamento contínuo de uma estratégia técnica, econômica e 

ambiental integrada de conservação ambiental a processos, produtos e serviços, com o intuito 

de aumentar a eficiência da produção e de reduzir os riscos para o homem e o meio ambiente, 

através da diminuição dos resíduos e das emissões geradas, que podem ser feitas por meio de 

pequenas reparações no modelo atuante até a aquisição de novas tecnologias (CNTL, 2003). 
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Em 1995, a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial 

(UNIDO), em conjunto com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP), 

apresentou o conceito do Programa de P+L com o financiamento de alguns centros no mundo. 

Esses centros estariam responsáveis por treinar e aconselhar sobre como encontrar as 

melhores soluções para problemas específicos das empresas, com o objetivo de transferir 

know-how (LUKEN & NAVRATIL, 2002). 

Nesse mesmo ano, a indústria brasileira descobre a P+L quando o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI) do Rio Grande do Sul foi escolhido pela UNIDO e pela 

UNEP para sediar o 10º Centro Nacional de P+L de uma série de 23 centros instalados pelo 

mundo (CNTL, 2003). Em 2007, 38 CNTLs estavam operando em 37 países em 

desenvolvimento e em transição. Embora, inicialmente, tivessem sido criados quase de 

maneira idêntica em cada país, alguns CNTLs evoluíram em resposta a fatores internos e 

programas em nível de cada país. No ano de 2009, já se contava com 42 CNTLs em todo o 

mundo (ROSA, 2009; BERKEL, 2010).  

De acordo com o conceito proposto pela CNTL (2003), a P+L pressupõe quatro 

atitudes básicas. A primeira, e a mais importante, é a busca pela não geração de resíduos, 

através da racionalização dos métodos de produção. Quando o primeiro conceito não pode ser 

aplicado integralmente, a segunda atitude proposta visa minimizar a geração dos resíduos. Já 

o reaproveitamento dos resíduos, no próprio processo de produção, é a terceira atitude 

defendida pela P+L, enquanto a quarta alternativa é a reciclagem, com o aproveitamento dos 

restos ou do próprio produto para gerar novos materiais (CETESB, 2007, apud HENRIQUES 

& QUELHAS, 2007). 

2.5.1 Benefícios da Produção mais Limpa (P+L) 

A implementação de um Programa de P+L permite que a empresa conheça bem mais o 

seu processo industrial, através do monitoramento constante para conservar e desenvolver um 

sistema ecoeficiente de produção com a geração de indicadores ambientais e de processo. 

Com esse monitoramento, a empresa poderá identificar necessidades de pesquisa aplicada, 

informação tecnológica e programas de capacitação. Além disso, o Programa de P+L irá 

integrar-se aos Sistemas de Qualidade, Gestão Ambiental e de Segurança e Saúde 

Ocupacional, visando proporcionar o completo entendimento do sistema de gerenciamento da 

empresa. 
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No Brasil, pesquisas indicaram que as práticas de P+L podem gerar resultados 

promissores para reduzir a poluição a baixo custo. Em São Paulo (Brasil), iniciativas 

educacionais para mostrar os benefícios ambientais e financeiros de P+L são incentivadas 

pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), órgão ambiental 

estadual, que monitora projetos de P+L nas empresas e exibe os dados para mostrar os 

benefícios para outras empresas (CETESB, 2002).  

O Programa de P+L leva para as empresas benefícios ambientais e econômicos, que 

resultam na eficiência completa do processo produtivo. Alguns autores (VALLE, 1995; 

LORA, 2000; IEL, 2012) elencam os benefícios da P+L, tais como: eliminação dos 

desperdícios; minimização ou eliminação de matérias-primas e outros insumos que geram alto 

impacto para o meio ambiente; redução dos resíduos e das emissões; redução dos custos de 

gerenciamento dos resíduos, devido à utilização mais eficiente das matérias-primas e da 

energia e custos de tratamento; minimização dos passivos ambientais, incremento na saúde e 

segurança no trabalho. Além desses benefícios, a adoção da P+L contribui para melhorar a 

imagem da empresa, aumentar a produtividade, conscientizar ambientalmente os funcionários 

e reduzir gastos com multas e outras penalidades. 

Para o CNTL (2000), a implementação da P+L possibilita garantir processos mais 

eficientes. Descreve que a minimização de resíduos não é somente um objetivo ambiental, 

mas, principalmente, um programa orientado para aumentar o alcance de utilização dos 

materiais, com vantagens técnicas e econômicas, e considera que a minimização de resíduos e 

de emissões geralmente induz a um processo de inovação dentro da empresa. Enfim, a P+L 

combina benefícios econômicos, ambientais e sociais, ou seja, princípios básicos de qualquer 

organização que deseje promover o desenvolvimento sustentável. 

O fator motivador da P+L é econômico, haja vista que, para reduzir a poluição 

proposta pela prática de P+L, é preciso reduzir, também, 20 a 30% da poluição, sem 

investimento de capital, e que outros 20% podem ser atingidos com investimentos 

recuperados em questão de meses, de acordo com o documento do Banco Mundial (Plotino 

Preventivo and. Abatimento Handebol, 1999).  Dados semelhantes são encontrados em vários 

resultados de implementações de P+L pelo mundo, conforme redes de P+L instituídas pelo 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). 
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2.5.2 Barreiras à implementação da P+L 

Embora a implementação da P+L obtenha ganhos ambientais e econômicos, muitas 

empresas ainda relutam em pôr em prática os princípios desse programa. Gerentes e 

administradores acreditam que, para implantar programas da P+L, são necessárias novas 

tecnologias, quando, na realidade, a maioria das emissões de poluentes poderia ser evitada 

com a melhoria das práticas de operação e mudanças em processos. 

Uma pesquisa feita em 2004, nos 26 primeiros CNTLs financiados pela UNIDO E 

pela UNEP, aponta que os interesses, principalmente em pequenas e médias empresas, 

relacionados à P+L, são baixos devido a uma série de fatores, como: objetivos ambientais 

ainda não integrados na empresa; os benefícios financeiros esperados podem não ser tão 

interessantes em comparação com o tempo investido da equipe e da organização; muitas das 

implantações requerem investimentos do capital próprio da empresa, que, frequentemente, é 

limitado; e a dificuldade de quantificar os benefícios gerados por esse programa (LUKEN; 

NAVRATIL, 2004). No mesmo artigo, as empresas pesquisadas afirmam que é mais fácil 

tratar os resíduos no final do processo produtivo do que mudar os processos. Porém, essa 

pesquisa foi feita há oito anos, e a mentalidade das empresas sobre a questão ambiental se 

modificou bastante, devido ao fato de os consumidores estarem conscientes de que é 

necessário preservar o meio ambiente, a fim de garantir uma boa qualidade de vida. 

O projeto desenvolvido na Índia, em 1993, denominado Demonstrativo in Sal Industries 

for Reducing Waste (DESIRE), e relatado no texto de S. Luken "Demonstrating Cleaner 

Production in SMEs in India", apresenta os possíveis fatores encontradas em empresas de 

pequeno e médio portes. A UNEP adaptou os fatores apresentados por Luken, que são 

apresentados na Tabela 2.2 (SILVA FILHO et al., 2007; UNEP, 2003). 
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Tabela 2.2 - Fatores que podem dificultar a implementação do programa P+L 

CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO DAS BARREIRAS 

 

 

Econômica 

 Indisponibilidade de fundos ; 

 Falta de política com relação aos preços dos recursos naturais; 

 Não incorporação dos custos ambientais nas análises de investimento; 

 Planejamento inadequado dos investimentos; 

 Critério de investimento “Ad hoc”, pela restrição de capital;  

 Falta de incentivos fiscais relativos ao desempenho ambiental. 
             

Sistêmica 

 Carência ou falha na documentação ambiental; 

 Sistema de gerenciamento inadequado ou ineficiente. 

 Falta de treinamento dos funcionários. 

 

         

Organizacional 

 Falta de envolvimento dos funcionários; 

 Excessiva ênfase na quantidade de produção em detrimento da minimização 

dos problemas ambientais; 

 Concentração das tomadas de decisões nas mãos da alta direção;  

 Alta rotatividade dos técnicos; 

 Ausência de motivação dos funcionários. 

 

 

Técnica 

 Falta de recursos necessários à coleta de dados; 

 Recursos humanos limitados ou indisponíveis; 

 Limitação ao acesso de informações técnicas; 

 Limitação de tecnologia; 

 Défict tecnológico; 

 Limitação das próprias condições de manutenção. 

 

      

Comportamental 

 Falta de cultura em “melhores práticas operacionais”;  

 Resistência à mudança; 

 Falta de liderança; 

 Supervisão deficiente; 

 Trabalhos realizados com o propósito de manutenção do emprego;  

 Medo de errar. 

       

      Governamental 

 Política inadequada de estabelecimento de preço da água;  

 Concentração de esforços no Controle Fim-de-Tubo; 

 Mudanças repentinas nas políticas industriais; 

 Falta de estímulo para atuar na minimização da poluição. 

 

     Outras Barreiras 

 Falta de apoio institucional; 

 Falta de pressão da sociedade para a prevenção da poluição;  

 Limitação de espaço nas empresas para implementação de medidas de 

minimização de resíduos; 

 Presença de variações sazonais. 

Fonte: Adaptado UNEP (2003) 

2.6 Implementação do Programa de Produção mais Limpa 

A P+L pode ser implantada em qualquer atividade empresarial e está baseada em uma 

análise técnica, econômica e ambiental planejada do processo produtivo, com o intuito de 

identificar as oportunidades de promover sua melhoria e de diminuir os impactos ambientais 

gerados no processo (SILVA FILHO, 2003). A implantação da P+L, segundo Perretti et al. 

(2007), requer um monitoramento através de indicadores ambientais e de processo e 
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proporcionam resultados relacionados ao uso ecoeficiente de recursos, que ocasiona um 

completo entendimento do sistema de gerenciamento da empresa. 

Com base na revisão da literatura, foram identificadas três metodologias de 

implementação da P+L. A primeira é a proposta por Vilela Júnior e Demajorovic (2006), 

composta de cinco etapas: planejamento e organização; identificação de oportunidades; 

análise de viabilidade; implantação e manutenção do processo. 

A segunda é a adotada pela Rede Brasileira de P+L (Rede PmaisL), que organiza o 

processo de implementação em 18 tarefas, a saber: comprometimento da direção; 

sensibilização dos funcionários; formação do ecotime; apresentação da metodologia; pré-

avaliação; elaboração dos fluxogramas; tabelas quantitativas; definição de indicadores; 

avaliação dos dados coletados; barreiras; seleção do foco de avaliação e priorização; balanço 

de massa e de energia; avaliação das causas de geração dos resíduos; geração das opções de 

P+L; avaliação técnica, ambiental e econômica; seleção da opção; implementação e plano de 

monitoramento e continuidade. 

Por fim, a abordagem criada pelo CNTL (2003b), que divide o processo de P+L nas 

organizações em cinco fases distintas: Planejamento e Organização; Pré-avaliação; Avaliação; 

Estudo da viabilidade e Implementação. Convém destacar o fato de cada uma dessas fases 

estar composta por vários passos. Para fins deste trabalho, será utilizada a metodologia do 

CNTL (2003b), por ser a mais completa entre as metodologias descritas e poder ser utilizada 

em setores, sem que se deixe de fazer as modificações conforme a realidade da empresa em 

estudo, como mostra a Figura 2.5. 
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Figura 2.5 - Cinco etapas da Produção Mais Limpa 

Fonte: Adaptado CNTL (2003) 

Como é possível observar, em cada uma das etapas, existem passos que devem ser 

seguidos para que o processo de implementação do programa P+L tenha êxito. De acordo 

com o CNTL (2003), a pré-sensibilização do público-alvo (empresários e gerentes) é o 

primeiro passo antes de se implantar um programa de P+L, e isso é feito através de uma visita 

técnica, com a exposição de casos bem sucedidos, ressaltando suas vantagens econômicas e 
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ambientais. É enfatizada, durante a pré-sensibilização, que a empresa deve se comprometer 

gerencialmente, pois, sem isso, não é possível desenvolver o Programa de P+L.  

Após a fase de pré-sensibilização a empresa poderá iniciar a implementação de um 

Programa de P+L através de metodologia própria ou através de instituições que possam apoiá-

la nessa tarefa.  

2.6.1 Etapa 1 – Planejamento e Organização 

Nessa primeira etapa, procede-se ao planejamento e à organização do programa P+L. 

O principal objetivo dessa etapa é de mostrar que é preciso implantar o programa para a 

gerência e os funcionários da empresa. O planejamento e a organização contemplam as 

seguintes etapas: 

2.6.1.1 Comprometimento Gerencial 

O alcance do comprometimento gerencial é fundamental para garantir o sucesso do 

Programa. A obtenção de resultados consistentes depende decisivamente do 

comprometimento da empresa com o programa. 

Conseguir que a gestão executiva da empresa esteja comprometida e aprove o 

programa não é suficiente, razão por que é necessário que haja um acompanhamento durante 

todo o processo, a fim de verificar se os objetivos traçados estão sendo alcançados.  

2.6.1.2 Formação do Ecotime 

O objetivo dessa etapa é formar o Ecotime, definido como um grupo de trabalho 

formado por profissionais da empresa, cujo objetivo é de conduzir o programa de P+L. Esse 

grupo deve ser formado por representantes de todos os setores da organização, e o líder deve 

ter autoridade suficiente para executar o programa. (CNTL, 2003) 

As funções do Ecotime, de acordo com A CNTL (2003), são: 

 Realizar diagnóstico; 

 Implantar o programa; 

 Identificar oportunidades e implantar medidas de P+L; 

 Monitorar o programa; 

 Dar continuidade ao programa. 
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2.6.1.3 Identificação das barreiras 

 Nesse ponto, devem ser identificadas as barreiras que serão encontradas 

durante a adoção da P+L, buscando saídas apropriadas para superá-las. É essencial identificar 

barreiras para que o programa tenha um bom andamento, agindo com prevenção, e não, com 

correção. 

2.6.2 Etapa 2 – Pré-Avaliação 

 Essa etapa dará suporte à fase da avaliação selecionando o foco. Ela contempla o 

estudo do fluxograma do processo produtivo, a realização do diagnóstico ambiental e de 

processo e a seleção do foco de avaliação. 

2.6.2.1 Análise do fluxograma do processo 

 O objetivo dessa fase é analisar, de forma detalhada, o fluxograma do processo 

que permitirá a visualização e a fixação do fluxo qualitativo de matéria-prima, água e energia 

no processo produtivo e a visualização da geração de resíduos durante o processo. Esse é um 

instrumento para a obtenção de dados necessários para se criar uma estratégia para diminuir a 

geração de resíduos, efluentes e emissões. Para isso, o Ecotime deve colher e revisar toda a 

documentação e a informação existente relativa aos processos da empresa, a fim de traçar o 

fluxo de material e de energia e o dos materiais. 

A CNTL (2000b) afirma que uma análise do fluxo de material é realizada em sete 

etapas: 

1. Definir o objetivo da análise e os parâmetros a serem monitorados; 

2. Definir a abrangência do fluxo; 

3. Definir o limite do período do fluxo; 

4. Listar e nomear a sequência dos processos; 

5. Desenhar a folha de fluxo: fluxo de materiais – abordagem qualitativa; 

6. Estabelecer o fluxo dos materiais: abordagem quantitativa; 

7. Interpretar os resultados. 

Após a elaboração do fluxograma do processo produtivo, são determinadas as estratégias para 

identificar e quantificar os fluxos de massa e energia nas diversas etapas desse processo. 
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2.6.2.2 Diagnóstico ambiental e de processo 

Após o levantamento do fluxograma do processo produtivo da empresa, o ecotime fará 

o levantamento dos dados quantitativos de produção e ambientais existentes. Para isso, alguns 

instrumentos de medição fundamentais são: hidrômetro (água), balanças industriais 

(resíduos), medidores de potência elétrica, entre outros. Devem-se utilizar, também, os 

relatórios de compra e outros documentos internos da organização. 

Conforme o CNTL (2000h), o diagnóstico ambiental e de processos é a base de dados da P+L, 

que deve fornecer uma cópia da real situação da empresa diante da sua relação com o meio 

ambiente, para reconhecer as principais matérias-primas, os auxiliares e os insumos utilizados 

no processo; o volume de produtos produzidos; os principais equipamentos utilizados no(s) 

processo(s) produtivo(s); as fontes de abastecimento e as finalidades do uso de água, bem 

como o tipo de tratamento utilizado; o consumo de energia e de combustíveis; os locais de 

armazenamento e as formas de acondicionamento de matérias-primas, insumos e produtos; a 

conformidade ou não com a legislação ambiental; os resíduos sólidos gerados, a forma de 

acondicionamento, o local e o tipo de armazenamento e a sua destinação final; a existência ou 

não de emissões atmosféricas, sistemas de controle utilizados, efluentes líquidos e sistemas de 

tratamento utilizados; os custos relativos ao controle dos resíduos gerados (armazenamento, 

tratamento, transporte, disposição, e outros) e as perdas de matéria-prima e insumos 

2.6.2.3 Selecionar o foco da avaliação 

Com os passos anteriores, é possível determinar qual será o enfoque da P+L. Depois 

de obtidas as informações do diagnóstico ambiental e da planilha dos principais aspectos 

ambientais, seleciona-se, entre todas as atividades e operações da empresa, o foco de trabalho. 

Essas informações são analisadas considerando-se os regulamentos legais, a quantidade de 

resíduos gerados, a toxicidade dos resíduos e os custos envolvidos. 

2.6.3 Etapa 3 – Avaliação 

 Nessa etapa, o objetivo é desenvolver um conjunto amplo de opções de P+L e 

identificar as que possam ser implementadas imediatamente e as que necessitam de análises 

adicionais mais detalhadas. Também é desenvolvido o balanço material e são formados 

indicadores, identificadas as fontes da geração de resíduos e feita a identificação das opções 

de P+L, listada em ordem de prioridade. 
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2.6.3.1 Balanço de material e indicadores 

 Para conhecer as quantidades de entrada e de saída, é preciso fazer um 

levantamento de dados quantitativos a respeito das entradas e das saídas, por meio da 

elaboração de um balanço material. Esse balanço permitirá a identificação das perdas ou 

emissões anteriormente desconhecidas. Os itens avaliados são os seguintes: 

 Análise quantitativa de entradas e de saídas; 

 Quantificação de entradas (matérias-primas, água, energia e outros insumos); 

 Quantificação de saídas (resíduos, efluentes, emissões, subprodutos e produtos); 

 Dados da situação ambiental da empresa; 

 Dados referentes à estocagem, ao armazenamento e ao acondicionamento de 

entradas e de saídas.  

Vários fatores podem ser utilizados para o balanço material. O CNTL (2002a, 2002b) 

aponta as seguintes fontes de informação para a geração de um balanço material: 

 Registro de compra; 

 Relações de materiais; 

 Registros da composição dos lotes; 

 Informações dos fornecedores sobre os produtos; 

 Especificações do produto; 

 Diários de operação; 

 Procedimentos-padrão de operação e manuais de operação; 

 Amostras, análises e medições de matérias-primas, materiais de entrada, produtos, 

resíduos, efluentes e emissões; 

 Contas de energia; 

 Relatórios de emissões; 

 Procedimentos de limpeza e verificação de dados quanto à exatidão e à 

pertinência do equipamento; 

 Formulários de resíduos e emissões; 

 Consultores externos; 

 Entrevistas com empregados do chão de fábrica para checar se as operações são 

realmente realizadas de acordo com as prescrições. 
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Vale ressaltar que o balanço de material é mais expressivo quando realizado para unidades, 

operações ou processos de produção individuais. A identificação dos indicadores é 

fundamental para avaliar a eficiência da metodologia empregada e acompanhar o 

desenvolvimento das medidas de P+L implantadas. Serão analisados os indicadores atuais da 

empresa e os estabelecidos durante a etapa de quantificação. Dessa forma, será possível 

compará-los com os indicadores determinados após a etapa de implementação das opções de 

P+L (CNTL, 2003). 

2.6.3.2 Identificação das causas da geração de resíduos 

 Após a elaboração do balanço material, é possível avaliar as fontes e as causas 

dos resíduos, das emissões e das perdas de energia na empresa. Ou seja, pode ser determinado 

se as matérias-primas, os insumos, os materiais auxiliares, a água e a energia se transformam 

em produtos, subprodutos, resíduos, efluentes ou emissões. 

O manual da CNTL (2003) aponta que os principais fatores na origem dos resíduos e 

emissões são: 

 Operacionais: consumo de água e de energia conferido; acionamento 

desnecessário ou sobrecarga de equipamentos; falta de manutenção preventiva; 

etapas desnecessárias no processo; falta de informações de ordem técnica e 

tecnológica. 

 Matérias-primas: uso de matérias-primas de menor custo, abaixo do padrão de 

qualidade; falta de especificação de qualidade; sistema inadequado de gerência de 

compras; armazenagem inadequada. 

 Produtos: proporção inadequada entre resíduos e produtos; design impraticável do 

produto; embalagens inadequadas; produto composto por matérias-primas 

perigosas que, ao serem descartadas no meio ambiente, causam algum impacto 

ambiental; produto de difícil desmontagem e reciclagem. 

 Capital: escassez de capital para investimento em mudanças tecnológicas e de 

processo; foco exagerado no lucro, sem preocupação com a geração de resíduos e 

emissões; baixo capital de giro. 

 Causas relacionadas aos resíduos: inexistência de separação de resíduos; 

desconsideração pelo potencial de reuso de determinados resíduos; não há 
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recuperação de energia nos produtos, nos resíduos e nas emissões; manuseio 

inadequado. 

 Recursos humanos: recursos humanos não qualificados; falta de segurança no 

trabalho; exigência de qualidade – treinamento inexistente e inadequado; trabalho 

sob pressão; dependência crescente de trabalho eventual e terceirizado; 

 Fornecedores/parceiros comerciais: compra de matérias-primas de fornecedores 

sem padronização; falta de intercâmbio com os parceiros comerciais; busca 

somente do lucro na negociação, sem preocupação com o produto final; 

Know-how/processo: má utilização dos parâmetros de processo; uso de tecnologias de 

processo ultrapassadas. A identificação das causas da geração de resíduos serve como base 

para o próximo passo - identificação das opções de P+L. 

2.6.3.3 Identificação das opções de P+L  

Com base nas causas de geração de resíduos já descritas, são possíveis modificações 

em vários níveis de atuação e aplicações de estratégias visando a ações de P+L.  

No fluxograma da geração de opções, é possível identificar as causas mais urgentes para a 

adoção das práticas de P+L. A Figura 2.6 representa o fluxograma da geração de opção de 

P+L. A P+L é caracterizada por ações que privilegiem o Nível 1 como prioritárias, seguidas 

do Nível 2  e do Nível 3, nessa ordem. 
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Figura 2.6 - Fluxograma da geração de opções de P+L 

Fonte: CNTL (2003) 

Devem-se priorizar medidas que visem eliminar ou minimizar resíduos, efluentes e 

emissões no processo produtivo onde são gerados. As medidas adotadas podem incluir 

modificações tanto no processo de produção quanto no próprio produto ou serviço. A 

abordagem de da P+L pode ser dada de acordo com as seguintes formas (CNTL, 2003): 

1. Redução na fonte: Contempla modificações no produto ou no processo. As 

modificações no produto, geralmente, só são impostas quando outras opções mais 

simples estão esgotadas. As modificações no processo são medidas de 

minimização mais encontradas nas práticas de P+L e podem ser expressas em 
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boas práticas operacionais, como a substituição de matérias-primas e materiais 

auxiliares e a modificação da tecnologia. (SILVA, 2004) 

2. Reciclagem interna: Ocorre no nível 2 das opções de P+L e indica todos os 

processos de recuperação de matérias-primas, materiais auxiliares e insumos que 

são feitos na organização. 

3. Reciclagem externa e ciclos biogênicos: Essa abordagem só deverá ser adotada 

quando as técnicas de redução na fonte e de reciclagem interna estiverem 

tecnicamente descartadas. 

Depois de ter sido gerado um número significativo de opções, elas devem ser 

organizadas de modo que as que parecerem mais promissoras sejam submetidas a um estudo 

de viabilidade. Essa organização deve ser feita com a alta gerência, visto que são eles que 

determinam o planejamento estratégico, bem como a disponibilidade financeira e tecnológica 

para mudar o produto ou o processo. 

2.6.4 Etapa 4 – Estudo da Viabilidade 

A Etapa 4 tem como finalidade estudar a viabilidade técnica, econômica e ambiental das 

opções apresentadas na Etapa 3. Conforme o CNTL (2000e), o estudo de viabilidade 

econômica das opções de P+L baseia-se no fato de que algumas dessas oportunidades podem 

implicar investimentos, geralmente devido à compra de equipamentos com alto grau de 

inovação tecnológica. Dessa forma, deve-se, obrigatoriamente, comparar as alternativas de 

P+L, a fim de identificar qual a opção mais viável, do ponto de vista econômico.  

2.6.4.1 Avaliação técnica, econômica e ambiental 

 A primeira atividade da Etapa 4 é a avaliação técnica, ambiental e econômica 

das opções de P+L levantadas, sempre visando ao aproveitamento eficiente das matérias-

primas, de água, energia e outros insumos, através da não geração, da minimização e da 

reciclagem interna e externa, conforme já referido. 

Na avaliação técnica, é importante considerar: 

 O impacto da medida proposta sobre o processo, a produtividade, a segurança 

etc.; 

 Os testes de laboratório ou ensaios, quando a opção estiver mudando 

significativamente o processo existente; 

 As experiências de outras companhias com a opção que está sendo estudada; 
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 Todos os funcionários e departamentos atingidos pela implementação das opções; 

 As necessidades de mudar o pessoal, operações adicionais e pessoais de 

manutenção, além do treinamento adicional dos técnicos e de outras pessoas 

envolvidas. 

Na avaliação ambiental, é importante considerar: 

 A quantidade de resíduos, dos efluentes e das emissões, que será reduzida;  

 A qualidade dos resíduos, dos efluentes e das emissões que tenham sido 

eliminados – verificar se contêm menos substâncias tóxicas e componentes 

reutilizáveis; 

 A redução na utilização de recursos naturais. 

 Na avaliação econômica, é importante considerar: 

 Os investimentos necessários; 

 Os custos operacionais, as receitas do processo e os custos operacionais e receitas 

projetadas das ações a serem implantadas. 

2.6.4.2 Seleção de oportunidades viáveis 

 Os resultados encontrados, durante a atividade de avaliação técnica, ambiental e 

econômica, possibilitarão a seleção das medidas viáveis de acordo com os critérios 

estabelecidos pelo Ecotime (CNTL, 2003).  

2.6.5 Etapa 5 - Implementação 

 A quinta e última etapa constitui-se do plano de implementação, monitoramento e 

plano de continuidade (CNTL, 2003). 

2.6.5.1 Plano de implantação e monitoramento 

 Após a seleção das opções de P+L viáveis, será traçada a estratégia para 

implementá-las. Nessa etapa, devem-se considerar: 

 As especificações técnicas detalhadas; 

 O plano adequado para reduzir o tempo de instalação; 

 Os itens de dispêndio para evitar ultrapassar o orçamento previsto; 

 A instalação cuidadosa de equipamentos; 

 A realização do controle adequado sobre a instalação; 

 A preparação da equipe e a instalação para o início de operação. 
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Juntamente com o plano de implementação, deve ser planejado o sistema de 

monitoramento das medidas a serem implantadas. Nessa etapa, é essencial considerar: 

 Quando devem acontecer as atividades determinadas; 

 Quem é o responsável por essas atividades; 

 Quando são esperados os resultados; 

 Quando e por quanto tempo monitorar as mudanças; 

 Quando avaliar o progresso; 

 Quando devem ser assegurados os recursos financeiros; 

 Quando a gerência deve tomar uma decisão; 

 Quando a opção deve ser implantada; 

 Quanto tempo deve durar o período de testes; 

 Qual é a data de conclusão da implementação. 

O plano de monitoramento pode ser dividido em quatro estágios: planejamento, preparação, 

implementação, análise e relatório de dados. Esses estágios precisam ser descritos em uma 

proposta que apresente objetivos, recursos, instalações, material (incluindo descartáveis), 

funcionários qualificados, logística, escala de horário, duração e custo geral (CNTL, 2003). 

2.6.5.2 Plano de continuidade 

 Após a aplicação das etapas e das atividades descritas acima, o programa de P+L pode 

ser considerado como implementado. Nesse momento, é importante não só avaliar os 

resultados obtidos, mas, sobretudo, criar condições para que o programa tenha sua 

continuidade assegurada, através da aplicação da metodologia de trabalho e da criação de 

ferramentas que possibilitem a manutenção da cultura estabelecida, bem como sua evolução 

em conjunto com as atividades futuras da empresa. 

2.7 Aplicação Prática da P+L  

Dentre as publicações acerca da P+L, a quase totalidade do acervo dedica-se a aspectos 

tecnológicos, questões relativas a treinamentos, às ferramentas de análise dos processos e, 

principalmente, aos benefícios alcançados por empresas na aplicação da P+L. 

Por ordem de relevância, abrangência de países envolvidos, tempo de duração e 

aspectos relevantes, quanto aos resultados alcançados, destacam-se: o Programa coordenado 

pelas Nações Unidas, os da Europa Central e Oriental (CEE), os coordenados pela Swiss State 
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Secretariat for Economic Affairs (SECO), o Okoprofit (originado na Áustria) e os Programas 

de Eficiência de Recursos (PERs) do Reino Unido. As revisões desses programas trazem 

contribuições que se assemelham em alguns aspectos e se destacam pela identificação de 

problemas e pelas sugestões de solução das deficiências. 

O Programa de Centros Nacionais de P+L das Nações Unidas, coordenado pela 

UNIDO e pela UNEP, e o de maior repercussão mundial, iniciado em 1994, abrangem, 

atualmente, mais de 30 países emergentes e em desenvolvimento. Sua revisão é apresentada 

em um estudo detalhado de suas origens, resultados, problemas e críticas mais recentes 

(LUKEN & NAVRATIL, 2004). De interesse particular para o Brasil, esse Programa 

proporcionou a introdução oficial da P+L no país, através da criação do Centro Nacional de 

Tecnologias Limpas - CNTL, em Porto Alegre - RS, em 1995. 

Com certo grau de colaboração com o Programa UNIDO/UNEP, a Swiss State 

Secretariat for Economic Affairs (SECO) mantém um Programa próprio, com uma dezena de 

Centros de Produção Sustentável, com caráter de centros nacionais também, em países com as 

mesmas características que o das Nações Unidas. Em alguns casos, como o Brasil, há 

coincidência de centros dos dois programas. Essas entidades vêm compartilhando orientações 

para seus programas, fundamentadas na revisão realizada pela SECO (GRUTTER; EGLER, 

2004) para seu programa. 

Em países da Europa Central e Oriental (CEE), os programas tiveram trajetórias 

distintas, apoiados por outras organizações, como a USAID e governos de países da 

Escandinávia, porém, com um propósito semelhante de estabelecimento de Centros de 

Prevenção à Poluição. Essas iniciativas aconteceram em 1990, e alguns dos centros nacionais 

criados foram incorporados ao Programa UNIDO/UNEP. Sua revisão encontra-se detalhada 

em um estudo que examina aspectos amplos das contribuições positivas e negativas das 

diferentes coordenações (STANISKIS & ARBACIAUSKAS, 2004), avaliando criticamente 

seus efeitos. 

Apresentando características que o destacam por seus resultados relevantes na Áustria, 

o Okoprofit vem se expandindo para outros países dentro e distantes da Europa. Artigos 

revisando aspectos de sua evolução, desde a criação em 1991 (FRESNER, 1998; FRESNER; 

SCHNITZER, 1997; SAGE, 2000), contribuem para o esclarecimento de questões que 

diferenciam os diversos programas examinados nesse estudo, com destaque para a criação de 

um Clube das empresas egressas do Programa, o que o aproxima dos programas do Reino 
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Unido. A característica marcante dos PPLs britânicos é que se estruturam na forma de Clubes, 

cujas revisões (PHILLIPS; PRATT; PIKE, 2001; CLARKSON; ADAMS; PHILLIPS, 2002) 

oferecem elementos para constatar a complexidade de suas formas de organização.  

Outra revisão com algumas contribuições é apresentada para países da Ásia 

(HAMNER, 1999), como a avaliação do projeto ASEAN EIP, no período de 1993 a 1996, que 

foi uma iniciativa da USAID que, com o propósito de promover a capacitação em P+L e sua 

revisão, oferece elementos para analisar com mais detalhes as contribuições da revisão sobre 

os Programas na CEE. Apesar de se referir à revisão do Programa mais amplo entre os 

examinados, o artigo de Luken & Navratil (2004) contribui pouco com o propósito de 

esclarecer aspectos teóricos dos Programas de P+L (PPLs). O texto adquire valor particular 

pela abordagem ampla sobre diretrizes e metas dos Centros Nacionais de P+L e, 

principalmente, pelo conjunto de barreiras que apresenta para suas ações. Entretanto, a revisão 

dedica pouca atenção à análise do Programa, das características de sua gestão e da avaliação 

crítica de sua orientação estratégica. 

Uma análise mais concentrada nesses aspectos é apresentada por Staniskis & 

Arbaciauskas (2004), que fazem uma avaliação dos fatores negativos dos processos de 

implementação dos PPLs em países da CEE. Dentre as principais feições problemáticas 

observadas em seu estudo, as seguintes são as mais relevantes: 

 Forte dependência de peritos estrangeiros e deficiência de transferência de know-

how e capacitação dos peritos locais; 

 Limitado envolvimento de representantes das organizações participantes das 

decisões 

 Modificações tecnológicas e implementações realizadas pelos projetos; 

 Não estabelecimento de bases organizacionais para P+L nas empresas 

participantes; 

 As PPLs não prosseguiram nas empresas, e ações de melhoria foram encerradas; 

 Não inclusão de representantes da alta gerência nos programas de capacitação. 

Considerando que, na visão defendida por Luken & Navratil (2004), o foco dos 

propósitos dos PPLs é alcançar a meta de absorção de tecnologias limpas, no setor industrial 

dos países participantes, sua forma de perceber os problemas na gestão dos Programas é bem 

mais limitada do que a apresentada por Staniskis & Arbaciauskas (2004). O destaque que dão 

aos aspectos negativos observados se limita a: 
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 Problemas de pequenas e médias empresas (PMEs), principalmente associados à 

falta de recursos financeiros para a P+L; 

 Dificuldades gerais relativas ao processo de transferência e implementação de 

tecnologias ambientalmente adequadas (TAAs). 

Seguindo a linha de “percepção de problemas” nos Programas, a revisão apresentada 

por Fresner (1998) & Fresner e Schnitzer (1997) para as dificuldades observadas nas fases 

iniciais do Okoprofit aponta afinidades com a visão de Staniskis & Arbaciauskas (2004), que 

destacam deficiências na capacitação dos participantes do Programa. Na avaliação feita pelos 

revisores do Okoprofit, são identificadas dificuldades de compreensão por parte dos 

representantes das empresas, quanto ao conceito de P+L e sua implementação. 

As recomendações mais amplas são as derivadas das avaliações de Staniskis e 

Arbaciauskas (2004), resumidas em: 

 Associar a implementação da P+L nas empresas com programas vinculados a 

Sistemas de Gestão (SGs); 

 Ampliar a flexibilidade das atividades de capacitação dos participantes, em ações 

de colaboração com universidades; e 

 Promover medidas que visem estabelecer cultura organizacional favorável à 

manutenção dos Programas nas empresas. 

A maioria dos trabalhos citados refere-se a empresas manufatureiras, e pouco foi 

desenvolvido para a aplicação da P+L em serviços. Vale ressaltar que alguns impactos 

ambientais desse grupo são diferentes daqueles provocados pela atividade industrial. 

Entretanto, isso não significa que não sejam atividades poluidoras e não causem impactos ao 

meio ambiente. 

2.8 Gestão da Qualidade no Processo  

Como visto, a P+L é um ciclo constante, que deve estar sempre sendo analisada, 

monitorada e aprimorada de acordo com as necessidades emergentes. Além disso, as 

melhorias com a implantação de programas de P+L não acontecem no final do processo 

produtivo, mas durante. Um dos principais conceitos usados para definir a melhoria na fonte é 

o de Gestão da Qualidade no Processo que, segundo Paladini (2009), é o esforço feito para 

que a qualidade não se restrinja ao produto ou serviço, mas que seja gerada durante a 

produção. 
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Os princípios baseados nessa gestão dão ênfase para a ação gerencial analisar as 

causas e, não mais, a atenção exclusiva dos efeitos. Essa gestão é viabilizada em três etapas: 

eliminação das perdas, eliminação das causas das perdas e a otimização do processo.  

A primeira etapa caracteriza-se por ações essencialmente corretivas, destinadas a 

eliminar as falhas do sistema, tais como: a eliminação de defeitos, refugos e retrabalhos; o 

emprego de programas de redução dos erros da mão de obra; o desenvolvimento de esforços 

para minimizar custos de produção e a eliminação de esforços inúteis. Nessa fase, prioriza-se 

minimizar desvios da produção. Essa etapa da implantação do programa de qualidade apenas 

começa a preparação do processo produtivo para ações futuras, isto é, não se acrescenta nada 

ao processo, mas se eliminam encargos suplementares a ele impostos. O alvo a ser atingido é 

limitado e bem definido, buscando-se resultados imediatos. Procura-se, dessa forma, 

motivação para continuar o programa nas etapas posteriores. Essa fase é muito importante 

para as seguintes, e quando bem conduzida, gera alterações comportamentais com efeitos 

didáticos e psicológicos sobremaneira positivos (PALADINI, 2009). 

A segunda etapa da implantação do programa de qualidade, focada na eliminação das 

causas das perdas no processo, caracteriza-se por ações essencialmente preventivas, voltadas 

para eliminar as causas das falhas do sistema. Nessa fase, a prioridade é prevenir situações, 

circunstâncias ou elementos que possam conduzir a desvios de produção, retirando do 

processo os elementos que possam prejudicá-lo de algum modo. Pode-se dizer que, nessa 

fase, busca corrigir o mau uso dos recursos da empresa (PALADINI, 2009).  

A terceira etapa procura, inicialmente, consolidar resultados das fases anteriores, 

oferecendo consistência às alterações de processo que envolvam a eliminação de quaisquer 

perdas. Trata-se de otimizar o processo, que inclui atividades como as seguintes: estudos 

destinados a aumentar a produtividade e a capacidade operacional da empresa; determinação 

da melhor alocação dos seus recursos; definição da melhor forma de possível de utilizá-los os 

seus recursos; desenvolvimento de processos para a produção de bens e de serviços 

perfeitamente adequados aos projetos que os originaram - necessidades, preferências e 

conveniências do mercado consumidor; definição da natureza e da utilidade das informações 

que serão obtidas, o que requer mecanismos de coleta, análise e divulgação (PALADINI, 

2009). 
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2.9 Os serviços e suas características 

Nos últimos anos, o setor de serviços assumiu um papel importante no 

desenvolvimento econômico financeiro nacional e internacional. Os dados retirados do 

CAGED (2012) confirmam essa relevância e afirmam que esse setor representa mais de 65% 

do PIB, no Brasil, 80%, nos países desenvolvidos, e 40%, na China, em termos de 

comparação. Porém, a falta de preocupação com a qualidade, a negligência com as 

necessidades dos clientes e a atenção voltada somente para a questão financeira em curto 

prazo são fatores que contribuem para derrubar o setor de serviços na economia. Assim, as 

empresas sentem-se estimuladas a buscar inovação a fim de se diferenciar no mercado e atrair 

novos clientes (FITZSIMMONS & FITZSIMMONS, 2000). 

Muitas contradições podem ser encontradas quando se vão definir os serviços. Isso 

porque, diferentemente dos bens de consumo, os serviços apresentam características 

particulares que dificultam a sua definição de forma clara e sucinta. Na literatura, são 

encontradas definições de diversos autores. Para Lovelock & Wright (2001), o serviço 

constitui-se de duas diferentes definições. A primeira diz que o serviço está baseado no ato de 

oferecer uma pessoa à outra, cujo desempenho é intangível e sem propriedade. Já o segundo 

refere que o serviço está constituído como uma atividade econômica, que visa criar valor e 

fornecer benefícios para os clientes, em tempos e lugares específicos, em decorrência da 

mudança desejada no ou em nome do destinatário do serviço. Juran (1992, p. 304) trouxe um 

conceito amplo, mas, ao mesmo tempo, sucinto: “serviço é o trabalho desempenhado por 

alguém”. Conforme Moreira (2008), um serviço é prestado, e isso implica uma ação, mesmo 

que meios físicos sejam utilizados para facilitá-lo ou justifica-lo. Para Las Casas (2000), o 

serviço está relacionado à transferência de um bem, acompanhada do desempenho obtido e da 

experiência vivida. 

Uma definição mais detalhada sobre como ocorre o serviço é a de Desmarchelier 

(2012), que afirma que um serviço é uma operação de processamento realizada por um 

prestador de serviços, a pedido de um cliente, e pretende promover uma mudança de estado 

em um meio. Esse meio pode ser um objeto material, uma informação codificada, um 

indivíduo ou conhecimento. O cliente participa, com frequência, da operação de 

processamento, como parte de uma relação de coprodução. A definição desse tipo traz à tona 

várias fontes de materialidade: o meio, as ferramentas e os bens (incluindo imóveis) utilizados 

para prestar o serviço e a coprodução em relação a si mesma, o que pode exigir que o 
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prestador de cliente e/ou serviços e/ou o meio para viajar ou ser transportado. Essa última 

definição de serviços refere-se à forma como os serviços são processados e como podem gerar 

resíduos, pois, ao ser processados, utilizam fontes que podem agredir o meio ambiente. 

Diante disso, é necessário estabelecer diferenças entre sistemas de produção de 

produtos e serviços, pois essa diferenciação é difícil, visto que a compra de um produto é 

acompanhada de algum serviço de apoio (por exemplo, instalação) e a compra de um serviço 

que, muitas vezes, inclui mercadorias (alimentos em um restaurante, por exemplo). Segundo 

Urdan & Urdan (2006), produto é um artefato concreto, que atende às necessidades e aos 

desejos dos consumidores. Para Hoffman e Bateson (2003), as diferenças entre produtos e 

serviços se baseiam em quatro características: 

a) Intangibilidade: é considerada a maior de todas as diferenças, visto que os serviços 

não podem ser tocados ou sentidos do mesmo modo que os bens físicos. Os 

serviços são desempenhos, ações e esforços. Como resultado, eles não podem ser 

vistos, sentidos, degustados ou tocados da mesma forma que os bens tangíveis. A 

dificuldade, nesse caso, é que os serviços não podem ser estocados. 

b) Inseparabilidade: Refere-se à conexão física de quem está promovendo os 

serviços, com o serviço prestado, o envolvimento com o cliente e de outros 

fornecedores. O fabricante de produtos, ao contrário, dificilmente poderá ver o 

cliente para quem produz o bem. 

c) Heterogeneidade: Diz respeito à variação da consistência de uma transação de 

serviço para a seguinte. Uma das características mais frequentes entre bens e 

serviços é a falta de controle sobre a qualidade do serviço antes que ele chegue ao 

cliente. 

d) Perecibilidade: Ao contrário dos produtos que podem ser armazenados e vendidos 

depois, os serviços que não são vendidos, quando disponíveis, deixam de existir. 

Segundo Paladini (2010), a área da prestação de serviços compreende a produção de 

serviços propriamente ditos e a estruturação de métodos. No ambiente de prestação de 

serviços, a interação com o usuário é o ponto-chave da gestão da qualidade. As características 

que diferenciam os serviços dos bens de consumos são as seguintes: 

1ª - Produção e consumo são simultâneos e não há como se definir o momento em 

que um termina, e o outro inicia;  
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2ª - Os processos produtivos não detêm informações objetivas a respeito de suas 

operações que, nem sempre, repetem-se com frequência; 

3ª - A Gestão da qualidade é direcionada para ações de mais contato com o cliente, 

definição de seus interesses, preferências, exigências, necessidades, 

conveniências, enfim, tudo o que está relacionado à prestação do serviço; 

4ª - A avaliação da qualidade centra-se apenas em elementos relacionados à interação 

com o usuário, pois não há pontos de controle específicos que possam ser 

identificados;  

5ª - Os serviços não podem dispor da propriedade de estocagem. Isso exige mais 

esforço de gerenciamento para que a oferta esteja adequada à demanda, pois os 

serviços não têm como ser produzidos com antecedência nem podem ser 

utilizados em momentos posteriores à sua geração.  

Las Casas (2000) assevera que os serviços compõem uma transação realizada por uma 

empresa ou por um indivíduo, e sua finalidade não está acompanhada da transferência de um 

bem. Já Rathmell (1966) apud Las Casas (2000, p. 15) “considera bem como alguma coisa – 

um objeto, artigo, artefato ou um material – e serviço como um ato, uma ação, um esforço, 

um desempenho”. 

Slack et al,. (1997) diferenciam a produção de bens e de serviços comparando-os 

através da característica de intangibilidade. Serviços são intangíveis, já que o cliente não 

consegue tocar neles, mesmo vendo ou sentindo os seus resultados. Devido a sua 

intangibilidade, os serviços também não podem ser estocados nem transportados. 

Fitzsimmons & Fitzsimmons (2000) afirmam que devem ser acrescentadas mais 

características relativas aos serviços, a saber: 

a) O cliente como um participante do processo de serviços; 

b) A produção e o consumo de serviços simultaneamente; 

c) Capacidade de perecer com o tempo; 

d) A escolha do local ditada pela localização dos clientes; 

e) Economias de escala limitada; 

f) Controle de serviços descentralizados; 

g) Intensidade do trabalho; 

h) Intangibilidade e 

i) Dificuldades na avaliação dos resultados. 
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Existem vários tipos de serviços, independentemente do setor industrial, que podem ser 

agrupados em determinadas categorias referentes ao sistema de serviço que facilitam sua 

classificação. Neste trabalho, adotou-se o critério de classificação de sistemas de serviços 

apresentado nos estudos de Schmenner (1999), que nomeia os quadrantes da matriz em 

quatro, de acordo com suas dimensões. A Tabela 2.3 ilustra o contraste entre a intensidade de 

mão de obra do processo, de um lado, e o grau de interação e customização do serviço para o 

consumidor, de outro. 

Tabela 1.3 - Matriz dos processos de serviços 
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Grau de Interação e Customização 

 Baixo Alto 

 
Baixo 

Fábrica de serviços Lojas de serviço 

Companhias aéreas Hospitais 

Transportadoras Funilaria e mecânica de 
automóveis 

Hotéis Outros serviços de reparo 

Centros de lazer e 
recreação 

 

 
 

 
Alto 

Serviços de massa Serviços profissionais 

Varejo Médicos 

Atacado Advogados 

Escolas Contadores 

Aspectos de varejo das 
atividades bancárias 
comerciais 

Arquitetos 

Fonte: Adaptado Schemenner, 1999  

a) Fábrica de serviços: são os processos cuja intensidade de mão de obra é 

relativamente baixa e seu grau de interação com o cliente e customização. Grande 

parte do setor de hotelaria, transporte, centros de lazer e recreação, por exemplo, 

são fábricas de serviços. 

b) Lojas de serviços: conforme aumenta o grau de interação com o consumidor, a 

fábrica de serviços dá lugar à loja de serviços. Da mesma forma que a 

customização é necessária em uma empresa industrial, a operação de fluxo de 

linha dá lugar à operação de atendimento de pedidos (job shop). São exemplos de 

lojas de serviços hospitais e serviços de reparo de todos os tipos. 

c) Serviços de massa: tais serviços têm alto grau de intensidade de mão de obra, 

porém um grau bastante baixo de interação ou customização para o consumidor. 
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Operações varejistas, serviços bancários de varejo, escolas e operações atacadistas 

são exemplos de serviços de massa. 

d) Serviços profissionais: Se o grau de interação aumenta ou a customização é 

fundamental, o serviço de massa dá lugar ao serviço profissional, como aquele 

prestado por médicos, advogados, consultores, arquitetos e congêneres. 

Para Schmenner (1999), os gerentes de serviço enfrentam desafios decorrentes das 

características dos serviços que administram, o que influencia diretamente uma empresa a ser 

competitiva ou não. A Figura 2.7 ilustra os desafios dos gerentes na administração das 

operações em serviços. 

 

 

Figura 2.7 - Desafios aos gerentes de serviços 

Fonte: Adaptado Schmenner (1999)  
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Na Figura 2.7, observa-se que, nas empresas que são muito exigentes em relação à 

mão de obra, o foco principal deve ser dado á força de trabalho. Quanto maior for o grau de 

interação do cliente com a prestação do serviço, maiores serão os custos e a qualificação da 

mão de obra.  

Já as operações de serviços que exigem mais capital devem focar mais as decisões 

relacionadas ao capital da empresa e à obtenção de novas tecnologias. Essas empresas se 

mantêm competitivas mediante constantes atualizações tecnológicas que, geralmente, têm 

custo elevado. Logo, gestores devem analisar, cuidadosamente, as inovações tecnológicas, a 

fim de que seja possível tomar decisões corretas quanto à utilização do capital da empresa. 

Nos serviços com baixo grau de interação e customização, os gerentes devem dar atenção ao 

ambiente físico da prestação do serviço. Esse baixo grau de interação do cliente também 

permite que haja uma padronização dos processos operacionais da empresa. 

As empresas prestadoras de serviços necessitam de abordagens gerenciais distintas das 

empregadas nas empresas de manufatura. É preciso que a visão de sistema seja ampliada para 

incluir o cliente como participante do processo de serviços. Nesse sistema, o papel do gerente 

de operações de serviços inclui funções tanto de produção quanto de marketing. O marketing 

tem duas funções importantes nas operações diárias em serviços: 1) educar o consumidor para 

desempenhar um papel como participante ativo do processo e 2) atenuar a demanda para que 

se aproxime da capacidade do serviço. Essa atividade de marketing deve ser integrada com a 

função de produção, para que, juntas, garantam o atendimento das necessidades dos 

consumidores. 

2.10 Considerações do Capítulo 

 Neste capítulo, foram apresentados os principais conceitos que nortearam esta 

pesquisa, a saber: gestão ambiental no âmbito organizacional; programa de P+L, abordando 

conceitos, barreiras, benefícios e etapas de sua implantação, gestão da qualidade no processo 

e o setor de serviços. 

Uma descrição fundamentada sobre as peculiaridades do programa de P+L é essencial 

para tratar a temática deste estudo, bem como os setores específicos de serviços a serem 

abordados. A P+L pode ser considerada como uma aplicação estratégica contínua econômica, 

ambiental e tecnológica integrada aos processos e aos produtos, a fim de aumentar a eficiência 

no uso de matérias-primas, água e energia, através da não geração, minimização ou 
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reciclagem de resíduos gerados, com benefícios ambientais e econômicos para os processos 

produtivos (UNIDO, 2012). 

Por fim, um levantamento a respeito dos trabalhos encontrados na literatura que integram 

metodologias diversificadas do programa de P+L serviu de base para a aplicação dos tipos de 

serviços definidos por Schmenner (1999) em P+L, proposto no próximo capítulo. 
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3 ANÁLISE DA APLICAÇÃO DA P+L EM SERVIÇOS 

Neste capítulo, é analisada a aplicação da metodologia da P+L construída pelo CNTL 

(2003) nos quatro tipos de serviços abordados por Schmenner (1999): fábrica de serviços, 

lojas de serviços, serviços de massa e serviços profissionais, através do ciclo PDCA e das três 

etapas de Gestão da Qualidade no Processo, segundo Paladini (2009). A aplicação foi descrita 

em quatro exemplos práticos realizados em instituições que representam cada um dos tipos de 

serviço.  Porém, devido à amplitude da metodologia de P+L e às limitações de tempo na 

realização do presente estudo, optou-se pela aplicação das etapas de pré-avaliação e avaliação, 

evidenciadas na Figura 3.1 a seguir. 

 

 

Figura 3.1 – As duas etapas abordadas no estudo dentro da metodologia P+L 

Fonte: Adaptado CNTL (2003)  

 

Para a análise da P+L, nos quatro tipos de serviços, foi proposta uma abordagem 

apresentado na Figura 3.2, a seguir, que integra as três etapas da Gestão da Qualidade no 

Processo: o ciclo PDCA e as fases da P+L (PALADINI, 2009). 
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Fase 1
Eliminação
de perdas

Fase 3
Otimização

Do

CheckAction

Plan

ESTUDO DA VIABILIDADE

Avaliação técnica, econômica e ambiental

Seleção de oportunidades viáveis

IMPLANTAÇÃO

Plano de implantação e monitoramento

Plano de oportunidade

AVALIAÇÃO

Balanço material e indicadores

Identificação das causas da geração de 
resíduos

Identificação das opções de Produção Mais 
Limpa

Fase 2
Eliminação

das causas das 
perdas

PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO

Comprometimento Gerencial                              

Identificação de Barreiras

Formação do Ecotime

Estudo da abrangência do programa

PRÉ-AVALIAÇÃO

Fluxograma do processo

Diagnóstico ambiental e de processo

Seleção do foco da avaliação

Figura 3.2 – Abordagem proposta da integração da Gestão da Qualidade no Processo, ciclo PDCA e as fases 

da P+L 

Fonte: Esta pesquisa (2013) 

 

O objetivo da integração das etapas da P+L, no ciclo PDCA e nas três etapas descritas 

por Paladini (2009), foi de simular as etapas da P+L analisadas nas empresas de serviços. 

Portanto, as etapas Plan, Chack e Action simulam em qual etapa da P+L se encaixa cada etapa 

do ciclo PDCA e das três etapas Gestão da Qualidade no Processo (PALADINI, 2009). 

O ciclo PDCA é uma ferramenta utilizada para manter o padrão estabelecido pela 

empresa e a busca constante de melhorias no processo, possibilitando ao gestor o 

acompanhamento e o monitoramento de cada etapa. Todas as etapas do ciclo PDCA podem 

ser analisadas em cada fase da P+L. Neste trabalho, as etapas do ciclo foram divididas da 

seguinte maneira: a etapa da P+L, de planejamento e organização, é a etapa PLAN, na qual 

são definidas as metas de interesse e são estabelecidos os planos de ação para atingir as metas 

propostas. Pode ser considerada a fase de eliminação de perdas no processo, definida por 

Paladini (2009), pois não foram tomadas medidas preventivas, apenas corretivas. 
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A etapa DO está associada às duas etapas que foi aplicada à P+L nas empresas 

estudadas neste trabalho – pré-avaliação e avaliação. É a etapa considerada de execução, são 

as que demandam mais tempo por parte da organização para serem realizadas e devem ser 

feitas com precisão, pois analisam o fluxograma do processo produtivo da empresa, geram o 

diagnostico ambiental e definem a seleção do foco da avaliação. Engloba também a etapa da 

avaliação, quando é feito o balanço material e indicadores, identificação das causas da 

geração de resíduos e das opções de P+L. Essas duas etapas são as que precisam de mais 

atenção no programa de P+L, pois, por meio delas é que vão ser tomadas decisões acerca de 

mudanças de processos, de instalações etc. 

Após a identificação das causas da geração de resíduos em DO, a fase é associada à de 

eliminação das causas das perdas, segundo as três etapas da Gestão da Qualidade de Processos 

de Paladini (2009). Conhecendo as causas da geração de resíduos, é possível eliminá- los.  

O objetivo da etapa CHECK é de validar os resultados obtidos, os quais serão 

validados por meio da quarta etapa da P+L - estudo da viabilidade. Através da avaliação 

técnica, ambiental e econômica, é possível confirmar a viabilidade do que fora estabelecido na 

etapa anterior. Por fim, tem-se a etapa ACTION, agregada à de implantação. Como já visto, 

nessa fase, é imprescindível monitorar as atividades estabelecidas a fim de verificar se elas 

estão sendo executadas de maneira correta.  

Como consequência dessa integração no processo produtivo, obtém-se a otimização do 

processo, visto que ele não é finito, mas contínuo. Se o que fora estabelecido foi alcançado, 

são estabelecidas metas para manter e melhorar os bons resultados, e o que não foi alcançado 

inicia-se um novo ciclo, com o objetivo de encontrar meios que levem o processo a dar 

resultados que superem a diferença. 

3.1 P+L na Fábrica de Serviços 

 A fábrica de serviços envolve processos com baixa intensidade de mão de obra e baixo 

grau de interação com o cliente e customização. Nesse tipo de processo em prestação de 

serviços, a maior fração dos custos está associada às instalações e aos equipamentos 

utilizados. O foco deve ser dado ao layout, e os ambientes físicos da organização e os 

procedimentos operacionais padronizados podem ser implantados com toda segurança. São 

descritas como fábrica de serviços as seguintes empresas: companhias aéreas, transportadoras, 

hotéis, centros de lazer e de recreação (SCHMENNER, 1999). 
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3.1.1 Etapa Pré-Avaliação e Etapa DO 

O exemplo prático da fábrica de serviços foi realizado em um Hotel localizado na 

cidade de João Pessoa – Paraíba, que oferece aos seus hóspedes serviços de hospedagem, 

alimentação e eventos. A empresa conta com 171 funcionários e, segundo as informações 

obtidas através da CEPIS (2012), o mercado do hotel está dividido entre turismo de lazer 

(50%), turismo de eventos (35%) e turismo de negócios (15%). Essa etapa contempla o estudo 

das atividades desenvolvidas na organização, realização do diagnóstico ambiental e de 

processo e a seleção do foco da avaliação, ou seja, aquilo que é mais importante de se deter.  

A rede de Hotéis tem certificação do SGA, de acordo com a norma ISO 14.000, que 

trata da questão ambiental e tem como principal objetivo a padronização dos processos de 

empresas que utilizassem recursos tirados da natureza e/ou causassem algum dano ambiental 

decorrente de suas atividades. O fato de a organização em estudo ter essa certificação 

demonstra o interesse pela questão ambiental e, consequentemente, evidencia o interesse pela 

P+L. 

As principais barreiras elencadas pela administração do hotel foram a falta de 

treinamento dos funcionários e a falta de motivação para que eles desenvolvam práticas 

responsáveis. No que tange ao plano de operações, observa-se que a empresa estudada 

conhece os resíduos gerados por suas atividades produtivas e busca, mesmo de uma forma 

superficial, controlá-los. Entretanto, ela precisa criar mecanismos de avaliação e programas de 

desenvolvimento de funcionários ligados à P+L para melhorar seu desempenho nessas 

questões. Essa etapa contempla o estudo das atividades desenvolvidas na organização, 

realização do diagnóstico ambiental e de processo e a seleção do foco da avaliação, ou seja, 

aquilo que é mais importante se deter na implementação da P+L. Para isso, é necessário 

analisar o fluxograma do processo, o que permitirá a visualização da geração de resíduos 

durante o processo. 

Nos estudos desenvolvidos pelo CEPIS, são utilizadas técnicas para identificar as 

atividades desempenhadas na empresa em estudo. Duas das técnicas é a aplicação do Quick-

Scan, ferramenta que permite um rápido diagnóstico, capaz de identificar quais processos, 

matérias-primas, fontes de energia e as perdas e as emissões da organização pesquisada, e a 

técnica EcoInspector, que identifica os potenciais de P+L. Ambas as técnicas são 

instrumentos de análise e elaboração de diagnóstico para gestão ambiental. A Figura 3.3, a 

seguir, apresenta os fatores identificados com a aplicação dessas técnicas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ambiente_(ecologia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Processo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Natureza
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Figura 3.3 - Fatores identificados na prestação de serviço no Hotel  

Fonte: Esta pesquisa (2013) 

 

Assim, depois de obtidas as informações sobre o diagnóstico ambiental, com os 

principais aspectos ambientais, é selecionado, entre todas as atividades e operações da 

empresa, o foco de trabalho, considerado como aquele que gera maior quantidade de resíduos, 

que tem toxicidade e custos elevados. 

3.1.2 Etapa Avaliação e Etapa DO 

Uma vez identificados esses resíduos, é fundamental, segundo a metodologia de P+L 

escolhida, diagnosticar as possíveis causas de sua geração, assim como os impactos gerados 

pela etapa como um todo. Com base na Figura 3.11, será feita a identificação dessas possíveis 

causas. 

 

a) Resíduos da preparação dos alimentos: após a elaboração dos alimentos ou as 

refeições do hotel, sobram alimentos. 
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Impactos e iniciativas da empresa: Os impactos gerados por esses resíduos estão 

relacionados à questão financeira, pois, se os alimentos que sobram são jogados 

no lixo, há um desperdício.  Para diminuir os resíduos gerados na preparação dos 

alimentos, a empresa adotou o sistema de coleta seletiva, no qual depositam os 

resíduos, que são direcionados para que possam ser reaproveitados.  

Sugestões para a empresa: Referente à sobra de alimento após as refeições, a 

empresa não adotou nenhuma medida. Nesse caso, o ideal seria prever a 

quantidade que seria consumida pelos hóspedes antes de preparar os alimentos.  

b) Consumo de energia elétrica: No hotel pesquisado, é alta a quantidade de 

energia que se utiliza, e para controlar o gasto com energia elétrica não é fácil se 

não houver ferramentas que ajudem a organização. 

Impactos e iniciativas da empresa: Para diminuir o gasto com energia elétrica, a 

empresa adotou o sistema de controle de energia nas unidades habitacionais, 

através de chave magnética que ativa e desativa o sistema de energia do quarto. 

Isso evita o desperdício de energia elétrica quando o hóspede se ausenta e deixa 

luzes acesas ou equipamentos ligados. Outra iniciativa adotada pela empresa foi o 

desligamento dos frigobares dos quartos enquanto não estiverem em uso e as 

trocas das borrachas de vedação dos freezers e das geladeiras para que não escape 

energia térmica e aumente o consumo de energia. 

c) Consumo de água: Do mesmo modo que o consumo de energia elétrica, o 

consumo de água deve ser controlado. 

Impactos e iniciativas: Para diminuir o gasto e o desperdício de água, a empresa 

instalou aeradores nas torneiras das unidades habitacionais. O uso de aeradores 

nas torneiras aumenta a quantidade de ar e diminui a quantidade de água, o que dá 

a impressão de que se está consumindo mais água. Outra medida tomada foi a 

instalação de redutores de vazão nos chuveiros dos apartamentos. 

Sugestões para a empresa: A reutilização de toalhas pelos hóspedes, pois se as 

toalhas e as roupas de cama não forem trocadas todos os dias, haverá redução da 

quantidade de roupa que vai para a lavanderia do hotel. Dessa forma, reduzem-se 

custos com água potável e produtos que seriam utilizados para a lavagem. Essa 

medida deve ser analisada, pois muitos hóspedes não gostam de reutilizar tolhas e 

roupas de cama quando estão hospedados em hotéis.  
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Como citado na etapa anterior, uma das barreiras identificadas para a implantação da 

P+L está relacionada com o treinamento e a motivação dos funcionários. Para isso, a empresa 

também adotou algumas medidas, realizando o treinamento de funcionários em relação à 

redução de desperdícios. Algumas delas, como instalação de redutores de vazão, nos 

chuveiros dos apartamentos, de aeradores, nas torneiras dos apartamentos, e de 

economizadores de energia, nos apartamentos, despenderam certo investimento financeiro da 

organização. Porém os ganhos com a adoção dessas práticas foram notórios, como indicado 

na Tabela 3.1. Além disso, empreendimentos que têm mais capital financeiro para investir em 

outros segmentos ou melhoria de serviços se tornam mais competitivos. Outra vantagem 

obtida é a diferenciação da marca com benefícios para a imagem pública da empresa, já que 

ela lida diretamente com o público. 

Tabela 3.1 - Opções de P+L no Hotel  

 

Fonte: Esta pesquisa (2013) 

3.2 P+L em Loja de Serviços 

 Conforme aumenta a interação com os consumidores, a fábrica de serviços dá lugar à 

loja de serviços. Esse processo é caracterizado como o que personaliza mais o serviço em um 

ambiente de alto investimento de capital (SCHEMENNER, 1999). Nesse tipo de serviço, são 

caracterizadas empresas como: hospitais e serviços de reparo de todos os tipos. Aqui se tem 

uma ampla variedade de atividades, entretanto, os serviços prestados seguem uma rotina de 

programação das atividades. Nesse caso, existe grande interação com o cliente. 
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3.2.1 Etapa Pré - Avaliação e Etapa DO 

O espaço escolhido para representar a loja de serviços foi a lavanderia de um Hospital 

Universitário, situada dentro do hospital referido na cidade de João Pessoa. A organização 

atua desde 12 de fevereiro de 1980, nos setores de consulta médica, cirurgia, exames em geral 

e laboratoriais, contando com cerca de 1.100 servidores. Essa lavanderia atua nas áreas de 

lavagem de peças hospitalares (lençóis, fronhas, cobertores, toalhas, roupas de pacientes e 

funcionários, máscaras, gorros etc.). 

Como já descrito, antes de qualquer implantação de P+L, os diretores e os executivos 

devem estar conscientes da importância de se implantar o programa na organização. Assim, o 

fato de a organização em estudo ter solicitado a ajuda de uma consultoria ambiental 

demonstra que está ciente da importância da questão ambiental e dos benefícios econômicos 

alcançados. A lavanderia do hospital, objeto de estudo, não dispõe de um sistema de gestão 

ambiental, visto que os diretores procuravam visualizar bem mais o setor de lavanderia, já que 

esse seria uma atividade secundária às praticadas pelo hospital. Porém, antes de definir os 

fatores identificados nesse tipo de atividade, foram elencadas duas principais barreiras para 

esse tipo de serviço: o treinamento dos funcionários, já que eles desempenhariam as 

atividades que seriam implantadas; e a indisponibilidade de fundos, visto que esse setor 

demanda alto investimento de capital. 

Com base na etapa de pré-avaliação proposta pela metodologia escolhida procurou-se 

diagnosticar, de maneira geral se a organização vem praticando ações de P+L e se essa estaria 

apta a comportar a aplicação dessa ferramenta. O processamento das roupas hospitalares 

abrange todas as etapas pelas quais as roupas passam, desde sua utilização até seu retorno em 

condições ideais de reuso. Essas etapas, geralmente, são classificadas em: coleta - no expurgo 

e no transporte da roupa suja utilizada nos diferentes setores do hospital; recebimento e 

lavagem da roupa suja na lavanderia; secagem e calandragem da roupa limpa; separação e 

transporte da roupa limpa da lavanderia para a rouparia do hospital. Também podem estar 

inclusos nesse processo a locação e o reparo das roupas. 

Para isso, é necessário analisar os fatores envolvidos no processo da lavanderia, o que 

permitirá a visualização da geração de resíduos. Na Figura 3.4, é possível identificar as 

atividades que geram uma quantidade maior de resíduos. 
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Figura 3.4 - Fatores identificados na lavanderia do Hospital Universitário  

Fonte: Esta pesquisa (2013) 

3.2.2 Etapa Avaliação e Etapa DO 

Depois de obtidas as informações dos processos da lavanderia, é fundamental, 

segundo a metodologia de P+L escolhida, diagnosticar as possíveis causas de sua geração 

assim como os impactos causados pela etapa. 

a) Redução no consumo de energia elétrica 

Impacto e iniciativas da empresa: Os impactos de caráter ambiental destacados 

neste quesito se referem ao consumo de recurso natural, emissão de CO2 e 

consumo de óleo BPF pelas máquinas utilizadas na lavagem. A empresa adquiriu 

uma máquina lavadora e extratora, com capacidade de 100 kg e ciclo 

programável. Essa iniciativa, além de reduzir o número de lavagens, diminui o 

gasto com energia elétrica, pois se pode lavar uma quantidade maior de roupas em 

uma etapa. Além disso, essa medida reduziria o uso do óleo BPF em 6.480 litros e 

o lançamento de 20.160 kg de CO2 na atmosfera.  
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Sugestões para a empresa: Outras medidas que requerem menos investimentos 

podem ser utilizadas para diminuir o consumo de energia elétrica, como: revisar 

toda a instalação elétrica e substituir lâmpadas incandescentes, que consomem 

bastante energia, por fluorescentes. 

b) Redução no consumo de água 

Iniciativas da empresa: A adoção da máquina descrita no item anterior também 

reduzirá o consumo de água em 4.800 m3/ano. Outra medida que pode ser adotada 

pela empresa é a reutilização da água dos enxágues. Para isso, é necessário utilizar 

produtos químicos para ajustar a concentração necessária e não prejudicar a saúde 

das pessoas.  

O Hospital também adquiriu quatro novos carrinhos destinados à coleta das roupas 

sujas, com capacidade para 350 litros. Com os novos carrinhos, os empregados 

podem recolher maior quantidade de peças e utilizar a capacidade total das 

máquinas. Essa medida gerou uma redução no consumo de água em 1.640 m3/ano. 

c) Redução do consumo de produtos químicos 

Iniciativas da empresa: A empresa implantou um sistema de dosagem de produtos 

de limpeza utilizados na lavagem, para evitar o desperdício ou o consumo 

desnecessário de produtos químicos.  

Sugestões: A organização também poderia substituir as substâncias consideradas 

tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxidade, a fim de evitar acidentes com 

funcionários e ambientais, quando são descartadas no meio ambiente. 

d) Descarte correto dos resíduos gerados durante a atividade 

Sugestão para a empresa: Nesse quesito, a empresa não adotou nenhuma medida. Nesse 

caso, poderia reusar as embalagens dos produtos ou descartá-las para empresas que trabalham 

com reciclagem. 

3.3 P+L em Serviços de massa 

 Os serviços têm alto grau de intensidade de mão de obra, porém um grau bastante 

baixo de interação ou customização com o consumidor (poucos personalizados) e atendem a 

um grande número de clientes por unidade de tempo. São exemplos de serviços de massa: 

operações varejistas, serviços bancários, escolas e operações atacadistas (SCHEMENNER, 

1999).  Os clientes de serviço de massa receberão um serviço “não diferenciado”. 
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3.3.1 Etapa Pré – Avaliação e Etapa DO 

A Escola de Idiomas foi fundada na cidade de São Paulo – SP - no ano de 1950. Hoje 

a rede conta com mais de 420 escolas espalhadas pelo país, com cerca de quatro mil 

colaboradores. Foi uma das primeiras franquias de serviços do Brasil e a primeira a integrar 

internet com sala de aula de forma organizada, entre outras inovações. A análise das práticas 

de P+L adotadas pela empresa será feita na unidade de Campina Grande – Paraíba.  

Com base na etapa de pré-avaliação proposta pela metodologia escolhida, procurou-se 

diagnosticar, de maneira geral, através de entrevistas não estruturadas com o diretor executivo 

da escola e com alguns professores, se a sua organização vem praticando ações de P+L e se 

estaria apta a comportar a aplicação dessa ferramenta. Esse diagnóstico tem como finalidade 

facilitar a compreensão do atual universo do objeto de estudo. 

As informações obtidas indicam que a empresa tem conhecimento do que seja uma 

P+L, o que facilitaria a aplicação da ferramenta. Entretanto, seria difícil essa aplicação na 

operacionalização das etapas de implantação da P+L, por não haver um setor ou alguém 

responsável pelos assuntos ambientais e por não ter um plano estratégico em longo prazo, já 

que, para a aplicação dessa ferramenta ter sucesso, ela deve fazer parte do plano estratégico da 

empresa. No que tange ao plano de operações, observa-se que a empresa estudada conhece os 

resíduos gerados por suas atividades produtivas e busca controlá-los. Entretanto, ainda precisa 

criar mecanismos de avaliação e programas de desenvolvimento de funcionários ligados à 

P+L para melhorar seu desempenho nessas questões. 

No que se refere ao plano financeiro, pode-se afirmar que a empresa tem interesse em 

reduzir seus custos e prejuízos oriundos do desperdício dos recursos e de resíduos, visando à 

sua saúde financeira.  Quanto ao plano de marketing, a empresa demonstra práticas que levem 

a uma P+L e divulga-as para seu público externo, pois acredita que, em serviços de massa, 

por meio do qual se tem muito contato com os consumidores, é necessária a colaboração deles 

para que a P+L seja exitosa. Para a maioria dos aspectos levantados na empresa, há resposta 

positiva, o que indica que ela já pratica algumas ações relacionadas à P+L, entretanto, pode 

apresentar oportunidade de P+L ainda não identificada pela empresa. Portanto, é necessário 

descrever as entradas e as saídas destacadas na Figura 3.5. No tópico seguinte, apresenta-se 

uma análise mais detalhada. 
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Figura 3.5 - Entradas e Saídas identificadas na escola de idiomas  

Fonte: Esta pesquisa (2013) 

 

 

3.3.2 Etapa Avaliação e Etapa DO 

Na Figura 3.5, é possível identificar os resíduos gerados pela empresa em estudo. Uma 

vez identificados esses resíduos, é fundamental, segundo a metodologia de P+L escolhida, 

diagnosticar as possíveis causas de sua geração, assim como os impactos gerados pela etapa 

como um todo.  

a) Resíduos originados do uso do material escolar: os principais materiais 

utilizados na escola para o desempenho das atividades são o papel e a cartolina.  

Impactos e iniciativas da empresa: os principais impactos de caráter ambiental 

diagnosticados nessa etapa foram estes: a produção de papel é uma das atividades 

que tem índice mais elevado no consumo de recursos, consome muita energia e 

cerca de 100.000 litros de água, por tonelada de papel produzido. Além disso, a 

monocultura de eucaliptos e de pinus, árvore de que deriva o papel, leva à 

degradação do solo e à desertificação.  Quanto a isso, para reduzir esse impacto, a 

empresa deve utilizar, de maneira racional, o papel e a cartolina, de modo que se 
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utilizem os dois lados antes de descartar. Uma vez descartado, é feito, de forma 

seletiva, nos lixeiros existentes em vários pontos da organização. Outra iniciativa 

da empresa é de que todos os livros utilizados pelos alunos e pelos professores são 

feitos de papel reciclado ou certificado (madeira de reflorestamento).  

b) Consumo de energia: A energia utilizada na escola se destina à iluminação de 

todo o ambiente e para os aparelhos de ar condicionado. 

Iniciativas da empresa: Para reduzir o consumo de energia elétrica, foi estabelecido 

que os aparelhos de ar condicionado existentes na organização não podem 

ultrapassar a temperatura de 21°C, pois, se isso acontecer, o consumo de energia é 

maior.  

Sugestões para a empresa: Em relação à iluminação, não foram adotadas medidas 

para diminuir o seu consumo. Porém, o que se pode listar como alternativas para 

esse ponto é a instalação de sensores, na sala de aula e nos banheiros, e a vedação 

das portas das salas. 

c) Consumo de água: A maior parte da água utilizada na empresa é para a lavagem 

das mãos e a descargas nos banheiros. 

Impactos e iniciativas da empresa: Embora o consumo de água seja relativamente baixo, 

a empresa não adota nenhuma medida para economizar ou reduzir o desperdício desse 

recurso. Para tanto, é recomendada a instalação de dispositivos que cessem a água, quando 

não estiver sendo utilizada, ou instale mecanismos que reaproveitem a água que sai das 

torneiras para a limpeza da escola. 

3.4 P+L em Serviços Profissionais 

 Serviços profissionais são aqueles em que o cliente está geralmente buscando no 

fornecedor do serviço uma capacitação de que não dispõe. Há um alto contato com o cliente e, 

por ser, muitas vezes, um processo de ciclo longo, resulta em um número baixo de clientes 

processados por dia. Tendem a ser baseados em pessoas, com ênfase no processo. 

3.4.1 Etapa Pré – Avaliação e Etapa DO 

 A empresa escolhida para representar os serviços profissionais foi um 

Escritório de Advocacia. Em serviços profissionais, existem outras empresas que, em suas 

atividades, geram uma quantidade maior de resíduos, porém, nessas empresas, já existem 
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estudos sobre a P+L. Por isso, a escolha pelo Escritório de Advocacia se baseia no fato de que 

existem poucos trabalhos que abordam a questão ambiental em escritórios e que, geralmente, 

não se preocupam com as questões ambientais, visto que seu trabalho se baseia em pessoas. 

O Escritório de Advocacia foi constituído em 1997 e está situado na cidade de 

Campina Grande – PB. O corpo de advogados presta consultoria e assessoria jurídica, 

oferecendo assistência e orientação no âmbito do Direito Penal, do Direito Empresarial, do 

Direito Administrativo e Constitucional, do Direito do Consumidor e do Direito Civil – com 

especial relevo na área de Responsabilidade Civil e de família. 

Observando a rotina do escritório, constata-se que os advogados não adotam nenhuma 

medida ambiental na realização de suas atividades. Quando questionados sobre o 

conhecimento de P+L, eles responderam que poderiam imaginar do que se tratava, mas não 

sabiam o que era de fato. A empresa não está sujeita a nenhuma norma ambiental e afirma que 

a questão ambiental não é prioridade em suas atividades, mesmo sabendo de sua importância.  

No que diz respeito ao plano de execução da P+L, observa-se que a empresa estudada 

não conhece os resíduos gerados por suas atividades e não busca, ainda que de forma 

superficial, controlá-los. Referente ao âmbito financeiro, o escritório não tem interesse em 

reduzir seus custos e prejuízos oriundos do desperdício dos recursos e de resíduos. Para isso, é 

necessário, primeiro, conscientizar-se da importância de adotar práticas ambientais, criar 

mecanismos de avaliação e programas de desenvolvimento de funcionários ligados à P+L 

para melhorar seu desempenho nessas questões. 

Na pré-avaliação, as atividades são realizadas dentro da organização. O diagnóstico 

ambiental, que é a descrição das atividades que geram resíduos, identificará o foco de estudo. 

3.4.2 Etapa Avaliação 

 Depois que os resíduos forem identificados, é fundamental diagnosticar as 

possíveis causas de sua geração, assim como os impactos gerados em toda a etapa. Com a 

finalidade de esclarecer esse aspecto, essa análise será apresentada a seguir. Cabe ressaltar 

que, como a empresa pesquisada não adota nenhuma iniciativa ambiental, todas as iniciativas 

descritas serão como recomendações. 
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a) Resíduos originados do uso dos materiais de escritório: Os materiais de 

escritório usados no desenvolvimento das atividades foram papéis, carimbos e 

canetas. 

Sugestões para a empresa: Como já descrito nos exemplos anteriores, o alto 

consumo de papel ofício tem impacto no meio ambiente. Nesse caso, a empresa 

poderia adotar o uso de papel reciclado ou do papel apenas para as causas 

essenciais, como por exemplo, a impressão de uma defesa.  

b) Consumo de energia 

Sugestões: O consumo de energia elétrica pode ser modificado, desligando-se as 

luzes, os aparelhos eletrônicos, ar condicionado e outros equipamentos que exijam 

energia quando não estiverem sendo utilizados. 

c) Consumo de água: A maior parte da água utilizada na empresa é para lavar as 

mãos e dar descarga nos banheiros. 

Sugestões para a empresa: A empresa poderia instalar dispositivos que cessam a 

água quando não está sendo usada.  

É notório que, nesse tipo de serviço, as medidas que devem ser adotadas são mudanças 

de atitudes que requerem pouco ou nenhum investimento financeiro.  

3.5 Resultados obtidos 

Neste item, apresentam-se alguns resultados que foram obtidos ao término deste 

trabalho. Primeiramente, vale ressaltar que a afirmação dos autores Bartolomeo et al,. (2003) 

e Kisch (2000) é válida para os resultados obtidos, quando alegam que é possível adotar 

programas ambientais direcionados para as indústrias e empresas prestadoras de serviços, 

desde que sejam consideradas suas particularidades e identificados os atores que agem direta 

ou indiretamente no processo.  

A integração das fases da P+L com as do ciclo PDCA e da Gestão da Qualidade no 

Processo, segundo Paladini (2009), mostra a importância de se continuar o monitoramento e 

de fazer os ajustes necessários às atividades implementadas no processo produtivo da 

empresa. Além disso, é necessário que a adesão a programas ambientais, como a P+L, baseie-

se na visão global da empresa e seja planejadas antes de sua efetiva implantação. A etapa da 

avaliação se propôs a elencar, primeiramente, as possíveis barreiras encontradas para a 

implantação de programas ambientais. Uma dessas barreiras refere-se à cultura 
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organizacional, porquanto diferentes culturas fazem com que cada empresa tenha uma visão 

diferenciada do principal propósito de implementação de P+L. Nos tipos de serviço que 

demandam um grau mais intenso de mão de obra, como lojas de serviço e serviços de massa, 

a principal barreira elencada foi a falta de treinamento e de capacitação dos funcionários para 

desenvolverem a prática de P+L, visto que eles são os responsáveis por executar o serviço.  Já 

na fábrica de serviço e nos serviços profissionais, a principal barreira é conseguir a 

colaboração do consumidor ou cliente, pois, como fazem parte do processo, também serão os 

responsáveis para que a P+L obtenha êxito.  

O fato de as empresas de serviço não conhecerem os resíduos e os impactos que eles 

geram também dificulta a implantação de programas ambientais. Acontece que as empresas 

de serviços não produzem um produto propriamente dito, e isso faz com que os empresários e 

os diretores pensem que somente as atividades industriais geram resíduos. Por isso, a empresa 

deve se conscientizar da importância de se implantar a P+L em todos os setores da economia, 

evidenciando os seus benefícios para as organizações que as adotam. 

Na pesquisa, não foi possível determinar o custo associado à implantação de P+L e à 

quantidade de resíduos gerados pelas empresas, mas quais os possíveis resíduos que são 

gerados e identificar as iniciativas das empresas e recomendações. As empresas analisadas na 

fábrica de serviços, nas lojas de serviços e nos serviços de massa já adotam algumas práticas 

ambientais. Algumas delas são as mudanças comportamentais, que evitam o desperdício de 

água e de energia, por exemplo. Em outros casos, é necessário investimento financeiro em 

máquinas ou em instalações. Esses investimentos levaram benefícios econômicos visíveis 

tanto para o hotel quanto para a lavanderia.  

Na empresa de serviço de massa - a Escola de Idiomas - muitos passos já foram dados 

em direção à P+L. Para isso, várias medidas foram adotadas com a colaboração de professores 

e de alunos.   

A empresa do serviço profissional mostrou que, em se tratando de um Escritório de 

Advocacia, os sócios não se preocupavam com questões ambientais, por acharem que os 

resíduos que eles geram não prejudicam o meio ambiente. O fato de não terem uma visão de 

que a preservação do meio ambiente, por meio de práticas ambientais, traz muitos benefícios 

sociais e econômicos para a empresa faz com que eles não se preocupem em adotar iniciativas 

ambientais. Foram discutidos pontos relevantes sobre a metodologia P+L e recomendadas 
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algumas iniciativas simples que a empresa poderia adotar. Os sócios se mostraram 

interessados e disponíveis. 

A principal diferença encontrada com a aplicação das etapas da pré-avaliação e 

avaliação, nos quatro tipos de serviço, foi que as empresas que têm baixo grau de interação e 

customização e alto grau de intensidade da mão de obra com os clientes necessitam da 

colaboração dos funcionários e, na maioria das vezes, a iniciativa de adotar práticas 

ambientais deve partir da direção. Nos tipos de empresa com alto grau de interação e 

customização e baixo grau de intensidade da mão de obra, os consumidores devem colaborar 

com as práticas ambientais adotadas, para que obtenham o sucesso desejado, já que estarão 

em contato com outras empresas. Para isso, devem divulgar os planos ambientais e como 

executá-los, ou seja, devem manter os clientes informados sobre quais os programas que a 

organização está executando.  

Dentro das empresas analisadas, percebe-se que, apesar de terem sido adotadas 

práticas de P+L, elas não seguiram passos bem definidos. Porém, se tais práticas não forem 

bem planejadas, seus efeitos serão temporários. Por isso, é importante que haja um 

planejamento condizente com o que fora planejado para as atividades primárias da 

organização. Destaca-se que a adoção da P+L não é uma prática que deve ser aplicada uma só 

vez, mas continuamente, e os gestores devem estar sempre analisando, controlando e 

observando as possíveis mudanças no processo de suas atividades quanto à geração de 

resíduos. 

Por fim, é importante salientar que, embora se trate de exemplos práticos, que não 

podem representar em totalidade os setores representados, este estudo contribui para uma 

visão ampla das empresas na busca pela preservação do meio ambiente, do bem-estar social e 

de uma produção eficiente, em especial, as áreas estudadas. 

3.5 Considerações do capítulo 

Para responder à problemática abordada, buscou-se, nesta pesquisa, fazer um 

diagnóstico em quatro tipos de serviços correspondentes à classificação de Schemnner (1999), 

a fim verificar os procedimentos que se referem à P+L. Através da observação direta e de 

entrevistas não estruturadas, concluiu-se que as empresas estudadas estão em um estágio 

inicial de desenvolvimento das práticas que levam à P+L. É importante ressaltar que tal 

diagnóstico representa apenas o ponto de vista dos proprietários, dos diretores e da 
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pesquisadora. Portanto, se a empresa tiver interesse em aplicar, efetivamente, P+L, deve ser 

feita essa análise, do ponto de vista dos demais integrantes da organização. 
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4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A busca por produtos e serviços que não agridam o meio ambiente é crescente, e isso 

impulsiona as empresas de todos os tamanhos e setores a estarem atentas às inovações e 

incorporem as questões ambientais em seu processo produtivo e administrativo, a fim de se 

adequarem às exigências do mercado. Por essa razão, precisam encontrar um meio de 

produzir sustentavelmente, implementando ações que resultem em melhorias ambientais. 

Empresas prestadoras de serviços também são impulsionadas pelo mercado cada vez mais 

competitivo, com clientes mais exigentes. 

Nessa perspectiva, a P+L objetiva fortalecer as empresas não apenas no âmbito 

econômico, mas também no ambiental e no tecnológico, através da minimização da geração 

de resíduos, ao mesmo tempo em que contribui para a melhoria da qualidade de vida. 

Devido ao sucesso de implementação do programa em empresas industriais, procurou-

se, neste trabalho, verificar como as empresas prestadoras de serviço poderiam desenvolver 

suas atividades com o mínimo de impacto, utilizando o programa de P+L. Após a análise, 

observou-se que a maior dificuldade não é só de implantar a P+L, mas também está no fato de 

que as empresas de serviços não conhecem os impactos que causam ao meio ambiente e 

acreditam que impactos ambientais sejam problemas exclusivos da indústria manufatureira. 

Assim, a principal questão seria entender como produzir serviços com o mínimo de 

impacto, utilizando a P+L. A resposta estaria na estruturação de um modelo conceitual, que 

ajudaria os empresários do setor a compreenderem o processo de adoção do programa, as 

mudanças que ocorreriam e os benefícios alcançados com a implementação da P+L na 

prestação do serviço. Para isso, foi feito o embasamento teórico, apresentado no capítulo 2 

desta dissertação, em que os principais conceitos foram abordados, a saber: gestão ambiental 

nas organizações, metodologia da P+L e tipos de empresas prestadoras de serviços. 

4.1 Limitações e Recomendações para estudos futuros 

Nesta seção, são apresentadas algumas limitações ocorridas durante o decorrer da 

pesquisa, a saber: 

 Como se trata de um estudo de caso, os dados recolhidos assim como os 

resultados alcançados não poderão ser generalizados sem uma devida adequação; 
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 As observações referentes à implantação de práticas de P+L nas empresas 

estudadas foram realizadas em tempo limitado; 

 Foi difícil encontrar referencial teórico sobre o tema P+L em empresas 

prestadoras de serviço. 

 

As recomendações aqui apresentadas visam contribuir para que a pesquisa continue a 

ser feita na área de implementação de programas ambientais em empresas prestadoras de 

serviço. Sugere-se que seja feito um estudo com empresas de serviços que adotem práticas de 

P+L frente às que não adotam e proceder a uma análise comparativa, mostrando os benefícios 

que as empresas podem lograr com essa prática.  

Uma pesquisa realizada por Zeng et al (2010) analisou o impacto da P+L no 

desempenho econômico de empresas manufatureiras. Portanto, outra recomendação seria 

realizar um estudo sobre como a adoção da P+L em empresas de serviço infere em seu 

desempenho econômico.   
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