Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Klaus Wagner Acerbi

Implementação de uma Sistemática de Avaliação Ambiental e de
Segurança em Novos Projetos em Empresa de Autopeças

São Paulo
2011

Klaus Wagner Acerbi

Implementação de uma sistemática de Avaliação Ambiental e de Segurança em
novos Projetos em Empresa de Autopeças

Dissertação de Mestrado apresentada ao Instituto
de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo - IPT, como parte dos requisitos para a
obtenção do título de Mestre em Tecnologia
Ambiental

Data da aprovação ____/_____/_______

________________________________________
Prof. Dr. Daniel Rodrigues (Orientador)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo

Membros da Banca Examinadora:
Prof. Dr. Daniel Rodrigues (Orientador)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Prof. Dr. Marcelo Gonçalves (Membro)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Prof. Dra. Catia Fredericci (Membro)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Klaus Wagner Acerbi

Implementação de Uma Sistemática de Avaliação Ambiental e de
Segurança em Novos Projetos em Empresa de Autopeças

Dissertação apresentada ao Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo - IPT, para obtenção do título de Mestre
em Tecnologia Ambiental.

Área de concentração: Gestão Ambiental
Orientador: Prof. Dr. Daniel Rodrigues

São Paulo
Fev./2011

Ficha Catalográfica
Elaborada pelo Departamento de Acervo e Informação Tecnológica – DAIT
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT
A173i

Acerbi, Klaus Wagner
Implementação de uma sistemática de avaliação ambiental e de segurança em
novos projetos em empresa de autopeças. / Klaus Wagner Acerbi. São Paulo, 2011.
68 p.
Dissertação (Mestrado em Tecnologia Ambiental) - Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo. Área de concentração: Gestão Ambiental.
Orientador: Prof. Dr. Daniel Rodrigues

1. Impacto ambiental 2. Segurança do trabalho 3. Desenvolvimento de produto 4.
Autopeças 5. Indústria automotiva 6. Tese I. Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo. Coordenadoria de Ensino Tecnológico II. Título
11-75

CDU

614.75:67(043)

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho a minha família que entendeu minhas ausências constantes
durante os estudos.
Também dedico aos meus amigos de trabalho que me ajudaram muito para atingir
mais este passo no meu desenvolvimento pessoal e profissional.

AGRADECIMENTOS

Agradeço aos amigos que fizeram parte desta jornada e sempre me
estimularam a continuar o caminho.

RESUMO

O principal objetivo deste trabalho foi implementar uma sistemática que
garanta a avaliação dos impactos potenciais nas áreas de meio ambiente e
segurança do trabalho já na fase de desenvolvimento de novos projetos. Com uma
avaliação antecipada pode-se reduzir significativamente problemas inesperados, tais
como, autuações por órgãos ambientais e trabalhistas, atrasos na implementação
dos projetos e custos adicionais não previstos para adequação de equipamentos
que poderiam ser minimizados a partir de medidas prévias mais simples e
economicamente favoráveis. Como a empresa em estudo já possui uma sistemática
para avaliação de substâncias nocivas na matéria prima utilizada, visando a
reciclagem no final da vida útil do produto, o trabalho foi focado nos impactos
relacionados aos processos de produção e não no produto. A estratégia utilizada foi
a análise do processo de desenvolvimento de novos projetos identificando as áreas
envolvidas no processo que passam desde a solicitação de uma cotação do cliente
até a área de meio ambiente e segurança da unidade fabril, que tem a
responsabilidade de fazer a liberação e verificar se os processos estão em
conformidade com os requisitos ambientais e de segurança do trabalho. Várias
reuniões foram realizadas primeiramente com departamentos de forma isolada e
depois com todas as áreas envolvidas em conjunto para definição e estabelecimento
da nova sistemática. O trabalho de convencimento que uma mudança era
necessária não foi uma dificuldade, mas a alteração de um fluxo de trabalho
existente há muito tempo, e que levaria a mais fases que poderiam afetar os prazos
de implementação, foi o grande desafio neste trabalho. Foram criadas sistemáticas
de avaliação relativamente simples em etapas críticas do processo onde é possível
estabelecer as alterações e controles que devem ser implementados antes da
chegada na fábrica de um novo processo de produção. A sistemática adotada foi
relativamente simples para evitar um processo burocrático e demorado, que tende a
desestimular as pessoas a seguirem os procedimentos estabelecidos. Também foi
adicionada uma fase de aprovação pela área de meio ambiente e segurança do
trabalho antes da compra de novos equipamentos, o que foi um dos pontos de
controle e verificação para certificar que as etapas anteriores de avaliação foram
seguidas.

Durante a transferência de equipamentos de outro país, esta nova sistemática já
trouxe benefícios para a empresa. Foi possível antecipar que 05 equipamentos
seriam transferidos para o Brasil, porém, as proteções de segurança não atendiam
as legislações brasileiras. Foi possível adicionar ao projeto verba para adequação
das proteções e contratação antecipada da empresa para adequar o que trouxe
benefícios financeiros e não comprometeu o cronograma de implementação, pois
assim que os equipamentos chegaram, a empresa já estava preparada para fazer as
adequações de acordo com os requisitos brasileiros. A sistemática de avaliação e
liberação de equipamentos antes de sua operação continua existindo e é parte dos
sistemas ISO 14001 e OHSAS 18001 em que a empresa é certificada. As não
conformidades encontradas durante esta avaliação serão a melhor indicação da
eficácia do sistema e irão retro alimentar o processo de melhoria contínua, no caso
de ocorrências. Todas as pessoas envolvidas neste projeto de melhoria
demonstraram uma grande preocupação em atender a legislação referente ao meio
ambiente e a segurança, o que prova que este é um assunto que está muito bem
disseminado.

Palavras Chaves: PDP, Avaliação, Projeto.

ABSTRACT
Implementation of an systematic of environmental and safety assessment for
new projects in an Auto Parts Company
The main objective of this case was to implement a system that assures the
evaluation of potential impacts in the Environment and Safety areas during the
development of new projects. With an earlier evaluation we can reduce unexpected
problems significantly, such as assessments by Environment and Labor agencies,
projects implementation delays and additional costs not forecasted for the
equipments adjustment, which could be reduced from previous measures, that are
simple and economically suitable. As the referred company has already a system that
evaluates harmful substances in the raw material aiming the recycling at the end of
the product life, the job was focused on the impacts related to the production
processes, not related to the product. The strategy used was the analysis of new
projects development process, identifying the involved areas since the customer
quotation request to the Environment and Safety areas, which has the responsibility
for releasing and verifying if the processes are according to the Environment and
Safety requirements. Several meetings were held with each department and with all
involved areas to define and establish the new system. It was not hard to convince
that a change was needed but the major challenges in this work was to change a
longstanding workflow and the necessity to take more steps which could affect the
deadlines for implementation. Simple evaluation systems were created in the critical
steps of the process, where was possible to establish the changes and the controls
which must be implemented before the arrival of a new production process in the site.
The system must be simple to avoid a bureaucratic and slow process which usually
encourages people not to follow the procedures. It was also added an approval
phase by Environment and Safety areas before buying a new equipment, which will
be one of the points of control and verification to check if the previous steps were
performed. During the transfer process from some equipment from other country to
Brazil, the new systems brought some benefits It was possible to anticipate that five
machines in the process to be transferred to Brazil, did not meet Brazilian
requirements for safety protection. With that, was possible to add capital to the
project to adequate the protection and also contract the company to make it. It
brought finance benefits and did not affect the implementation chronogram because

as soon the equipments arrived, the company was ready to change the protection
according to Brazilian requirements. The system of equipments evaluation and
releasing before the operation is still in place and is part of ISO 14001 and OHSAS
18001 systems where the company is certified. Non-conforming found during the
assessment will be the best guideline of system effectiveness and will feedback the
continuous improvement process, if exists. Everybody involved in this improvement
process showed great concern on doing the right for the safety and the environment,
what proves that this is a subject that is very well widespread.

Keywords: PDP, Rating, Project.
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1

INTRODUÇÃO
O setor de autopeças compreende milhares de empresas e apresenta acentuada

heterogeneidade no tamanho das empresas, nos produtos e nos processos
produtivos, incluindo desde peças para o motor até acessórios como auto-rádios,
volante, farol, etc. A indústria de autopeças é parte integrante da indústria de
automóveis sendo que os aumentos de demanda ou necessidade de avanços
tecnológicos, afeta diretamente a indústria de autopeças que necessariamente deve
atender a estas necessidades ou não consegue sobreviver neste segmento e as
questões ambientais certamente estão hoje dentro das prioridades deste ramos de
negócios.
A indústria automobilística é um setor de grande impacto mundial e que detém
estatísticas respeitáveis. Por exemplo, se fosse considerada um país, ele seria a
sexta maior economia global, com faturamento de quase 2 trilhões de euros (OICA)
(Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles). A cada ano são
produzidos aproximadamente cerca de 60 milhões de veículos no mundo; para
produzir esse volume são necessários aproximadamente 9 milhões de trabalhadores
de forma direta e quando considerados os trabalhos indiretos, segundo estimativa da
OICA, para cada trabalho direto mais 5 empregos são criados indiretamente. Assim,
esse número ultrapassa a casa dos 50 milhões de trabalhadores envolvidos com a
indústria automobilística.
No âmbito nacional, a indústria automobilística representa um dos mais
proeminentes setores industriais. Estatísticas da ANFAVEA (Associação Nacional
dos Fabricantes de Veículos Automotores) demonstram que no ano de 2009 a frota
de automóveis brasileira ultrapassou os 23 milhões de unidades.
Com o aumento da população mundial, a redução de custos de produção, a
revolução dos materiais, e com técnicas de fabricação inovadoras, a tendência da
frota de automóveis é crescer mais a cada ano.
A tabela 1 traz uma comparação entre os países em relação à produção de
veículos.

14

Tabela 1: Produção de veículos.
Posição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1998
EUA
12.080
Japão
10.049
Alemanha 5.714
França
2.942
Es panha 2.814
Canada
2.568
Inglaterra 1.973
Coréia
1.954
Itália
1.697
China
1.633
Brasil
1.431

2008
Japão
11.568
China
9.444
EUA
8.706
Alemanha 6.036
Coréia
3.829
Brasil
3.063
França
2.565
Es panha 2.541
India
2.311
Mexico
2.152
Produção de Veículos

2009
2010 (projeção)
2018 (projeção)
China
13.919
China
15.459
China
21.108
Japão
7.934
Japão
9.422
Japão
11.260
EUA
5.732
EUA
7.145
EUA
10.466
Alemanha 5.202
Alemanha 5.329
Alemanha 6.311
Coréia
3.512
Coréia
3.844
India
5.286
Brasil
3.076
Brasil
3.290
Brasil
4.113
India
2.611
India
3.213
Coréia
4.109
Espanha 2.171
França
2.200
México
3.007
França
2.041
Espanha 2.138
França
2.971
Méxic o
1.545
Méxic o
1.970
Russia
2.598
(1.000 unidades) - fonte Global Insight - Março 2010

Fonte: Global Insight – Março 2010.

Estes números em muitos casos são bem diferentes. Se analisados a venda em
cada país, o Japão, por exemplo, produziu, em 2009, quase 8 milhões de veículos,
mas a venda interna foi de pouco mais de 4,6 milhões, o que indica uma grande
quantidade de exportações.
Este crescimento traz, principalmente nos centros urbanos, um conjunto de
problemas que eram inimagináveis na época da criação do automóvel. Como a
poluição, o barulho, os acidentes e os congestionamentos.
Frente a esses impactos, a sociedade tem cobrado ações das indústrias
automobilísticas por meio direto ou das Organizações não Governamentais (ONGs),
que vêm se expandindo e adquirindo força política, impulsionando ações junto aos
órgãos governamentais que assumiram um papel regulador com a gestão de leis
para o monitoramento e manutenção do meio ambiente, com a prevenção da
poluição da água, ar ou solo, bem como do uso racional dos recursos naturais. O
não cumprimento das leis gera multas com encargos para os infratores, dificultando
a sustentabilidade da própria atividade fim do empreendimento.
De forma a gerenciar esses impactos e manter imagem positiva frente a
sociedade, como empresa que se importa com a questão ambiental, e ao mesmo
tempo que está em conformidade com a legislação ambiental, as indústrias
automotivas começaram a adotar de forma sistemática, políticas ambientais
incorporadas a um Sistema de Gestão Ambiental.
A empresa onde foi realizado este estudo de caso está entre as líderes mundiais
em tecnologias de eletrônica móvel, componentes e sistemas de transportes. Trata-

15

se de uma multinacional que conduz suas operações de negócios através de várias
subsidiárias e tem matrizes regionais em Michigan (EUA), Paris (França), Tóquio
(Japão) e São Paulo (Brasil). A empresa tem aproximadamente 186 mil funcionários
e opera com 171 fábricas próprias, 42 joint ventures e 34 centros técnicos em 41
países.
Na América do Sul, a empresa é certificada em ISO TS 16949 (Qualidade Setor
Automotivo), ISO 9002 (Qualidade), ISO 14001 (Proteção ao Meio Ambiente) e
OHSAS 18001 (Saúde e Segurança).
Uma das divisões de negócios da empresa produz sistemas de distribuição de
energia e sinais, sistemas de conexão e produtos correlatos, fornecem sistemas de
chicotes (como o apresentado na figura 1) e componentes às principais montadoras
no mundo. O chicote elétrico tem a finalidade de transmitir corrente elétrica e sinais
para todo o veículo sendo um dos itens mais caros em um automóvel. A figura 2
apresenta o “caminho” dos circuitos elétricos em um automóvel típico e indica alguns
componentes eletrônicos (A, B, C, D e E).

Figura 1: Foto de um módulo do chicote (sistema elétrico do carro).
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Figura 2: Foto de um esquema elétrico no carro (caminho onde percorrem os circuitos
elétricos).

Este projeto foi focado na divisão de negócios que produz sistemas elétricos e
eletrônicos, pois é a única divisão na América do Sul que tem uma engenharia
central de desenvolvimentos de projetos de manufatura que atende todas as 6
unidades deste negócio, facilitando assim a implementação sistêmica.
O objetivo desse trabalho foi analisar a estrutura do desenvolvimento de projetos
da empresa, divisão de sistemas elétricos (chicotes), e implementar uma sistemática
que garanta a identificação, já na fase de planejamento/desenvolvimento, dos
impactos que este projeto poderá gerar nas áreas de meio ambiente e segurança do
trabalho. Dessa forma será possível garantir os recursos necessários para que estes
impactos sejam eliminados ou minimizados a níveis aceitáveis, evitando impactos
tais como, autuações, atrasos, e custos adicionais para adequação de equipamentos
não previstos no projeto.
A empresa possui um sistema de meio ambiente e segurança respectivamente
certificados de acordo com a ISO 14001 e 18001, o qual indicou uma deficiência na
avaliação antecipada das questões ambientais e de segurança.
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Esta deficiência foi apontada durante o processo de liberação de equipamentos
(parte do sistema de gestão) para identificar problemas referentes, tanto na área de
meio ambiente, quanto na área de segurança do trabalho, a qual poderia ter sido
sanada

de

maneira

relativamente

simples,

se

identificada

no

inicio

do

desenvolvimento do projeto.
A solução do problema passou pelo entendimento das etapas existentes em
cada departamento envolvido no processo, por várias reuniões com os diversos
departamentos integrantes do processo de desenvolvimento, reuniões isoladas e
com

todos

os

envolvidos,

desenvolvimento

de

pontos

de

avaliação

e

desenvolvimento de check list de verificação.
Ao final do trabalho, foram adicionados três pontos de avaliação e verificação
que garantem que durante o processo de desenvolvimento de novos projetos, os
impactos ambientais e de segurança sejam avaliados e que recursos sejam
alocados a fim de que estes impactos sejam minimizados ou eliminados.
Com isso, haverá uma redução nos custos de implementação do projeto, pois
como a avaliação dos riscos se dá no início do processo, é possível o emprego de
soluções mais simples minimizando assim custos e tempo de implementação.
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO (PDP)

Existem várias definições para o Processo de Desenvolvimento de Produto
(PDP), que são praticamente convergentes quanto à importância do projeto, e
complementares quanto ao detalhamento de sua estrutura, números de fases e a
relação entre as etapas do PDP. Basicamente, todas as definições iniciam com as
necessidades do mercado, apresentam-se na seqüencia algumas atividades
intermediárias, nas quais há a necessidade de integração de diferentes áreas
organizacionais em diferentes níveis, formas e, finaliza-se o processo com a
introdução de um novo produto no mercado. (SEGISMUNDO, 2009).
Rozenfeld et. al (2006) define o PDP como “o processo de negócio que
compreende desde a idéia inicial e o levantamento de informações do mercado até a
homologação final do produto, do processo, e a transmissão das informações sobre
o projeto e o produto para todas as áreas funcionais da empresa.”
Segundo esse conceito, o PDP deve ser dividido em fases onde cada fase de
um produto é marcada pela conclusão de um ou mais produtos da fase, que são
chamados de deliverables. Um produto é o resultado de um trabalho, tangível e
verificável, tal como um desenho, um estudo ou um documento. Os produtos e
também as fases compõem uma seqüência lógica, criada para assegurar uma
adequada definição do produto do projeto. A conclusão de uma fase geralmente é
marcada pela revisão dos principais produtos e pela aprovação do desempenho do
projeto, tendo em vista se o projeto deve continuar na próxima fase.
(SEGISMUNDO, 2009).
Rozenfeld et. al (2006) propuseram em seu modelo uma divisão do PDP em três
fases, como mostram as figuras 3 e 4 e pode ser observada na descrição abaixo:
•

Fase de pré-desenvolvimento: engloba as subfases de planejamento estratégico

de produtos e planejamento de projeto.
•

Fase de desenvolvimento: esta fase é dividida em 5 subfases que são

representadas pela figura 3.
•

Fase pós-desenvolvimento: tem o objetivo de acompanhar o produto e o
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processo e descontinuar o produto do mercado, concluindo o ciclo de vida do
mesmo (figura 4).
Projeto

Projeto

Projeto

Preparação

Lançamento

informacional

conceitual

detalhado

produção

do produto

• identificação
dos requisitos
dos clientes
• definição dos
requisitos do
produto
• detalhamento
do ciclo de vida
do produto

• modelagem
funcional do
produto
• desenvolvimento
de princípios e
alternativas de
soluções para as
funções
• definição da
arquitetura

• definição das
especificaçõesmeta do produto

• criação e
detalhamento de
SSC (sistema,
subsistema e
componentes)

• certificação
do produto

• marketing de
lançamento

• desenvolvimento
do processo de
produção

• lançamento
do produto

• embalagem
• planejamento do
fim de vida do
produto
• planejamento do
processo de
fabricação

Figura 3 – Processo de desenvolvimento de produtos.
Fonte: Adaptado de Rozenfeld et al. (2006).

Figura 4 – Processo de Desenvolvimento de Produto.
Fonte: Rozenfeld et al. (2006).
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Para realizar a revisão e a aprovação das fases, Rozenfeld et al (2006) adotam
filtros entre elas em seu modelo de PDP. Esse processo proporciona uma maior
eficiência no PDP, uma vez que a aprovação do produto, após a revisão da fase
anterior, reduz significativamente as falhas do processo, e conseqüentemente,
melhora seu desempenho na perspectiva de melhoria contínua. Abaixo estão
listadas as tarefas que devem ser realizadas durante os gates:

Tabela 2: Lista de tarefas que devem ser realizadas durante os Gates.

AVALIAÇÃO:

REVISÃO:

• Avaliar o cumprimento das tarefas • Avaliar o relatório de auto-avaliação, e
planejadas;

discutí-lo com o time de desenvolvimento;

• Avaliar os resultados obtidos segundo • Analisar as evidências dos resultados e
os critérios estabelecidos;

término das atividades planejadas;

• Avaliar os demais critérios quantitativos • Analisar o portfólio de produtos e
e indicadores;

projetos;

• Avaliar a viabilidade econômica;

• Analisar

o

estudo

de

viabilidade

• Decidir e implementar ações corretivas; econômica;
• Decidir

se

pode

ser

realizada

atividade de aprovação;

a • Aplicar os critérios de avaliação e tomar
decisão;

• Preparar relatório para o time de • Preparar o relatório;
avaliação.

• Melhorar o processo do gate;
• Ajustar critérios da próxima fase;
• Definir ações corretivas;
• Analisar risco.

Fonte: Rozenfeld ET AL (2006).
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2.2 ISO14001 (SISTEMA AMBIENTAL)

A ISO 14000 é uma série de normas elaboradas pela International Organization
for Standardization, com sede em Genebra, na Suíça, que reúne mais de 100
países com a finalidade de criar normas internacionais. Cada país possui um órgão
responsável por elaborar suas normas. No Brasil temos a ABNT, na Alemanha a
DIN, no Japão o JIS, etc. A ISO é internacional e por essa razão, o processo de
elaboração das normas é muito lento, pois levam em consideração as características
e as opiniões de vários países membros. Todo o processo de elaboração da ISO
14000 foi semelhante ao que aconteceu com a ISO 9000 – Normas para o Sistema
de Garantia da Qualidade.
O conjunto de normas ISO 14000 foi criado para diminuir o impacto provocado
pelas empresas ao meio ambiente. Muitas empresas utilizam recursos naturais,
geram poluição ou causam danos ambientais através de seus processos de
produção. Seguindo as normas do ISO 14000, estas empresas podem reduzir
significativamente estes danos ao meio ambiente.
Dentro da série ISO 14000, existem a norma ISO 14001 que fornece meios para
que as empresas possam gerenciar, implementar e melhorar seus programas
ambientais, permitindo a identificação, controle e monitoramento dos pontos
ambientais importantes (resíduos, poluentes, reciclagem, produtos perigosos, etc.)
relacionados aos processos de negócios da empresa. Para ter seu SGA (Sistema de
Gestão Ambiental) certificado pela ISO, a empresa interessada deve estar em
conformidade com os requisitos da norma ISO 14001, que é a única norma da série
ISO 14000 que oferece certificação.
Para a obtenção e manutenção do certificado ISO 14001, a organização tem que
se submeter a auditorias periódicas, realizadas por uma empresa certificadora,
credenciada e reconhecida pelos organismos nacionais e internacionais. Este
certificado é importante, pois atesta que a organização possui responsabilidade
ambiental, valorizando assim seus produtos e marca.
A certificação do sistema de gestão ambiental está cada vez mais importante,
principalmente

para

as

indústrias

do

setor

automotivo,

devido

à

maior

conscientização ambiental e também porque muitas montadoras (ex. GM, Fiat, Ford)
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estabelecem requisitos aos seus fornecedores para que se certifiquem conforme a
ISO 14001.
Segundo a ISO, o ciclo PDCA (acrônimo em inglês para Planejar – Fazer –
Verificar – Agir) é o princípio do sistema gerencial de todas normas, conforme ilustra
a figura 5.

Figura 5 – O ciclo PDCA (acrônimo em inglês para Planejar – Fazer – Verificar e Agir).

•

Plan (Planejar) – estabelecer objetivos e fazer planos.

•

Do (Fazer) – implementar os planos.

•

Check (Checar) – medir os resultados.

•

Act (Agir) – corrigir e melhorar seus planos e como colocá-los em prática para
ter melhores resultados.

2.2.1 REQUISITOS DA NORMA ISO14001

A ISO 14001 é uma norma internacionalmente aceita que define os requisitos
para estabelecer e operar um Sistema de Gestão Ambiental.
Um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) é uma estrutura desenvolvida para que
uma organização possa consistentemente controlar seus impactos significativos
sobre o meio ambiente e melhorar continuamente as operações e negócios.
A norma ISO 14001 é dividida nos seguintes requisitos:
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4.1 Requisitos gerais
4.2 Política ambiental
4.3 Planejamento
4.3.1 Aspectos ambientais
4.3.2 Requisitos legais e outros requisitos
4.3.3 Objetivos, metas e programa(s)
4.4 Implementação e operação
4.4.1 Recursos, Funções, responsabilidades e autoridades.
4.4.2 Competência, treinamento e conscientização
4.4.3 Comunicação
4.4.4 Documentação
4.4.5 Controle de documentos
4.4.6 Controle operacional
4.4.7 Preparação e resposta à emergências
4.5 Verificação e ação corretiva
4.5.1 Monitoramento e avaliação
4.5.2 Avaliação do atendimento a requisitos legais e outros
4.5.3 Não conformidade, ações corretivas e ações preventivas
4.5.4 Controle de registros
4.5.5 Auditoria interna
4.6 Análise crítica pela administração

2.3 ECODESIGN

Quando Papanek (1974) abordou pela primeira vez que o designer é responsável
perante o meio-ambiente e a sociedade, ele lançou as bases para o Ecodesign.
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Ezio Manzini define o termo como: "Uma atividade de design que visa ligar o que
é tecnicamente possível ao ecologicamente necessário, de modo a criar novas
propostas culturais e socialmente aceitáveis”.
Três níveis de atuação para o design são sugeridos: o redesign ecológico dos
produtos atuais; o projeto de novos produtos ou serviços em substituição aos atuais;
e a proposição de novos cenários, correspondentes a novos estilos de vida.
Uma forte ação sobre os atuais hábitos de consumo é considerada primordial,
sendo identificados três cenários de consumo desejáveis: do consumo à
manutenção; do consumo (de produtos) à utilização (de serviços); do consumo ao
não consumo.
A

estratégia

das

empresas

tanto

no

setor

automobilístico

como

de

eletrodomésticos e computadores tem sido conceber produtos de menor impacto
ambiental através de novas formas de projetar como DFA (Design for Assembly
and

Dissassembly),

DFR

(Design

for

Recylcing)

e

DFE

(Design

for

Environment).
A esse conjunto de novas formas, métodos e instrumentos de desenvolvimento
de projetos chamam-se ecodesign, ou seja, é uma abordagem que integra a
componente ambiental na concepção de novos produtos.
Segundo essa abordagem, os projetos de produtos são tão mais eficientes
quanto mais permitirem uma recuperação e uso racional de materiais, energia, e
componentes desses produtos em fim de vida. Portanto, a atividade de projeto
integrada, desde a seleção dos materiais até a escolha das técnicas de montagem,
desmontagem e reciclagem, é crítica para a sustentabilidade do produto.
Essa abordagem tem ainda o efeito de ampliar os limites do projeto e reforçar
seu caráter multidisciplinar. Trata-se, portanto, de projetar não só o produto, mas o
atualmente chamado de sistema-produto, considerando todo o ciclo de vida desde
os inputs (matérias primas e energia) até os outputs (resíduos industriais,
componentes e o próprio produto em fim de vida).
Em seu livro "The Green Imperative – Ecology and Ethics in Design and
Architecture", Papanek dedica-se totalmente a falar sobre sustentabilidade, e, entre
outros assuntos, alerta os designers a reconhecer que os produtos passam pelo
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menos por seis fases potencialmente perigosas em termos ecológicos. (PAPANEK,
1995).
São eles:
1) A escolha dos materiais
A escolha de materiais, tanto pelo designer como pelo fabricante, é crucial.
Conscientizar os designers de que as opções e as decisões no seu trabalho,
podem ter conseqüências ecológicas de longo alcance e em longo prazo.
2) O processo de fabricação
Na fabricação dos produtos, muitos processos industriais danosos ao meio
ambiente, podem ser evitados a partir do momento em que se desenham novas
formas, modelos ou se utilizem novos materiais. Tanto o designer quanto o
fabricante pode atuar de maneira direta na resolução destes problemas.
3) Embalagem do produto
O designer tem diversas opções quando cria a embalagem em que o produto
será transportado, comercializado e distribuído. É, portanto, crucial que o designer
tenha em conta a ecologia ao considerar as formas, os materiais e os métodos, na
fase de projetar uma embalagem.
4) O produto acabado
Em muitos casos, são lançadas diferentes versões para um mesmo artigo,
aumentando a velocidade da obsolescência. Como a fabricação da maior parte dos
produtos industriais e de consumo gasta matérias-primas insubstituíveis, a profusão
de objetos existentes no mercado constitui uma profunda ameaça ecológica. Uma
estética bem constituída pode reduzir consideravelmente o desejo de renovação
constante.
5) Transportar o produto
O transporte dos produtos contribui também para a poluição, pois consome
combustíveis fósseis e cria a necessidade de um complexo conjunto de estradas,
vias férreas, portos e armazéns, além de centros de distribuição. Por isso, volume e
peso são premissas importantíssimas no momento da criação de novos produtos.
6) Lixo

26

A grande maioria dos produtos e embalagens tem conseqüências negativas
depois de terminada a sua utilidade, gerando quantidades inestimáveis de lixo e
desperdício. Este aspecto não tem sido levado em consideração pela grande maioria
dos designers.
A questão é complexa, pois o projeto de um produto industrial envolve um
horizonte de tempo de médio à longo prazo (até 20 anos para os automóveis), e as
técnicas e os processos de produção e de reciclagem evoluem constantemente, o
que exige um monitoramento permanente das tendências tecnológicas.
O cenário é, portanto, de incertezas e as soluções de projeto têm que ser
flexíveis e adaptáveis a essa evolução. Assim, a orientação e/ou re-orientação
ambiental de um produto pode ir desde o melhoramento dos processos de
tratamento, recuperação e valorização dos componentes e materiais, até a reconcepção mais profunda, com mudanças radicais nos produtos, nos sistemas de
produção, tratamento de materiais e reciclagem. Nesse último caso, tem-se o
chamado LCD (Life Cycle Design), método de projetar que inclui a variável
ambiental no projeto do produto em todas as suas fases até a sua reciclagem e/ou
descarte final (Manzini e Vezzoli 2002, pp.105-113).
No caso da indústria automobilística, esses novos métodos de concepção de
produtos e as novas formas de projetar, são parte do processo de inovações
tecnológicas, impulsionadas pela binômia qualidade do produto e do meio ambiente,
que se instalou no núcleo das estratégias das montadoras mundiais. Elas sabem
que, de agora em diante, é preciso inovar sempre para produzir de forma “mais
limpa”, utilizando materiais e processos menos poluentes e mais recicláveis. Essa
inovação por sua vez, pode variar desde o emprego de tecnologia completamente
nova até a seleção e combinação de princípios conhecidos em diferentes graus.
Assim, para esses autores, o projeto pode resultar original, quando envolver
inovação radical, adaptativo, quando implicar ajuste de sistemas já conhecidos, ou
ainda rotineiro, quando apresentar apenas uma melhoria do produto, por alterações
morfológicas ou em seus componentes e materiais. Em qualquer dos níveis dessas
mudanças ou tipos de projetos pode-se encontrar a introdução da variável
ambiental, pela redução de materiais ou energia contida e/ou a melhoria da
reciclabilidade do produto ao fim de sua vida.
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A relação entre o automóvel e o meio ambiente passou a ser monitorada e
gerenciada de forma contínua nos anos 90, em busca dos certificados ambiental ISO
14000, inspirados nas normas de qualidade ISO 9000, como foi à qualidade nos
anos 80. A preocupação com o meio ambiente e o cuidado com a qualidade neste
início de século foram sinais de respeito ao consumidor, que se tornou mais
exigente, consciente da importância da preservação do equilíbrio ambiental.
A formação de uma consciência ambiental no fim do século passado, também foi
fator primordial para colocar, de forma irreversível, a gestão ambiental do produto e
de seus processos de produção nas estratégias empresariais. Além disso, gerou
toda uma regulamentação sobre o meio ambiente que vem, cada vez mais, sendo
adotada em nível mundial.
Através de diferentes diplomas legais, normas técnicas e procedimentos
administrativos de fiscalização e controle, os países vêm seguindo o exemplo da
Califórnia, que foi pioneiro na criação e implantação de regulamentações ambientais,
ainda nos anos 60.
No Brasil, mesmo com 20 anos de defasagem, temos hoje uma das legislações
ambientais mais completas do mundo, mas sua regulamentação e eficácia deixam a
desejar. O Brasil é o único país do mundo que colocou o direito ambiental em sua
Carta Magna (Constituição de 1988), mas passados 15 anos, só regulamentou em
relação ao automóvel, as emissões de CO2 e a reciclagem de pneus e baterias.
No âmbito da União Européia foi criada uma comissão específica para a indústria
automobilística que já elaborou uma diretiva sobre Reciclagem de Automóveis que
foi aprovada pelo Parlamento Europeu em outubro de 2000, responsabilizando as
montadoras pelo ciclo de vida do automóvel e fixando metas de reciclabilidade como
a de que veículos projetados a partir daquele ano até 2005 devem ser 95%
recicláveis.
Mas, em todo mundo, com diferentes graus de regulamentação, a gestão
ambiental na indústria automobilística é complexa e nem sempre apresenta
resultados imediatos. Na verdade, é preciso construir uma rede de cooperação
permanente entre setor produtivo, setor público, entidades de classe e demais
agentes econômicos, sob a supervisão constante dos consumidores e da sociedade
em geral. É uma nova cadeia produtiva que deve se formar, em torno da indústria
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automobilística, para viabilizar a recuperação e o reaproveitamento dos materiais
automotivos, bem como o desenvolvimento de novos materiais de menor impacto
ambiental. As inovações em materiais, impulsionadas e/ou direcionadas pela
questão ambiental, é outra via de busca de soluções técnicas para o problema.

2.3.1 ECO-EFICIÊNCIA DO PRODUTO: SUSTENTABILIDADE NO DESIGN

A partir da consciência mundial da necessidade do estabelecimento de políticas
governamentais estratégicas para minimização dos processos de degradação
ambiental, começa a ocorrer em nível planetário, uma mudança significativa de
paradigmas e alteração dos sistemas de valores.
Este cenário sugere a canalização de planos e ações voltadas para a
conservação, cooperação e parcerias, na busca de reaproveitamento de resíduos e
otimização

de

matérias-primas

na

produção

das

necessidades

materiais

identificadas. Assim, a reavaliação no processo tecnológico já implementado, busca
sintonia com a nova postura para o terceiro milênio: diminuição da agressão ao meio
ambiente. Essa nova postura passa a receber o nome de Desenvolvimento
Sustentável, caracterizado como a busca pelo atendimento das necessidades da
geração atual, sem comprometer o direito das futuras gerações em ter acesso aos
recursos naturais.
Esta postura passa pelo equacionamento de dois fatores: atendimento das
necessidades humanas (condições essenciais de vida) e as limitações que devem
ser estabelecidas para as soluções tecnológicas e a utilização dos recursos naturais
renováveis e não-renováveis (ou renováveis em longo prazo).
A fixação de conceitos de sustentabilidade determina que o melhor produto e o
melhor processo são aqueles que forem melhores para a preservação do ambiente.
Este conceito incorpora, portanto, aspectos de rentabilidade econômicofinanceira, eficiência produtiva, qualidade de processo e de produto. Segundo
Lerípio (1997), a corrente da sustentabilidade entende ainda que a poluição seja
uma forma de desperdício e ineficiência dos processos produtivos pela perda de
matérias-primas e insumos na fabricação de produtos. Assim, a busca da qualidade
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ambiental passa pela concepção do produto e do próprio processo produtivo,
através de gerenciamento de resíduos, utilização de forma consciente das matériasprimas, minimização do consumo energético e dos insumos necessários ao
processo.
Hoje, o requisito principal de projeto reside na eco-eficiência de um produto.
Eco-eficiência de um produto consiste na característica ambiental que um
artefato, equipamento ou componente possui, incorporada via projeto. O produto
eco-eficiente apresenta requisitos especiais, que o diferenciam de outros ao ser
fabricado, estocado, transportado, utilizado, descartado, coletado e reciclado, num
nível ecológico adequado aos seus usuários e ao meio natural, no qual estes se
inserem.
Desta forma, vale destacar que a preocupação principal da atividade de design
deve residir na tentativa de obtenção de soluções que contemplem uma combinação
efetiva de descarte-reciclagem racional dos componentes dos produtos. O binômio
citado passa, obrigatoriamente, a incorporar a lista de requisitos e condicionantes de
projeto de qualquer produto a ser concebido.
Entende-se que já se torna possível a partir da desmontagem de produtos
descartados/recolhidos, observados os dispositivos de controle de qualidade, a
reintegração dos componentes de produto, recolhidos no processo de montagem de
um novo produto. Caracteriza-se como uma nova etapa no conceito de ecoeficiência, que vai além do simples reprocessamento de resíduos.

2.3.2 A ANÁLISE DO CICLO DE VIDA DO PRODUTO

Cada vez mais empresas proativas correm atrás de uma maior eco-eficiência.
Isto é, a busca por uma maior produtividade no uso dos recursos naturais (Porter
e van der Linde, 1995; Peneda e Frazão, 1997; Furtado et al., 2000).
A relação entre o automóvel e o meio ambiente começa a se formar na seleção
dos materiais, quando ainda na concepção de um novo modelo, os vários materiais
possíveis para uso automotivo são escolhidos para peças e sistemas. Ela segue
sendo direcionada pelos processos de fabricação e montagem dessas peças e
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aprofunda problemas decorrentes do material selecionado. Por fim, ela aparece de
forma mais evidente quando o carro sai da fábrica e entra no mercado como produto
final para cumprir a função para a qual foi concebido: transportar pessoas. De fato,
não é apenas o produto final que conta, mas todo um sistema projeto/produção que
consome energia e materiais em larga escala, afetando com impactos diretos e
indiretos sobre a economia dos países e a vida das pessoas. Assim, no caso do
automóvel ser movido pelos derivados do petróleo, cujas emissões de gases são as
grandes responsáveis pelo aquecimento global da Terra, é apenas um dos aspectos
do problema.
A Análise do Ciclo de Vida do Produto (ACV) é exatamente uma forma de se
tentar avaliar todos os possíveis impactos ambientais causados por um produto e
por sua cadeia produtiva, compreendida desde a extração de matérias-primas até o
destino final do produto pós-consumo. A ACV ou LCA (Life Cycle Analysis em
inglês) é um método de acompanhamento da vida de um produto do "berço ao
túmulo", criado nos EUA no início dos anos 90, para orientar a tomada de decisões
no sentido da sustentabilidade ambiental. Desde 1991, quando foi divulgado pela
Sociedade de Toxicologia e Química Ambiental, foram produzidos numerosos
estudos setoriais, dentre os quais os setores de energia e transportes foram os mais
estudados. De uma maneira geral, a ACV desenvolve-se esquematicamente em 5
passos:
• Identificação e mensuração da energia e das matérias-primas empregadas na
fabricação do produto;
• Emissões de poluentes para água, solo e ar na produção, uso e disposição
final do produto;
• Avaliação dos danos ambientais que o uso de energia e dos materiais e que
as emissões de poluentes no processo acarretam ao meio ambiente;
• Identificação de oportunidades de melhorias possíveis dos sistemas produtivo
e de reciclagem e/ou;
• Descarte final que leva à otimização do desempenho ambiental do produto.
O objetivo maior da eco-concepção dentro desse conceito seria projetar todo o
ciclo de vida do produto de forma à fechá-lo, prevendo a reintrodução como matéria
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secundária de toda a matéria- prima primária extraída no início do ciclo diretamente
da natureza.
Contudo, a recuperação da energia contida nos materiais e/ou o descarte de
materiais biodegradáveis, que podem ser reabsorvidos pela natureza sem prejuízo
do equilíbrio ecológico, já é satisfatória do ponto de vista do princípio maior dessa
abordagem, que é minimizar os impactos ambientais de toda a atividade econômica
em geral e industrial, em particular.

2.3.3 DfE NO PDP

O DfE (Design for Environmental) que tem o objetivo de garantir que durante o
desenvolvimento de novos produtos os impactos ambientais sejam eliminados ou
mitigados, está sendo incluído ao PDP das empresas como ferramenta de
prevenção a poluição e a redução do uso de materiais nocivos.
O desenvolvimento de novos produtos, sejam eles automotivos ou de qualquer
outro segmento, é complexo envolvendo diversas etapas que devem ser planejadas,
implementadas e controladas de forma a minimizar os riscos de insucesso e,
portanto, conforme Baxter (2003) deve ser baseado em informações consistentes e
objetivo claramente definido, os quais envolvem diversos interesses e habilidades.
A importância de se estudar o setor automotivo prende-se não somente ao seu
peso econômico, mas a sua grande força difusora dentro do processo de inovação,
pois este é um setor que recebe e transmite inovações tecnológicas e
organizacionais em relação aos demais setores industriais.
Além disso, um aspecto fundamental dentro desse quadro de mudanças amplas
do setor que abordaremos, é o papel da atividade de projeto no sucesso tecnológico
e organizacional. Hoje, diante de situações inovadoras, como a introdução de novas
tecnologias de processo, de produto ou de novos materiais, as empresas aprendem
e ensinam novas formas de organizar sua produção. E, neste contexto, a
contribuição para o sucesso da empresa no ambiente de competição atual é
decisiva.
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Dentro do PDP, foi introduzida a fase DfE (Design for Environmental) Design
para Meio Ambiente.

Tabela 3: Fases do DfE.

Item

Dirigido a:

Assembly (montagem)

facilitar a montagem, evitar erros de montagem,
projetar peças multifuncionais, etc.

Compliance (conformidade)

cumprir

as

normas

manufatura

e

quantidade

de

uso,

necessárias
como

substâncias

por

para

exemplo

tóxicas

ou

biodegradabilidade.
Environment

(ambiente)

diminuir as emissões e os resíduos do produto,

DfE

desde sua fabricação até seu descarte.

Manufacturability

integrar o design do produto com os processos

(processabilidade)

de

fabricação,

como

processamento

e

montagem.
Orderability (ordenamento)

integrar o design no processo de manufatura e
distribuição

de

forma

a

satisfazer

as

expectativas do consumidor.
Reliability (resistência)

atender condições de operação em condições
de ambiente agressivo, como meios corrosivos
ou de descarga eletrostática.

Safety
Prevention

and

Liability

(segurança

e

atender aos padrões de segurança, evitar usos
equivocados, prevenção de falhas e de ações

prevenção de falhas)

legais delas decorrentes.

Serviceability (utilização)

facilitar a instalação inicial, o reparo e a

33

modificação em campo ou em uso.
Testability (testabilidade)

facilitar testes tanto no processo de fabricação,
como em campo.

A redução do uso de material é uma das principais estratégias do DfE. A redução
do uso de recursos naturais incorporados no produto ou devido à sua utilização, a
redução ou eliminação de resíduos gerados ao longo do seu ciclo de vida e no final
da sua vida útil, contribuem para a diminuição dos impactos ambientais.
As estratégias mais usadas no desenvolvimento de produtos com esta finalidade
incluem a extensão da vida útil do produto, de seus componentes e materiais e a
redução do consumo de materiais e energia.
A extensão da vida útil tem como objetivo prolongar o tempo de utilização do
produto ou dos materiais nele incorporados. Para alcançar esse objetivo, o
desenvolvimento do produto deve prever sua maior durabilidade, sua reutilização
para a remanufatura, ou ainda, a reciclagem dos materiais que o compõem.
É importante observar que produtos duráveis não são necessariamente de baixo
impacto ambiental. Grande parte do impacto ambiental gerado por um automóvel
ocorre durante a sua vida útil e uma avaliação do ciclo de vida do veículo é sempre
necessária para avaliar quais os pontos de maior impacto ambiental a fim de
estabelecer as prioridades do projeto.
Entretanto, muitas partes dos veículos podem ser reutilizadas na fabricação de
novos veículos ou recicladas para aproveitamento do material.
As estratégias de redução têm como objetivo minimizar o consumo de recursos
naturais, reduzindo o consumo de matérias-primas ou o consumo de energia ao
longo do ciclo de vida do produto, ou ainda, reduzindo as emissões do produto que
possam ser danosas para o meio ambiente.
Quando não for possível reaproveitar o produto após seu uso, a incineração com
recuperação de energia é uma das opções que pode ser aplicável, desde que
esgotadas as outras possibilidades economicamente viáveis de reaproveitamento. A
contribuição do design nesta opção está limitada ao uso de materiais que não
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liberem poluentes tóxicos durante a queima. Finalmente, a última opção é o descarte
do produto em um aterro sanitário e, neste caso, a contribuição do projetista é
especificar o uso de materiais não tóxicos ou de rápida degradação.
A Ecologia industrial visa reduzir a utilização de recursos naturais por meio da
desmaterialização, que é a redução relativa da quantidade de material por unidade
de produto e do aumento da circulação de material no sistema antes do descarte
final. O DfE pode contribuir nestes dois aspectos por meio de ações relativamente
simples:
Minimizar o uso de materiais nos produtos sem comprometer seu desempenho
(ou de preferência melhorando o seu desempenho) permitindo produzir com menor
custo e aumentando a competitividade dos produtos no mercado;
A simplificação da estrutura e da forma do produto conduz com freqüência à
redução do uso de materiais e pode ser obtida pela redução ou eliminação de
características

com

funções

somente

estéticas,

desnecessárias

para

o

funcionamento do produto;
A fabricação de produtos multifuncionais, como os computadores, pode contribuir
para a redução do número de produtos e, conseqüentemente, para a redução da
demanda por materiais e recursos naturais.
Uma outra forma de reduzir a demanda sobre os recursos naturais, considerando
o prolongamento do tempo de circulação dos materiais antes do descarte final, é o
reaproveitamento do produto ou dos materiais nele incorporados.
Projetar para o reuso, a remanufatura e a reciclagem, nesta ordem de
preferência, são escolhas que podem ser feitas durante o desenvolvimento do
produto. Projetos para reuso e para remanufatura podem garantir que a maioria dos
componentes foi reutilizada. Neste caso, como se pretende que o produto e seus
componentes mantenham sua forma original, uma quantidade mínima de energia foi
consumida no processo.
O reuso pode implicar no prolongamento da vida útil do produto na sua função
original, como por exemplo, o reuso de garrafas de vidro para cerveja que retornam
ao fabricante, ou em seu aproveitamento em outras funções, como acontece com as
embalagens de vidro na forma de copo, que são utilizadas para o uso diário do
consumidor.
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A remanufatura ou reforma do produto prevê a desmontagem para separação e
posterior utilização de peças e componentes. Estas peças e componentes poderão
ser remontados em um novo produto, podendo desempenhar sua função original ou
uma nova função. Quanto mais complexa for a montagem do produto, maior será o
número de etapas para a desmontagem e, conseqüentemente, mais difícil seu
reaproveitamento. A facilidade de desmontagem pode ser prevista no projeto, o que
pode evitar o descarte total de um produto composto de vários componentes, como
opção preferencial.
Grandes empresas têm utilizado programas de DfE para projetar produtos e
processos que facilitem o retorno do produto para a empresa, sua desmontagem
para posterior remanufatura e reciclagem.
Estes programas de DfE têm como objetivo um produto totalmente reutilizável
e/ou reciclável e que não produz resíduos durante o uso.
Durante o projeto do produto devem ser criadas condições para que, na fase de
manufatura, a quantidade de resíduos sólidos descartados em aterros seja reduzida.
Da mesma forma, o uso de substâncias tóxicas pode ser evitado. A adesão a
programas, como o Energy Star da EPA (Environmental Protection Agency) ou o
Procel brasileiro, leva à diminuição de consumo de energia durante o uso do
produto, assim como medidas tomadas durante o projeto podem evitar o uso de
insumos na fase em que este se encontra em poder do consumidor. Por exemplo,
um veículo pode ser projetado para operar com poucas trocas de óleo ou menor
consumo de combustível.
Os programas de retorno de equipamento (takeback) para desmontagem e
posterior remanufatura e reciclagem, têm como objetivo o total reuso dos materiais
para atingir o descarte zero com o fechamento do ciclo.
Nestes programas considera-se ambientalmente preferível reutilizar praticamente
todo o equipamento ou convertê-lo em novo equipamento com o mínimo possível de
intervenções e substituições de partes. Posteriormente, se considera a reutilização
de peças para a fabricação de novos equipamentos e, como última opção, a
reciclagem de materiais para fabricação de novas peças.
A reciclagem, como estratégia de projeto, procura escolher materiais que possam
facilmente ser reinseridos nos ciclos produtivos após o seu uso em um determinado
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produto. A reciclagem exige a desmontagem dos produtos e a separação, limpeza e
transformação dos componentes, sendo que o processo de fabricação de novos
componentes a partir do material reciclado requer energia para a transformação e,
em alguns casos, a adição de outros materiais. Todos esses fatores devem ser
considerados no momento da concepção do produto juntamente com os custos para
a reciclagem. O custo ambiental da reciclagem é, geralmente, maior que o de reuso
ou da remanufatura, porém é menor que o da produção a partir de matérias-primas
virgens.
Para que a reciclagem e a remanufatura sejam possíveis em produtos formados
por muitos componentes, a separação dos materiais é muito importante para permitir
o reuso e para evitar a mistura de materiais incompatíveis. O projeto para a
desmontagem deve estar também vinculado à facilidade de manutenção do produto
durante o uso, o que contribui para sua durabilidade. Consideram-se os custos da
desmontagem como parte dos custos de reuso ou reciclagem além dos custos do
impacto ambiental de descarte.
No desenvolvimento de um novo produto, o DfE, que tem o objetivo de incorporar
atributos ambientalmente amigáveis em todas as fases do processo, é de extrema
importância. Para que o produto seja competitivo e vendável, estes atributos devem
ser compatíveis com outros requerimentos como a manufaturabilidade e os custos.
Muitas das inovações podem ser tanto economicamente como ambientalmente
benéficas. A diminuição do consumo de energia, tanto na fase de fabricação como
de uso, é exemplo de benefício econômico e ambiental.
A diminuição no consumo de energia, ao contrário da crença comum que
classifica a preocupação com o meio ambiente como um fator que aumenta o custo
do produto, atua sinergeticamente com outros fatores fundamentais do projeto, como
custos e desempenho durante o uso.
Além disto, o projeto para o meio ambiente deve incluir considerações
sistemáticas para o desenvolvimento de produtos e considerar a abrangência do
possível impacto causado pelo produto e também pelo processo o que, em muitas
vezes, acaba não tendo a importância necessária. A tabela 4 descreve as categorias
que os impactos dos produtos abrangem.
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Tabela 4: Categorias de abrangência do impacto causadas por produtos.

Categorias
Empresa

Exemplo de metas ambientais
Reduzir ou eliminar o uso de materiais tóxicos, inflamáveis e
explosivos durante o ciclo de vida.
Reduzir ou eliminar o armazenamento e a emissão de materiais
perigosos.
Alcançar ou exceder as metas regulatórias.
Reduzir o consumo de energia durante o ciclo de vida

Local

Reduzir ou eliminar o uso de produtos químicos ligados à
formação de fumaça, a descarga de produtos ligados à poluição
das superfícies de água, a geração de resíduos sólidos e o uso
de óleos durante o ciclo de vida.

Regional

Reduzir ou eliminar processos que envolvam descargas ácidas
ou alcalinas, que dispersem metais pesados, que usem
combustíveis que geram óxidos de enxofre e nitrogênio.
Melhorar a logística minimizando a necessidade de transporte.

Global

Reduzir ou eliminar o uso de produtos químicos ligados à
degradação da camada de ozônio durante o ciclo de vida.
Reduzir ou eliminar a contribuição para as mudanças climáticas.
Reduzir ou eliminar o uso de materiais de florestas virgens e
regiões protegidas.
Maximizar o uso de materiais e energias recuperadas, reduzir a
utilização de materiais escassos e aumentar o uso de energia
proveniente de combustíveis não-fósseis.
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2.3.4 DESENVOLVIMENTO GLOBAL E REGIONAL

Como podemos ver, existe uma estrutura formada e atendendo de certa maneira
as questões ambientais no desenvolvimento de um projeto / produto. Entretanto, há
uma lacuna a ser preenchida quanto às questões locais onde os processos são
implementados.
É um fato atual, em decorrência da globalização e dos elevados custos de
produção em países desenvolvidos como USA, por exemplo, que cada vez mais as
indústrias estão partindo para países menos desenvolvidos como o caso da China,
Índia, Leste Europeu e países da América Latina.
Isto é uma realidade para as fábricas, porém não é uma realidade (até o
momento) para os centros de desenvolvimento de produtos e processos.
O que ocorre com freqüência para os países em desenvolvimento é terem um
centro tecnológico de aplicação que está muito mais preocupado em como os
componentes

terão

desempenho

funcional

na

região

em

questão

e

no

desenvolvimento de empresas para produzirem equipamentos e fornecedores para
peças que já foram desenvolvidas nos USA ou países desenvolvidos da Europa.
Do ponto de vista ambiental, raramente as empresas envolvem pessoas das
regiões ou países onde estes processos/produtos serão enviados/produzidos
assumindo que, seguindo as legislações de seus países (que são desenvolvidos),
certamente irão atender as legislações e requisitos dos países menos desenvolvidos
(ESTURARI, 2005).
O SGA teve origem após os anos 80, época em que a questão ambiental se
tornou parte das preocupações de diversos setores da economia; essa nova visão
se deu, principalmente, após as discussões da “ONU em sua primeira conferência
sobre Ambiente Humano, em 1972 (conferência de Estocolmo). Como resultado
direto desta conferência, foram criados o Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente

(PNUMA)

e

a

Comissão

Mundial

sobre

o

Meio

Ambiente

e

Desenvolvimento. A Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente publicou em 1987 um
relatório intitulado Our Common Future, também conhecido por Relatório
Brundtland, nome da então primeira-ministra da Noruega e presidente da Comissão.
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Este relatório é um marco na história da gestão ambiental, consagrando o conceito
de desenvolvimento sustentável e estabelecendo, com muita clareza, o importante
papel que as empresas devem ter na gestão ambiental”.
As

primeiras

empresas

a

aderirem

ao

sistema

de

gestão

ambiental

administravam suas questões ambientais de forma particular, desenvolvendo seus
programas de gestão ambiental de forma não padronizada; a partir dos anos 90,
enxergando a necessidade de se criar uma norma mundialmente aceita e
incentivada pelo sucesso da série ISO 9000, a ISO (International Organization for
Standardization), criou a série ISO 14000, um conjunto de normas que serviam de
base para a padronização dos sistemas de gestão ambiental.
As questões abordadas pelo SGA, identificação dos aspectos e impactos
ambientais das atividades empresariais, estão de certa forma bem encaminhadas
pelas empresas hoje em dia, principalmente as ligadas ao ramo automotivo, até
mesmo por uma questão de sobrevivência no mercado, que impõe requisitos que as
empresas devem se enquadrar para se manterem competitiva. Porém, tal
abordagem se limita a enquadrar as empresas em necessidades externas,
(atendimento a legislação e requisitos de clientes). Quando a questão ambiental é
inserida no momento da concepção de novos projetos, ela pode ser utilizada como
uma ferramenta estratégica às necessidades da companhia.
Nessa nova visão, a organização além de desenvolver práticas de controle e
prevenção

da

poluição,

também

procura

aproveitar

as

oportunidades

mercadológicas e se antecipar aos problemas referentes à questão ambiental. Sob
este ponto de vista, conceitua-se gestão ambiental estratégica como “um conjunto
consistente de políticas e práticas administrativas operacionais que consideram a
proteção do meio ambiente por meio da mitigação de impactos e danos ambientais
decorrentes do planejamento, implantação, operação, ampliação, realocação ou
desativação de empreendimentos ou atividades, incluindo-se todas as fases do ciclo
de vida do produto” (ROHRICH e CUNHA, 2004, p.3), procurando conjugar
diferentes atividades administrativas e operacionais para abordar problemas
ambientais (BARBIERI, 2004). Vale ressaltar que sua adoção requer decisões nos
níveis mais elevados da administração, enviando uma clara mensagem à
organização de que se trata de um compromisso corporativo (CORAZZA, 2003).
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Para alcançar tal objetivo, gerenciamento ambiental estratégico, é necessário
que as organizações adaptem suas metodologias de desenvolvimento de novos
produtos, incorporando a dimensão ambiental na fase de planejamento, para que
nessa etapa o produto e o processo já estejam sendo desenvolvidos de acordo com
critérios ambientais e evite gastos com recursos futuros ligados à controle de
poluição e adaptação do projeto as normas vigentes.
Na indústria automobilística mundial atual, uma ferramenta essencial e difundida
de maneira mais agressiva a partir dos anos 60, é o Processo de Desenvolvimento
de Produtos (Products Development Process - PDP) que pode ser definido como
“a atividade sistemática necessária desde a identificação do mercado/necessidades
dos usuários até a venda de produtos capazes de satisfazer estas necessidades,
uma atividade que engloba produto, processos, pessoas e organização”. Total
Design de Pugh (1990, p.5).
Alguns pontos que devem ser parte deste processo no início são:
a) a utilização da redes de fornecedores;
b) a presença de equipes multifuncionais;
c) a gerência oferecendo senso de direção à equipe;
d) o conceito de integridade do produto, que implica uma visão clara da imagem
e desempenho do produto;
e) as atividades de pré-desenvolvimento, de forma a resolver conflitos
antecipadamente, acomodando questões políticas e desigualdades funcionais; e
f) o alto grau de foco no sistema, de modo a selecionar escolhas tecnológicas
dos componentes, a fim de que se ajustem no produto como um todo.
As atividades realizadas no decorrer do processo de desenvolvimento do produto
devem estar alinhadas às estratégias de mercado, do produto e de desenvolvimento
tecnológico. Isso garante a execução de projetos adequados, do ponto de vista
estratégico, a visibilidade da contribuição das atividades do PDP para a
competitividade da empresa e o apoio da alta administração (ROZENFELD et al.,
2006).
Assim sendo, a inserção da variável ambiental no PDP deve ocorrer em
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consonância com as estratégias de mercado, de produto e de desenvolvimento
tecnológico, para que suas atividades não destoem da estratégia geral da empresa.
Porém, para que essa integração seja efetiva, a nova definição dessas
estratégias, com relação ao meio ambiente, deve ser devidamente estruturada de
modo a permitir a administração planejar e prover os recursos necessários às
atividades de PDP.
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3

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Antes do início de qualquer novo processo, há uma liberação dos equipamentos
pela área de meio ambiente e segurança.
Em vários casos são encontrados problemas em ambas as áreas que não
permitem que os equipamentos sejam liberados para produção antes de serem
sanadas as não conformidades.
Como a empresa é certificada pelas normas ISO 14001 e OHSAS 18001, é feita
uma investigação de causa raiz dos problemas e freqüentemente são indicadas a
falta de uma avaliação de meio ambiente e segurança em uma etapa antecipada do
processo como um dos problemas sistêmicos.
A figura 6 é um exemplo de uma investigação de não conformidade encontrada
durante a liberação de um equipamento que indica a necessidade de revisão da
sistemática.
Além dos problemas citados na investigação, este equipamento gerou sérios
problemas quanto à destinação de resíduos, pois era necessária uma área separada
para armazenar os resíduos oriundos dos processos e a CETESB demorou cerca de
90 dias para emissão do CADRI (Certificado para Destinação de Resíduos
Industriais);
Com isso, houve a necessidade da transferência dos resíduos para outros locais
e uma reunião com a CETESB para solicitar agilidade na emissão do certificado.
Com base nas ocorrências citadas, e para evitar futuros problemas, foi sugerida
uma nova metodologia, cujas etapas são:
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INVESTIGAÇÃO E TRATAMENTO DE NÃO-CONFORMIDADES, AÇÃO CORRETIVA E AÇÃO PREVENTIVA

Identificador da Ocorrência: 15/fev/10

Nº da ocorrência:

SSMA 08 / 2010

Líder do Relatório:

Data da elaboração:

17/fev/10

Elisangela Tonietti

(resp. por gerenciar ações do relatório)

Tipo de problema:

Colaborador:

Origem do problema:

Norma aplicável:
DESCREVA A NÃO CONFORMIDADE

Descrição:
Durante o processo de liberação de um novo equipamento para injeção de Poliuretano, verificou-se que o mesmo não
atende os requisitos de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho. Não há área adequada para armazenamento dos
resíduos, não há contenção para vazamentos de produtos químicos, utilização de produtos químicos não aprovados na
comissão de materiais perigosos. Além disso o vaso de pressão não atende os requisitos da NR 13 pois não tem
prontuário.
CONTENÇÃO / DISPOSIÇÃO / BLOQUEIO / CORREÇÃO
Responsável

Data de
prevista

Data de
conclusão

Luciano Ferreira

Imediato

19/fev

Vilson Garcia

26/fev

26/fev

Gustavo

26/fev

22/fev

Luciano Ferreira

26/mar

19/mar

Gustavo

Imediato

19/fev

Elaborar procedimentos de manuseio e armazenamentos dos
produtos e resíduos do processo

Luciano Ferreira

19/fev

19/fev

Solicitar CADRI para destinação dos resíduos

Luciano Ferreira

26/mar

19/mar

Descrição das ações
Definir área adequada para armazenamento do resíduos
Providenciar contenção na área da PUR
Solicitar aprovaçãos dos produtos químicos na comissão de materiais
pergosos.
Solicitar CADRI para destinação dos resíduos

Solicitar prontuário naso de pressão em conformidade com NR 13

Figura 6 – Investigação e Tratamento de Não Conformidade, Ação Corretiva e Ação
Preventiva.
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AÇÃO CORRETIVA
Responsável

Data de
prevista

Data de
conclusão

Rever fluxo de aprovação de compra de equipamentos

Elisangela

1/mar

1/mar

Solicitar que departamento de compras solicite aprovação da área
de meio ambiente e segurança antes da compra de equipamentos.

Elisangela

1/mar

1/mar

Verficar se houveram problemas similares em outras unidiades para
tratarmos o problema em conjunto com as demais plantas.

Klaus

15/mar

15/mai

Estabelecer processo sistemico de aprovação durante o
desenvolvimento do projeto

Klaus

31/dez

-

Descrição das ações

Identificação de perigos e aspectos antes da implementação do plano de ação:

Extensão de causa - possíveis áreas com problemas / situações semelhantes:
As ações devem ser estendidas para todas as fábricas e para compra de quaiquer equipamentos.
VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DAS AÇÕES
Verificação da eficácia do problema local:

(sempre que possível, cite a amostragem verificada)

Prevista para :

Analisar as ações acima após 3 meses de implementação das mesmas.
Responsável pela verificação:

Luciano

Verificada em :

Verificação da eficácia da extensão de causa:

Prevista para :

Responsável pela verificação:

Verificada em :
ASSINATURAS

Nome

Nome

Nome

Nome

Segurança do trabalho

RA de MA e/ou SST

CIPA

Ambulatório

Nome

Nome

Nome

Nome

Departamento

Departamento

Departamento

Departamento

Figura 6 – Investigação e Tratamento de Não Conformidade, Ação Corretiva e Ação
Preventiva (continuação).

1. Analise do processo atual verificando as atividades de cada departamento;
2. Reunião com a Diretoria do Departamento de Engenharia;
3. Reunião individual com os departamentos envolvidos no processo para
entender as atribuições;
4. Reunião em conjunto com todos os departamentos envolvidos no processo;
5. Definição de novo fluxo de processo e etapas de avaliação.
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3.1 Análise do processo atual verificando as atividades de cada
departamento

Como a análise da causa raiz do problema indicou deficiência na avaliação de
desenvolvimento do produto (PDP), a proposta de solução deste problema, foi
avaliar o fluxo deste desenvolvimento para identificar em quais etapas dos
processos seria importante a análise dos impactos ambientais e de segurança que
este novo projeto poderia trazer às operações.
A figura 7 demonstra o fluxo simplificado do processo antes da implementação da
nova sistemática.

Co taç ão

En g en haria
Pro d uto

En g en haria
Pro c es s o

Aq uis ição
Eq uip amentos

In stalação

Área d e meio
ambien te e s eg uran ça
libera eq uipamento

Figura 7 – Fluxo das informações do PDP antes da melhoria na avaliação ambiental e de
segurança.

Pode-se verificar que o PDP envolve vários departamentos dentro da empresa a
partir do contato do cliente, e que a área de engenharia tem um papel fundamental.
Foi realizado primeiramente um trabalho de revisão dos procedimentos de cada
uma das áreas com o intuito de entender o fluxo detalhado de cada uma delas
dentro do PDP.
Constatou-se que em alguns casos havia uma sistemática de preenchimento de
check list na tentativa de garantir que itens críticos seriam cobertos a cada etapa do
processo, porém, estes check lists não contemplavam questões voltadas ao meio
ambiente e segurança, e quando o faziam, as perguntas eram extremamente
genéricas. Como as pessoas responsáveis por responder as perguntas não tinham
conhecimento técnico suficiente para fazer as avaliações necessárias, a tendência
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era sempre avaliar como processo sem impacto para o meio ambiente e segurança
do trabalho.
A única fase em que era realizada de forma mais profunda uma avaliação
ambiental e de segurança, era na fase de liberação por parte deste departamento
antes da operação de novos equipamentos (figura 7).
Com isso, garantia-se que os equipamentos não iniciassem a operação sem ter
uma avaliação dos impactos, tanto dos itens de meio ambiente quanto de
segurança. Porém, esta avaliação era feita em uma fase do processo em que os
equipamentos já haviam sido comprados, e qualquer alteração necessária para
adequação, tanto nos equipamentos quanto modificação para atender este novo
processo (como falta de área para armazenamento de resíduos, por exemplo),
implicava em tempo e investimento que não estavam contemplados no cronograma
acordado com o cliente, ou mesmo na verba disponível no processo, que também foi
parte do custo do projeto e conseqüentemente dos preços de venda estabelecidos.
A seguir nas figuras 8 e 9 são apresentados os formulários de avaliação para
liberação de equipamentos que devem ser preenchidos antes do início de operação
dos equipamentos.
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Figura 8 – “Check List” de Liberação da Área Ambiental e de Segurança.
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Figura 9 – “Check List” de Liberação da Área de Engenharia.

A responsabilidade pelo preenchimento do formulário é de cada área
responsável, sendo uma parte de responsabilidade do departamento de meio
ambiente e segurança de unidade que está recebendo o equipamento.
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Quando durante a liberação são identificados problemas que inviabilizam a
operação, podem ocorrer atrasos para início de produção, ou a incidência de custos
não previstos para adequação.
Dentro

deste

processo

de

liberação,

foram

levantadas

algumas

não

conformidades relativas à instalação de equipamentos, tais como:
•

Falta de licença ambiental para instalação;

•

Geração de resíduos que não tinha CADRI (Certificado para Destinação de

Resíduos Industriais);
•

Falta de área para armazenamento de resíduos;

•

Processos que necessitam de produtos químicos para limpeza de moldes.

Como na empresa, objeto deste estudo, o sistema de meio ambiente e
segurança são integrados, verificamos o mesmo problema sistêmico referente à
segurança do trabalho, tais como:
•

Equipamentos sem proteções que atendam à legislação Brasileira;

•

Equipamentos importados com instruções de segurança em outras línguas

como exemplo, tivemos a instalação de um equipamento de injeção de Poliuretano.
Com esta análise inicial ficou claro que a etapa de avaliação pela área de meio
ambiente e segurança deve ser feita preferencialmente no desenvolvimento, e que a
solução envolveria diversos departamentos, sendo o mais importante deles a
engenharia. Mas, como pequenas alterações nos fluxos do PDP necessitam de
aprovações de todos os departamentos envolvidos, o grande desafio foi convencer a
todos que esta seria uma alteração que traria benefícios, sem trabalho adicional que
gerasse a necessidade de mais mão de obra ou afetasse a agilidade na elaboração
das cotações ou mesmo o cronograma de implementação dos projetos.

3.2 Reunião com a Diretoria do Departamento de Engenharia
Como citado anteriormente, a engenharia é um dos departamentos mais
importantes neste fluxo, pois os processos de manufatura são desenvolvidos
localmente, e a engenharia é responsável pela determinação dos recursos
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necessários para implementação de novos projetos. Assim sendo, o envolvimento e
o compromisso desta área foram fundamentais para o sucesso do trabalho.
Foi realizada uma reunião com a diretoria da engenharia para explicar os
problemas encontrados, bem como propor uma sistemática para identificarmos estes
potenciais problemas no início do processo, o que evitariam atrasos e custos não
previstos.
Foi verificado que do ponto de vista do produto, já há uma sistemática global
estabelecida que garante que os materiais utilizados na produção atendem as
especificações ambientais com respeito à composição química, visando o processo
de descarte após a vida útil do produto.
Esta sistemática se faz necessária para atender exigências corporativas, de
clientes e de algumas regiões como Europa, por exemplo.
Como esta sistemática está devidamente estabelecida e não apresenta
problemas, o escopo do trabalho foi focado no processo e não no produto o que era
uma grande preocupação inicial.
Muitos

argumentos

foram

apresentados,

em

especial

quanto

às

responsabilidades da determinação dos itens que poderiam gerar impactos, pois a
engenharia não tem esta especialidade e nem recursos (pessoas), o que poderia
afetar a competitividade durante uma cotação.
Outra preocupação foi referente aos prazos necessários para estas avaliações,
que poderia afetar o cronograma de implementação do projeto.
As questões de meio ambiente e segurança são muito importantes para a
empresa, logo não houve grandes discussões quanto à necessidade da melhoria e
sim, em como implementar um sistema que não afetasse o desenvolvimento.
Com isso, a solução fica mais fácil, pois passa para a fase de “como fazer” e não
argumentações “se devemos fazer”.
Esta reunião gerou várias idéias e um melhor entendimento de como o processo
funciona na prática, além de indicar quais os pontos de contato importantes.
Foi verificada então, uma grande oportunidade de aproveitar uma sistemática
existente (utilização de check list) e incluir itens relativos ao meio ambiente e
segurança na fase inicial do projeto.
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3.3 Reunião com o Departamento de Cotações

O departamento de cotações é o primeiro a ser acionado quando o cliente solicita
um novo produto, ou a alteração em um produto já existente, logo, na primeira
análise este seria o melhor local para iniciarmos o processo. Contudo, depois da
reunião e análise, verificou-se que não seria possível atuar de maneira eficiente
nesta área.
Durante a reunião foi verificado que este departamento basicamente recebe
informações tanto do cliente quanto da engenharia central, tendo pouco impacto na
definição das necessidades de investimento. Assim, o trabalho de avaliação deveria
ser iniciado na etapa seguinte que envolve a engenharia central.
A área de cotação recebe os pedidos dos clientes que podem variar desde um
novo produto como um carro totalmente novo que necessita do desenvolvimento de
um chicote elétrico novo, e diferente de qualquer tipo produzido no momento, até
uma alteração em um chicote elétrico existente.
As necessidades destas alterações são diversas e são frutos de alterações em
projetos de carros existentes como, por exemplo, novo modelo com vidros elétricos,
ou de um dispositivo como freio ABS, Airbags, sensores diversos que podem ser
introduzidos como opcionais nos modelos novos, por exigência do mercado ou
atendimento à uma nova legislação.
Os desenhos dos projetos e/ou alterações, são fornecidos pelos clientes, ficando
como responsabilidade do fornecedor a engenharia de desenvolvimento do projeto
de manufatura.
Assim que a área de cotação recebe esta solicitação, envia este pedido a
engenharia industrial com os volumes estimados de produção para que sejam feitos
os cálculos dos custos envolvidos neste novo projeto ou alteração.
Quem irá dimensionar as necessidades de mão de obra, equipamentos, área
necessária, etc. é o departamento de engenharia, que também irá enviar os custos
para estes itens, cabendo ao departamento de cotações estipular os preços de
venda com bases nos custos informados.
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3.4 Reunião com o Departamento de Engenharia de Produto e Processo

Este departamento é basicamente o centro das operações que irá direcionar
necessidades de recursos (financeiros, pessoas, área, etc.). Depois de revisões da
sistemática existente, verificou-se que esta seria a melhor fase do processo para
termos uma medida eficiente de avaliação de meio ambiente e segurança
antecipada.
Foi realizada uma reunião com os supervisores da engenharia de produto e
processo que demonstraram as mesmas preocupações tanto com respeito a
capacidade técnica para determinação de itens que possam gerar impactos para o
meio ambiente e segurança, quanto ao tempo necessário para estas avaliações.
Foi demonstrada que a proposta era relativamente simples e envolveria
perguntas objetivas direcionando a necessidade de acionar o departamento de meio
ambiente e segurança das unidades e estes teriam a responsabilidade de analisar
os novos processos, indicando possíveis impactos que deveriam ser eliminados ou
minimizados.
Na prática, o departamento de meio ambiente e segurança é envolvido quando
existe a compra de equipamentos ou aumento significativo no número de
funcionários, o que engloba menos de 10% das cotações dos clientes, que na
grande maioria, são pequenas alterações nos projetos existentes, e algumas
grandes alterações que não envolvem novas máquinas ou aumento de mão de obra.
Já existe uma lista de equipamentos no banco de dados que estão aprovados
pela empresa e que a engenharia utiliza para dimensionar os custos dos projetos.
A engenharia entendia que esta aprovação era suficiente para comprar os
equipamentos, porém, verificamos que esta aprovação diz respeito apenas à
questão produtiva, capacidade, qualidade, aprovação de clientes, etc.. e não
contemplava a aprovação da área de meio ambiente e segurança; logo, a
necessidade da aprovação destes equipamentos pela área de meio ambiente e
segurança é mandatória e seria realizada por um profissional da área de meio
ambiente e segurança.
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Com estas argumentações e explicações, tivemos o apoio das áreas de produto
e processo da engenharia central.
A engenharia central, tanto a engenharia produto quanto a engenharia de
processo conta com mais de 100 engenheiros e técnicos de diversas áreas, que vão
desde o levantamento de tempos e métodos, até pesquisas de novas tecnologias.
O trabalho da engenharia no processo de novos projetos tem início com o
recebimento da solicitação do departamento de cotações, e a primeira etapa é o
dimensionamento da quantidade de materiais que serão necessários para esta
produção baseada nos desenhos fornecidos pelos clientes à área de cotação, que
direciona os custos de matéria prima.
Os materiais para fabricação são validados pelo cliente e pela empresa, tendo
poucas possibilidades de alteração na composição dos materiais ou, na maioria dos
casos, dos fornecedores dos mesmos.
Ao mesmo tempo, são levantados os equipamentos necessários para a
produção, por exemplo, para produção de um chicote elétrico completo com um
volume de 100 carros dia, são necessárias 05 máquinas de corte, 10 máquinas de
solda por vibração, 03 prensas de cabos, etc.
Em paralelo, o Departamento de Tempos e Métodos dimensiona a quantidade de
mão de obra necessária para a produção.
Com as informações dos equipamentos necessários e mão de obra para o
projeto, a engenharia industrial central envia para a unidade que irá manufaturar
este novo produto, a lista das necessidades de equipamentos e pessoas.
Como a manufatura dos chicotes elétricos é dividida por clientes, é simples saber
qual fábrica irá receber este novo projeto, caso a empresa ganhe a cotação.
Com base nesta lista, a engenharia da unidade que receberá o projeto verifica se
há ou não equipamentos disponíveis para a produção e indica a necessidade ou não
da contratação de mão de obra, bem como espaço físico disponível para a
instalação de novos equipamentos, retornando estas informações à engenharia
central.
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Caso não haja disponibilidade de equipamentos para atender ao projeto, os
custos da compra dos novos equipamentos devem ser agregados ao processo de
cotação.
Como este processo de cotação necessita de agilidade e os equipamentos para
produção normalmente são os mesmos, já há uma lista de equipamentos
previamente

validada

pela

engenharia

que

tem

os

custos

atualizados

trimestralmente; com isso, a engenharia industrial apenas alimenta um sistema com
as quantidades necessárias de equipamentos e os valores finais são utilizados nos
cálculos dos custos do projeto (lembrando que os equipamentos não tinham a
aprovação da área de meio ambiente e segurança).
A quantidade de mão de obra, área necessária para instalação dos
equipamentos, bem como a compra dos equipamentos são também contempladas
nos custos do projeto que servem de base para a cotação.
Caso o processo de cotação seja ganho, um cronograma de implementação é
acordado junto ao cliente para o início de produção e o projeto para liberação de
verba é aprovado.
Após o projeto aprovado, as requisições de compras são emitidas pela
engenharia para compra dos equipamentos, aprovações de contratação de mão de
obras, etc.

3.5 Definição de novo fluxo de processos e etapas de avaliação

O próximo passo do processo foi reunir os departamentos e juntos definirmos as
alterações no fluxo, inserindo as etapas em que as avaliações ambientais e de
segurança seriam incluídas.
Foi realizada então uma reunião com representantes das áreas envolvidas no
processo para discussão das interações e levantamento de mais sugestões de como
poderíamos tornar o processo mais eficiente, sem gerar atrasos.
Participaram representantes das áreas de cotação, engenharia de produto,
engenharia de processo, meio ambiente e segurança.
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Depois de muitas discussões, o fluxo foi alterado conforme figura 10. Com isso,
foram incluídos no fluxo, mais 03 etapas anteriores a etapa que já existia. Desta
forma, possibilita-se a avaliação da área de meio ambiente e segurança de maneira
antecipada, garantindo que itens relevantes sejam avaliados, da mesma forma que
recursos sejam alocados para eliminá-los ou mitigá-los.

Área de meio
ambiente e segurança
avalia necessidades

Cotação

Engenharia
Produto

Engenharia
Processo

Área de meio
ambiente e segurança
aprova requisição

Aquisição
Equipamentos

Informa custos com as
necessidades ambientais
e segurança

Instalação

Área de meio
ambiente e segurança
libera equipamento

Figura 10 – Fluxo das informações do PDP depois da melhoria na avaliação ambiental e de
segurança.

No início do processo (que é a fase em que a engenharia de produto envia as
necessidades de equipamentos, pessoas, etc. para a engenharia de processo), foi
estabelecido que, assim que a engenharia detectar a necessidade de compra de um
novo equipamento deve enviar a informação para a área de meio ambiente e
segurança da unidade que irá receber o novo projeto e então preencher o formulário
de avaliação de projetos (figura 11), para verificar as necessidades a fim de eliminar
ou mitigar os impactos ao meio ambiente e/ou segurança.
Estas necessidades são incorporadas ao processo e seus custos (caso seja
aplicável) são adicionados aos custos da cotação, garantindo que recursos
financeiros estejam disponíveis.
Outro ponto importante é o conhecimento antecipado pelo departamento de meio
ambiente e de segurança da existência de um novo projeto. Assim, este
departamento pode prever o tempo para solicitação de licenças ambientais, escolher
melhor as áreas para armazenamento de resíduos, realizar um estudo adequado de
capacidade de tratamento de efluentes, etc.
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AVALIAÇÃO DE PROJETOS
DATA DA AVALIAÇÃO:

AVALIADOR:

DATA DA PREVISTA PARA IMPLEMENTAÇÃO:

APROVADOR:

NUMERO DE FUCNIONÁRIOS APROXIMADO

MEDIDAS NECESSÁRIAS

AT É 50

DE 201 A 300

REVER LICENÇA AMBI ENTAL

REVER NºDE BANHEIROS

DE 51 A 150

DE 301 A 400

REVER AMPLI AÇÃO DA ET E

REVER DISPONIBILIDADE REFEITÓRIO

DE 101 A 150

DE 401 A 500

REVER ÁREA DE RESÍ DUOS

DE 151 A 200

MAI S QUE 500

REVER QUAD RO DO SESMT

PRODUTO QÚMICO / RESÍDUOS

Descrever:______________________________

MEDIDAS NECESSÁRIAS

PRODUTO INFLAMÁVEL

RESÍDUO PERIGOSO

REVER LICENÇA POLÍCIA FEDERAL

REVER CADRI CETESB

PRODUTO CORR OSIVO

RESÍDUO CLASSE II A - NÃO INERTE

REVER LICENÇA MINISTÉRIO DO EXERCI TO

REVER AUTORI ZAÇ ÃO F EAM

PRODUTO INFECTANTE

RESÍDUO CLASSE II B - INER TE

REVER LICENÇA DO SSP

REVER LICENÇA DO BOMBEIRO

PRODUTO RADIOATIVO

SUCAT A MET ÁLICA / MAT RECI CLÁVEL

REVER LICENÇA DO IBAMA

Descrever: __________________________

REVER LICENÇA DA ANVISA

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Descrever:______________________________

MEDIDAS NECESSÁRIAS

< 5 MÁQUI NAS

10 - 20 MÁQUINAS

ATENDIMENTO PPRPS

ATENDIMENTO PPR IMP

5 - 10 MÁQUINAS

> 20 MÁQUINAS

SIST EMA DE EXAUSTÃO

T RADUÇÃO IDIOMA

INSPEÇÃO NR-12

ESTABELECER LOCK-OUT

AVALI AÇÃO QUÍMICA

TIPO DE MÁQUINA / RICOS EXISTENTES
PRENSA

CORTE

AVALIAÇÃO RUÍDO

SOLDA

AQUECECI MENT O

LICENÇA AMBIENTAL

VASO DE PRESSÃO

RUÍDO EXCESSIVO

LICENÇA BOMBEIRO

LAVADORA

Descrever: __________________________

REVER SI ST EMA DE COMBATE A INCÊNDIO

Descrever:______________________________

RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS:

CONSIDERANDO AS INFORMAÇÕES AVALIADAS NESTE PROJETO VOCÊ
CLASSIFICARIA ESTE PROCESSO DE APROVAÇÃO COMO
CRÍTICO

NÃO CRÍTICO

Figura 11– Check List utilizado pela Engenharia para Avaliação de Projetos.

O item seguinte (que é a fase em que a engenharia envia os valores para área
de cotação), os itens e custos indicados pela área de meio ambiente e segurança
devem ser contemplados, garantindo assim que sejam incluídos nos custos dos
projetos.
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Todo o processo necessita de uma “trava” para garantir que as etapas anteriores
tenham sido respeitadas. Para isso, foi estabelecido mais uma etapa na aquisição
de equipamentos (que é a fase em que a engenharia emite a requisição para a
compra dos equipamentos).
A empresa trabalha com o sistema de gerenciamento de manufatura (QAD) e,
neste sistema, foi realizada uma modificação no processo de emissão de requisições
de compras, onde todas as máquinas e equipamentos são encaminhados para o
departamento de meio ambiente e segurança para aprovação prévia (ver figura 12).

Net ID da Segurança

Figura 12 – Tela do sistema de manufatura QAD.

A tela ilustrada na figura 12 mostra o login (identificação do funcionário) de uma
funcionária da área de meio ambiente e segurança como aprovadora de requisições
de compra.
Com isso, se todas as etapas anteriores forem seguidas, o projeto já será de
conhecimento da área de meio ambiente e segurança e a aprovação será muito
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rápida. Caso este projeto não tenha sido avaliado na fase inicial, na etapa de
aprovação da requisição de compras, ainda há tempo para verificar alocação de
recursos financeiros (caso haja a necessidade) e existe tempo para solicitação de
licenças ambientais.
Outra forma de garantir que os processos sejam atendidos foi incorporar a nova
sistemática ao sistema ISO14001 e OHSAS 18001, (procedimento de emissão de
requisição, figura 13) que são auditados freqüentemente tanto em auditorias internas
pelos próprios funcionários da empresa, quanto por auditores externos.
FLUXO

Responsabilidades/Interface

1. Emitir requisição

2. É compra de máquinas e/ou

1. Requisitante

2. Requisitante

equipamentos?
3. Procurar categoria relacionada a
compra de máquinas e

3. Requisitante

equipamentos.
4. Na tela de aprovações será
necessário o envio para o Depto. da

4. Requisitante

Segurança (digitar ID do resp.).

5. Fazer análise para aprovação.

5. Depto. de Segurança
e Meio Ambiente

6. Aciona o requisitante solicitando
informação faltante e aguarda
informação para aprovação.

6. Depto. de Segurança
e Meio Ambiente

Figura 13 – Fluxo da sistemática de emissão de requisição de compra.
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Como indicado anteriormente, a engenharia central conta hoje com um banco de
dados onde são cadastrados todos os modelos e tipos de máquinas e equipamentos
periodicamente adquiridos pela empresa. Quando há necessidade de compra, eles
simplesmente fazem o pedido do modelo já cadastrado neste banco de dados.
Os novos equipamentos devem atender aos requisitos locais. Para isto, um
técnico de meio ambiente e segurança deve realizar uma revisão ou adequação do
banco de dados de equipamentos existente, garantindo que os novos equipamentos
sejam comprados já em conformidade com as legislações locais de meio ambiente e
segurança.
Foi realizada esta revisão incluindo itens de segurança necessários para cada
equipamento, garantindo assim, que os novos equipamentos já venham com as
proteções de acordo com a legislação vigente. Podemos ver na figura 14, um
modelo de máquina já com o item de segurança cadastrado.

Figura 14 – Banco de Dados de Máquinas e Equipamentos.
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Com esta revisão do banco de dados, os itens de segurança já estão incluídos
facilitando assim o processo de validação quando houver a necessidade da compra
de um equipamento.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O fluxo do PDP anteriormente usado pela empresa não possibilitava a avaliação
antecipada dos impactos referentes ao meio ambiente e segurança; com isso,
recursos necessários para eliminar e mitigar estes impactos, não estavam
disponíveis.
Com a determinação do novo fluxo foi possível um melhor entendimento das
atividades das áreas envolvidas e, em conjunto, estabelecer uma sistemática que
garanta que a avaliação ambiental e de segurança seja contemplada no inicio do
processo.
Foram estabelecidas mais três etapas no processo que garantem que a
avaliação necessária seja realizada pela área de meio ambiente e segurança. Desta
forma pode-se assegurar que os recursos e tempo necessários para que os novos
projetos cheguem em conformidade, possibilitando uma liberação pela área de meio
ambiente e segurança para o início de produção, sem grandes alterações como
instalação de um dispositivo de segurança ou construção de uma área para
armazenamento de resíduos.
Com isso, poderemos evitar que recursos financeiros não previstos nos projetos
sejam necessários para adequações referentes às áreas de meio ambiente e
segurança. Os recursos que não foram contemplados na elaboração do projeto não
faziam parte dos custos, e conseqüentemente, não faziam parte dos preços
negociados com os clientes, afetando a rentabilidade do projeto.
O tempo para implementação de novos projetos é um fator importante e inflexível
por parte do cliente. Adaptações e improvisações podem impactar diretamente o
início do fornecimento ao cliente.
Se só isso não fosse o bastante, há uma questão de gastos adicionais para
adaptações que poderiam ser mais simples e baratas se fossem realizadas no
desenvolvimento, pois é um fato que mudanças realizadas no início do projeto
possuem custos de implementação menores.
Um ponto muito difícil de mensurar, porém perceptível, foi o envolvimento e a
interação de todos os envolvidos nas questões ambientais e de segurança que
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certamente fortaleceu a interação das áreas visando melhorias ambientais e de
segurança.
Na totalidade, as pessoas demonstraram que se importam com a questão e não
houve discussão sobre a necessidade da melhoria. Com isso, pode-se afirmar que
as questões ambientais e de segurança estão disseminadas na organização.
Em um período de dois meses depois da implementação da nova sistemática,
foram avaliados pela área de meio ambiente e segurança, cerca de sete novos
projetos.
Deste total, seis não tiveram qualquer interferência, pois os itens de segurança já
estavam incluídos na lista de equipamentos (o que demonstrou que a revisão da
lista de equipamentos da engenharia foi importante e eficiente) e não havia qualquer
impacto ambiental novo. Porém, em um deles a avaliação antecipada demonstrou
ser eficaz.
Um dos casos diz respeito à cinco máquinas de corte que foram transferidas de
uma unidade do México.
Durante a avaliação, foram solicitadas informações referentes aos equipamentos
e se constatou que as proteções das máquinas não atenderiam a legislação do
Brasil.
Com isso, foi solicitada que uma verba adicional de R$ 30.000,00 no estudo do
projeto a fim de garantir a adequação destes equipamentos.
Como o valor total do projeto é maior que R$ 500.0000,00 apenas em
equipamentos, o valor da adaptação praticamente não afetou a viabilidade, porém,
caso este valor não fosse incluído, os custos para adequação deveriam ser retirados
do desempenho da unidade.
Além dos custos, também houve a possibilidade de contratar a empresa que
adaptou as máquinas; assim quando os equipamentos chegaram ao Brasil, à
empresa estava pronta para iniciar a instalação das novas proteções, reduzindo o
tempo que seria necessário, caso este serviço somente fosse contratado quando as
máquinas estivessem no país.
Também houve tempo de entrarmos em contato com o órgão ambiental que
depois de um mês de estudo nos informou que não haveria a necessidade de uma
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nova licença de instalação e que este equipamento poderia ser incluído durante a
renovação da licença atual.
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5

CONCLUSÕES

A implementação de uma sistemática na fase inicial do processo depende muito
da concordância e suporte dos diversos departamentos que são afetados pela nova
sistemática.
A avaliação ambiental e de segurança na fase inicial do processo, além de
minimizar os impactos no cronograma de implementação dos projetos, gera uma
economia, pois quanto mais cedo as necessidades forem identificadas, mais
facilmente os custos podem ser agregados aos projetos, e soluções mais simples
podem ser implementadas. Estes argumentos são essenciais para convencer
pessoas que não são especialistas da área, e que nem sempre entendem as
questões técnicas envolvidas.
É necessário que as sistemáticas sejam relativamente simples e robustas para
evitar um processo burocrático e demorado o que, em muitos casos, inviabiliza uma
boa iniciativa, e faz com que as pessoas não sigam os procedimentos estabelecidos.
A sistemática implementada na região unidade do Brasil tem potencial de ser
estendida para as demais regiões do mundo e as outras divisões de negócio dentro
da região.
Todas as pessoas envolvidas neste projeto de melhoria demonstraram uma
grande preocupação em fazer o correto para a segurança e meio ambiente, o que
evidenciou que este assunto está muito bem disseminado na empresa objeto deste
estudo.
Já foi observado um caso de sucesso utilizando a metodologia empregada.
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6

EXPECTATIVAS FUTURAS

Como a sistemática foi implementada há pouco tempo e o período entre uma
cotação do cliente e o início da operação pode variar entre seis meses e dois anos,
acredita-se que em um período de 12 meses poderemos verificar uma redução
significativa dos problemas referentes a itens de meio ambiente e segurança na
liberação de novos equipamentos.
Há um grande potencial em utilizar a mesma sistemática em outros países e
outras unidades de negócio, isto após uma avaliação do que foi implementado no
país.
O processo de auditorias internas e externas do sistema ISO 14001 e OHSAS
18001 irão auxiliar na avaliação da eficácia da nova sistemática e ajudará a propor
melhorias no sistema.
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