Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Lívia Soares Buendia

Gestão ambiental e Design: aplicação de um método de
avaliação do desempenho ambiental de produtos da
indústria moveleira

São Paulo
2014

Lívia Soares Buendia

Gestão ambiental e Design: aplicação de um método de avaliação
do desempenho ambiental de produtos da indústria moveleira

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. Marcio Augusto Rabelo Nahuz
(Orientador)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo

Membros da Banca Examinadora:
Prof. Dr. Marcio Augusto Rabelo Nahuz (Orientador)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Profª. Dra. Kátia Canil (Membro externo)
UFABC – Universidade Federal do ABC
Profª. Dra. Adriana Maria Nolasco (Membro externo)
ESALQ – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”

Lívia Soares Buendia

Gestão ambiental e Design: aplicação de um método de avaliação
do desempenho ambiental de produtos da indústria moveleira

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.
Área
de
Ambiental

Concentração:

Gestão

Orientador: Prof. Dr. Marcio Augusto
Rabelo Nahuz

São Paulo
Abril/2014

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

B928g

Buendia, Lívia Soares
Gestão ambiental e design: aplicação de um método de avaliação do desempenho
ambiental de produtos da indústria moveleira. / Lívia Soares Buendia. São Paulo,
2014.
182p.
Dissertação (Mestrado em Tecnologia Ambiental) – Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo. Área de concentração: Gestão Ambiental.
Orientador: Prof. Dr. Marcio Augusto Rabelo Nahuz

1. Avaliação do impacto ambiental 2. Desenvolvimento de produto 3. Indústria do
mobiliário 4. Desempenho ambiental 5. Avaliação do ciclo de vida 6. Tese I. Nahuz,
Marcio Augusto Rabelo, orient. II. IPT. Coordenadoria de Ensino Tecnológico
III.
III.Título
14-49

CDU

628.5:684(043)

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais, pelo incentivo e apoio incondicional aos meus projetos de
vida;
Ao Prof. Dr. Marcio Augusto Rabelo Nahuz, pela amizade, paciência,
disposição, atenção, pelos valiosos conselhos e confiança no potencial deste
trabalho;
A Profa. Dra. Adriana Maria Nolasco, pelas observações precisas e
fundamentais para o direcionamento desta dissertação;
A Profa. Dra. Kátia Canil, pela paciência e confiança;
Ao Prof. Oswaldo Sanchez, por sua colaboração e atenção;
A minha colega Adriane Takeda, por sua valiosa ajuda;
Ao meu tio Jairo Luiz Soares, por sua engenhosa contribuição a este
trabalho;
Ao meu marido Thiago e minha enteada Marcella, pela paciência e
compreensão nos momentos em que não pude estar presente para
desenvolver este estudo;
A todos que direta ou indiretamente colaboraram para a concretização
deste trabalho e que tiveram seus nomes omitidos;
Meus sinceros agradecimentos.

As coisas têm peso, massa, volume, tamanho, tempo, forma, cor,
posição, textura, duração, densidade, cheiro, valor, consistência,
profundidade, contorno, temperatura, função, aparência, preço,
destino, idade, sentido.
As coisas não têm paz.

Arnaldo Antunes

RESUMO

Na última década o setor moveleiro nacional enfrentou uma queda
considerável em sua representatividade no mercado externo, apresentando
deficiências estratégicas, dentre as quais, estão o desenvolvimento de um
design próprio e a implantação da gestão ambiental, como fatores de
diferenciação e valorização dos produtos. A ausência destas práticas é
dificultada pela falta de difusão das ferramentas disponíveis, como a série de
normas da ISO 14000, e pelo baixo poder de investimento da maioria de
pequenas e micro empresas, que não se mostram motivadas a acrescer custos
em sua produção. Este trabalho teve por objetivo a avaliação de um método
para avaliação do desempenho ambiental de produtos da indústria moveleira,
no qual foi realizado um estudo de caso para verificar a variação dos resultados
em função das características do setor, visando à introdução do conceito de
Avaliação do Ciclo de Vida (ACV). O método foi aplicado em três produtos de
madeira, fabricados por uma empresa representativa da indústria de móveis
nacional, onde foi possível identificar os pontos críticos em relação ao ciclo de
vida dos objetos para posterior proposta de inserção de requisitos ambientais
conceituados pelas técnicas de Ecodesign. O método demonstrou ser um
importante instrumento para a tomada de decisão no desenvolvimento de
produtos e pode servir como modelo para a inserção da avaliação ambiental
nas empresas de micro e pequeno porte, por apresentar um custo reduzido de
implantação e prever uma fácil análise, que independe da atuação de
profissionais altamente especializados. Porém, como os indicadores ambientais
do método escolhido baseiam-se na realidade europeia, faz-se necessária a
utilização de um modelo adaptado às especificidades brasileiras, com o
desenvolvimento de um banco de dados inventariados direcionados ao setor
moveleiro nacional, ainda inexistente no país.

Palavras Chaves: avaliação do ciclo de vida; ecodesign; requisitos ambientais;
métodos de avaliação de impacto ambiental.

ABSTRACT

Environmental management and design: implementation of a method for
assessing the environmental performance of products.
In the last decade the domestic furniture industry faced a significant drop in
its share of the foreign market, with strategic deficiencies, among which are the
development of a proper design and implementation of environmental
management as a differentiating factor and enhancement of products. The
absence of these practices is hampered by the lack of dissemination of tools
available, such as the series of ISO 14000 standards, and low investment
power of the majority of small and micro enterprises, which do not appear
motivated to add costs in its production. This study aimed to evaluate a method
for assessing the environmental performance of the furniture industry products,
in which a case study was conducted to investigate the variation of results
depending on the characteristics of the sector, aiming at introducing the concept
of evaluation Life Cycle Assessment (LCA). The method was applied in three
wood products manufactured by a company representative of the national
furniture industry, where it was possible to identify the critical points in relation
to the life cycle of the objects for subsequent insertion of proposed
environmental requirements conceptualization of techniques Ecodesign. The
method is an important tool for decision making in product development and
can serve as a model for the integration of environmental assessment in micro
and small enterprises, by presenting a reduced cost of deployment and provide
easy analysis, which is independent the performance of highly specialized
professionals. However, as environmental indicators chosen method based on
the European situation, it is necessary to use a model adapted to Brazilian
specifications, with the development of a database of inventoried data directed
to the domestic furniture industry, still lacking in the country.

Key words: life cycle assessment; ecodesign; environmental requirements;
methods of environmental impact assessment.
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1. INTRODUÇÃO

Na última década, com a abertura do comércio internacional e a
globalização dos mercados, o setor moveleiro nacional enfrentou uma queda
considerável em sua representatividade no mercado externo. Neste contexto,
um perfil da indústria moveleira é traçado para facilitar a identificação das
principais deficiências relativas aos seus fatores de competitividade, dentre
eles, a verticalização da produção, a informalidade no trabalho e a falta de
capacitação profissional tanto operacional quanto gerencial, são alguns dos
elementos que convergem em problemas de abordagem em nível empresarial,
estrutural e sistêmico.
Como características complicadoras, a predominância de micro e pequenas
empresas, com baixo poder de investimento e poucos incentivos
governamentais, contribuem para dificultar a incorporação de estratégias
gerenciais para o desenvolvimento econômico do setor. São destacados o
investimento em design próprio e a implantação da gestão ambiental, com a
incorporação de requisitos ambientais na produção, como diferenciais para a
valorização dos produtos e a abertura de novos mercados.
O design é considerado o único fator próprio de inovação nas empresas,
pois por meio de seu desenvolvimento é que são analisadas as melhores
alternativas para o projeto de produtos, levando à maior demanda por
máquinas e equipamentos mais tecnológicos, e pelo uso de novos materiais,
como as diferentes espécies de madeira certificada e acabamentos de
composição menos agressivas ao meio ambiente e à saúde humana. Em seu
conceito mais amplo, as preocupações do design vão muito além da estética e
da funcionalidade, e englobam decisões que envolvem todo o ciclo de vida do
produto.
Em grande parte da produção moveleira, predominam cópias de móveis
retirados de catálogos estrangeiros, com alinhamento dos desenhos às
tendências de moda e adaptação ao processo produtivo existente. Muitos
destes projetos são executados pelos próprios consumidores, que priorizam os
aspectos estético-funcionais, em detrimento de valores econômicos e
ambientais.
A falta de capacitação técnica dos profissionais de design, cuja formação
depende de maior aproximação com a realidade prática empresarial, converge
neste quadro como elemento restritivo para ampliar as possibilidades de
inovação no desenvolvimento de produtos, e na inserção de requisitos
ambientais durante o ciclo de vida produtivo dos objetos.
A gestão ambiental apresenta-se como uma importante estratégia de
valorização do produto, frente às crescentes preocupações da sociedade com
os impactos ocasionados pela produção industrial no meio ambiente. No

17

panorama atual das empresas moveleiras, a inserção de parâmetros
ambientais na produção é incipiente, e passa a depender de maior fiscalização
do governo e melhor difusão das técnicas e ferramentas possíveis de utilização
no setor, como as normas da ISO 14000.
O objetivo é buscar o processo voluntário de adesão dos empresários,
apresentando os benefícios inerentes à implantação da gestão ambiental,
como as certificações, que se configuram como uma importante fonte de
comunicação entre a empresa e o público consumidor.
O associativismo entre as empresas concentradas em determinadas em
regiões, com características similares de produção, organizadas em polos
moveleiros, mostra-se também como uma estratégia fundamental para a
redução de custos e o melhoramento do dinamismo tecnológico do setor.
Experiências como a do polo moveleiro de Bento Gonçalves, considerado o
mais moderno do país, comprovam a eficácia da associação entre empresas e
outras instituições para a formação de centros de tecnologia e capacitação
profissional, especialização de fornecedores de matéria-prima e distribuidores
para a venda no mercado externo, assim como acessibilidade de informações
sobre as inovações de máquinas, equipamentos e materiais existentes no
mercado mundial.
Com o desenvolvimento dos polos moveleiros, também podem ser
melhoradas as perspectivas direcionadas às estratégias de marketing, ligadas
ao design e às questões ambientais, com o objetivo de levar ao consumidor as
preocupações inseridas na ideologia das empresas, e promover a
diferenciação de seus produtos para ampliar os nichos de mercado, assim
como consolidar-se em um ambiente competitivo.
O setor moveleiro nacional tem grande importância para a economia do
país principalmente por causa de três fatores: a capacidade de geração de
empregos; por sua disseminação em várias regiões do país e pela quantidade
de fornecedores envolvidos em sua cadeia produtiva (GALINARI et al., 2013).
Dentre as principais características do setor estão a predominância de micro,
pequenas e médias empresas, com limitado capital de giro, uso de materiais de
origem natural, reduzido grau de dinamismo tecnológico, alto índice de
informalidade, uso intensivo de mão de obra, alta verticalização da produção e
heterogeneidade de fornecimento.
Independentemente das deficiências encontradas no setor, a indústria
moveleira apresenta um bom desempenho de produção no mercado interno e
se esforça para atender o público crescente que acompanha a evolução do
mercado imobiliário, apresentando valor potencial para o seu desenvolvimento
econômico.
Considerando as características de baixo capital de giro e falta de
capacitação técnica dos profissionais da área, que desmotiva os empresários a
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implantarem estratégias gerenciais mais elaboradas, faz-se necessária a
identificação de ferramentas de menor complexidade e custo reduzido, como
alternativa para viabilizar a formação dos empresários quanto às vantagens do
investimento nestes processos.
Estas ferramentas podem ser mais facilmente implantadas quando
direcionadas ao desenvolvimento de produtos, pois sendo o designer
responsável pelo projeto de produto “que define os tipos de matérias-primas
utilizadas na produção, os desenhos que permitem maior ou menor
aproveitamento de materiais e insumos; o reuso, remanufatura, reciclagem ao
longo processamento, na pós-produção e no pós-consumo...” (AZEVEDO,
2009), é imprescindível que este profissional utilize a tecnologia disponível para
conhecer os impactos ambientais gerados por cada uma destas decisões.
Atualmente, a ferramenta mais completa para obter-se uma avaliação de
impacto do produto é a chamada Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), composta
por etapas que se iniciam com a determinação dos objetivos e escopo do
processo a ser estudado; uma extensa e profunda coleta de dados para a
elaboração de um inventário; a escolha de um método para classificar os dados
em determinadas categorias de impacto e, finalmente, a interpretação dos
resultados.
Apesar da elaboração de uma ACV para cada produto configurar-se como a
plataforma ideal para uma concreta interpretação dos impactos causados por
um processo produtivo, esta ferramenta demanda muito tempo e um
consequente alto custo para ser finalizada, convergindo para a imposição de
barreiras na introdução deste método em empresas de menor porte, que já
apresentam dificuldades para investir em melhorias em outras áreas de
gerenciamento.
O desenvolvimento de um estudo de ACV também cria dificuldades para o
designer, responsável pelo projeto de produto, que possui diversas tarefas a
serem realizadas durante o processo de concepção de um objeto e que,
possivelmente, não conseguirá elaborar todas as etapas necessárias para
finalizar um estudo de ACV com qualidade.
Neste contexto, identificar um método que possa servir de modelo para o
setor, e viabilize uma avaliação do desempenho ambiental de produtos sem a
exigência de alta capacitação profissional e maiores investimentos financeiros,
é o objetivo deste trabalho, que visa à introdução dos conceitos propostos pela
Avaliação do Ciclo de Vida em pequenas e micro empresas. A perspectiva é de
se obter uma fácil interpretação dos impactos gerados pelos materiais e
processos escolhidos para a confecção dos produtos, para que possam ser
identificados os pontos críticos e realizadas as alterações necessárias para o
melhoramento do panorama ambiental da empresa.
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A primeira etapa do trabalho é composta por esta introdução, seguida pelos
objetivos do estudo. No desenvolvimento, serão abordadas as características
da indústria moveleira nacional considerando o porte, processo produtivo e
produtos, assim como os principais fatores de competitividade e suas
deficiências. Em seguida são apresentadas a estratégia de gestão ambiental e
suas principais ferramentas, assim como o panorama da indústria moveleira
nesta área e os requisitos ambientais para o desenvolvimento de produtos
sustentáveis.
Ainda no desenvolvimento, é abordada a ferramenta de Avaliação do Ciclo
de Vida, seu desenvolvimento no Brasil, as fases que a compõe, e os
diferentes métodos de avaliação de impactos ambientais existentes para a
interpretação de resultados.
São então descritos o material e métodos escolhidos para a dissertação e
apresentado o estudo de caso comparativo entre três produtos moveleiros,
compostos pela matéria-prima madeira e desenvolvidos por uma empresa
representante das características gerais do setor.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Este trabalho tem por objetivo propor a aplicação de um método de
avaliação do desempenho ambiental de produtos da indústria moveleira, a
partir da identificação de um modelo adequado às características do setor, que
exige um baixo custo de investimento, visando à introdução do conceito de
Avaliação no Ciclo de Vida (ACV) nas micro e pequenas empresas.

2.2 Objetivos específicos

(I)

Caracterizar a indústria moveleira do Brasil quanto ao porte,
produção, produtos e mercado, assim como as deficiências
relacionadas aos seus fatores de competitividade;

(II)

Identificar e caracterizar métodos disponíveis para a avaliação de
impacto ambiental de produtos;

(III)

Selecionar um método de avaliação ambiental de produtos que seja
mais adequado às necessidades do setor moveleiro;
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(IV)

Aplicar o método selecionado em um estudo de caso de três
produtos da indústria moveleira;

(V)

Identificar os pontos críticos no ciclo de vida ambiental dos produtos
avaliados e;

(VI)

Sugerir melhorias ambientais para o ciclo de vida dos produtos
analisados por meio da inserção de requisitos propostos pelo
Ecodesign.

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 A indústria de móveis no Brasil – características gerais

A indústria de fabricação de móveis é considerada uma indústria tradicional,
das mais antigas do mundo, originada do trabalho manual de artesãos
produtores de móveis. Com a Revolução Industrial e o consequente avanço da
industrialização, os móveis deixaram de serem produtos artesanais para se
tornarem produtos industrializados, o que possibilitou a padronização das
peças e, sua produção e consumo em larga escala.
Em decorrência do crescimento da demanda pelo mercado consumidor, as
marcenarias se proliferaram ao longo dos anos e hoje podem ser encontradas
em praticamente todo o território nacional. A maior concentração de indústrias
moveleiras é localizada nas regiões Sul e Sudeste do país, sendo que o maior
número de empresas se encontram nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná,
Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais, conforme mostra a figura 1.
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Figura 1 - Concentração da indústria moveleira brasileira

Fonte: Elaboração NEIT/ IE/ UNICAMP com base em dados do RAIS/ MTE (ABDI;
UNICAMP, 2008)

Segundo relatório de acompanhamento setorial desenvolvido pela
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e pela Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial (ABDI) em 2008, o mercado moveleiro brasileiro,
assim como em outros países, é representado pela maioria de empresas de
micro, pequeno e médio porte (MPMEs) 1.
Os dados coletados do Relatório Anual de Informações Sociais, do
Ministério do Trabalho e do Emprego (RAIS/ MTE), registraram em 2005 a
existência de 98,1% de MPMEs, ou seja, apenas 2% são representados por
empresas de grande porte (tabela 1). Em 2008, ano de elaboração do relatório,
foi verificado que esta distribuição permanecia sem nenhuma mudança
significativa.

1 Para facilitar a identificação dos referidos portes, são utilizadas neste trabalho as siglas MPMEs para micro,
pequenas e médias empresas e, quando abordadas apenas às micro e pequenas empresas, é utilizada a sigla MPEs,
conforme nomenclatura do SEBRAE (2014).
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Tabela 1 - Indústria Brasileira de Móveis: Número de estabelecimentos por faixa de
tamanho (2000 e 2005)
Número de
empregados
Nenhum
vínculo
Até 4

2000
Nº de
empresas

2005

Participação Acumulado
Nº de
no total (%)
(%)
empresas

1538

9,9

9,9

1379

2000 Participação Acumulado 2005
no total (%)

8,5

(%)

8,5

-10,3

7092

45,6

55,5

7552

46,3

54,8

6,5

De 5 a 9

2929

18,8

74,4

3177

19,5

74,3

8,5

De 10 a 19

2006

12,9

87,3

2121

13

87,3

5,7

De 20 a 49

1307

8,4

95,7

1325

8,1

95,4

1,4

De 50 a 99

395

2,5

98,2

432

2,7

98,1

9,4

De 100 a 249

208

1,3

99,6

215

1,3

99,4

3,4

De 250 a 499

50

0,3

99,9

74

0,5

99,9

48

De 500 a 999

15

0,1

100

21

0,1

100

40

100

2

0

100

16.298

100

1000 ou mais

0

0

Total

15.540

100

Fonte: Adaptado de ABDI; UNICAMP (2008)

A concentração de empresas com características similares de produção em
determinadas regiões, originou a formação dos chamados polos moveleiros,
frequentemente utilizados como objeto de estudo para avaliar o desempenho
do setor em seus diferentes aspectos.
No Brasil, a indústria moveleira teve início em três localidades: no Estado
de São Paulo, na capital e seus municípios limítrofes (Santo André, São
Bernardo do Campo e São Caetano), na década de 50; no Rio Grande do Sul,
na década de 60, e em Santa Catarina, na década de 70. Na tabela 2, são
identificados nestes Estados, e em outras regiões do país, os principais polos
moveleiros nacionais, que concentram as empresas mais representativas do
país.

4,9
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Tabela 2 – Principais polos moveleiros do Brasil: porte das empresas (2006)
Pólos

Nº de
empresas

Nº de
funcionários

Porte Médio das
empresas

Bento Gonçalves (RS)

564

13.097

23

São Bento do Sul (SC)

210

10.030

48

Arapongas (PR)

389

12.120

31

Grande São Paulo (SP)

2.100

20.000 (*)

10

Mirassol (SP)

280

5.100

18

Votuporanga (SP)

187

4.018

21

Ubá (MG)

610

9.231

15

Linhares (ES)

77

5.007

65

(*) Número estimado de funcionários

Fonte: Elaboração NEIT/ IE/ UNICAMP com base em dados da RAIS/ MTE (ABDI;
UNICAMP, 2008)

A elevada variação geográfica, econômica e cultural do país é refletida
nestes polos, que apresentam distintos padrões de especialização regionais e
uma estrutura produtiva bastante diversificada. Para diferenciar as empresas
moveleiras, são apresentados quatro variáveis critérios (ABDI; UNICAMP,
2008):
1. Tipo de material predominante na produção: madeira maciça (nativa ou
reflorestada) ou painéis de madeira, metal, plástico ou estofado;
2. Público-alvo: residencial, escritórios ou instituições;
3. Processo Produtivo: seriado ou sob encomenda e;
4. Design: que pode ser prioritariamente retilíneo ou torneado.
Em relação aos materiais, a indústria moveleira brasileira é caracterizada
pelo predomínio na utilização de recursos de base florestal, onde os móveis
fabricados em madeira maciça e painéis de madeira representam cerca de
85% da produção nacional de mobiliário (MOVERGS, 2012), e 80% do total de
pedidos de exportação (GALINARI et al. 2013).
Na configuração atual dos móveis, várias outras matérias-primas são
combinadas com a madeira, como os metais, couros, vidros e estofados, além
de uma variada gama de revestimentos, componentes e ferragens, de
tecnologias e funções diversas.
A presença destes materiais na composição do mobiliário atual envolve
uma cadeia de fornecimento marcada pela heterogeneidade, com a
participação de diferentes tipos de indústria que se articulam desde os insumos
básicos até o consumidor final. Dentre as atividades integradas a este ciclo,
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estão o processamento da matéria-prima e sua transformação para a
fabricação do produto, sua distribuição e sua comercialização (IPT, 2002).
Na figura 2, é demonstrado um exemplo de fluxograma que abrange os
diferentes elos de fornecedores, a montante e a jusante, presentes no
encadeamento produtivo da indústria de móveis.

Figura 2 – Fluxograma da cadeia produtiva da indústria de móveis

Fonte: Adaptado de IPT (2002)

a) Público alvo
Os móveis residenciais representam 67,7%2 da produção total do setor, e
se diferenciam entre o design retilíneo, com desenhos mais simples, e o design
torneado, que mistura formas retas e curvas, com um nível de detalhamento
mais sofisticado.
Nas empresas de móveis com design retilíneo prevalece o uso dos painéis
de madeira, como o MDF (Medium Density Fiberboard) e o MDP (Medium
2

Os dados sobre a porcentagem de participação da produção de móveis destinadas aos diferentes públicos de
consumidores - residencial, escritório e institucional - foram retirados da apresentação do Bradesco (2014), com base
em fontes referentes ao ano de 2012 da Abimóvel (Associação Brasileira das Indústrias de Mobiliário). Pelo fato dos
resultados incluírem a produção de colchões, com 6,8% de representatividade, estes três segmentos não
contabilizarão juntos 100% do total.
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Density Particleboard). Já no design de móveis torneados, a matéria-prima
varia entre as madeiras nativas, cujas vantagens competitivas, no mercado
externo principalmente, estão sujeitas a restrições ambientais, e as madeiras
de reflorestamento, como o pinus e o eucalipto.
As principais características que diferenciam as empresas fabricantes de
móveis de madeira para residências variam em relação ao porte, grau de
tecnologia, processo produtivo, matéria-prima e mercado consumidor,
conforme identificado na tabela 3.

Tabela 3 – Principais características das empresas fabricantes de móveis de madeira
residenciais
Tipo de móvel Produção

Torneado

Retilíneo

Matéria-prima
predominante

Madeira de
reflorestamento,
Seriada
especialmente
serrado de pinus
Madeira de lei,
Sob
em especial
encomenda serrado de
folhosas
Seriada

Aglomerado

Sob
Compensado e
encomenda aglomerado

Porte das
empresas
Médias e
grandes

Micro e
pequenas

Médias e
grandes

Micro e
pequenas

Principal
mercado
consumidor
Exportação
Mercado
nacional, em
especial classe
média e alta
Mercado
nacional, em
especial classe
média e baixa
Mercado
nacional, em
especial classe
média e baixa

Grau de
tecnologia
Alto

Baixo,
quase
artesanal

Alto

Médio

Fonte: Adaptado de Rosa et al. (2007)

Os móveis residenciais fabricados em metal são basicamente em aço
tubular combinado com outras matérias-primas, como por exemplo, a madeira
e o vidro (ROSA et al., 2007).
Na oferta de móveis para escritório, o setor moveleiro tem participação de
13,7% do total de produção, com poucas linhas de produtos em uma mesma
unidade industrial. Para a confecção das peças é necessária uma alta
especialização da produção, que inclui processos de marcenaria, metalurgia,
tapeçaria, injeção de poliuretano e acabamento, o que acaba inibindo a
participação de pequenas empresas neste ramo.
De acordo com Rosa et al. (2007), para atender às exigências do mercado
corporativo, as empresas deste segmento vêm aumentando a terceirização da
produção, em especial de estruturas metálicas e peças plásticas, setores
identificados por Galinari et al. (2013) como uns dos responsáveis pelo
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aumento da importação de móveis no Brasil, devido à baixa competitividade do
país nestas especialidades.
Os móveis institucionais, que atendem escolas, hospitais, áreas de lazer,
restaurantes, hotéis, entre outros, possuem qualidades mais complexas e uma
variedade muito grande de produtos. O projeto é determinado de acordo com
os requisitos impostos pelas instituições, onde predomina a preferência pelo
mobiliário funcional e a preços acessíveis. Há também um compromisso
contratual que assegura a padronização dos produtos, conforme exigido pela
instituição em questão. A produção de móveis para este segmento é do total de
11,8%.
Na tabela 3, apresentada anteriormente, pode ser observado que o
processo produtivo, seriado ou sob encomenda, está relacionado com o grau
tecnológico da produção e com o porte das empresas.

b) Processo Produtivo - design retilíneo e torneado
A produção sob encomenda é representada pelas múltiplas marcenarias de
pequeno porte, cuja matéria-prima deriva da combinação entre painéis de
madeira e madeira maciça, geralmente de espécies nativas. Nestas empresas,
o processo é altamente artesanal, com máquinas e equipamentos de
tecnologia mais defasada, e atende principalmente o mercado nacional.
Geralmente, a venda dos móveis sob encomenda são realizadas
diretamente com o cliente final ou por intermédio de arquitetos e designers
contratados para projetar o ambiente interno.
Na produção seriada estão presentes as empresas de médio e grande
porte, que utilizam máquinas e equipamentos mais modernos e adaptados para
a fabricação em larga escala. O processo produtivo deste segmento pode ser
simplificado em poucas etapas: corte dos painéis, usinagem e embalagem.
A eliminação das fases de acabamento, onde os painéis já são adquiridos
com revestimento (laminados plásticos, por exemplo), e de montagem, que é
geralmente realizada pelos varejistas, possibilita a este tipo de indústria uma
maior economia de investimentos em máquinas, mão de obra e transporte,
cujos produtos desmontados reduzem o espaço nos caminhões, barateando o
frete (ROSA et al., 2007).
Já a produção de móveis seriados com design torneado, é mais
verticalizada, com um maior número de operações realizadas dentro da
empresa e, portanto, maior complexidade de fabricação. Dentre as etapas que
constituem o processo estão a secagem da madeira, processamento
secundário, usinagem, acabamento, montagem e embalagem.
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A distribuição de móveis seriados, geralmente acontece por meio de
representantes autônomos, que são responsáveis pela venda dos produtos
para grandes distribuidores, lojas e magazines.
Segundo Gorini (1998), em decorrência de fatores técnicos e
mercadológicos, as empresas costumam se especializar em um ou dois tipos
de móveis como, por exemplo, dormitórios e cozinhas, ou somente estofados,
entre outros. Ainda segundo a autora, a demanda por móveis varia conforme o
nível de renda da população e o comportamento de alguns setores da
economia, particularmente o da construção civil.
Deste modo, a oferta de móveis deve acompanhar as mudanças de estilo
de vida da população, considerando seus aspectos culturais e econômicos,
visando estabelecer parâmetros para que os produtos atendam às
necessidades atuais dos consumidores.

c) Segmentação do mercado
A segmentação industrial relacionada ao comércio de móveis pode ser
classificada em dois tipos: o móvel planejado e o móvel seriado. No processo
de compra de móveis planejados, um projeto é desenvolvido por um
profissional das áreas de arquitetura ou design, com base no levantamento das
medidas do ambiente a ser mobiliado e baseando-se no portfólio de produtos
da empresa.
Os móveis podem ser instalados a partir de módulos pré-fabricados, de
dimensões padronizadas que se encaixam entre si e são finalizados com peças
de acabamento, ou sob encomenda, com a fabricação do mobiliário realizada
exclusivamente para um determinado espaço.
As empresas de móveis planejados são voltadas tanto ao mercado de luxo,
com o uso de materiais de maior qualidade tecnológica, quanto para o mercado
popular, de componentes mais acessíveis financeiramente. Seu público alvo
varia entre as classes A, B e C, que por possuírem maior renda, conseguem
viabilizar a execução deste tipo de projeto.
O outro segmento, de móveis seriados, oferece produtos cuja produção em
série delimita os padrões de medidas e acabamentos, sem a opção de
personalização e comercializando peças prontas. Este tipo de móvel é
representado com mais evidência nas grandes redes varejistas, como a Tok &
Stok, por exemplo, que atinge principalmente os públicos das classes B e C, e
as lojas das Casas Bahia e Magazine Luiza, que por administrarem melhores
preços de venda e diferentes formas de pagamento, viabilizam o poder de
compra das classes D e E.
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Segundo Galinari et al. (2013), estimativas do Instituto de Estudos e
Marketing Industrial (IEMI) de 2011, sugerem que aproximadamente 76% das
empresas moveleiras do Brasil fabricam móveis de forma seriada, quadro que
deve ser alterado nos próximos anos pelo esperado crescimento da demanda
por móveis planejados.
“As mudanças recentes no mercado imobiliário vêm implicando
reduções das áreas úteis dos imóveis, o que valoriza as soluções que
maximizam o aproveitamento de espaço. Ademais, caso o país continue
a combinar crescimento com distribuição de renda, é razoável supor
que o consumo de móveis se sofistique, aumentando a demanda por
projetos de decoração que contam com planejamento de mobiliário.”
(GALINARI et al., 2013, p. 232).

Em outro nível deste mercado, estão os móveis assinados por designers
reconhecidos que, em sua maioria, trabalham com o processo semi-artesanal
de marcenaria e desenvolvem projetos de produtos orientados por uma
metodologia personalizada de criação. A produção limitada de peças,
decorrente da técnica produtiva, aumenta o custo final do produto, que fica
acessível especialmente para os consumidores das classes A e B. Abaixo
destes designers estão os arquitetos e marceneiros autônomos, que
apresentam um alto grau de informalidade, dificultando que sejam
segmentados quanto ao seu processo produtivo ou com base em fatores
econômicos.

d) Polos moveleiros – estrutura produtiva
Reunindo as características apresentadas pela variação dos critérios que
diferenciam as indústrias moveleiras, são apresentados na tabela 4, uma
síntese da capacitação produtiva e dos produtos e mercados dos principais
polos moveleiros nacionais.
Vale destacar o desempenho das empresas da região de São Bento do Sul
(SC), líder nas exportações de móveis brasileiros, com alta capacidade
produtiva, predominância do design torneado e uso de matéria-prima de
reflorestamento; e das empresas de Bento Gonçalves (RS), onde estão
localizadas as maiores e mais modernas empresas moveleiras nacionais, que
se destacam pela elevada qualidade e pelo design inovador, além de ser o
segundo principal polo exportador do país.
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Tabela 4 – Principais polos moveleiros do Brasil: estrutura produtiva (2006)
Pólos

Capacitação Produtiva

Principais produtos e
mercados

Bento
Gonçalves
(RS)
São Bento do
Sul (SC)

Maior capacitação tecnológica e de design Cozinhas e dormitórios de alto
do país.
padrão retilíneos de painéis e
metálicos.

Arapongas
(PR)

Empresas líderes com capacitação média. Móveis populares. Estofados e
PMEs com tecnologia inferior.
retilíneos de painéis.

Grande São
Paulo (SP)

Estrutura heterogênea. (1) Móveis
Seriados. Grandes empresas com alta
tecnologia; (2) Móveis Sob Encomenda:
PMEs estrutura artesanal; (3) Móveis de
Escritório: Elevada complexidade
produtiva.

(a) Moveis residenciais
populares: retilíneos de painéis
e sob encomenda; (b) Móveis
de alto padrão: sob
encomenda; (c) Móveis de
Escritório.

Mirassol (SP)

Empresa líder capacitação média. PMEs
intensivas em mão-de-obra.

Móveis residenciais de padrão
médio: retilíneos de painéis,
torneados e estofados.

Votuporanga
(SP)

PMEs buscam ações conjuntas.

Móveis residenciais de padrão
médio: retilíneos de painéis, e
torneados de madeira maciça.

Ubá (MG)

Empresas líderes com elevada
capacitação produtiva. PMEs em setores
intensivos em m]ao-de-obra.

Móveis residenciais e de
escritório populares: metálicos,
retilíneos e torneados.

Linhares (ES)

Empresas líderes com capacitação média. Dormitórios: retilíneos de
PMEs intensivas em mão-de-obra.
painéis e torneados.

Empresas líderes exportadoras com
elevadaa capacitação produtiva, mas
ausência de design próprio. PMEs
subcontratadas das grandes empresas.

Móveis residenciais para
exportação: torneados de
madeira maciça (pinus).

Fonte: Elaboração NEIT/ IE/ UNICAMP (ABDI; UNICAMP, 2008)

De maneira geral, este setor pode ser caracterizado pela elevada utilização
de materiais de origem natural, o uso intensivo de mão de obra, reduzido grau
de dinamismo tecnológico, ausência de investimentos em design próprio,
predominância de micro, pequenas e médias empresas, com alto índice de
informalidade, alta verticalização da indústria e heterogeneidade de
fornecimento.

3.2 Desempenho recente da indústria moveleira no mercado externo e
interno

Até meados da década de 1990, entre os principais produtores e
consumidores de móveis predominavam os países desenvolvidos. Com a
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abertura internacional do comércio e a globalização dos mercados, alguns
países em desenvolvimento passaram a fazer parte da economia mundial e
mudaram o panorama de participação na produção industrial de bens
materiais.
A China, por exemplo, por prover áreas para a instalação de plantas
industriais e fornecer menores custos de mão de obra e insumos, passou a
sediar empresas multinacionais que operam os setores de desenvolvimento de
produto (marketing, design, engenharia etc.) em seus países de origem e
concentram os processos de manufatura em seu território. Em relação ao setor
moveleiro, hoje a China representa o maior produtor mundial, com 31% de
participação neste mercado (figura 3).
O Brasil apresenta participação de 2% do total da produção, ao lado do
Vietnã e da Polônia, e teve sua participação comprometida pela diminuição das
importações realizadas pelos países desenvolvidos, especialmente dos
Estados Unidos, que reduziu a compra de móveis brasileiros em 40% na última
década.

Figura 3 – Participação na produção mundial de móveis em 2010 (%)

Reino Unido
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Outros países
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Outros
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11%
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Itália
7%

China
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EUA
14%

Países de alta renda (52%)

Países de média e baixa renda

Fonte: Adaptado de CSIL Milano (apud Galinari et al., 2013)
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A queda nas exportações brasileiras não corresponde a uma baixa na
importação mundial: todos os países compradores de móveis brasileiros
apresentaram crescimento nas importações de forma contínua, exceto no
período da crise econômica entre 2008 e 2009. Assim, fica evidenciado que o
crescimento da participação de outros países neste mercado fez com que o
país perdesse sua representatividade no front externo.
O resultado das exportações só não foi mais negativa devido à
diversificação de parceiros comerciais do Brasil, representados por 152 países
importadores, sendo os três principais os Estados Unidos (13%), o Reino Unido
(12%) e a Angola (9%). Outros países como o Chile, Bolívia, Peru e Paraguai,
cada um com 5% do montante de móveis brasileiros exportados, ampliaram
suas compras e se tornaram outros importantes destinos comerciais
(GALINARI et al., 2013).
Em contrapartida, o crescimento do mercado imobiliário nacional nos
últimos anos, alavancou a demanda pelo setor moveleiro, que tem se
esforçado para atender as expectativas dos consumidores.
Segundo Galinari et al. (2013), entre os anos de 2000 a 2012, a produção
física de artigos de mobiliário cresceu aproximadamente 25% (figura 4), e as
indústrias realizaram um maior investimento em ativos tangíveis (máquinas,
equipamentos e instalações). Porém, o mesmo desempenho não foi obtido
quanto ao investimento em ativos intangíveis como o marketing, o design e a
inovação, o que vem afetando a produtividade das empresas e,
consequentemente, sua consolidação no mercado interno e externo.

Figura 4 – Índice de produção física de artigos de mobiliário entre 2000 e 2012

Fonte: IBGE – Pesquisa Industrial Mensal (apud Galinari et al., 2013)

32

A produção brasileira de móveis atende atualmente 95% da demanda do
mercado nacional que, devido ao crescimento econômico do país, adquire
maior poder de compra e requere por produtos de diferentes especificidades.
Segundo dados do estudo do Cetelem BGN (2011), a sociedade brasileira
que em 2005 apresentava uma maioria de pessoas de classes D e E (51%),
passou a ser representada desde 2010 pela classe C, com a maioria de 53%
da população atual. Quando somada às classes A e B, este público totaliza
74%, sendo o restante de 26% hoje compostos pelas classes mais baixas (D e
E).
Este aumento no poder aquisitivo da população configura-se como um novo
e importante mercado a ser atendido pelas empresas. Com acesso a uma
infinidade de marcas e modelos, o público predominante adquire experiências
de consumo e desenvolve um maior senso crítico em relação aos produtos
disponíveis para compra, forçando os produtores ao aprimoramento de seus
serviços.
Neste contexto, houve um aumento na valorização de móveis de design, no
que se refere a todas as qualidades atribuídas ao produto, e da
responsabilidade socioambiental das empresas, mobilizando o setor no sentido
de propor iniciativas baseadas na implantação de uma gestão adequada, na
definição de estratégias de marketing, e de inovações no processo de
desenvolvimento de produtos.
Embora a produção de artigos de mobiliário tenha se elevado, a
produtividade3 da indústria moveleira nacional apresentou oscilações e se
manteve estagnada na última década (figura 5). Considerando que este
aumento não significa melhorias substanciais de qualidade, tanto de produtos
como dos processos produtivos, são identificadas a seguir as deficiências
relacionadas aos fatores de competitividade do setor, que dificultam a
ampliação da participação do país no mercado externo e influenciam seu
crescimento no mercado interno.
Pode-se considerar que a definição de competitividade se baseia em duas
abordagens: desempenho e eficiência. A avaliação do desempenho pode ser
observada na participação da indústria em um mercado-alvo (marketshare), ou
seja, neste caso, refere-se ao percentual de vendas dos móveis brasileiros no
mercado exterior (GALINARI et al., 2013).
Já a eficiência considera a capacidade do setor em produzir bens de níveis
de produtividade e qualidade iguais ou superiores aos de seus principais
concorrentes. A combinação destes dois elementos pode conduzir a indústria a

3

A produtividade é basicamente definida como a relação entre a produção e os fatores de produção utilizados. A
produção é definida como os bens produzidos(quantidade de produtos produzidos). Os fatores de produção são
definidos como sejam pessoas, máquinas, materiais e outros. Quanto maior for a relação entre a quantidade produzida
por fatores utilizados maior é a produtividade (WIKIPEDIA, 2013).
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adaptar-se com a dinâmica do mercado e conquistar uma posição sustentável
no panorama competitivo mundial (GALINARI et al., 2013).

Figura 5 – Produtividade do trabalho do setor de fabricação de móveis – Brasil, 20012010 (em R$ mil de 2009)

Fonte: Galinari et al.(2013) com base em dados do IBGE/ PIA Empresa.

O setor moveleiro nacional tem grande importância para a economia do
país principalmente por causa de três fatores: a capacidade de geração de
empregos; por sua disseminação em várias regiões do país e pela quantidade
de fornecedores envolvidos em sua cadeia produtiva (GALINARI et al., 2013).

3.2.1 Fatores de competitividade – panorama geral e pontos críticos

Segundo Galinari et al. (2013), os fatores de competitividade que afetam a
produtividade do setor moveleiro podem ser dimensionados em três níveis:
empresarial, estrutural e sistêmico.
Os fatores relacionados à dimensão empresarial dizem respeito às
estratégias das empresas para o aumento de sua produtividade, tanto pela via
da qualidade quanto pelo uso eficiente de recursos. Estão inclusos as questões
sobre a eficiência da gestão, em especial na área de Recursos Humanos,
governança corporativa4, uso de equipamentos (tecnologia), escolha de
processos produtivos e insumos adequados aos propósitos da empresa, assim
4

“Governança Corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas,
envolvendo os relacionamentos entre proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle. As boas
práticas de governança corporativa convertem princípios em recomendações objetivas, alinhando interesses com a
finalidade de preservar e otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso ao capital e contribuindo para a sua
longevidade.”(IBGC, 2012).
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como as inovações de processos e agregação de valor aos produtos por meio
de investimentos em ativos intangíveis (design, marketing e inovação).
Na dimensão estrutural os fatores dizem respeito aos aspectos externos
que afetam os custos de produção e o desenvolvimento de inovações
tecnológicas do setor, decorrentes da dinâmica de fornecedores de insumos e
de bens de capital (equipamentos e instalações). Nesta área destacam-se o
acesso a tecnologias de produção mais modernas, a capacitação de
fornecedores, a difusão de ganhos de produtividade e as relações de poder nas
disputas pela renda gerada ao longo da cadeia produtiva (GALINARI et al.,
2013).
Já a dimensão sistêmica agrega fatores que estão fora do alcance de
controle das empresas e depende de ações maiores do Estado, como o
investimento em melhorias de infraestruturas, tributação, e regulamentação
ambiental e trabalhista por exemplo.
Com o objetivo de obter um panorama mais abrangente dos fatores de
competitividade que afetam, positiva e negativamente, o desempenho da
indústria moveleira, as principais características e as problemáticas
encontradas nas diferentes dimensões apresentadas serão sintetizadas em
cinco categorias: matérias-primas, tecnologia, mão de obra, design e gestão
empresarial.

3.2.1.1 Matérias-primas

Considerando o predomínio do uso de recursos de base florestal, a
Associação Brasileira da Indústria de Painéis de Madeira (ABIPA) registrou em
2008, que dentre os materiais provenientes da madeira, o consumo é de 7% de
madeiras maciças nativas, 36% de madeiras reflorestadas (pinus e eucalipto) e
57% de painéis de madeira (GALINARI et al., 2013).
A madeira maciça nativa é considerada um material nobre, que possui o
diferencial da beleza apresentado pelas diferentes fibras e colorações das
diversas espécies comercializadas. Características como durabilidade, alta
resistência física e mecânica, e usinabilidade, permitem que esta seja
emoldurada, torneada ou entalhada, tornando seu uso amplamente difundido
por várias décadas, com grande representatividade no mercado moveleiro e na
construção civil. Das espécies de madeiras nativas conhecidas no mercado,
são exemplos o cumaru, itaúba, sucupira, tauari, garapeira, dentre muitas
outras.
Por ser um material natural, as limitações de tamanho e peso, e o
consequente alto custo ocasionado pelo crescimento da procura por
determinadas espécies, levaram à substituição do uso de madeiras nativas
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pelos painéis de madeira. Considerando também as restrições ambientais
referentes à extração, comercialização e continuidade de fornecimento, é cada
vez mais frequente o uso alternativo das madeiras de reflorestamento, tanto
para a produção destes mesmos painéis, quanto na produção de madeira
serrada.
A crescente preocupação mundial com o meio ambiente eleva a
importância, no comércio internacional e nacional, do uso de madeiras
originárias de reflorestamento, que reduz as pressões sobre as florestas
nativas e evita a abertura de novas áreas de exploração. Este produto, quando
processado com a tecnologia adequada, pode trazer benefícios como garantia
de matéria-prima, consistente em volume, qualidade e custo (REMADE, 2003).
Os grandes produtores de painéis administram suas próprias florestas, de
modo a assegurar a uniformidade e oferta de material, assim como as
responsabilidades ambientais impostas pelos órgãos competentes para a
legalidade da extração da madeira e sua posterior comercialização.
No Brasil, o uso da madeira de reflorestamento para a produção de
produtos sólidos ainda se encontra em desenvolvimento. O fácil acesso às
madeiras nativas, matéria-prima de costume do setor moveleiro, e os
problemas técnicos relacionados ao manejo e processamento das espécies
reflorestadas, são fatores que dificultam a introdução do uso destas madeiras
nas empresas moveleiras.
Isto acontece principalmente pela carência de fornecedores experientes no
plantio especializado, com melhor capacitação no processamento primário e
secundário da madeira, que depende de maiores investimentos nos processos
de secagem e corte.
Segundo Lopes (2007), o eucalipto, por exemplo, é comercializado no país
com características inadequadas para a produção de mobiliário, apresentando
nós, altos índices de variação dimensional linear e volumétrica, e rachaduras
no desdobro primário e secagem, exigindo maior conhecimento técnico sobre a
grande variabilidade tecnológica entre as espécies. Segundo a autora, isto
decorre do uso da madeira com idade inapropriada, com ciclo de crescimento
de 7 anos, e originada de florestas manejadas para abastecer o setor de
celulose.
Ainda de acordo com a autora, a difusão do uso do gênero eucalipto na
indústria moveleira está condicionada aos seguintes fatores: a retirada das
árvores com a idade de 18 anos, quando a madeira apresenta características
mais apropriadas para seu uso em forma sólida, e um adequado processo de
secagem, que garanta a estabilidade e melhores condições de usinabilidade e
qualidade do material. Em sua dissertação de mestrado, são identificadas as
propriedades físico-mecânicas de três espécies do gênero Eucalyptus para
adequação na produção de mobiliário.
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Já em relação a madeira pinus, já muito utilizada no país, Gorini (1998)
destaca que existem problemas no abastecimento deste tipo de material, em
virtude da baixa velocidade em que vem ocorrendo seu reflorestamento. A
aceitação desta madeira no mercado nacional é influenciada por sua
introdução como um produto barato e de baixa qualidade, consequência
também da falta de tecnologia adequada de manejo e de conhecimento das
propriedades de suas diferentes espécies.
Outras espécies de madeira de reflorestamento como o cinamomo, grevílea
e teca, por exemplo, são destacadas como alternativas ao uso das espécies
mais conhecidas (REMADE, 2003). Um recente catálogo de madeiras
brasileiras desenvolvido pelo IPT (2013) indica uma variedade de espécies de
madeiras nativas menos conhecidas e provenientes de operações florestais
sustentáveis, tendo como objetivo promover o uso alternativo à espécies já
ameaçadas por sua alta exploração.
“O sucesso de introdução de novas madeiras no setor moveleiro
depende do conhecimento sobre suas características
anatômicas, de comportamento e uso, além do aspecto estético,
muito importante na substituição de madeiras em extinção, uma
vez que os padrões de desenhos e cores intrínsecos a cada
material influem na aceitação de determinadas espécies pelos
consumidores de produtos derivados de madeira” (REMADE,
2003).

Uma questão importante na comercialização das madeiras maciças para a
produção de móveis é a falta de padrões nas medidas das espécies ofertadas.
Vendidas no formato de “pranchas”, apenas a espessura, que varia entre 4, 6 e
8 cm, pode ser planejada e escolhida no ato da compra. As dimensões
referentes à altura e largura variam expressivamente conforme o lote de
árvores do qual a madeira foi extraída, dificultando o planejamento do material
no desenvolvimento do projeto, além de tornar imprevisível a quantidade de
resíduos que pode ser gerado na produção.
Já o lançamento dos painéis de madeira revolucionou o mercado moveleiro
mundial e representam hoje o material mais consumido pelas empresas do
setor. Eles apresentam características físico-mecânicas próximas as da
madeira maciça e, portanto adequadas à produção de móveis, e são fornecidos
com medidas padronizadas, otimizando a obtenção da matéria-prima e
facilitando a previsão de desperdício durante o processo.
Segundo Biazus et al. (2010), os painéis de madeira podem ser
diferenciados por duas denominações que se referem diretamente a seus
respectivos processos produtivos: os painéis de madeira processadas
mecanicamente, formados por camadas de lâminas ou sarrafos de madeira
maciça, e os painéis de madeira reconstituída, que podem ser aglomerados,
aglutinados ou particulados e são formados por cavacos de madeira.
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Os painéis de madeira processada mecanicamente são representados
pelos compensados, que pode ser multilaminado (figura 6), sarrafeado ou
multi-sarrafeado. Os exemplos mais difundidos de painéis de madeira
reconstituída são o Medium Density Fiberboard – MDF (figura 7) e o Medium
Density Particleboard – MDP (figura 8).
Figura 6 – Detalhes do compensado laminado

Fonte: Site marcenaria Medeiros e Garcia5 e marcenaria Demelo6

Figura 7 - Painel de MDF

Fonte: Site Madrid moveis7

5

Disponível em <http://wwwmarcenariaesculturaseartezanatos.blogspot.com.br/2011/10/escolhendo-o-materialapropriado.html>. Acesso em 20 out. 2013
6
Disponível em <http://www.marcenariademelo.com.br/materiaprima_compensado.html>. Acesso em 20 out.2013
7
Disponível em <http://www.madridmoveis.com.br/produtos/19/Compensado---MDF>. Acesso em 20 out.2013
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Figura 8 - Painel de MDP

Fonte: Site Marcelar móveis8

A adequação destes painéis às tecnologias mais modernas de produção de
marcenaria possibilitou o aumento da produtividade na indústria, com melhorias
no aproveitamento de recursos, e consequente redução de custos, assim como
maior velocidade operacional. A chegada destes materiais no mercado também
influenciou o design dos projetos de móveis contemporâneos, que são
desenvolvidos e produzidos com formas predominantemente retilíneas, onde
as peças torneadas podem compor ou não o desenho.
O ciclo produtivo da madeira tem início no seu processo de extração. As
toras são retiradas das florestas, empilhadas e transportadas por caminhões
até a serraria, onde são beneficiadas e dão origem aos seus subprodutos. Nas
serrarias, as toras podem ser levadas a dois diferentes fins: industriais, na
produção de madeira serrada e de celulose, e para fins combustíveis, como
carvão vegetal para o abastecimento dos fornos em usinas siderúrgicas ou
lenha para uso doméstico. “Estima-se que, a cada seis pessoas, duas utilizam
a madeira como principal fonte de energia, particularmente para famílias de
países em desenvolvimento, sustentando processos de secagem, cozimentos,
fermentações, produções de eletricidade etc.” (FAO, 2003 apud BRITO, 2007,
p.1).
Das madeiras serradas se originam tábuas, pranchas, pontaletes, sarrafos,
ripas, caibros, dormentes, perfis e vigas, que são destinados à comercialização
para os setores da construção civil, produção de mobiliário e outros artefatos
de madeira. Uma representação da estrutura de distribuição das toras de
madeira é apresentada na figura 9.

8

Disponível em <http://www.marcelarmoveis.com.br/diferenca-entre-mdp-e-mdf.html>. Acesso em 20 out. 2013
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Figura 9 – Estrutura de distribuição das toras de madeira

Fonte: Adaptado de Brasil (2007)

Segundo Zenid (2009), de acordo com a legislação brasileira, a madeira
pode ser extraída de duas formas: a partir do manejo florestal ou da conversão
de áreas de florestas destinadas para outros usos do solo, como agricultura e
pecuária, por meio do desmatamento. O autor ainda destaca que entre 43% e
80% da produção madeireira da região amazônica seja ilegal, proveniente de
áreas desmatadas ou exploradas de forma predatória e insustentável, sendo
75% dessa produção destinada ao mercado interno.
“Assim, há uma grande chance de que todas ou grande parte
das empresas que usam madeira da região amazônica estejam
involuntariamente utilizando madeira de origem ilegal ou
predatória.” (ZENID, 2009, p.16).

Este dado evidencia a importância da certificação ambiental como garantia
da origem e qualidade da madeira e pode ser associado à presença de
diversas serrarias e marcenarias que se encontram em estado de informalidade
e, portanto, assumem menores responsabilidades legislativas quanto ao
produto produzido. A informalidade gera ineficiências em toda a cadeia
industrial e dificulta a introdução de normas técnicas para a padronização dos
móveis, assim como das partes e componentes intermediários (GORINI, 1998),
o que afeta a qualidade dos produtos ofertados.
Em relação aos outros segmentos de fornecedores do setor moveleiro,
podem-se destacar: a indústria siderúrgica e metalúrgica, com a oferta de
metais que além de estruturas, estão presentes nos parafusos e ferragens
como dobradiças, corrediças, trilhos de portas e puxadores, por exemplo; as
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indústrias química e petroquímica, responsáveis pela confecção de plásticos
variados para revestimento de móveis, acabamentos de pinturas, vernizes,
thinners, colas, entre outros; o vidro, que é muito utilizado na composição de
tampos de mesa ou portas de armários; e os estofados, tecidos e couros,
presentes em móveis estofados, como cadeiras, sofás e poltronas.
Todas estas indústrias apresentam inovações na oferta de novos produtos,
com componentes de alta tecnologia, multifuncionais, de diversidade de
padrões e cores, com alternativas de composições menos agressivas ao meio
ambiente, entre outras qualidades.
Considerando as características gerais relacionadas à categoria de
matérias-primas, em especial as de base florestal, são identificados os
problemas correspondentes às diferentes dimensões dos fatores de
competitividade.
No âmbito empresarial, prevalece o consumo de madeiras mais conhecidas,
o que provoca a escassez e irregularidade no fornecimento da madeira maciça.
A difusão do uso de espécies alternativas, tanto das madeiras de
reflorestamento quanto as nativas, pode gerar uma demanda de mercado mais
assertiva ao equilíbrio ambiental dos recursos florestais, além de fomentar
novos segmentos de produção de madeira, com o desenvolvimento de plantios
especializados, gerando empregos e renda na região explorada.
Outro aspecto importante é a falta da exigência de certificação ambiental
da matéria-prima consumida, que alimenta a exploração e comercialização
ilegal da madeira nativa. Um fator com grande potencial de melhorar este
quadro é a exigência do consumidor pelo selo de origem florestal dos produtos,
que ateste sua regularidade, impulsionando as empresas a requererem esta
comprovação.
Na dimensão estrutural a capacitação de fornecedores especializados no
plantio e processamento da matéria-prima de reflorestamento, é essencial para
a difusão deste tipo de madeira no mercado. Segundo Gorini (1998), a entrada
de empresas produtoras de madeira serrada para celulose no mercado de
produtos sólidos de madeira, pode agilizar muito a formação desse novo
segmento na economia. Outro fator é o fornecimento da madeira com medidas
padronizadas para a produção de mobiliário, facilitando assim a previsão de
aproveitamento do material nos projetos e o planejamento de destinação dos
resíduos gerados nos processos.
Em relação aos painéis de madeira, um fator que dificulta a competitividade
no setor são os altos preços comparados aos da indústria no exterior. Segundo
Galinari et al. (2013), dados da Pesquisa Industrial Anual (PIA) do IBGE
revelam que, entre 2008 e 2010, a lucratividade da atividade “fabricação de
produtos de madeira, cortiça e material trançado” foi, em média, 76% superior à
da indústria moveleira. O poder de mercado da indústria de painéis de madeira
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não permite que os ganhos por ela obtidos sejam transmitidos ao longo da
cadeia de madeira e móveis, que termina por não conferir vantagem
competitiva aos artigos de mobiliário produzidos no país.
No âmbito sistêmico, a primeira deficiência se encontra na falta de
incentivos financeiros governamentais para investimento no uso múltiplo de
florestas plantadas (manejo florestal e reflorestamento). Por ser um
investimento de longo prazo (em torno de 10 a 15 anos), o papel do governo
como agente financeiro, é de fundamental importância para viabilizar estes
tipos de projetos.
Outro problema está relacionado à fiscalização da extração e
comercialização da madeira, que apesar da estruturação nacional de leis e
normas que competem órgãos ambientais para atuar nesta área, mostra-se
ainda ineficiente frente ao alto índice de ilegalidade no setor.

3.2.1.2

Tecnologia

Quando comparado às indústrias de móveis internacionais, o setor
moveleiro brasileiro apresenta características semelhantes em relação ao
predomínio de PMEs, o uso intensivo de mão de obra e as alterações no
processo produtivo, que pode ser feita de maneira incremental e por etapas,
devido ao variado número de operações realizadas e produtos elaborados
(LEÃO & NAVARRO, 2009 apud ARRUDA, 2009). O dinamismo tecnológico
deste setor é determinado pelo aprimoramento do design, da utilização de
máquinas e equipamentos mais modernos e pela introdução no uso de novos
materiais.
As máquinas e equipamentos utilizados nesta indústria passaram por
mudanças importantes nas últimas décadas. A principal delas foi a substituição
da base eletromecânica pela microeletrônica, como por exemplo, a utilização
dos sistemas dotados de Comando Numérico Computadorizado (CNC), que
proporciona maior agilidade na produção, especialmente para as empresas do
segmento de móveis seriados, que conseguem um processo contínuo, com
maior controle sobre o uso de recursos e mão de obra.
Já na produção sob encomenda, geralmente os processos são realizados
com maquinário de mais baixa tecnologia, de base eletromecânica, com menor
velocidade de produção e maior dependência de mão de obra para concretizar
o trabalho.
Pelo fato da produção moveleira se configurar em etapas, a modernização
das plantas pode ser realizada em determinados pontos do processo produtivo,
sem interferir na operação dos demais equipamentos, permitindo que máquinas
de diferentes gerações convivam umas com as outras. Este fator determina a
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grande diversidade no grau de atualização tecnológica das empresas e
possibilita que o investimento em novos aparelhos seja realizado
paulatinamente (GORINI, 1998).
Ainda segundo a autora, no que se referem aos equipamentos de linhas
não integradas, a indústria é abastecida com máquinas predominantemente
nacionais. Já para as linhas integradas, a produção nacional de máquinas não
acompanha o nível tecnológico dos produzidos no exterior, especialmente na
Itália e na Alemanha, no que se referem aos aspectos relacionados à precisão
e produtividade.
Isto pode ser explicado, segundo Galinari et al. (2013), pela predominância
de micro e pequenas empresas no setor moveleiro, que são dotadas de um
capital de giro relativamente baixo, interferindo na demanda de equipamentos
de tecnologia mais sofisticada, uma vez que a indústria de bens de capital
tende a focar na oferta de máquinas a preços mais acessíveis para atender
estas empresas e, portanto, de menor conteúdo tecnológico.
Para a obtenção de uma linha de produção completa, integrada, altamente
automatizada e de elevado conteúdo tecnológico, torna-se inevitável que os
empresários brasileiros realizem a importação de máquinas de outros países,
para adquirir um potencial produtivo equivalente ao de seus maiores
competidores.
Além da oferta de máquinas e equipamentos de maior nível tecnológico,
outra tendência internacional, qual o setor moveleiro nacional vai a
desencontro, é o aumento da horizontalização da produção, com a presença de
produtores especializados em partes e componentes, que proporciona a
redução de custos industriais, o desenvolvimento das empresas de micro e
pequeno porte e o aumento da eficiência da cadeia produtiva (GORINI, 1998).
“No caso do Brasil, isso contribuiria para diminuir uma das
principais deficiências da indústria nacional: a grande
verticalização dos processos produtivos, atribuída em parte à
carência de fornecedores especializados em partes e
componentes de móveis. A grande verticalização da produção
contribui para o baixo grau de especialização das indústrias, ou
seja, numa mesma planta desenvolvem-se inúmeros processos
produtivos e obtém-se uma multiplicidade de produtos, com
menor eficiência e em escalas reduzidas” (GORINI, 1998, p.29).

Nesta categoria, os fatores que interferem no desenvolvimento da indústria
moveleira estão relacionados aos fatores externos, representados pelas
dimensões estrutural e sistêmica.
Na dimensão estrutural, é determinante que as indústrias de bens de capital
nacionais obtenham maiores investimentos na busca por seu desenvolvimento
tecnológico, para que assim a oferta de máquinas e equipamentos mais
modernos sejam acessibilizadas para os variados portes do setor moveleiro,
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alavancando políticas para modernização e crescimento da escala de produção
e, consequentemente, melhorando sua competitividade no mercado.
A especialização dos fornecedores é outro problema de nível estrutural,
com poucas empresas voltadas à produção de partes, componentes e produtos
semi-acabados para móveis, levando as indústrias a optar pela verticalização
do seu processo produtivo.
No âmbito sistêmico, os incentivos governamentais para a importação de
máquinas e equipamentos são reduzidos, favorecendo a aquisição de
equipamentos nacionais. Já a verticalização da indústria tem sua origem na
estrutura brasileira da tributação em cascata9, que eleva os custos dos serviços
de outros estabelecimentos, pressionando os empresários do setor à redução
de preços por meio da centralização da produção (GORINI, 1998).
A informalidade de empresas no setor, decorrente da falta de fiscalização e
controle do governo, é expressiva e colabora para a desconfiança das
empresas em relação ao fornecimento de serviços, auxiliando também para a
verticalização dos processos.

3.2.1.3

Mão de obra e capacitação tecnológica

Independentemente do uso de máquinas determinarem uma redução na
contratação de mão de obra, a produção moveleira só pode ser concretizada
com a utilização de processos manuais, sendo assim, as máquinas podem
reduzir o número de funcionários, mas não os exclui da produção. Além disso,
é crescente a terceirização dos processos de montagem e entrega, originando
uma nova demanda por funcionários e empresas especializadas nestas
funções.
Segundo o Relatório Anual de Informações do Ministério do Trabalho e
Emprego (RAIS/MTE), o setor gerou em 2011, 3,5% do emprego formal da
indústria de transformação brasileira, o que confirma o seu bom potencial de
geração de empregos (GALINARI et al., 2013).
Os principais centros destinados à formação de mão de obra e capacitação
tecnológica da indústria moveleira no Brasil estão localizados em alguns dos
principais polos moveleiros e são todos geridos pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI).
As atividades correspondentes à atuação do SENAI, tanto no setor
moveleiro como em outros setores da indústria é de: a) aprendizagem
industrial, destinado a candidatos que buscam capacitação no primeiro
9

Corresponde à estrutura brasileira de tributação de imposto sobre imposto, que ocasiona um considerável aumento no preço
final de produtos. Um exemplo é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que tributa tudo que é produzido e
comercializado em território nacional, além das exportações e importações. (COSTA, 2010)
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emprego, com requisitos de idade entre 14 e 18 anos, e para candidatos
encaminhados formalmente por empresas associadas à instituição, com idade
entre 18 e 24 anos; b) treinamentos operacionais específicos, para a
preparação de operários quanto aos aspectos teóricos e práticos da profissão;
c) cursos técnicos profissionalizantes para jovens que concluíram o ensino
fundamental e d) assistência técnica e convênios tecnológicos com empresas
da região, envolvendo a utilização de laboratórios.
A seguir, são citados alguns exemplos específicos da atuação do SENAI e
de outros centros de capacitação que servem de modelo para o mercado
moveleiro.
O centro de formação profissional FETEP – Fundação de Ensino,
Tecnologia e Pesquisa, foi criado em 1975 pelas empresas moveleiras de São
Bento do Sul, em Santa Catarina, e passou a ser gerido pelo SENAI em 1995
(GORINI, 1998). Em 2006, a escola foi segmentada e foi criada a ITFETEP,
atuando como uma empresa incubadora10, que por meio de assessorias em
desenvolvimento de gestão e tecnologia, oferece apoio técnico para a
instalação de empresas de base tecnológica e inovadoras. A formação de mão
de obra permaneceu com o SENAI da região de Santa Catarina, com os cursos
de desenhista industrial de móveis, marceneiro e operador de máquinas
convencionais e a CNC.
Outra instituição importante presente no principal polo exportador do país é
o CIN – Centro Internacional de Negócios, que oferece recursos e ferramentas
para facilitar o acesso ao mercado externo, promovendo a consolidação das
empresas no cenário internacional. O centro realiza pesquisas de mercado e
estudos diagnósticos do comércio exterior; estimula a capacitação empresarial,
gerencia e dissemina informações sobre negociações internacionais (FIESC,
2014).
No polo moveleiro de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, está
localizado o Centro Tecnológico de Mobiliário (SENAI/ CETEMO), fundado em
1983 em convênio com a Universidade de Caxias do Sul e com o Sindicato das
Indústrias da Construção e do Mobiliário (SINDMÓVEIS).
A CETEMO oferece cursos como assessoria tecnológica, serviços
laboratoriais, eventos técnicos, disseminação de informações tecnológicas e
desenvolvimento de produtos e processos. O centro é referência na criação de
um Núcleo Nacional de Apoio ao Design, em operação desde 1997, no âmbito
do Programa Brasileiro de Design (GORINI, 1998). O padrão de excelência
encontrado no trabalho promovido pela CETEMO é reconhecido em todo o país
e serve de referência para o setor mobiliário nacional.
10

Uma incubadora é uma entidade que tem por objetivo oferecer suporte a empreendedores para que eles possam
desenvolver ideias inovadoras e transformá-las em empreendimentos de sucesso. Para isso, oferece infraestrutura,
capacitação e suporte gerencial, orientando os empreendedores sobre aspectos administrativos, comerciais,
financeiros e jurídicos, entre outras questões essenciais ao desenvolvimento de uma empresa (ANPROTEC, 2014).
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O polo moveleiro também conta com um Centro Gestor de Inovação – CGI,
que atua em toda a região da Serra Gaúcha, a fim de disseminar informações
sobre novos negócios, capacitação tecnológica e competitiva das empresas,
pesquisando a cadeia estadual, a tecnologia e o mercado nacional e mundial
(CGI, 2014).
Em Bento Gonçalves também ocorre a FIMMA – Feira Internacional de
Máquinas, Matérias-Primas e Acessórios para a Indústria Moveleira, a cada
dois anos, consolidada como a única feira do país direcionada ao setor
moveleiro e apresenta o conteúdo das tecnologias mais modernas voltadas
para este tipo de indústria.
O polo ainda conta com um Centro de Distribuição nos Estados Unidos,
criado pelas próprias empresas da região para aproximar o contato com os
lojistas americanos.
Em 1993, foi criado no polo moveleiro de Arapongas o Centro Nacional de
Tecnologia da Madeira e Mobiliário (CETMAM), resultante da cooperação entre
o SENAI Paraná e o Ministério da Economia do estado de Baden-Württemberg,
na Alemanha, para atender a crescente demanda do setor moveleiro na região.
O centro presta assessoria especializada em processo produtivo e design
de móveis para as empresas da região e promove cursos nas áreas de
madeira e mobiliário, design de móveis, segurança do trabalho e gestão de
processos industriais (Estratégia, Logística, Pessoas e Qualidade). São cursos
de Aprendizagem Industrial (de iniciação profissional, voltado para jovens de 14
a 24 anos) e Qualificação Profissional (de formação inicial, técnica e
tecnológica), além dos cursos técnicos (FIEP, 2014).
Segundo GORINI (1998), este centro vem empreendendo estudos
avançados sobre o aproveitamento do eucalipto como matéria-prima, e ao lado
de outras instituições de pesquisa, como o Instituto de Pesquisas Florestais
(IPEF) da USP, por exemplo, mantém convênios para pesquisas voltadas ao
melhoramento genético das espécies, manejos florestais e combate de pragas.
Apesar dos avanços identificados nos polos moveleiros apresentados, o
panorama geral da indústria moveleira em relação à contratação de mão de
obra com capacitação profissional e aos investimentos em inovação, de
dimensão empresarial, obtiveram resultados negativos (GALINARI et al., 2013).
Segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), de 2011,
a mão de obra do setor é representada pelo baixo nível de escolaridade, onde
54% dos trabalhadores têm no máximo o ensino fundamental completo; 43%
têm ensino médio e apenas 3%, possuem nível superior. Cabe destacar que a
existência de empresas tecnologicamente desatualizadas, demanda por etapas
de trabalho que exigem menor qualificação, o que não justifica individualmente
a falta de profissionais especializados na área.
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De acordo com o estudo de ABDI; UNICAMP (2008), o salário médio
praticado pela indústria moveleira está muito abaixo da remuneração média da
indústria nacional. Isto pode ser explicado pela maior dependência do trabalho
manual, onde as empresas admitem um grande volume de trabalhadores, e
acabam por administrar um nível reduzido de remuneração.
Na amostra de empresas entrevistadas por Galinari et al. (2013), 22% das
empresas afirmaram não haver qualquer política de retenção de mão de obra,
enquanto as que detêm, predomina a oferta de bonificações e benefícios, que
não assegura ao trabalhador a possibilidade de um plano de carreira, com
melhores cargos e salários.
Outra característica de efeitos negativos sobre a oferta de mão de obra
qualificada é a elevada informalidade no mercado de trabalho; de acordo com
estimativas do Censo Demográfico 2010 do IBGE, o trabalho informal11
representa cerca de 37% do total de trabalhadores do setor. O acordo de
trabalho em condições de informalidade não garante os direitos legais do
trabalhador, o que tende a gerar insatisfações e alimentar o baixo nível de
comprometimento com a atividade exercida, uma vez percebidas as limitações
de possibilidades de crescimento dentro da empresa.
Estes fatores colaboram para o crescimento da rotatividade da mão de
obra, medidas pelas taxas de turnover, que se encontram na última década em
patamares mais altos comparados às taxas da indústria de transformação. A
alta rotatividade do trabalho prejudica o acúmulo do conhecimento dentro das
empresas, e é tanto um efeito de baixo ganho de produtividade, como uma de
suas causas (GALINARI et al., 2013). A frequência da rotatividade, por sua vez,
também contribui para a informalidade, cuja prática é utilizada pelos
empresários para omitir o pagamento de tributações decorrentes da
contratação formal, apoiando-se na incerteza quanto à estabilidade do
funcionário na empresa.
A qualidade do serviço terceirizado, de entrega e montagem, é outra
deficiência que abrange empresas de diversos segmentos, de nível estrutural.
O planejamento de logística relacionado aos quesitos de pontualidade e a
qualidade da montagem se sobressaíram negativamente, como um indicador
da falta de experiência na execução da entrega de móveis, o que prejudica a
imagem das empresas com o consumidor final, que se sente inseguro pela
compra. As falhas de pontualidade por sua vez, causam o desconforto de
atrasos e remarcações.
A terceirização do trabalho logístico é positiva, desde que haja um
treinamento dos funcionários, ou seja, desde que a empresa contratante se

11

Foram considerados trabalhadores informais as pessoas que, no emprego principal, não tinham carteira
de trabalho assinada, assim como empregados por conta própria ou empregadores não contribuintes do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) (GALINARI et al., 2013).
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disponha a treina-los e oferecer melhores condições trabalhistas, afirmando um
compromisso da empresa com o trabalhador.
É importante salientar que a dificuldade em encontrar mão de obra
qualificada não é um problema específico do setor, uma vez que o país carrega
por décadas os resultados do baixo investimento na educação da sociedade.
Em relação aos investimentos em inovação, a média da indústria moveleira
nacional está bem abaixo dos esforços identificados nos polos moveleiros
referenciados no início desta categoria. O investimento realizado pela indústria
moveleira na área de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), que se refere às
atividades de longo prazo e abrange estudos nas áreas de ciência e de
tecnologia, obteve resultados também negativos. O setor ocupa a 31º posição
entre 37 setores da indústria avaliados pelo IBGE na Pesquisa de Inovação
(PINTEC, 2008) e se caracteriza como um dos menos inovadores da indústria
de transformação brasileira (GALINARI et al., 2013).
O mesmo estudo verifica que somente 2,9% das empresas do setor
consultadas declararam ter lançado produtos inovadores no mercado nacional,
posicionando-se na 28ª colocação e, nas inovações de processo, apenas
0,51%, colocando a indústria moveleira na 36ª posição.
O esforço inovador observado nesta indústria se encontra principalmente
na aquisição de máquinas e equipamentos, que representam 70,71% dos
gastos em inovação. Considerando que a dinâmica de inovação na oferta de
bens de capital se dá pelo desenvolvimento dos fornecedores, o dinamismo
tecnológico do setor é influenciado por aspectos externos.
Deste modo, deve-se salientar que o único elemento próprio de inovação
da indústria moveleira é o design. O fortalecimento de uma marca depende da
credibilidade que a empresa confere aos seus produtos, através da ergonomia,
do conforto, da escolha de materiais, durabilidade, entre outras qualidades,
oferecendo um objeto a ser absorvido pelo mercado com elementos
diferenciais de competitividade. Com o aprimoramento do design, as empresas
passam a investir mais em novas tecnologias e utilizar novos materiais em
seus processos, consolidando assim, seu dinamismo tecnológico (ABDI;
UNICAMP, 2008).

3.2.1.4

Design

A importância do desenvolvimento de um design próprio é um fator
unânime identificado nos estudos setoriais das empresas moveleiras e está
relacionado com a dimensão empresarial. Os autores constatam a
predominância da cópia de desenhos extraídos de publicações de revistas e/
ou meios de comunicação, assim como desenhos projetados pelos clientes
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diretos que definem as medidas e os materiais do móvel, e priorizam os
aspectos estético-funcionais, em detrimento de valores econômicos e
ambientais (AZEVEDO e NOLASCO, 2009), sendo poucas as empresas que
detêm um departamento de design constituído.
As cópias de desenhos são submetidas a alterações de projeto para se
adequar à tecnologia do processo existente e, por consequência, passam a
apresentar qualidades diferentes do projeto original, especialmente no que diz
respeito à ergonomia, estudo da relação do objeto com as interações físicas
dos usuários.
No caso, por exemplo, das empresas exportadoras de móveis de pinus, o
desenho é fornecido por tradings estrangeiras, contendo o projeto detalhado do
produto, com todas as especificações técnicas, tornando o design próprio neste
segmento também incipiente (ABDI; UNICAMP, 2008).
Para entender o contexto no qual o design de móveis contemporâneo está
inserido e avaliar as influências do negativo cenário atual, faz-se necessário
para este trabalho uma breve descrição histórica da relação do design com a
indústria moveleira, assim como do desenvolvimento da capacitação técnica
destes profissionais.

a) A relação histórica entre o design e a indústria moveleira
O desenvolvimento do design no Brasil está historicamente relacionado
com os projetos de mobiliário, sendo este o primeiro setor a absorver a
atividade como elemento de diferenciação de produtos. Antes dos anos 30,
prevaleciam os Liceus de Artes e Ofícios, que funcionavam como escolas
profissionalizantes e produziam móveis de todos os estilos, influenciados pelas
tendências ecléticas originárias da Europa. Após este período, a produção
artesanal foi gradativamente sendo substituída pelos processos de fabricação
mecanizados (SANTOS, 1995).
A partir dos anos 1920-1930, com a expansão internacional do movimento
moderno, que tinha como princípio o rompimento com os estilos passados, foi
iniciada a busca pela modernização cultural, envolvendo as áreas de literatura,
arquitetura, design, pintura, escultura, teatro e música.
No Brasil, as ideias modernistas foram propagadas pelos intelectuais da
Semana de Arte Moderna de 1922, e o mobiliário, que tem sua evolução muito
ligada à arquitetura até os dias de hoje, tomou novas formas e linguagens,
perseguindo uma identidade que refletisse com mais fidelidade a cultura
nacional. Este pensamento foi conduzido pelas décadas seguintes e, a partir da
década de 50, com a exaltação do ideal nacional-desenvolvimentista
propagada pelo governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961), é que o
movimento se consolida frente ao avanço industrial do país.

49

O modernismo foi influenciado pelo racionalismo europeu, difundido pela
escola alemã Bauhaus, que foi a primeira instituição voltada à
profissionalização do design aliado à indústria. Era valorizada nos produtos a
qualidade técnica e funcional, de estética minimalista, com formas simples e
geométricas, rompendo com a ornamentação, e visando a adequação dos
projetos com a produção industrial em larga escala. Esta linha de pensamento
pode ser identificada tanto nos elementos arquitetônicos modernos, observado
no trabalho de Oscar Niemeyer, por exemplo, quanto no design de mobiliário
da época.
O surgimento de algumas empresas de móveis pioneiras nas décadas de
50, 60 e 70, com diferentes propostas construtivas e utilização de materiais
naturais do Brasil, como a madeira, fibras, lonas, couros, entre outros, abriu
caminhos para a consolidação do design nacional e para o desenvolvimento de
novas técnicas de produção industrial.
Nesta época, o design ainda não havia se institucionalizado em nível
acadêmico no país, e o referencial de móveis modernos se encontra no
trabalho de arquitetos e artistas plásticos, tanto estrangeiros como brasileiros.
Entre eles podem-se destacar: Joaquim Tenreiro (1906-1992), Sérgio
Rodrigues (1927), a italiana Lina Bo Bardi (1914-1992), Geraldo de Barros
(1923-1998), o francês Michel Arnoult (1922-2005) e José Zanine Caldas
(1919-2001).
Estes designers lançaram bases para a formação da atividade no setor
moveleiro nacional e atuaram inclusive em parceria com outras instituições, na
busca pela especialização das técnicas construtivas em favor da otimização de
processos e do uso de materiais. Dentre as empresas vale destacar o trabalho
da Fábrica de Móveis Z (figura 10), do ano de 1950, fundada por José Zanine
Caldas e Sebastião Pontes.
A empresa contou com o apoio do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de
São Paulo – IPT, que dispunha de amplo domínio sobre o assunto, para
industrializar móveis de madeira compensada. O processo partia dos princípios
de modulação e do aproveitamento completo das chapas de compensado, com
a produção de peças e componentes que iam sendo estocados e montados de
acordo com a solicitação comercial (SANTOS, 1995).
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Figura 10 – Poltrona da Fábrica de Móveis Z

Fonte: Site adomini.com.br12

Embora não deixassem de acompanhar as inovações promovidas nos
grandes centros europeus, estes profissionais se dedicaram a explorar as
tradições culturais brasileiras, aliando o projeto às condições econômicas, à
tecnologia e materiais disponíveis, ao clima e ao cotidiano brasileiro (ARRUDA,
2009). Pela abundância de recursos florestais disponíveis, a valorização da
madeira foi predominante no desenvolvimento do mobiliário moderno, assim
como é nos dias atuais.
Apesar das tentativas de aliar a produção de móveis com a tecnologia
industrial, os processos continuaram dependentes de etapas artesanais, o que
encarecia o produto e tornava-o inacessível a maior parte da população. Com o
avanço da industrialização e a evolução dos meios de comunicação em massa,
os ideais e a estética propostas pelo móvel moderno foram intensificados,
alcançando a comercialização mais popular como dos magazines, e passaram
a ditar padrões e tendências na decoração de interiores (ARRUDA, 2009).
Assim como a arquitetura, o design de móveis se desenvolve conforme as
mudanças nos padrões econômicos, sociais e culturais da sociedade, tendo
como impulso a necessidade de combinar os espaços propostos pelos projetos
arquitetônicos aos móveis que compõe seu interior.
Nas décadas de 70 e 80, surge a oferta de uma grande variedade de
opções de mobiliário, diferenciados pelo móvel assinado, com alguns canais de
venda e clientela próprios; pelo móvel de produção em massa, destinado ao
mercado popular e sem preocupações expressivas com o design; e o móvel
reciclado, com cópias e obras verdadeiras sendo vendidas em antiquários
(SANTOS, 1995).

12

Disponível em: <http://adomini.com.br/?page_id=51>. Acesso em: 10 fev.2014
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É a partir deste período que a indústria de móveis voltada ao mercado
popular se desenvolveu para os dias de hoje, de forma crescente, pulverizada,
com várias pequenas marcenarias executando móveis para clientes
diversificados. O crescimento do mercado imobiliário e a construção de vários
edifícios fez surgir transformações em relação ao espaço de moradia, com a
vivência em apartamentos de espaços reduzidos, que comportam não somente
o repouso, mas também o estudo, a diversão e o trabalho (ARRUDA, 2009).
O consumo de móveis se intensificou e surgem as empresas de móveis
modulares, de design retilíneo, com maior flexibilidade de combinações para se
adequar aos novos ambientes, onde são priorizados nos produtos a
funcionalidade e a viabilidade econômica.

b) Panorama do design no mercado atual
A partir da década de 90, com a globalização e a abertura dos mercados, a
indústria nacional passa a competir com marcas multinacionais e é estimulada
a buscar pela diferenciação de seus produtos como valor competitivo para
atender a demanda do mercado de móveis.
A busca pela identidade brasileira, tão representativa dos designers
modernos, hoje passa a apresentar maiores transformações estéticas, com um
ecletismo correspondente à internacionalização de estilos, onde há a mistura
de referências tecnológicas vindas de outros países. A produção de móveis
atual passa então a ser caracterizada pela diversificação de materiais,
tecnologias e formas, originando a execução de projetos versáteis, com
ilimitadas possibilidades de composições.
Além de diferenciar os produtos, a mistura de materiais é utilizada também
para baratear o custo final da produção, onde é possível manter o mesmo nível
de qualidade das peças. Por exemplo, pode-se utilizar MDF nas partes frontais
de um móvel, que requerem um design mais elaborado, e nos fundos e
prateleiras, utilizar chapas de fibra e/ou MDP (GORINI, 1998).
Em alguns países, como a Itália, o potencial competitivo é representado por
meio do design diferenciado, com a valorização de produtos comercializados
com exclusividade. No Brasil, o diferencial de mercado se desenvolve via
preços, onde a maioria de pequenos produtores buscam alternativas focadas
na redução de custos, sem considerar os benefícios do desenvolvimento de um
design próprio para valorizar seus produtos. “O produtor individual não tem
forças para influir nos preços do mercado; sua sobrevivência depende de sua
eficiência” (GORINI, 1998, p.4).
Segundo Coutinho et al. (2001), a origem do design de móveis atual surge
principalmente a partir de três fontes:
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- Das fontes de informação e cópias de modelos nacionais (resgate do
design de móveis modernos) e internacionais retirados de revistas e catálogos
de empresas concorrentes, convergindo em um projeto qual o autor chama de
híbrido, que consiste na unificação de diversos modelos em um único novo
modelo. Esta é a fonte utilizada pela maioria das micro e pequenas empresas;
- Por meio do desenvolvimento de projetos próprios, realizados por
especialistas na própria empresa pela contratação dos serviços de designers e
escritórios de design, que dependendo da formação dos profissionais,
possibilita o alcance de uma identidade própria como fator diferencial e de valor
competitivo e;
- Pela compra e adaptação de projetos estrangeiros, fonte muito utilizada
pelas grandes empresas de móveis de escritório e pela grande maioria das
empresas exportadoras.
O autor ainda destaca na tabela 5, a origem do design nos principais polos
moveleiros brasileiros.

Tabela 5 - Origem do design nos polos moveleiros brasileiros
Polos

Tecnologia
Residenciais
*Grandes empresas: design próprio
*Pequenas e Médias: projeto híbrido e cópias simples

Grande São Paulo (SP)
Escritório: alta sofisticação
*Compra e adaptação de projetos estrangeiros (maioria)
*Desenvolvimento próprio (design de padrão internacional)
*Três Líderes de Mirassol: estágio razoável de design próprio
Noroeste Paulista (SP)
Votuporanga e Mirassol

*Projeto Polo IPD Votuporanga: associação de 25 empresas,
algumas com desenvolvimento próprio de design
*Pequenas e Médias: cópias
*Itatiaia: projetos próprios com destaque nacional

Ubá (MG)
*Pequenas e médias: projetos híbridos e cópias simples
*Líderes: projetos híbridos (visitas às feiras internacionais)
Arapongas (PR)

*Pequenas e médias: projetos híbridos (cópias de empresas
nacionais)
*Grandes exportadoras: projetos sob encomenda

São Bento do Sul (SC)

*Grandes empresas: projetos próprios e escritórios de design,
com destaque para os móveis de cozinha
*Pequenas e Médias: projetos híbridos

53

Bento Gonçalves (RS)

*Líderes: desenvolvimento próprio (designers e escritórios de
design), com design de nível internacional
*Pequenas e médias: soluções cooperativas

Fonte: Coutinho et al. (2001) com base em dados do NEIT/ IE/ UNICAMP

Uma alternativa atual que tem se mostrado benéfica para o
desenvolvimento de produtos, é a parceria entre empresários do setor
moveleiro, marcas de móveis, com desenvolvimento prévio de uma estratégia
de marketing, e designers, que atuam direcionados com os propósitos da
marca e dos processos produtivos da respectiva indústria.
Um modelo de marca de móveis contemporâneos que atua de forma
inovadora no mercado é a Oppa. A empresa oferece peças de design a preços
acessíveis e vem fechando parcerias com diversos designers brasileiros,
conhecidos e não conhecidos, para o desenvolvimento da sua linha de
produtos. A empresa utiliza como estratégia de marketing, o conceito
americano do “do it yourself”13 e o “smart design”, onde um móvel pode
apresentar duas ou mais funções.
Os móveis do tipo “do it yourself”, típicos dos Estados Unidos e de alguns
países da Europa, é uma tendência bem aceita pelo consumidor brasileiro.
Constitui-se no projeto de mobiliário que possibilita ao próprio usuário a
realização da montagem do seu móvel, eliminando a figura do montador e
barateando o frete, além de envolver o consumidor a interagir com a sua peça.
Uma questão importante que não se sobressai como estratégia da maioria
das empresas, mas que tende a ser incorporada por sua relevância, é a
inserção de requisitos ambientais no desenvolvimento de produtos, por meio de
valores propostos pelo Ecodesign. Neste conceito, o designer propõe ao
decorrer do planejamento do projeto, ações direcionadas tanto ao produto
quanto aos processos, optando por materiais de baixo impacto ambiental,
reduzindo a geração de resíduos, inovando no desenho, utilizando tecnologias
limpas de produção, entre outras estratégias (AZEVEDO e NOLASCO, 2009).
Como influência da dimensão sistêmica, o BNDES lançou em 2013, o
Programa Pro Design, que oferece apoio financeiro às empresas que

13

O conceito do it yourself começou a aparecer nos Estados Unidos na década de 50, período em que os
empresários identificaram o segmento feminino como um novo nicho de mercado para os materiais de construção e
começaram a modificar os produtos para adaptá-los a esse público. Dessa forma, nasceram materiais e equipamentos
de fácil aplicação, com embalagens atrativas e auto-explicativas. Com essas mudanças, começou-se a perceber o
tamanho desse segmento e suas possibilidades de crescimento. Na Europa, o conceito tornou-se popular nos anos 70,
baseado na experiência norte-americana, e consolidou-se inicialmente na França, onde recebeu o nome bricolage,
relacionado a pequenos reparos domésticos, pintura, instalação de prateleiras, confecção de mesas e armários,
jardinagem etc. O Brasil já teve até mesmo uma Associação Brasileira de Desenvolvimento Mercadológico do Faça
Você Mesmo (Abemfa), criada em 1987, mas que encerrou suas atividades em 1992 [Gazeta Mercantil (16.01.98)]
(GORINI, 1998).
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pretendem investir no fortalecimento de
desenvolvimento nas áreas de design e moda.

sua

marca

por

meio

do

c) Formação do designer no Brasil

A profissão do desenhista industrial foi originada da fusão entre a arte e a
indústria, no período da Revolução Industrial, onde a produção técnicocientifica migrou das mãos dos artesãos para o controle dos industriais, com a
geração de inovações tecnológicas e a padronização de peças para a
fabricação em larga escala.
Dentre outras definições, vamos considerar a definição brasileira, descrita
no projeto de lei nº 2.621 de 2003, que regulamenta o exercício profissional do
desenhista industrial no Brasil e, segundo o Art. 1º diz que:
“Desenhista industrial é todo aquele que desempenha atividade
especializada de caráter técnico - cientifico, criativo e artístico,
com vistas à concepção e desenvolvimento de projetos de
objetos
e
mensagens
visuais,
que
equacionam
sistematicamente
dados
ergonômicos,
tecnológicos,
econômicos, sociais, culturais e estéticos que atendam
concretamente as necessidades humanas.” (BRASIL, 2003).

A fim de complementar a definição proposta, o termo design evoluiu com o
passar dos anos e passou por adaptações que incluem conceitos de
sustentabilidade e ecologia. Sendo o designer responsável pelo projeto de
produto “que define os tipos de matérias-primas utilizadas na produção, os
desenhos que permitem maior ou menor aproveitamento de materiais e
insumos; o reuso, remanufatura, reciclagem ao longo do processamento, na
pós-produção e no pós-consumo...” (AZEVEDO, 2009), este deve se atentar a
todo o seu ciclo de vida, e proporcionar a melhor comunicação entre o produto,
o meio ambiente, o consumidor e a tecnologia.
No Brasil, a capacitação do desenhista industrial tem seu início efetivo com
a criação da Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI), em 1962, na cidade
do Rio de Janeiro. A ESDI utilizava referências dos métodos acadêmicos
desenvolvidos pelo design europeu, em especial das escolas alemãs Bauhaus
e de Ulm, que distanciou o designer de aspectos meramente decorativos e o
aproximou das questões tecnológicas, ligadas aos meios de produção e à
funcionalidade do objeto.
Porém, sem contar ainda com professores capacitados para as disciplinas,
o ensino na escola sofreu críticas por manter um currículo de aprendizagem
tradicional, sem adequar o pensamento de design à realidade cultural
brasileira. A partir de 2000, a ESDI começou a rediscutir seu modelo de ensino,
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tentando maior aproximação com o setor produtivo e exercitando mais
experiências de intercâmbio (HATADANI et al., 2010).
Considerando que o design é um novo campo de conhecimento,
institucionalizado no Brasil há somente 50 anos, e por ser uma área inter e
multidisciplinar, diversas disciplinas e técnicas são necessárias para garantir a
boa formação destes profissionais. No currículo atual, os conhecimentos
básicos devem abranger: história da arte e do design, estética, semiótica,
ergonomia, tecnologia de materiais e processos de fabricação, informática,
física aplicada, técnicas de representação bi e tridimensionais, além de novos
conhecimentos na área de psicologia, sociologia e ecologia.
Coutinho et al. (2001), destaca para a dificuldade em encontrar
profissionais qualificados em design de produtos para trabalhar na indústria
moveleira. A ausência de disciplinas voltadas à atuação prática, que
possibilitem a aproximação do profissional com a realidade administrativa
enfrentada pelas empresas, depende de uma articulação mais efetiva entre
designers, tecnólogos e profissionais de marketing.
O autor sugere ainda a relevância do conhecimento sobre as
particularidades de cada polo moveleiro do país, para que o desenvolvimento
ocorra direcionado às necessidades regionais do setor, a fim de promover
soluções mais rápidas e eficazes.
Das premissas básicas inerentes ao desenvolvimento de um projeto de
design, Löbach (1976) lista os aspectos essenciais das relações entre o
usuário e o produto, que se dá por suas funções cognitivas, onde são
perceptíveis seu processo de uso e a satisfação de certas necessidades. Estas
funções são diferenciadas em função prática, função estética e função
simbólica.
A função prática se refere à funcionalidade principal do objeto, ou seja, a
engenharia necessária para que ele funcione adequadamente e cumpra o
requisito inicial de atendimento à necessidade identificada. Nesta função são
considerados os aspectos fisiológicos do homem, representados pelo estudo
da ergonomia, referente ao comportamento do usuário quanto ao uso do objeto
e sua adequação à postura humana. Segundo o autor, este requisito se
configura como o objetivo principal para o desenvolvimento de produtos
industriais.
Todos os objetos que preenchem as relações materiais dos seres humanos
possuem uma aparência, que é identificada psicologicamente pelo homem e,
através do processo de percepção, é estabelecida uma relação sensorial com o
produto. Esta percepção está associada à função estética, representada pela
comunicação visual, que deve procurar atender as necessidades psicológicas
do usuário, de forma visual, tátil e sonora. Esta função é identificada como a
principal tarefa do designer industrial.
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Já a função simbólica, derivada dos aspectos estéticos, refere-se a uma
relação de espiritualidade entre o homem e o objeto, considerando que o objeto
se torna perceptível e mais atraente ao usuário quando estabelece relações
com suas experiências de vida e sensações anteriores. Estas associações são
feitas a partir de variáveis como cores, formas, materiais etc., e pode-se dizer
que o consumidor associa muitas vezes esta relação simbólica com
determinada marca, por exemplo, identificando nela os valores expressos em
sua experiência de compra anterior. (LÖBACH, 1976)
Ainda segundo o autor, o designer industrial pode atuar profissionalmente
na indústria com base em duas premissas: a dependência de empresários,
quando é empregado e condicionado às limitações impostas por fatores
econômicos da empresa, e a de independência, atuando como agente
colaborador externo. No campo de dependência, os cargos se referem ao
designer industrial que, juntamente com uma equipe desenvolve os projetos,
como por exemplo, o cargo de designer de sistemas de produtos, que atua de
forma abrangente em um conjunto integrado de objetos.
O diretor de design, responsável pela equipe de desenvolvimento de
produtos e o consultor em design, que apesar de depender dos mandamentos
da empresa, pode explorar o projeto visionando o produto sem interlocuções
internas, são outras duas posições que representam o cargo no âmbito de
dependência. Já na atuação independente dos empresários, podem-se citar os
cargos intelectuais do crítico em design, o teórico ou pedagogo.

3.2.1.5

Gestão empresarial

A gestão empresarial na indústria moveleira brasileira, especialmente nas
MPMEs, é caracterizada pela predominância do controle familiar, onde
geralmente ocorre o processo sucessório de familiares assumindo cargos de
diretores e presidentes (GALINARI et al., 2013).
Um dos principais problemas encontrados nesta esfera está nos baixos
investimentos para o mantimento de profissionais especializados no setor. Em
relação à mão de obra operacional, os baixos salários e inexistentes planos de
carreira, provocam a rotatividade, que desmotiva o empresário e gera
ilegalidade, que desvaloriza o trabalhador e o desabilita a buscar por sua
especialização. Este processo sem mantém em um ciclo contínuo, resultando
na falta de produtividade das empresas e do setor como um todo.
O mesmo acontece na profissionalização do designer como agente de
inovação na indústria. A facilidade em se obter cópias de modelos nacionais e
estrangeiros, sugere ao empresário que a atuação deste profissional esteja
relacionada somente à criação formal e, portanto seja desnecessária,
determinando o não investimento em design, que por sua vez mantém a
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empresa com as características atuais, de tecnologias defasadas e uso de
materiais convencionais, consolidando o seu baixo dinamismo tecnológico e a
inexistente diferenciação de seus produtos.
O bom desempenho de uma empresa em um mercado tão competitivo,
como é o brasileiro, depende muito de como são administradas as questões
ligadas à Gestão de Recursos Humanos, que deve se basear no
estabelecimento de uma equipe treinada e especializada para que possam ser
realizadas estratégias mais profundas de aprimoramento de seus produtos e
serviços.
Este problema é dificultado pelo baixo capital de giro, expresso pelo porte
predominante das empresas, que sem planos de incentivos financeiros e
difusão de alternativas gerenciais vindos do governo, administram com maior
dificuldade as estratégias empresariais para o aperfeiçoamento contínuo de
sua produção e para a melhoria de sua imagem.
Uma fonte potencial para a redução de custos na produção de artigos de
mobiliário está na aglomeração da atividade econômica em uma determinada
região, configurada pelos polos produtores. Galinari et al. (2013) cita Marshall
(1890), primeiro autor a escrever sobre as vantagens da concentração de
estruturas produtivas similares para a reduzir os custos de produção, e as
relaciona em três fatores: a reunião de trabalhadores especializados diminui
despesas quanto ao recrutamento e treinamento; atrai fornecedores de
insumos e serviços beneficiando toda a cadeia produtiva local com economias
de especialização; e a proximidade geográfica facilita a difusão de informações
técnicas relevantes, gerando conhecimento técnico do sistema produtivo.
Muitos estudos ressaltam a importância das aglomerações produtivas como
uma estratégia para as pequenas empresas aperfeiçoarem seu
desenvolvimento e obterem ganhos de competitividade pelo acesso a novas
tecnologias, formação profissional, exportação e produção em escala. A
associação entre as organizações também contribui para o desenvolvimento
local, gerando emprego e renda, além de estimular o empreendedorismo e
promover a consolidação econômica do negócio (DEMAJOROVIC e SILVA,
2010).
Conforme observado em relação à capacitação de mão de obra, por
exemplo, os modelos referenciais de Centros de Tecnologia e de formação
profissional, foram desenvolvidos nos considerados principais polos moveleiros
do país, que apresentam o melhor desempenho gerencial do setor. A
cooperação entre as empresas locais torna evidente sua vantagem competitiva
em relação às empresas que permanecem isoladas.
Independente do bom resultado obtido por alguns polos moveleiros, o
associativismo das organizações não é uma tarefa fácil, visto que depende da
confiança mútua entre os empresários, que varia conforme os valores culturais
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e históricos em que estão inseridos, além da estrutura de governança
estabelecida para a aglomeração. Com o objetivo de reduzir custos de
transação, manter a qualidade de seus produtos e obter maior independência
em relação aos fornecedores, algumas empresas priorizam a verticalização da
produção, fatores identificados como indícios do baixo nível de confiança entre
os agentes nos polos (GALINARI et al., 2013)
Um importante fator para o desenvolvimento da indústria moveleira
relacionado à gestão empresarial é o estabelecimento de normas técnicas, que
permite a diferenciação do setor na medida em que (COUTINHO et al., 2001):
i) restringe a concorrência de produtores de móveis de baixa qualidade e na
condição de informalidade; ii) obriga os fornecedores a aderirem a estas
normas, facilitando o processo de terceirização da produção; iii) estimula
exportações, na medida em que as normas brasileiras se baseiam em normas
internacionais; iv) limita as importações de produtos de baixa qualidade que
não são adeptos de nenhuma norma técnica e; v) proíbe a exportação de
madeira bruta, com a exportação de produtos com maior valor adicionado,
como os móveis.
No setor mobiliário, as empresas contam com as normas técnicas
desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial (INMETRO) e da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
representada pelo Comitê Brasileiro de Mobiliário (CB-15), que até o ano de
2011 disponibilizou documentos contendo parâmetros técnicos de qualidade na
produção de móveis para 22 finalidades (tabela 6). Ainda assim, alguns
segmentos não são contemplados, permanecendo a critério do produtor a
indicação de alguns elementos técnicos do projeto.

Tabela 6 - Normas Técnicas de Mobiliário (ABNT)
CB-15/ ABNT
NBR 7204 - Armários e gabinetes de cozinha
NBR 7209 – Armários e gabinetes de cozinha
NBR 12666 – Móveis – Terminologia
NBR 12743 – Móveis – Classificação
NBR 13960 – Móveis para escritório –
Terminologia
NBR 13961 – Móveis para escritório – Armários

NBR 14043 – Móveis – Ferragens e
acessórios –
Dobradiças
NBR 14044 – Móveis – Ferragens e
acessórios –
Corrediças
NBR 14045 – Móveis – Ferragens e
acessórios –
Dispositivos de fechamento e limitadores
de
movimento

NBR 14046 – Móveis – Ferragens e
NBR 13963 – Móveis para escritório – Móveis para acessórios –
desenho – Classificação e características físicas e Niveladores
dimensionais
NBR 14047 – Móveis – Ferragens e
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NBR 13966 – Móveis para escritório – Mesas –
Classificação e características físicas dimensional
e requisitos e métodos de ensaio

NBR 13967 – Móveis para escritório - Sistemas de
estação de trabalho – Classificação e métodos de
ensaio;
NBR 14006 – Móveis escolares – Cadeiras e
mesas para conjunto aluno individual
NBR 14033 – Móveis para cozinha
NBR 14042 – Móveis – Ferragens e acessórios –
Conectores

acessórios –
Suportes
NBR 14048 – Móveis – Ferragens e
acessórios –
Puxadores e espelhos guias para chaves
NBR 14049 – Móveis – Ferragens e
acessórios –
Rodízios e suporte para pé
NBR 14487 – Fechadura e cilindros
utilizados
em mobiliário – Requisitos
NBR 15786 – Móveis para escritório –
Móveis
para teleatendimento, call Center e
telemarketing
– Requisitos e métodos de ensaio
NBR 15860 – Móveis – Berços e berços
dobráveis infantis tipo doméstico – Parte 1:
Requisitos de segurança

Fonte: SENAI (2011)

Além das normas técnicas de qualidade, a incorporação de normas
ambientais como valor corporativo é outra tendência a ser levada em
consideração pelas empresas. A ascensão da preocupação das interações da
produção industrial com meio ambiente, promoveu o desenvolvimento de leis e
ferramentas específicas para a área ambiental, com o objetivo de proporcionar
diretrizes para a implantação de uma gestão voltada para a sustentabilidade.
Segundo Azevedo e Nolasco (2009), a integração da questão ambiental
como estratégia de negócio teve início no final da década de 1990, quando as
indústrias voltadas ao mercado externo e ao mercado de maior poder aquisitivo
do eixo Rio-São Paulo, resolveram incorporar políticas pró-ativas baseadas na
redução de riscos, uso racional de recursos, prevenção da poluição e melhoria
da imagem da empresa perante a sociedade e o mercado consumidor.
As normas desenvolvidas pela International Standard Organization (ISO)
fazem parte dos objetos de estudo deste trabalho e serão detalhadas
posteriormente em um capítulo dedicado às características destas ferramentas,
assim como um panorama da gestão ambiental no setor moveleiro.
Por fim, vale destacar a importância das estratégias de marketing ligadas
ao design para o desenvolvimento de produtos mais adequados à necessidade
dos usuários e para estreitar as relações de comunicação com o publico qual o
produto se destina.
O marketing está relacionado com o estudo do mercado e do consumidor,
cujo objetivo se constitui em satisfazer os desejos e necessidades humanas
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(ALVES, 2010). Esta área é demarcada como o ponto inicial para a criação de
produtos e corresponde ao departamento comercial das empresas.
O processo se inicia a partir da identificação de uma necessidade de
mercado e, por meio das possibilidades tecnológicas e estratégicas da
empresa, chega-se às especificações para o desenvolvimento do produto
considerando a satisfação e a comunicação com o consumidor, para que sua
venda supere a da concorrência.
Segundo Alves (2010), desdobramentos recentes do conceito convencional
de marketing têm contribuído para fortalecer a relação entre as organizações e
a sociedade, como por exemplo, o marketing social e o marketing ambiental.
O marketing social consiste no uso de ferramentas próprias de análise,
planejamento, execução e avaliação de programas, criados para influenciar o
comportamento de determinados grupos sociais ou da população, geralmente,
buscando melhorar as condições de vida.
O marketing ambiental ou marketing verde desenvolveu-se a partir da
percepção sobre a ineficiência do uso de recursos naturais e geração de
poluição dos meios de produção, estimulados pelo crescimento do consumo.
Neste contexto, os conceitos tradicionais do marketing são repensados e
surgem os produtos ecologicamente “corretos”, visando o bem estar da
sociedade e do meio ambiente (ALVES, 2010).
Para o setor moveleiro, um exemplo de estratégia de negócio vinculado
marketing, é a adequação às normas técnicas ambientais, que além
melhorias na produção de forma global, pode trazer os benefícios
certificação, que assegura a qualidade técnica e ambiental do produto
consumidor final, abrindo caminhos para a conquista de novos mercados.

ao
de
da
ao

A ABNT (2011) segundo Silva (2012) define a rotulagem ambiental como
uma metodologia voluntária de certificação para o desempenho ambiental de
produtos, que atesta por meio de uma marca que determinado produto
apresenta menor impacto em relação a outros comparáveis no mercado.

3.3 Gestão ambiental

Com o aumento da industrialização e do consumo, as preocupações com os
efeitos das atividades humanas no meio ambiente se tornaram cada vez mais
frequentes, levando a debates mundiais sobre os principais problemas
ambientais decorrentes dos atuais meios de produção industrial.
Estas discussões objetivaram a busca por soluções e alternativas
empresariais para minimizar o uso indiscriminado de recursos naturais e a
geração de impactos ocasionados pelos processos produtivos, com o princípio
de que cada país e cada empresário são responsáveis pela degradação
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causada por suas atividades industriais e assim, devem se comprometer em
favor da melhoria do panorama ambiental atual.
Neste contexto, foram criadas as normas da série ISO 14000,
desenvolvidas pela Organização Internacional para Padronização (International
Organization for Standardization – ISO), com o objetivo de estabelecer
diretrizes para implantação da Gestão Ambiental nas empresas. A difusão
destas normas constituiu-se como um novo desafio para a indústria mundial,
pois ao mesmo tempo em que representa o compromisso socioambiental da
empresa como importante estratégia de valor competitivo, a legislação também
é absorvida como imposição governamental, afetando a motivação dos
empresários para a realização do investimento necessário para se adequar às
normas idealizadas pela ISO.
Segundo Prado (2009), o posicionamento das empresas brasileiras sobre a
questão ambiental não é definitivo: enquanto em algumas empresas prevalece
a percepção de que as providências para melhoria do painel ambiental
representa a elevação de custos, outras observam que as restrições e as
ameaças ambientais podem resultar em novas oportunidades de negócios.
Sendo assim, a motivação para o investimento na implantação da gestão
ambiental pode estar ligada tanto a fatores externos, como legislação e
concorrência, quanto aos internos, como melhoria de qualidade de produtos,
redução de custos e senso de responsabilidade social e ambiental
(SCHNEIDER et al., 2003).
Para parametrizar os procedimentos necessários para implantação da
gestão ambiental empresarial e fornecer ferramentas passíveis de aplicação
nos diferentes segmentos industriais, a série ISO 14000 é apresentada em seis
diferentes documentos: Sistemas de Gestão Ambiental, Auditoria Ambiental,
Avaliação do Desempenho Ambiental, Avaliação do Ciclo de Vida, Design para
o Meio Ambiente e Rotulagem Ambiental.
Conforme apresentado na Figura 11, três das seis normas se referem ao
aspecto organizacional da empresa, já as outras três apresentam o foco no
desenvolvimento do produto. Segundo KUHNDT (2004) apud GARCIA (2009),
as ferramentas de gestão ambiental podem ser divididas em três objetivos:
ferramentas para avaliação e análise, ferramentas para ação e ferramentas
para comunicação e relação com o público.
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Figura 11 - Elementos da série ISO 14000

Fonte: Adaptado de KUHNDT (2004) apud GARCIA (2009)

Destas seis normas, a única passível de certificação é a NBR - ISO 14001,
sobre os Sistemas de Gestão Ambiental, onde a avaliação da adequação à
norma é realizada por uma entidade especializada. Para obtenção desta
certificação a empresa deve definir uma Política Ambiental, implantar um SGA
e cumprir a legislação ambiental aplicável (ao país e localidade), assumindo
assim o compromisso com a melhoria contínua de seu desempenho ambiental.
(LEMOS, 2013).
A ABNT 14001 foi elaborada pelo Comitê Brasileiro de Gestão Ambiental
(CB-38), e “especifica os requisitos para que um sistema de gestão ambiental
capacite uma organização a desenvolver e implementar política e objetivos que
levem em consideração requisitos legais e informações sobre aspectos
ambientais significativos.” (ABNT 14001, 2004, p.1). Esta norma descreve os
requisitos de um SGA para a obtenção da certificação e requer que as
organizações:
a. estabeleçam um política ambiental apropriada;
b. identifiquem os aspectos ambientais passados, presentes e futuros,
referentes ao processo produtivo do produto ou serviço em questão, com
vista á determinar os impactos ambientais significativos;
c. identifiquem os requisitos legais aplicáveis;
d. identifiquem prioridades e estabeleça objetivos e metas ambientais;
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e. estabeleçam uma estrutura e programa para atingir os objetivos e
metas pretendidos;
f. facilitem as atividades de planejamento, controle, monitoramento, ação
preventiva e corretiva, auditoria e análise, assegurando a eficiência do
sistema de gestão ambiental escolhido;
g. capacidade de adaptação as mudanças circunstanciais.
Um sistema de gestão consiste em “uma ferramenta que influencia de
maneira sistemática, integrada e consistente as perspectivas que envolvem
todos e tudo em uma organização, oferecendo um genérico conceito para
melhoria das performances.” (SUN, 2000 apud GRAEL e OLIVEIRA, 2010, p.
32).
Desta maneira, o desenvolvimento de produtos, o gerenciamento da
produção e o controle dos resíduos devem ser tratados de forma integrada,
requerendo a consideração do ciclo de vida do produto, desde as matériasprimas utilizadas em sua fabricação até a disposição final dos resíduos gerados
(GRAEL e OLIVEIRA, 2010).
As auditorias ambientais, representadas pela norma ISO 14010, são
realizadas por entidades externas e independentes, a fim de checar o
cumprimento dos requisitos exigidos pela ISO 14001 e manter ou providenciar
a certificação conferida à determinada empresa. No caso do Brasil, esta
avaliação é realizada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia - INMETRO.
A Rotulagem Ambiental é uma ferramenta importante para difundir as
preocupações ambientais da indústria aos consumidores. O produto que
recebe um rótulo ambiental assegura ao cliente que a empresa se
responsabiliza pelos danos ambientais causados por seu processo produtivo e
desenvolve um trabalho voltado para as questões ambientais. Recentemente,
foi criado pela Green Seal, selo americano, uma rede mundial de rotulagem
ambiental chamada Global Ecollabeling Network (GEN) (LEMOS, 2013).
A Avaliação de Desempenho Ambiental (ISO 14030) realiza a medição e
análise do desempenho ambiental através de indicadores escolhidos pelas
empresas, que devem ser específicos para cada área e cientificamente válidos
para a comparação dos resultados com as metas definidas no estabelecimento
do SGA (LEMOS, 2013).
Na norma Design para o Meio Ambiente (ISO 14062) são fornecidos
conceitos e práticas atuais para integração dos aspectos ambientais ao projeto
de desenvolvimento de produtos, processo conhecido como Ecodesign, onde
são considerados a função do produto, seu desempenho, segurança e saúde
dos usuários, custo, aceitação pelo mercado, qualidade, legislação,
regulamentos e normas em vigor (LEMOS, 2013).
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A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), representada pela padronização ISO
14040, será detalhada posteriormente em um capítulo destinado à metodologia
de sua aplicação.

3.3.1 Aspectos ambientais da indústria moveleira

A indústria moveleira nacional enfrenta dificuldades para adaptar sua
produção aos parâmetros impostos para a melhoria da qualidade ambiental de
seus serviços. Isto decorre principalmente pelo fato da maioria de MPE’s, que
administram um limitado poder de investimento, não estarem dispostas a
incorporar custos para a implantação de um sistema de gestão ambiental.
Segundo AZEVEDO e NOLASCO (2010), a gestão ambiental no setor ainda
é incipiente e vista como restrição regulatória imposta pelo governo:
“A política adotada é voltada ao cumprimento dos
requisitos legais, implementados por meio de estratégias
ambientais baseadas em soluções de “final de tubo”,
incorporando ao produto o custo das ineficiências. Isso
resulta em um passivo ambiental concentrado nos polos
moveleiros, representando um aumento do risco
ambiental e à saúde pública, especialmente pelas formas
mais comuns de destinação de resíduos: queima a céu
aberto dos restos de madeira, painéis e serragem, e
despejo na rede de esgoto dos resíduos de solventes,
tintas, vernizes e outros materiais de tratamento e
acabamento.” (AZEVEDO e NOLASCO, 2010, p.2).

A incorporação da gestão ambiental no setor moveleiro é muito importante
por sua relevância econômica para o país e por características específicas
deste tipo de indústria, como a fonte de matéria-prima de base florestal, que
em algum nível causa a degradação do meio ambiente; pelo alto índice de
desperdícios em suas atividades de produção, gerando um elevado volume de
resíduos; e pelos danos que podem ser causados à saúde humana, assim
como ao ambiente, na destinação de resíduos perigosos sem controle.
Dentre os principais problemas que envolvem a gestão ambiental do setor
estão a aquisição de matéria-prima de origem certificada, qual diversos autores
atentam para o fato de que mais da metade da produção de madeira nativa é
proveniente da extração ilegal; e nas soluções de “final de tubo”, onde existem
práticas para a destinação dos resíduos, mas não são abordadas técnicas para
a não geração, que podem ser desenvolvidas com a implantação da gestão de
resíduos sólidos.
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3.3.2 Certificação florestal

A exigência da certificação da matéria-prima é um fator fundamental para
que o setor desenvolva a capacitação dos fornecedores envolvidos a montante
da cadeia produtiva e obtenha insumos de origem conhecida e regulamentada.
A iniciativa de promover selos de certificação ambiental surgiu como uma
estratégia para limitar a extração indiscriminada da madeira nativa e a
consequente destruição das florestas.
Existem atualmente duas fontes da matéria-prima madeira: as florestas
plantadas, e as florestas nativas. Nas florestas plantadas são encontradas as
espécies como o pinus e eucalipto, comentadas anteriormente, cujo uso
destina-se a produção de madeira serrada para a produção de painéis de
madeira, móveis e para indústria de celulose. A implantação, manutenção e
exploração destas florestas deve ser previamente aprovadas pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).
Já as florestas nativas podem ser exploradas por meio do manejo florestal,
de madeira planejada, ou pela exploração seletiva, onde somente as espécies
com valor de mercado são extraídas, sem nenhum planejamento. Esta última
constitui-se como o principal problema na comercialização da madeira nativa
atualmente, pois ocasiona um desequilíbrio entre oferta e procura, levando as
espécies mais utilizadas ao processo de extinção.
Segundo Baitz et al. (2008), o manejo florestal consiste em um conjunto de
técnicas que visa a exploração da madeira de maneira a reduzir os impactos
ocasionados à floresta, limitando o número de árvores extraídas e protegendo
as mais jovens, a fim de garantir a manutenção da cobertura florestal e dos
serviços ambientais prestados pela floresta. Estas técnicas garantem também a
sustentabilidade econômica da operação florestal por meio do seu
abastecimento em ciclos contínuos.

Admitindo que o manejo inevitavelmente gera impactos, na figura 12, são
caracterizados os tipos de exploração florestal, relacionando o aumento do
planejamento da exploração com a diminuição dos danos e desperdícios, por
meio de técnicas de Exploração de Impacto Reduzido (EIR).
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Figura 12 – Tipos de exploração florestal executados na Amazônia em decorrência do
aumento da qualidade em relação ao aumento do planejamento e à minimização de
danos nas operações florestais

Fonte: Baitz et al. (2008)

O transporte da madeira também deve ser legalmente regularizado por
meio da obtenção do DOF (Documento de Origem Florestal) emitido pelo
IBAMA ou pelo Órgão Estadual Ambiental (OEA), que certifica que a madeira
transportada é originária do desmatamento autorizado e realiza o controle do
volume de madeira que está sendo comercializado.
Verificadas a adequação da extração da matéria-prima às normas impostas
pelos órgãos e entidades competentes, as empresas podem obter o certificado
florestal e garantir a proveniência legal da madeira comercializada,
consolidando assim sua responsabilidade socioambiental frente ao mercado.
No Brasil existem dois sistemas de certificação ambiental da madeira: o
Cerflor – Programa Brasileiro de Certificação Florestal, originado da
cooperação entre a Sociedade Brasileira de Silvicultura (SBS) com a
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e o Forest Stewardship
Council – FSC, que consiste no selo de certificação mais conhecido e utilizado
internacionalmente (ALVES, 2010).
O sistema de certificação florestal FSC é uma organização internacional
não governamental, sem fins lucrativos, com sede na Alemanha, fundado em
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1993 por representantes de entidades ambientalistas, pesquisadores,
produtores de madeira, comunidades indígenas, populações florestais e
indústrias de 25 países. O selo certifica duas modalidades: de manejo florestal,
após a verificação do cumprimento dos princípios e critérios do órgão, e a
certificação da cadeia de custódia, que certifica os produtos florestais,
rastreando a matéria-prima desde a floresta até o produto final (ALVES, 2010).
O conceito de certificação surgiu como uma maneira de controlar as
práticas de produção florestais, por meio da valorização, no mercado, dos
produtos originados de manejo responsável das florestas, como forma de
atestar ao consumidor que a empresa ou comunidade obtêm seus produtos de
forma ambientalmente adequada. A obtenção da certificação florestal é um
instrumento de ação voluntária da empresa.
Segundo Uliana (2005), a idoneidade da certificação só pode ser admitida
se os princípios, critérios e indicadores de sustentabilidade forem:
1.
2.
3.
4.
5.

Cientificamente bem fundamentados;
Resultarem em uma boa relação custo-benefício;
Estiverem de acordo com a legislação;
Respeitarem os direitos humanos e privados;
Incentivarem a silvicultura14 como uso sustentável da terra, não criando
obstáculos ao livre comércio dos produtos florestais.

A autora também identifica que a indústria moveleira é o setor de maior
potencial para absorver os custos da certificação no Brasil e atenta para os
desperdícios de matéria-prima ao longo do processamento mecânico da
madeira, da serraria até a produção final do produto, onde o objetivo de
sustentabilidade neste segmento depende também da gestão em todos os elos
da cadeia.
Segundo Freitas (2000) apud Teixeira e César (2006, p.2), “o
aproveitamento de toda a árvore pelas indústrias madeireiras, está em torno de
30% a 60%, variando de empresa para empresa”. Isso significa que os
resíduos resultantes destes processos podem chegar a 70%. A busca de
alternativas para o aproveitamento destas sobras é proposta em diversos
estudos para a inserção destes subprodutos em um novo ciclo de vida.

14

Silvicultura é a ciência dedicada ao estudo dos métodos naturais e artificais de regenerar e melhorar
povoamentos florestais com vistas a satisfazer as necessidades do mercado e, ao mesmo tempo, é
aplicação desse estudo para a manutenção, o aproveitamento e uso racional das florestas. Busca ainda
auxiliar na recuperação das florestas através do plantio de espécies nativas. (SEBRAE, 2014).
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3.3.3 Gestão de resíduos

A geração de resíduos na produção industrial é considerada inevitável e
inerente aos processos produtivos e ao consumo; todo processo de
transformação gera resíduo, em maior ou menor quantidade. Evitar que o
desperdício seja crescente, como medida preventiva, e desenvolver novas
técnicas para reutilização destas sobras, são basicamente as ações mais
apropriadas ao combate à poluição causada no solo, na água e no ar.
Identificados como resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões
atmosféricas, os outputs (saídas) dos processos precisam de tratamento
adequado para evitar que sua disposição ocasione impactos ao meio ambiente,
aos ecossistemas e à saúde humana.
Na indústria moveleira, a complexidade dos resíduos decorre da utilização
de uma grande variedade de materiais, caracterizados por diferentes
dimensões e granulometria, com distintos graus de limpeza e contaminação.
Esta multiplicidade dificulta a separação e o aproveitamento destes materiais
em um novo ciclo de vida de um produto, pois depende de sua correta
identificação e classificação para que seja destinado apropriadamente.
Para Uliana e Nolasco (2009, p.2) a gestão de resíduos “consiste na
atividade de elaborar políticas e planos integrados com o objetivo de: prevenir a
geração; obter o máximo de aproveitamento e reciclagem dos materiais; reduzir
ao máximo o volume e/ou periculosidade dos resíduos gerados e definir
melhores soluções para tratamento e disposição.”.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), decreto nº 7404, de 23 de
dezembro de 2010, entende que resíduos sólidos são,
“material, substância, objeto ou bem descartado resultante de
atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se
procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder,
nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos
em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável
o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos
d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia
disponível.” (BRASIL, 2010, capítulo II, Art. 3, verso XVI).

Com a instituição da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), as
empresas brasileiras passam a ter parâmetros para a gestão de seus resíduos,
com a especificação de objetivos e diretrizes que buscam respectivamente: a
não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos
sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
Esta nova lei determina a distinção entre a denominação de resíduo,
utilizada quando o material possui potencial para ser reaproveitado ou
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reciclado, e o rejeito, que deve ser direcionado à disposição final adequada,
depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e
reaproveitamento.
A PNRS principia a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos, abrangendo todas as esferas da sociedade envolvidas na cadeia
produtiva: os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes,
consumidores e departamentos públicos. Em cooperação, o setor produtivo e a
sociedade devem buscar alternativas para solucionar os problemas
socioambientais por meio da valorização dos resíduos sólidos, proporcionando
também a geração de emprego e renda com a abertura de novos mercados,
como por exemplo, o da reciclagem (BRASIL, 2010).
O decreto sinaliza que o produtor é responsável pela geração de seus
resíduos e assim deve assumir o compromisso de acompanhar e conhecer o
processo de destinação final, independentemente de ser realizada por
terceiros. Segundo artigo 45, o gerenciamento de resíduos sólidos deve ser
considerado nas esferas estaduais, municipais, intermunicipais e
microrregionais, cabendo a cada uma delas, a elaboração de um plano voltado
à adequação das características locais.

a) Identificação dos resíduos

Para facilitar a identificação dos resíduos de madeira, será utilizada a
subdivisão em dois grupos: o resíduo fino e o resíduo grosso. Os resíduos finos
são gerados em quase todas as máquinas, exceto nas prensas, e podem ser
identificados, segundo CASSILHA et al. (2003), pelos variados tamanhos
decorrentes dos processos de operações. Estes resíduos são diferenciados
pela denominação de cavacos, maravalha, serragem e pó de madeira (figura
13), e relacionados conforme sua origem definida pelos processos
apresentados na Tabela 7.

Tabela 7 – Identificação de resíduos por tipo de processo

CAVACOS
PROCESSOS MATERIAIS

1. Cortar: define
larguras e
profundidades
das peças

Painéis e
madeira
maciça

Pedaços de
madeira
maciça ou
chapas de
tamanho
variável
X

RESÍDUOS
MARAVALHA SERRAGEM
Resíduo de
madeira com
mais de 2,5mm

PÓ

Resíduo de
madeira com
0,5mm a
2,5mm

Resíduo
de
madeira
menor
que
0,5mm

X

X
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2. Encaixes:
cortes especiais
e curvos

Painéis e
madeira
maciça

3. Canais:
usinagem de
peças planas
4. Cepilhar:
limpa madeira
maciça bruta
nas 4 faces
5. Furar: facilita
a colocação de
parafusos
6. Lixar: alisa as
peças antes do
acabamento

Painéis e
madeira
maciça
Madeira
maciça

X

Madeira
maciça e
painéis
Madeira
maciça e
painéis

X

X

X

X

X

X

Fonte: Cassilha et al. (2003)

Figura 13 – Amostragem de resíduos

Fonte: Adaptado de Teixeira e César (2006)

Os resíduos grossos podem ser denominados como aparas ou refilos
(figura 14), e geralmente derivam de peças desclassificadas por defeitos
(rachaduras, nós ou empenamento). É gerado basicamente nas operações
com a serra circular. Segundo Brito (1995) apud Lima e Silva (2005), os
resíduos grossos correspondem a 71% do total de resíduos gerados pela
indústria, seguido por 22% de serragem e 7% de maravalha.
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Figura 14 – Exemplo de sobras de aparas e refilos

Fonte: Site MD Classificados15

b) Classificação de resíduos

Para classificar os resíduos sólidos industriais, foi criada pela ABNT em
2004, a NBR 10004, que qualifica os resíduos quanto ao risco à saúde pública
e ao meio ambiente. Para realizar esta identificação, os resíduos podem ser
diferenciados em dois grupos: dos resíduos perigosos (classe I) e não
perigosos (classe II). Este último grupo é subdividido entre resíduos não inertes
(classe II A) e inertes (classe II B). Na Figura 15 é demonstrado o processo
proposto pela norma para identificar e classificar os tipos de resíduos.
Os resíduos perigosos são aqueles que apresentam periculosidade e que
por suas características podem apresentar riscos à saúde pública e/ ou efeitos
adversos ao meio ambiente, quando manuseados ou dispostos
inadequadamente. São considerados os riscos como inflamabilidade,
corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade (ABNT, 2004). Na
indústria moveleira pode-se identificar, a princípio, que os resíduos de classe I
são representados pelos vernizes, thinners, seladoras e tintas.
Os resíduos de classe IIA, não perigosos e não inertes, causam impacto de
menor intensidade, apresentando características específicas como
combustibilidade e biodegradabilidade. A inserção das sobras de madeira,
painéis, partículas, serragem e pó de lixa, no grupo de resíduos não perigosos,
irá depender se o material contém ou não produtos químicos derivados do
tratamento da madeira, ou verniz, cola, tintas etc.(ULIANA e NOLASCO, 2009).
Só após a verificação da existência destes elementos na composição da
matéria-prima é que é possível classificá-la de acordo com sua periculosidade.
Os resíduos da classe II B, inertes, são aqueles que não apresentam
nenhuma alteração em sua composição com o passar do tempo, como por
15

Disponível em < http://www.madeiradedemolicao.com/mdclassificados/ads/sobras-de-madeira-de-demolicao/>.
Acesso em 20 out. 2013
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exemplo, os entulhos e pedras, que não estão presentes nos resíduos de
marcenaria.

Figura 15 – Caracterização e Classificação de resíduos

Fonte: NBR 10004 – ABNT (2004)

73

3.3.4 Outras leis aplicáveis ao setor

Além da Política Nacional de Resíduos Sólidos, desde a década de 1980,
foram desenvolvidas leis federais cada vez mais restritivas, que objetivam a
redução dos impactos gerados pelas atividades industriais no meio ambiente.
São destacadas:

i)

Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal 6.938/1981):
determina que a construção, instalação, ampliação e funcionamento
de estabelecimentos de atividades utilizadores de recursos
ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob
qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de
prévio licenciamento ambiental.

ii)

Resolução 237 de 19 de dezembro de 1997 do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA): determina ao órgão
ambiental competente o licenciamento prévio quanto a localização,
construção, instalação, ampliação, modificação e operações de
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras. No Anexo I, são
relacionados os empreendimentos que necessitam de licenciamento
ambiental, dentre o qual se enquadra a indústria de móveis.

iii)

Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9605/1998): pune
criminalmente a poluição de qualquer natureza, como a disposição
inadequada de resíduos perigosos, ou lançamento de resíduos
sólidos, líquidos ou gasosos, que causam danos ao meio ambiente
ou a saúde humana, despejados em desacordo com as exigências
estabelecidas em leis ou regulamentos.

iv)

Resolução 382 de 26 de dezembro de 2006 do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA): em seu anexo IV,
estabelece limites de emissão de poluentes atmosféricos para
processos de geração de calor a partir de combustão externa de
derivados de madeira. São definidos derivados de madeira: madeira
em forma de lenha, cavacos, serragem, pó de lixamento, casca,
aglomerado, compensado ou MDF e assemelhados, que não tenham
sido tratados com produtos halogenados, revestidos com produtos
polimerizados, tintas e outros revestimentos.
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3.3.5 Panorama da gestão ambiental na indústria moveleira

Para a obtenção de um quadro atualizado sobre as práticas de gestão
ambiental realizadas no setor, serão apresentados a seguir alguns estudos de
caso realizados em polos moveleiros, com a identificação pontual dos
problemas encontrados nesta área pelos autores.

a) Polo moveleiro de Bento Gonçalves (RS)
Maffessoni e Meneguzzi (2012) realizaram um estudo no polo moveleiro de
Bento Gonçalves, com 84 empresas participantes. Foram destacados os
problemas relacionados à destinação dos resíduos, que são direcionados
conforme listado na figura 16.

Figura 16 – Destino dos resíduos de madeiras e chapas

Fonte: Maffessoni e Meneguzzi (2012)

Segundo os autores, a queima em olarias e caldeiras, principal destino
identificado, pode-se configurar em uma atividade de potencial perigoso. A
princípio, a madeira pode ser levada para este fim, desde que seja comprovada
a não contaminação do material por produtos químicos derivados de pintura ou
tratamento contra fungos e insetos. A existência de compostos halogenados,
ou de chumbo, cádmio, arsênio, cobre ou zinco, presentes em tintas, podem
emitir substâncias cancerígenas quando levados à queima e afetar a saúde
humana.

75

As chapas de madeira, compostas pela resina ureia-formadeíldo, além de
vernizes, tintas, revestimentos fabricados com resina polimérica, também
apresenta periculosidade de impactos ambientais quando levadas a este fim.
Como alternativa, os autores sugerem a experimentação de misturas menos
agressivas para a fabricação de painéis, como as colas à base de milho e
outras com dispersão em meio aquoso, menos tóxicas ao meio ambiente e à
saúde do trabalhador.
O estudo ainda ressalta para o controle da queima, que deve ser completa
e, se realizada de maneira inadequada, em um processo descontrolado, pode
favorecer a liberação de poluentes e estar relacionada com a emissão de
fumos negros. À temperaturas baixas, a queima origina a emissão de
hidrocarbonetos cancerígenos (MAFFESSONI e MENEGUZZI, 2012).
Já o segundo maior destino é a doação, cujo ponto crítico está no fato de
que o produtor perde o controle da destinação final do resíduo, contrariando
princípios da Política Nacional do Meio Ambiente. No envio da serragem para
compor camas de granjas (aviário), por exemplo, verifica-se que os poluentes
encontrados nos resíduos de madeira e derivados podem causar riscos a
saúde humana caso ocorra a ingestão destes compostos químicos por parte
dos animais.
O estudo destaca ainda que 61,87% das empresas não possuem
licenciamento ambiental, requisito obrigatório de obtenção para o
funcionamento das indústrias, o que revela a falta de fiscalização e sinaliza que
o processo de regulamentação ainda ocorre vagarosamente.
Outro dado importante coletado pelo estudo refere-se ao desperdício de
matéria-prima, onde o total de resíduos gerados na utilização do painel de
madeira é de 17,12%, e para a madeira maciça é de 31,26%.
No mesmo polo moveleiro, Schneider et al. (2003), analisou 26 empresas,
dentre as quais os resíduos de pintura representaram o principal problema de
gerenciamento e descarte no setor, levando empresas a substituir a pintura
pelo uso de painéis revestidos com lâminas sintéticas, ou ainda, utilizarem
sistema alternativo de tinta em pó curável por radiação ultravioleta, presente
em 50% das empresas visitadas.
Quanto ao descarte dos resíduos de embalagens de tintas e produtos
químicos, 14 empresas declararam que os resíduos são encaminhados para
um ARIP (Aterro de Resíduos Industriais Perigosos) e uma armazena no
depósito da empresa. O restante destina as embalagens para reciclagem ou
reutilização, contrariando a legislação de resíduos sólidos de Classe I.
O principal destino dos resíduos de madeira e derivados é a venda, prática
realizada por 53,3% das empresas, qual o uso é desconhecido pelos
produtores. Apenas 30,79% das empresas possuem licença para o
funcionamento da estação de tratamento de efluentes (ETE). Quanto à
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existência de um sistema de gestão ambiental (SGA), o valor também é baixo,
com somente 30,8% de implantações.
Os autores destacam que o alto consumo de energia decorrente da
utilização de máquinas e equipamentos demonstra viabilidade no
reaproveitamento da madeira para geração de energia na própria indústria, ou
ainda considerar a reciclagem dos resíduos de madeira para a composição de
compósitos polímero-fibra aglomerados, retornando ao processo produtivo
como matéria-prima secundária.
Foi identificado também um potencial emergente de revisão dos processos
produtivos, considerando a inclusão da variável ambiental, com sistemas de
gerenciamento e licenciamento compatíveis com a legislação vigente ou
recuperação de matérias-primas e energia, bem como o uso racional dos
recursos naturais, a exemplo da água.

b) Polo moveleiro de Arapongas (PR)

O polo moveleiro de Arapongas constitui-se como um sistema de produção
local moderno, com iniciativas de planejamento participativo, articulação com
instituições de pesquisa e desenvolvimento, alta concentração de MPE’s, com
administração principalmente familiar, e indicadores econômicos expressivos
(faturamento, exportação e empregos). Atualmente é registrada a presença de
284 empresas, sendo 96,5% empresas de MPE’s (DEMAJOROVIC e SILVA,
2010).
Demajorovic e Silva (2010) identificam os aspectos socioambientais destas
empresas, onde os pontos fortes estão no desenvolvimento de projetos
ambientais realizados por meio do SIMA – Sindicato das Indústrias de Móveis
de Arapongas. O abastecimento de madeira no polo se dá pela criação da
fazenda SIMFLOR, onde 76,7% dizem utilizar a madeira certificada em seu
processo produtivo.
Outra instituição criada com sucesso em Arapongas é o CETEC – Centro
de Tecnologia em Ação e Desenvolvimento Sustentável, que atua como uma
central de tratamento de resíduos responsável pelo recebimento, reutilização e
reciclagem, reduzindo assim multas ambientais e desenvolvendo um diferencial
de marketing e responsabilidade social, que serve de modelo para os polos
moveleiros brasileiros.
Atualmente, o CETEC em parceria com uma usina terceirizada destina
corretamente cerca de 200t de resíduos diariamente (SIMA, 2014), e 100% das
empresas afirmaram que enviam seus resíduos industriais para gerenciamento
no centro (DEMAJOROVIC e SILVA, 2010).
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Em relação à utilização do Programa de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos (PGRS), 73,3% das empresas entrevistadas dizem utilizar esta prática,
enquanto 23% não adotam e 3,3% não souberam responder. Já 90% das
empresas disseram possuir o licenciamento ambiental, 3,3% não possuem e
6,7% não souberam responder. Embora estes resultados pareçam positivos, é
importante lembrar que o PGRS e o licenciamento ambiental são obrigatórios e
portanto o resultado deveria ser de 100% das empresas devidamente
regulamentadas.
Quanto à implantação da ISO 14001, apenas duas empresas estão em
processo de obtê-la, evidenciando que a maioria de MPE’s do polo não
considera esta alternativa como foco de prática socioambiental, nem como
estratégia para ampliar seu valor competitivo (DEMAJOROVIC e SILVA, 2010).
Em relação ao consumo de energia, 60% das empresas disseram possuir
uma ação prática para sua redução, como o uso de um sistema gerenciador de
energia, e 36,7% não possui qualquer iniciativa. Os 3,3% restantes não
souberam responder. Em relação ao consumo de água, 56,7% das indústrias
afirmaram possuir ações práticas para sua redução, enquanto 43,3% não
possui nenhum trabalho direcionado a esta melhoria (DEMAJOROVIC e SILVA,
2010).
Os autores concluem que o associativismo empresarial presente no polo
moveleiro de Arapongas colabora para o desenvolvimento econômico e
ambiental da região, a partir da criação de instituições como o SIMA, CETEC e
o CETMAN/ SENAI, com foco nas necessidades locais e que propiciam o
aumento da competitividade das empresas do polo.
A pesquisa também demonstra que 75% dos empresários possuem um
entendimento adequado sobre o conceito de responsabilidade socioambiental,
porém sem uma visão de longo prazo para ações efetivas de comprometimento
com a sustentabilidade. As empresas que não possuem nenhum plano de
cumprimento obrigatório, como PGRS, evidenciam a falta de fiscalização e a
conformidade parcial ao cumprimento dos requisitos legais.
Os autores atentam ainda para o falta de informações e orientações sobre o
tema socioambiental, onde 53,3% dos entrevistados disseram não conhecer
nenhuma prática da indústria moveleira voltada a esta área. Outro desafio é o
baixo interesse das empresas no desenvolvimento de sistemas de gestão
ambiental, saúde e segurança, onde os entrevistados informam que estes
modelos, em função de custo e complexidade, não são adequados para a
estrutura das pequenas empresas.
A experiência internacional demonstra que a implantação destes sistemas
em pequenas empresas depende de apoio financeiro, e uma iniciativa coletiva
poderia tratar desta questão, considerando também os investimentos do polo
para o mercado externo (DEMAJOROVIC e SILVA, 2010).
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O mercado consumidor configura-se como outro problema, pois não
pretende absorver custos derivados da implantação de sistemas
socioambientais. As soluções para os problemas devem surgir de forma
coletiva, aprofundando o conhecimento sobre o potencial dos polos para a
disseminação de práticas de responsabilidade socioambiental, a fim de garantir
a sustentabilidade nas organizações de pequeno porte.

c) Polo moveleiro de Itatiba (SP)

Martins et al. (2012) realizou uma análise com a participação de 16
empresas do polo moveleiro de Itatiba, todas configuradas como MPE’s e
produção sob encomenda, atendendo ao público de alto poder aquisitivo. A
fabricação de móveis exclusivos é realizada com base em projetos realizados
pelos próprios clientes, dificultando a inserção de requisitos ambientais ao
produto.
O licenciamento ambiental é inexistente em cinco das empresas estudadas.
Apenas duas empresas do polo dizem utilizar madeira certificada em sua
produção.
Em relação ao conhecimento sobre as certificações ambientais e florestais
direcionadas ao setor, dez empresas afirmaram não conhecerem qualquer
certificação; quatro empresas citaram a ISO 14001 e duas o selo FSC.
Nenhuma das empresas possui qualquer certificação, pois segundo análise dos
autores, o custo é alto e inviabiliza sua obtenção. Algumas consideraram pouco
vantajoso para empresas de pequeno porte, já que não há exigência por parte
dos consumidores. Entretanto, três destas empresas gostariam de obter a
certificação em favor do meio ambiente e para melhorar sua competitividade,
caso o custo-benefício fosse válido.
Nenhuma das empresas possui um modelo formal de gestão ambiental,
mas possuem ações para diminuir os impactos ambientais negativos, como a
redução do consumo de matérias-primas (dez), reciclagem (dez), e reutilização
de materiais (8). Apenas uma não realiza qualquer tipo de ação. Somente duas
empresas responderam negativamente em relação à melhoria da imagem
quando implantadas normas e requisitos ambientais nas organizações.
Foram relacionados pelos autores os fatores que motivariam as empresas a
se adequar as normas ambientais disponíveis para o setor, qual é apresentado
na tabela 8.
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Tabela 8 – Fatores motivadores de incorporação de requisitos ambientais pelas
empresas do polo de Itatiba
Fatores

Tipo de fator

Nº de empresas

Legislações Ambientais

Externo

14

Redução de Custos

Interno

10

Aumento de competitividade

Externo

4

Exigências do consumidor

Externo

4

*O valor ultrapassa 16, já que algumas empresas responderam mais de uma opção.

Fonte: Martins et al. (2012)

Sobre a destinação de resíduos, a grande maioria é destinada para doação,
seguida pela venda para utilização em granjas ou queima para geração de
energia em olarias. Das nove empresas que utilizam o processo de pintura,
cinco dizem possuir o CADRI (Certificado de Movimentação de Resíduos de
Interesse Ambiental), necessário para resíduos de borras de tinta, latas,
estopas e serragem impregnadas com tintas, assim como EPIs (Equipamento
de Proteção Individual) contaminados e classificados como resíduos classe I –
Perigosos, que devem ser encaminhados para aterros industriais específicos.
Conclui-se que, apesar de haver alguma ação destinada à redução,
reciclagem e o reaproveitamento, as práticas voltadas à gestão ambiental são
inexistentes no polo de Itatiba. Já a preocupação com o licenciamento
ambiental, presente na maioria das empresas, confirmam a tendência da
conformidade legislativa quando imposta pelo governo. Muitas empresas não
compram matéria-prima de origem certificada, e a destinação de resíduos recai
sobre as questões levantadas por Maffessoni e Meneguzzi (2012).
d) Resultados dos estudos

Por estes e outros estudos que apontam os problemas ambientais que
envolvem a indústria moveleira, é possível perceber que o setor ainda está
longe de incorporar políticas de gestão ambiental de maneira pró-ativa. Mesmo
no polo moveleiro de Bento Gonçalves, considerado modelo para a indústria
nacional, são encontrados problemas em relação a obtenção do licenciamento
ambiental, por exemplo, requisito obrigatório para operação das empresas.
A destinação adequada dos resíduos está condicionada ao conhecimento
sobre a composição dos materiais, que podem estar sendo levados à queima
sem a consciência da emissão de poluentes que esta prática pode gerar.
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A implantação da gestão ambiental para obtenção da certificação também é
um fator preocupante, que aliada à falta de informação sobre as normas da ISO
14001, possui baixa representatividade entre empresas, demonstrando a falta
de interesse na questão ambiental como estratégia de crescimento
empresarial.
O melhor desempenho ambiental dos estudos analisados foi identificado no
polo moveleiro de Arapongas, que com alto grau de associativismo, criou uma
central de gerenciamento de resíduos (CETEC) e possui o abastecimento de
madeira advindo de florestas plantadas (SIMFLOR), mas também apresenta
falhas de ilegalidade e admite desconhecer as ferramentas de gestão
ambiental disponíveis.
Outro problema identificado foi em relação ao consumidor, que não se
encontra disposto a absorver maiores custos nos produtos que incorporam
requisitos ambientais em sua gestão. A destacar que o consumidor é um
agente importante na difusão e exigência da gestão ambiental nas empresas,
visto o poder de demanda que este origina, com grandes chances de elevar a
motivação para a atuação empresarial nesta área.
De uma maneira geral, as práticas ambientais das empresas estão
destinadas a ações de redução no consumo de matéria-prima, com atenção a
redução de custos, e da reutilização e reciclagem, por meio de vendas e
doações. Estas práticas englobam fatores críticos como a adequação destes
resíduos para os fins que serão reutilizados, com descompromisso do produtor
com a disposição final dos resíduos gerados.
Conclui-se que existe a necessidade primeiramente de uma melhor difusão
da legislação ambiental existente, buscando incentivar a indústria moveleira a
incorporar a questão ambiental como um processo voluntário, orientando para
os benefícios de redução de custos operacionais e melhoria do desempenho
ambiental da empresa. Com as vantagens da adesão a gestão ambiental, a
empresa melhora sua imagem e abre caminhos para novos segmentos de
mercado, como o mercado externo, qual o país perdeu consideravelmente sua
representatividade na última década.
Outra ação relevante está no aprimoramento da fiscalização do governo,
identificada como o principal fator motivador para implantação de estratégias
ambientais.
Uma alternativa acessível para a inserção de requisitos ambientais na
produção moveleira é encontrada no projeto de produtos, onde é possível
determinar as melhores tecnologias e materiais, assim como o nível de
aproveitamento dos recursos utilizados.
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3.4 Estratégias e requisitos ambientais para o desenvolvimento de
produtos (Ecodesign)

Segundo Kazazian (2005), o primeiro autor a definir o termo “ecodesign”, foi
o designer austríaco Victor Papanek (1923-1998), que lançou em 1972, um
reconhecido livro sobre as funções da arquitetura e do design, chamado
“Design for the real world”. Curiosamente, é o mesmo ano de publicação do
relatório “Limites do Crescimento”, realizado pelo MIT (Instituto de Tecnologia
de Massachusetts), que representa um marco nas discussões sobre as
consequências do crescimento exponencial da produção industrial e do uso
indiscriminado dos recursos naturais, para o futuro da humanidade.
No livro de Papanek (1972), o autor discursa fervorosamente sobre a
responsabilidade social e ambiental do designer como criador de objetos, e
considera esta profissão tão importante, que se utilizada sem critérios éticos,
pode proporcionar consequências graves à saúde da população. É criticado,
por exemplo, a fabricação em massa de automóveis, caracterizados por ele
como “inseguros”, que utilizam materiais e processos que poluem o ar e geram
maior diversidade de lixo nas paisagens.
Em um livro mais recente, “Arquitetura e design. Ecologia e Ética”, de 1995,
Papanek ressalta a importância dos temas: i) escolhas de materiais, ii)
fabricação do produto, iii) embalagem, iv) produto acabado, v) transporte e vi)
lixo.
O contexto qual os requisitos do ecodesign estão inseridos pode ser notado
na demonstração do processo de produção mais tradicional, o modelo linear
(figura 17), onde os resíduos são gerados e descartados, sem alternativas de
minimização na origem ou de seu reaproveitamento.

Figura 17 - Modelo linear de produção

Fonte: Kazazian (2005)
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Um dos objetivos das ações voltadas ao ecodesign está no prolongamento
do ciclo de vida do produto, com o desenvolvimento de uma sequência
contínua da produção, onde os resíduos retornam ao processo produtivo, para
diferentes fins, após serem levados para a reutilização ou reciclagem, gerando
um novo subproduto. O conceito propõe a concepção de um modelo projetual
orientado a partir de critérios ecológicos, considerando as características
ambientais, de saúde e segurança, durante todo o ciclo de vida do produto ou
processo.
Para isto, faz-se necessário o conhecimento sobre o fluxo de materiais e
energia, assim como os impactos ocasionados durante toda a cadeia de
suprimentos na produção de um produto ou serviço, permitindo que as
empresas identifiquem as práticas que devem ser focadas administrativamente,
para eliminar ou reduzir de forma preventiva, os aspectos ambientais
originados nos processos.
Um modelo de gestão global para a atividade é recomendando no
documento elaborado pela SETAC (Society of Environmental Toxicology and
Chemistry), denominado life cycle thinking, ou conceito de ciclo de vida, que
sugere os seguintes princípios (BARBIERI e CAJAZEIRA, 2009):
1. repensar os produtos e suas funções para que sejam eficientes
ambientalmente (rethinking);
2. o projeto de produtos para que sejam facilmente consertados (repair);
3. o projeto de produtos para desmontagem, facilitando a utilização de
suas partes após seu descarte (reuse);
4. reduzir o consumo de energia, materiais e impactos socioambientais
ao longo de seu ciclo de vida (reduce);
5. utilizar materiais reciclados e dar preferência aos que sejam
recicláveis (recycle);
6. substituir substâncias tóxicas e perigosas por produtos mais amenos
ao meio ambiente físico, biológico e social (replace).
Estas ações configuram o que na língua inglesa é conhecido como os 6 R’s
(figura 18), e integram a participação dos fornecedores, indústrias e clientes,
para o direcionamento do design voltado à sustentabilidade.
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Figura 18 – Tipos de r’s aplicados no ecodesign

Fonte: Azevedo (2009)

O Design para o meio ambiente, ou DFE (Design for Environment),
correspondente à norma ISO 14062, citada anteriormente, prevê no projeto a
redução, o reaproveitamento, o redesign, a desmontabilidade, o reuso, a
reciclagem de cada componente do produto e a previsão da destinação final ao
término de sua útil (AZEVEDO, 2009).
No processo de ciclo de vida são compreendidas as seguintes fases
(MANZINI e VEZZOLI, 2005): pré-produção, produção, distribuição, uso e pósuso/ pós-consumo. Em cada uma delas são descritos os principais requisitos
ambientais que devem ser focados para que o produto seja encaminhado para
a fabricação com o uso de alternativas menos impactantes.

3.4.1 Pré-produção

Nesta fase inicial são adquiridos os materiais e componentes determinados
no projeto do produto. Neste momento, deve ser considerada a proveniência
dos recursos que serão utilizados, que podem ser identificados como
renováveis e não renováveis, onde se ressalta também o processo de
extração, onde deve ser verificado se para a produção foi utilizada matériaprima virgem ou secundária, decorrente de materiais reciclados ou de reuso.
São avaliados nesta etapa o transporte dos recursos de sua origem até o
local de produção e sua transformação em materiais e energia, elementos
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potencialmente impactantes ao meio ambiente desde o início do seu processo
de confecção.
Na escolha dos materiais deve ser contemplada como primeira alternativa o
uso de materiais renováveis, com preferência para fornecedores certificados,
ou de origem reciclada, ou ainda resgatados para reutilização. Quando
necessário o uso de matérias-primas não renováveis, buscar a minimização da
quantidade de material em cada parte, reduzindo assim seu consumo.
É importante que o profissional responsável pelo projeto do produto,
examine o máximo de alternativas possíveis de novos materiais, investigando o
mercado para produtos sustentáveis, a fim de checar opções menos agressivas
ao meio ambiente e obter uma previsão dos impactos ambientais decorrentes
de suas escolhas.

3.4.2 Produção

Nesta fase são compreendidos os processos internos de modificação da
matéria-prima, como a usinagem dos materiais, a montagem e o acabamento.
O foco nesta etapa está na otimização da produção, com o objetivo de reduzir
os resíduos gerados nas operações e o uso de água e energia. Devem ser
estudadas novas tecnologias, baseadas no conceito de ecologia industrial e
processos mais limpos.
É interessante que o produto seja facilmente desmontado, para que possa
facilitar as futuras manutenções necessárias para extensão de seu
funcionamento, prolongando sua vida útil.
Para o acabamento, devem ser considerados produtos mais modernos,
como as tintas e vernizes à base d’água, por exemplo, como forma de prevenir
o contato dos trabalhadores com produtos altamente químicos e perigosos,
assim como sua dispersão na atmosfera.

3.4.3 Distribuição

Com o produto acabado, a próxima etapa refere-se à distribuição, que
engloba três principais processos: a embalagem, o transporte e a
armazenagem. Para a escolha da embalagem, deve ser priorizada a proteção
do produto, para que chegue em perfeitas condições até seu usuário final. As
opções de materiais são muitas e, da mesma forma como para a definição dos
materiais que compõem o produto, devem ser consideradas todas as
alternativas de embalagens menos agressivas ambientalmente, como os
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plásticos reforçados passíveis de reutilização, ou as embalagens de papelão,
que podem ser recicladas.
O transporte pode ser realizado de diversas maneiras: vans, caminhões,
navios, trens ou aéreos, e os pontos críticos abrangem não só o tipo de
combustível utilizado, como também os impactos ocasionados na produção e
uso destes diferentes meios de locomoção.
A estrutura de estocagem e o armazenamento dos produtos também estão
inseridos nos requisitos desta fase.

3.4.4 Uso

Esta etapa é dividida em duas atividades: o uso ou consumo, ou o serviço
prestado. O consumo diz respeito particularmente aos alimentos. Já o uso
pode significar que o produto utilizará recursos de materiais, água e energia,
gerando resíduos durante seu tempo de vida útil, como a cafeteira, por
exemplo, que utiliza filtros de papel, energia e água.
Nesta fase os serviços relacionados a manutenções, reparos ou
substituição de componentes, são requeridos para estender o ciclo de vida dos
produtos.

3.4.5 Pós-uso/ Pós-consumo

A última fase do ciclo de vida é caracterizada pela forma de eliminação do
produto, onde se podem identificar basicamente três opções possíveis de
destinação: a reciclagem, a reutilização ou a disposição final.
Na reciclagem, o produto é recuperado e direcionado a um novo processo
de produção para ser transformado em um novo produto. Na reutilização, o
produto pode ser reaproveitado em sua função original, ou para outros fins.
Depois de eliminadas as possibilidades de o produto ser encaminhado para
reciclagem ou reutilizado, este deve ser direcionado aos aterros controlados de
rejeitos, ou quando se tratar de produtos perigosos, devem ser levados ao
processo de incineração.

Como estratégia genérica para a implantação dos requisitos de Ecodesign,
GARCIA (2007) apresenta um quadro de Thompson (1999), que esquematiza
as atividades relacionadas ao projeto de produto, e oferece orientação para as
iniciativas empresariais voltadas ao aprimoramento ambiental de seus produtos
(Tabela 9).
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Tabela 9 – Estratégias genéricas e os princípios do Ecodesign
Estratégias
genéricas

Princípios de ecodesign
Minimizar a quantidade de material em cada parte
Estender a vida útil
Especificar materiais reciclados a qualquer oportunidade possível
Especificar materiais energeticamente eficientes na manufatura e no
serviço

Administração de
materiais

Especificar materiais que poluam minimamente durante sua extração,
manufatura, uso e disposição
Especificar materiais realmente disponíveis que não degradem os
recursos naturais
Especificar materiais de modo que seja improvável de serem afetados
por nova legislação que irá restringir sua introdução, manufatura ou
disposição

Minimizar ao consumo de energia
Utilização de energia

Minimizar as perdas de energia
Escolher fontes sustentáveis de combustível

Criar documentação para reparo e manutenção adequados para os
usuários
Assegurar que o ciclo de vida seja ambientalmente ótimo
Substituir partes deterioradas
Estender a vida útil
do produto

Identificar as deficiências inerentes ao produto e re-projetar para evitar
falhas prematuras
Identificar perigos potenciais do produto no final da sua vida útil e
minimizá-los
Utilizar princípios de Design para Desmontagem para facilitar a remanufatura e reciclagem das partes
Minimizar a variedade de materiais no produto
Consolidar partes

Design para
Desmontagem

Reduzir o número de operações de montagem
Especificar materiais compatíveis
Simplificar e uniformizar encaixes
Identificar pontos de separação entre partes
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Especificar adesivos a base de água
Incorporar um esquema de identificação de materiais nas partes para
simplificar a identificação
Minimizar o número de materiais diferentes no produto
Reciclagem dos
materiais

Selecionar materiais de fácil reciclagem
Assegurar facilidade de desmontagem
Facilitar a identificação dos materiais

Fonte: Thompson (1999) apud Garcia (2007)

Em sua tese de doutorado, Azevedo (2009), realizou um estudo de caso no
polo moveleiro de Itatiba e, baseado no sistema de PDP proposto por
Rozenfeld et al. (2006), desenvolveu um modelo que define os requisitos e
estratégias ambientais, especificamente para as indústrias de móveis sob
encomenda, com o objetivo de auxiliar o desenvolvimento de produtos
sustentáveis no setor (Tabela 10).

Tabela 10 – Relação entre as fases do PDP e os requisitos ambientais
PDP
Processo de Desenvolvimento de
Produtos

Pré-desenvolvimento

Planejamento
estratégico
Planejamento do
projeto
Projeto
Informacional

Desenvolvimento

Requisitos ambientais
Informações sobre tecnologias "limpas"
Planejamento da vida útil do produto
Aquisição de matéria-prima
Planejar processo sustentável
Alternativas de novos materiais
Mercado para produtos sustentáveis
Previsão de impactos de produtos

Projeto Conceitual

Requisitos ambientais no projeto
Alternativas de redesign
Projetar embalagem

Projeto Detalhado

Reutilizar SSCs
Prolongamento da vida útil
Processamento com menor impacto

Preparação para a
produção

Protótipos com materiais renováveis
Avaliação de impactos existentes
Alternativas para o processo

Lançamento do
produto

Marketing ecológico
Orientação para o uso e pós-uso
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Acompanhar o
produto

Pósdesenvolvimento

Descontinuar
produto

Melhorar desempenho
Reaproveitamento de sistemas
Maior interação com mercado
Reuso de peças e componentes
Remontagem
Reciclagem
Condicionamento adequado pos uso

Fonte: AZEVEDO (2009)

Como o ecodesign integra os aspectos ambientais dos produtos e fornece
uma oportunidade sistemática na antecipação dos problemas e soluções para
todo o seu ciclo de vida, possibilitando a prevenção de impactos ambientais
adversos, uma importante ferramenta de auxílio para os projetistas é a
Avaliação do Ciclo de Vida, a ACV.

3.5 Ferramenta de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV)

O objetivo de produção e consumo sustentáveis só pode ser atingido se
todos os agentes envolvidos na cadeia produtiva - indústria, fornecedores e
consumidores - se responsabilizarem por cada tomada de decisão,
considerando o crescimento ambos da demanda e da oferta de produtos e
serviços. Todos os tipos de produtos causam impactos no meio ambiente em
alguma proporção: os recursos naturais devem ser extraídos, o produto deve
ser manufaturado, embalado e distribuído.
Para dimensionar a participação de cada uma das partes no ciclo de vida
ambiental de um produto ou serviço, foi desenvolvida a ferramenta de
Avaliação do Ciclo de Vida, a ACV, que por meio de um levantamento
quantitativo, qualifica os processos industriais e os impactos ocasionados por
eles de forma global, compreendendo desde a extração da matéria-prima,
passando por produção, uso, até o sua destinação final.
A Avaliação do Ciclo de Vida é atualmente a ferramenta mais eficiente para
analisar os aspectos e impactos ambientais ocasionados em um determinado
processo produtivo, e abrange todos os elementos que, de alguma forma,
influem nas etapas deste processo e na composição de um produto ou serviço.
Esta avaliação é realizada através do levantamento de dados analisados nos
inputs, ou entradas de matéria-prima (insumos, energia e água), e nos outputs,
representado pelos resíduos sólidos, emissões atmosféricas e efluentes
líquidos referentes ás saídas dos processos.
Em sua abrangência o estudo resulta nos danos que influenciam a oferta
futura de recursos naturais, que interferem negativamente na saúde humana e
as consequências ecológicas referentes à biodiversidade (fauna e flora).
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Segundo CHEHEBE (2002), de um modelo de estudo realizado pelo MRI
(Midwest Research Institute) para avaliar o desempenho ambiental comparativo
entre diferentes tipos de embalagem de refrigerantes para a empresa Cocacola, em 1965, foi desenvolvido um processo de quantificação e qualificação
das emissões que ficou conhecido com REPA (Resource and Environmental
Profile Analysis). Este estudo foi melhorado em 1974 e é considerado como o
início do conceito da metodologia de Análise do Ciclo de Vida.
Durante as décadas de 80 e 90, diversas análises do ciclo de vida se
baseavam nos materiais utilizados em embalagens, pela diferença de opiniões
entre as garrafas de vidro, plásticos (recicláveis), tetra-pak e policarbonados.
Porém, os estudos, quando analisados detalhadamente, apresentavam
discrepâncias, por exemplo, a ausência de dados importantes, com a
consideração dos processos produtivos referentes ao ciclo da matéria-prima ou
dos insumos utilizados, ou a idade dos dados que, quando desatualizados, não
interpretavam uma correta avaliação dos processos tecnológicos atuais
(CHEHEBE, 2002).
Em busca de uma metodologia específica, contendo a descrição das
etapas, de forma padronizada, para o desenvolvimento de um estudo de ACV
de credibilidade, a SETAC – Society of Environmental Toxicology and
Chemistry - teve enorme importância ao reunir pesquisadores líderes da área
científica para a elaboração do primeiro documento de normatização das
etapas de ACV, chamado de “Código de Prática” (TAKEDA, 2008).
Mais tarde este documento orientou a ISO para a elaboração de normas
internacionais, com o objetivo de padronizar as etapas da ACV (COLTRO,
2007). Assim, o comitê 207 sobre gestão ambiental da ISO, criou o subcomitê
05 (TC 207/ SC 05) para tratar da ACV como instrumento de gestão, onde foi
concebida uma série de normas apresentadas na Tabela 11.

Tabela 11 – Descrição das normas de ACV
Nº da Norma: ano

Título

ISO 14040:2006

Avaliação do ciclo de vida princípios e estruturas

ISO 14041:1998

Avaliação do ciclo de vida objetivos e escopo, definições
e análise de inventários

ISO 14042:2000

Avaliação do ciclo de vida avaliação de impacto do ciclo
de vida

ISO 14043:2000

Avaliação do ciclo de vida interpretação do ciclo de vida

Descrição
Proporciona os elementos gerais e
metodologias requeridas para uma
ACV de produtos e serviços
Guia para determinar as metas e o
escopo de um estudo de ACV e para o
inventário de LCA. Substituída pela
ISO 14044:2006.
Guia para a fase de avaliação de
impacto de um estudo de ACV.
Substituída pela ISO 14044:2006.
Proporciona guia para interpretar os
resultados de um estudo de ACV.
Substituída pela ISO 14044:2006.
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ISO 14044:2006

ISO TS 14048:2002

ISO TR 14049:2000

ISO TR 14062:2002

ISO TR 14047:2003

Gestão ambiental - avaliação
do ciclo de vida requerimentos e diretrizes
Avaliação do ciclo de vida informações sobre
apresentação de dados para
um estudo de avaliação do
cilco de vida
Avaliação do ciclo de vida Exemplos para aplicação da
norma ISO 14041
Gestão ambiental - Integração
dos aspectos ambientais no
desenvolvimento de produtos exigências e diretrizes
Avaliação do ciclo de vida Exemplos para aplicação da
norma ISO 14042

Especifica requisitos e proporciona um
guia para a avaliação do ciclo de vida,
incluindo exemplos. Incorpora os
temas tratados nas normas ISO 14041,
14042 e 14043.
Proporciona informação sobre o
formato de dados para suporte de uma
ACV.
Ilustra com exemplos como aplicar as
normas ISO 14041.
Descreve conceitos e práticas usadas
para integrar aspectos ambientais no
projeto de desenvolvimento de
produtos e serviços.
Ilustra com exemplos como aplicar as
normas ISO 14042.

Fonte: Barbieri e Cajazeira (2009)

Para Gatti (2002) apud Silva (2012), a importância da ACV está em
possibilitar com clareza e objetividade a identificação de questões ambientais
complexas como: gerenciamento de recursos naturais, otimização de sistemas
de produção, definição de parâmetros para a obtenção de rotulagem ambiental
entre outros. Barbieri (2004) e Carvalho (1997) apud Silva (2012) consideram
que no campo empresarial, a ACV pode gerar melhorias na identificação dos
custos ambientais, que podem ser reduzidos pela substituição ou redução do
consumo de matéria-prima, diminuição na emissão de cargas poluidoras e na
destinação final dos resíduos.
As vantagens referentes à implantação da ACV são variadas e dependerão
do objetivo e escopo do estudo. Dentre os benefícios, segundo Silva (2012),
podem ser citados:
i) A identificação de oportunidades de melhoria no desempenho ambiental
de produtos em diversos pontos de seu ciclo de vida;
ii) A redução de custos pela substituição ou minimização no uso de
materiais e a redução na geração de resíduos;
iii) Auxílio para o desenvolvimento de projetos de Ecodesign;
iv) Fornecer um detalhado nível de informações para a tomada de decisão
na indústria, definindo o planejamento estratégico a partir de metas e
prioridades, e a adequação a legislação ambiental;
v) Selecionar indicadores relevantes de desempenho ambiental e;
vi) Obter uma rotulagem ambiental, ou elaborar uma declaração ambiental
de produto como estratégia de marketing.
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No contexto da ACV, a rotulagem ambiental, também conhecida como
ecolabelling, pode ser obtida de um processo voluntário da empresa e é
normalizada pela ISO 14024:1999 (Environmental labels and declarations –
Type I - environmental labelling – Principles and procedures), incluindo as
considerações sobre o ciclo de vida. O rótulo referente às declarações
ambientais é apresentado pela norma ISO 14025:2006 (Environmental labels
and declarations – Type III – environmental declarations – Principles and
procedures), e sua obtenção está estritamente vinculada com informações
provenientes de um estudo de ACV (SILVA, 2012).

3.5.1 Limitações do estudo de ACV

Apesar da clara importância da aplicação da ACV para promoção de
benefícios à indústria, esta metodologia também possui suas limitações, cujas
principais são identificadas pela norma NBR ISO 14044, da ISO (2006):
i) Possível subjetividade
estabelecidas;

na

natureza

das

escolhas

e

definições

ii) Limitações decorrentes das suposições dos métodos empregados para a
análise de inventário e dos modelos preditivos de avaliação dos impactos
ambientais;
iii) Resultados focados em questões globais podem não ser indicados para
aplicações locais;
iv) A ACV pode ser limitada pelo acesso e disponibilidade de dados e;
v) A introdução de incertezas nos resultados da ACV pela falta de
dimensões espaciais e temporais dos dados inventariados usados na
avaliação dos impactos sobre o meio ambiente.
Estas limitações podem ser resumidas no custo necessário para a
elaboração da avaliação, cujo processo requere muitos recursos e demanda
um longo período de tempo para ser concluído, visto a complexidade das
etapas, que abrangem uma grande quantidade de informações, e pelas
incertezas sobre os resultados, derivada da indisponibilidade de dados e do
uso de dados de estudos de ACV desenvolvidos para outros propósitos
(SILVA, 2012).
Em relação aos custos relativos à obtenção de informações para o
inventário, uma solução está no desenvolvimento de um banco de dados sobre
a cadeia produtiva de diversos bens de consumo, que considere as diferenças
de produção regionais, proporcionando uma maior economia de tempo para a
elaboração da avaliação. Já sobre a complexidade, se verificado algum dado
incompatível, a norma prevê que sejam realizadas reformulações no estudo na
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medida em que a ACV está sendo conduzida, alterando as informações do
inventário e delimitando mais as fronteiras do estudo (SILVA, 2012).
Para aumentar o grau de confiabilidade dos dados, uma avaliação pode ser
feita por meio da Verificação de Completeza, Verificação de Sensibilidade e
Verificação de Consistência (ISO, 2006).

3.5.2 A ACV no Brasil

Atualmente no Brasil existe uma baixa demanda na adoção da ACV no
campo empresarial, interferindo na difusão do uso desta metodologia. Segundo
pesquisa do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT),
em 2005, verificou-se que mais de 50% das empresas nacionais não
conheciam a ACV (SILVA, 2012). Segundo Lima (2007), a maioria dos
trabalhos de ACV encontra-se em empresas multinacionais, cuja prática já é
adotada em unidades dos países de origem. Em uma análise envolvendo 33
empresas instaladas no Brasil, a autora confirma que apenas 07 usam a ACV,
sendo apenas 02 delas empresas nacionais.
Para possível alteração deste quadro, Silva (2010) apud Silva (2012), cita
algumas recomendações: i) divulgação da ACV para atrair e incentivar
empresas, associações e governo a coletarem e disponibilizarem abertamente
informações ambientais sobre produtos; ii) gerar demanda por rotulagem
ambiental, por meio da maior conscientização sobre a importância e benefícios
do rótulo e sua relação com a ACV; iii) produzir um banco de dados nacional
em ACV, buscando facilitar a realização de estudos de ciclo de vida pela
indústria para seus produtos e; iv) capacitar recursos humanos em ACV, não
apenas na Academia mas nas empresas brasileiras.
Embora a ACV no Brasil ainda não esteja devidamente difundida, algumas
ações já estão em desenvolvimento para que tenhamos uma base de dados
nacional, cujo histórico é representado a seguir.
Com o objetivo de discutir as questões relativas à Avaliação do Ciclo de
Vida, foi criada em 2002, a Associação Brasileira de Ciclo de Vida (ABCV), no
Rio de Janeiro, que até 2005 enfrentou algumas questões legais para sua
formação como associação, gerando uma lacuna de um órgão especializado
no tema no país. Trata-se de uma associação civil, que conta com a atuação
de empresas, instituições acadêmicas de ensino e pesquisa, órgãos
governamentais e sociedade organizada que tem o objetivo de difundir e
consolidar a Gestão do Ciclo de Vida (ABCV, 2014). A grande contribuição
desta associação foi a coordenação da segunda Conferência Internacional de
Avaliação do Ciclo de Vida – CILCA em 2007 (LIMA, 2007).
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Em 2004, a ACV torna-se tema estratégico do Programa Brasileiro de
Avaliação da Conformidade (PBAC) gerido pelo INMETRO, e em 2007 é
aprovado o projeto Inventário do Ciclo de Vida para Competitividade Ambiental
(SICV Brasil), no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), que tem
por objetivo desenvolver um banco de dados de inventário do ciclo de vida da
indústria de base brasileira. Em 2009, o IBICT, a Comissão Europeia e a
UNEP/SETAC, assinam acordo de cooperação para apoiar esta base de dados
e disseminar o pensamento de ciclo de vida no Brasil (PBACV, 2014).
No ano de 2010, o SICV apresenta a metodologia brasileira de ACV e a
primeira versão do banco de dados com um inventário piloto sobre o óleo
diesel brasileiro. Em 2011, o governo aprovou a criação do Programa Brasileiro
de Avaliação do Ciclo de Vida (PBACV). Cavalcanti (2010) destaca os
principais objetivos da PBACV, com base na implantação do SICV:
i) Desenvolver, armazenar e disponibilizar o inventário do ciclo de vida
dos principais produtos industriais brasileiros;
ii) Disponibilizar metodologias brasileiras para o desenvolvimento de
inventários com consistência, qualidade e reconhecimento nacional e
internacional;
iii) Capacitar especialistas em ICV e ACV nos vários níveis de ensino;
iv) Desenvolver programas de avaliação de conformidade, com o
desenvolvimento de programas de certificação de pessoas e;
v) Incentivar e promover o desenvolvimento de Programas de rotulagem
ambiental.
Assim como o Brasil, poucos países possuem uma base de dados
completa, contendo vários setores produtivos, levando à tendência pela
utilização de dados estrangeiros, o que pode provavelmente gerar erros nos
resultados, principalmente pelas diferentes fontes de energia de cada região.
Porém, enquanto a PBACV não conseguir divulgar uma base de dados
nacional, é aconselhável adaptar o máximo possível os dados existentes de
outros países para as situações requeridas pelo estudo em questão (SILVA,
2012).
Apesar da defasagem de tempo em relação ao desenvolvimento da ACV em
outros países, é fundamental que a PBACV continue dando andamento à
construção de um banco de dados brasileiro, e que se continue produzindo
pesquisas sobre o tema, como esta dissertação, em favor da divulgação desta
metodologia tão importante para o crescimento da indústria nacional. Assim,
pode-se esperar que em um período de curto a médio prazo, tenhamos a
oportunidade de utilizar nossa própria base de informações para a elaboração
do estudo.
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3.5.3 Fases da ACV

As etapas que estruturam o desenvolvimento de um estudo de ACV são
definidas em quatro processos: i) Definição do objetivo e escopo; ii) Análise de
Inventário; iii) Avaliação do Impacto e iv) Interpretação dos resultados,
conforme demonstrado na figura 19.

Figura 19 – Fases da ACV

Fonte: ISO 14040 (ABNT, 2001).

3.5.3.1

Definição do objetivo e escopo

Ao dar início em um processo de ACV é necessário que sejam definidos
claramente o objetivo e escopo do estudo. O objetivo deve especificar o
propósito da análise e para quem deve interessar os resultados. É então
estabelecida uma unidade funcional, de forma quantitativa, como base para o
levantamento de dados, por exemplo, será avaliado o processo industrial para
a produção de 1kg de aço.
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O escopo da avaliação delimita as fronteiras do sistema de produto para a
avaliação dos dados, estabelecendo quais serão as unidades de processos
inclusos, e em qual etapa o estudo será iniciado e finalizado.
Nesta fase também são pré-definidas as categorias de impacto e qual será
o método utilizado para a avaliação (AICV). São escolhidos os tipos de dados,
a estratégia de coleta e os planos de verificação de resultados.

3.5.3.2

Análise do Inventário

Para a realização da Análise do Inventário é necessária a elaboração de um
fluxograma de produção, onde são apresentados todos os processos definidos
pelo escopo e contabilizados individualmente todos os dados coletados para as
entradas e saídas em cada unidade, correspondendo às cargas ambientais
especificadas pela unidade funcional. Esta etapa pode ser considerada a mais
demorada, pela quantidade de informações que devem ser coletadas e
selecionadas.
A coleta pode ser feita por meio de referências bibliográficas ou por
experimentações empíricas do processo, e representam a troca do sistema de
produção com o meio ambiente, não determinando, em primeiro momento, que
estes dados sejam a troca direta da natureza ou com o recipiente – chamada
de fluxos elementares – como o gás carbônico emitido na atmosfera ou o
petróleo extraído do solo (TAKEDA, 2008).

3.5.3.3

Avaliação do Impacto (AICV)

Para que os impactos possam ser interpretados, deve-se referenciá-los em
níveis de magnitude e significância, associando os dados adquiridos no
inventário em categorias específicas de danos, relacionados por efeito (figura
20). Quanto mais alta a relevância da categoria, maior o impacto gerado no
meio ambiente.
A definição das categorias, na prática, está diretamente relacionada com o
método de avaliação de impacto ambiental que será utilizado, associado a
fatores variáveis, como a região e o clima do local onde os indicadores foram
desenvolvidos. O indicador de impacto ambiental é um elemento ou parâmetro
que fornece a medida da magnitude de um impacto representada em escala
numérica ou classificada em categorias qualitativas como bom-ótimo/ aceitávelinaceitável (EMBRAPA, 2013).
Na etapa de caracterização, os indicadores são quantificados de acordo
com a contribuição do impacto ao meio ambiente, como para o aquecimento
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global ou acidificação. Ao final obtêm-se como resultado o perfil ambiental do
sistema de produto (PIEKARSKI et al., 2012).
Figura 20 – Fatores de classificação, caracterização e ponderação na AICV

Fonte: Traduzido de ISO 14042 (ISO, 2000)

a) Normalização e Ponderação

A normalização se refere à contribuição dos impactos gerados em um
sistema produtivo ao impacto total global desta categoria. Para manter estes
números gerenciáveis, a magnitude total dos diferentes problemas é expressa
como efeitos ambientais causados por uma pessoa por ano.
Para manter os efeitos causados pelos impactos dimensionáveis, é
estabelecido um fator de ponderação, que considera diferentes níveis de
severidade dos impactos ambientais. No método Eco-indicator, por exemplo, é
utilizado o princípio de distância ao alvo como fator de ponderação, onde a
quantidade de emissões é multiplicada pelos diferentes efeitos ambientais
(BRENTRUP et.al. 2001 apud TAKEDA, 2008).
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3.5.3.4

Interpretação dos resultados

A fase de interpretação é quando os dados coletados na etapa do inventário
se correlacionam com a avaliação dos impactos, resultando nas conclusões e
recomendações do estudo, que identificam as fases do ciclo de vida que mais
contribuem para os danos ambientais e que precisam ser melhoradas.

3.6 Métodos de Avaliação de Impacto Ambiental

Segundo a norma ISO 14042, é obrigatório o cálculo de indicadores na
etapa de AICV, com a modelação quantitativa representando o impacto
potencial de cada emissão. Esse indicador é desenvolvido através de um
modelo de caracterização:
“O modelo de caracterização calcula fatores de caracterização
de substâncias específicas que expressam o impacto ambiental
de cada fluxo elementar em termos da unidade comum do
indicador de categoria. Deste modo, os fatores de
caracterização são multiplicados com os dados do inventário, e
os resultados são os resultados da categoria de indicadores,
expressos em uma unidade comum a todas as contribuições
dentro da categoria de impacto (por exemplo, quilogramas
equivalentes de CO² de gases de efeito estufa que contribui
para o impacto da categoria mudanças climáticas.”
(HAUSCHILD et al., 2012 apud PIEKARSKI et al., 2012).

Estes modelos são conhecidos como métodos de AICV e podem ser
classificados em duas categorias de abordagem: midpoint (ponto médio) e
endpoint (ponto final). Estas categorias se referem à profundidade do dano
definida pelo método, representadas na figura 21.

Figura 21 – Níveis de avaliação de categoria do impacto

Fonte: Takeda (2008)

Na abordagem midpoint são identificados os impactos potenciais do
processo e não suas consequências finais. Por exemplo, a troca de gases
Clorofluorcarbono (CFC), causa a depleção da cama de ozônio na estratosfera

98

(midpoint), que aumentam o nível de radiação na terra (midpoint), e que podem
causar a morte de certo número de pessoas por câncer de pele (endpoint)
(TAKEDA, 2008).
Já a abordagem endpoint refere-se aos danos finais ocasionados pelos
impactos de categoria midpoint, e são quantificados de acordo com os
resultados de danos ocasionados à saúde humana, aos ecossistemas e aos
recursos naturais (Figura 22).

Figura 22 – Categorias de impacto midpoint e endpoint

Fonte: Traduzido de UNEP (2011) apud Piekarski et al. (2012)

Pelo fato de compreenderem o impacto final de cada emissão, os métodos
endpoint são considerados mais relevantes para a tomada de decisões. Em
contrapartida são mais subjetivos, o que pode alavancar dúvidas quanto à
credibilidade de seus dados. Já os métodos midpoint se comportam de maneira
inversa, são menos subjetivos, porém considerados de menor relevância para
a atuação preventiva de seus efeitos.
Em seu trabalho de graduação, TAKEDA (2008) analisa os métodos de
AICV mais utilizados e citados pela literatura de língua inglesa. Foram
analisados 344 artigos, dentre os quais foram encontrados 85 métodos, sendo
apenas 06 deles citados em 75% do total de trabalhos avaliados. Alguns dos
métodos encontrados apresentam versões diferentes e, por este motivo, foram
considerados os dez principais métodos citados e utilizados por família,
conforme apresentado na tabela 12.
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Tabela 12 – As dez famílias de métodos de AICV mais utilizados internacionalmente

Posição

Família de Métodos de
AICV

nº de utilizações

1

Eco-indicator

137

2

Dutch Handbook on LCA

37

3

EPS

28

4

LIME

20

5

EDIP

18

6

Impact

16

7

Eco-points/ Eco-Scarcity

15

8

USES-LCA

5

RII
9

CST

4

CED
Externe
10

STM

3

Ecotax
Traci
Fonte: Adaptado de TAKEDA (2008)

Por sua relevância e acessibilidade, será utilizado para este estudo, a
aplicação do método mais citado e utilizado internacionalmente, o Eco-indicator
99, que será detalhado posteriormente. A seguir são descritos brevemente os
métodos dispostos entre a segunda e a quinta colocação de famílias.
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3.6.1 Dutch Handbook on LCA (CML)

Este método foi desenvolvido pelo Centro de Ciência Ambiental da
Universidade de Leiden, na Holanda, mais conhecido como CML (Centrum
voor Milleuwetenschappen Leiden) e consiste em uma abordagem de
categorias midpoint. Tem sua primeira versão de 1992 e sua atualização foi
realizada em 2001. O método CML funciona como um guia de orientações para
a elaboração de um estudo de ACV e fornece uma lista de categorias de
impacto que podem ser agrupadas em (TAKEDA, 2008):
a. Categorias obrigatórias de impacto: utilizados na grande maioria dos
estudos de ACV, tais como: acidificação, depleção da camada de ozônio,
depleção de recursos abióticos, ecotoxicidade, eutrofização, formação
fotoquímica de ozônio troposférico, mudança climática, oxidação
fotoquímica, radiação ionizante, toxicidade humana, uso do solo (GUINÉE,
2001 apud PIEKARSKI et al., 2012).
b. Categorias de impacto adicionais: quando existem indicadores
operacionais porém não são comuns ao uso de ACV, como por exemplo,
maus odores no ar, barulho, perda de calor etc.
c. Outras categorias de impacto: indicadores operacionais inexistentes
que impossibilitam sua utilização na ACV.
Considerando a possibilidade de utilização de diversas categorias, um
indicador de linha base (“baseline”) é selecionado para delinear a melhor
prática disponível. Esta linha base, previamente quantificada, é indicada para
estudos simplificados e indicam categorias midpoint.

3.6.2 Environmental Priority Strategies (EPS)

O EPS foi desenvolvido na Suécia em 1993 e sua última atualização é do
ano 2000. Destina-se a ser uma ferramenta empresarial de uso interno,
auxiliando designers e projetistas no processo de desenvolvimento de
produtos, para a melhoria do desempenho ambiental de produtos.
As categorias de impacto são identificadas em cinco áreas de salvaguarda:
saúde humana, capacidade de produção do ecossistema, estoque de recursos
abióticos, biodiversidade e valores culturais e recreativos. Caracteriza-se como
uma abordagem endpoint.
O método avalia o impacto de acordo com a disposição em se pagar para
restaurar os danos ocasionados pelas emissões e seu indicador de unidade
ELU (Enviromental Load Unit), ou Unidade de Carga Ambiental, inclui a
caracterização, normalização e ponderação.
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O sistema EPS adota o desenvolvimento “top-down” e apresenta uma
hierarquia de princípios e regras. Os princípios gerais deste desenvolvimento
são (GOEDKOOP et al., 2008):
a. O princípio “top-down”: a prioridade é dada á utilidade do sistema;
b. O principio de índice: índices prontos representam impactos ponderados
e agregados;
c. O princípio padrão: um método operacional padrão é obrigatório;
d. O princípio da incerteza: a incerteza dos dados de entrada deve ser
estimada;
e. A escolha de dados e modelos padrão para determiná-los.

3.6.3 Life Cycle Impact assessment Method based on Endpoint
modeling (LIME)

O LIME foi desenvolvido no Japão em 2003 para ser uma ferramenta
nacional de ACV. As categorias de impacto deste método referem-se aos
danos potenciais socioeconômicos, baseados no conceito de custo ao usuário,
buscando a equidade para as futuras gerações. São considerados os impactos
causados pela utilização de recursos abióticos, aumento do risco de extinção e
perda de produção primária causada pela extração de recursos.
Após realizar uma análise crítica sobre LIME, pode-se dizer que apesar do
nome, trata-se de um método de abordagem mista (midpoint/ endpoint),
correlacionando onze categorias de impacto em quatro temas de salvaguarda:
saúde humana, bem-estar social, biodiversidade e produção em planta
(TAKEDA, 2008).

3.6.4 Environmental Design for Industrial Products (EDIP)

O EDIP é uma metodologia dinamarquesa de ACV que foi desenvolvida em
1996 e teve sua última atualização em 2003. O método EDIP pode ser
considerado uma abordagem típica de midpoint, que engloba o máximo de
impactos ocasionados por emissões e uso de recursos, além de impactos no
ambiente de trabalho. A nova versão utiliza 19 categorias, e apresenta um
modelo de caracterização diferenciado espacialmente, aproximando-se mais da
abordagem endpoint.
O EDIP na sua versão 2003 contempla categorias de impactos não globais,
mais direcionadas à região européia, como a acidificação, eutrofização
terrestre, exposição fotoquímica do ozônio em plantas e seres humanos,
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eutrofização aquática, ecotoxicidade e toxicidade humana (PIEKARSKI et al.,
2012).

3.6.5 Eco-indicator 99

Com o objetivo de facilitar e difundir a aplicação e compreensão do método
de ACV, o designer industrial holandês, especializado em Ecodesign, Mark
Goedkoop, durante o desenvolvimento do software SimaPro LCA, fundou a
empresa Pré-Consultants, com foco no pensamento de Ciclo de Vida de
Produtos. Com o apoio do Ministério Holandês do Meio Ambiente, a empresa
reuniu um grupo científico experiente e criou em 1995, a primeira versão de
seu método de AICV, o “Eco-indicator 95”.
“O método provou ser uma poderosa ferramenta de
utilização aos designers e agregam resultados
compatíveis com o método de ACV, mas com a fácil
compreensão de números e unidades, chamados de Ecoindicadores.” (SUURLAND, Jan. Director Industry and
Consumer Policy. GOEDKOOP e SPRIENSMA, 2000)

Na versão de 95, o método da Pré-Consultants foi largamente utilizado por
designers, porém criticado por especialistas da área ambiental por não conter
alguns aspectos ambientais que impossibilitavam uma interpretação clara e
objetiva sobre os níveis tangíveis de sustentabilidade. Será considerada neste
estudo a nova e aprimorada versão desta metodologia, a “Eco-indicator 99”,
que inclui vários outros aspectos mais complexos comparados ao da versão de
95.
Tradicionalmente na ACV, as emissões e extração de recursos naturais são
relacionadas a 10 ou mais categorias de impacto, como observado nos
métodos anteriores. Tanto para especialistas quanto para os não especialistas,
existe uma grande dificuldade para estabelecer fatores de ponderação
significativos para esta quantidade de categorias tão abstratas.
Neste contexto, o número de categorias de impacto deste método foi
limitado a três, e definidos com a participação de 365 pesquisadores suíços
(GOEDKOOP e SPRIENSMA, 2000). O método utiliza a abordagem endpoint,
direcionada ao dano, e considera as três seguintes principais categorias de
impacto (figura 23):
i) Saúde Humana: inclui o número e a duração de doenças, assim como
os anos de vida perdidos com a morte prematura ocasionada por problemas
ambientais. Nesta categoria são considerados os efeitos: mudança de clima,
destruição da camada de ozônio, efeitos cancerígenos, efeitos respiratórios e
radiação ionizante. A combinação expressa no número de anos de vida

103

perdidos e o número de anos de vida vividos precariamente correspondem ao
dano DALY (Disability Adjusted Life Years)/ kg de emissão.
ii) Qualidade do Ecossistema: inclui os efeitos dos impactos na
diversidade de espécies, especialmente em plantas vasculares e pequenos
organismos. São considerados os efeitos: ecotoxicidade, onde o dano é
expresso em PAF (Potentially Affected Fraction) x m² x ano/ kg de emissão e
acidificação, eutroficação e o uso da terra, onde o dano é expresso em PDF
(Potentially Disappeared Fraction) x m² x ano/ m².
iii) Recursos Naturais: nesta categoria estão inclusos a energia
excedente necessária no futuro para a extração de recursos minerais e fósseis
de qualidade inferior. O esgotamento dos recursos agrícolas e a granel, como a
areia e o cascalho, também são considerados sob o uso da terra. Este dano da
utilização excedente de energia é expresso em MJ (quantidade de energia)
extraído, kg ou m³ de combustível fóssil ou excedente de energia por kg de
mineral.
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Figura 23 – Representação detalhada do modelo de dano do método Eco-indicator 99

Fonte: Traduzido de GOEDKOOP et al. (2008)
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a) Manual para Designers

Considerando a importância da aplicação da ACV, e admitindo que o
processo para ser completo e preciso consome muito tempo e um consequente
alto custo para ser finalizado, foi publicado pela Pré-Consultants em 2000 o
“Manual for Designers”.
Este manual foi elaborado para utilização específica de designers e
gerentes de produto, cujos cargos possuem diversas demandas durante a
concepção de um produto e que, possivelmente não estarão aptos a elaborar
todas as etapas necessárias para o estudo de ACV.
Para viabilizar uma rápida avaliação do desempenho ambiental de um
produto, o método propõe a consideração do menor número de componentes
possíveis como unidade funcional. Sendo assim, foram elaborados indicadores
que correspondem ao impacto gerado por 1 quilograma de cada material
utilizado no produto. Por exemplo, existe um indicador para o impacto
ocasionado pela produção de um quilo de polietileno, outro para um quilo de
injeção do mesmo plástico, e outro para um quilo de sua destinação final.
Os indicadores determinam a carga total ambiental de cada produto e
processo, e os dados foram coletados considerando os materiais e operações
mais comumente utilizadas. Quanto maior o número obtido, maior o impacto
ocasionado no meio ambiente.
No documento, a Pré-Consultants indica a aplicação do método Ecoindicator 99 para uso interno da empresa, especificamente para o auxílio no
desenvolvimento de produtos mais sustentáveis. É desaprovada pela política
deste documento a aplicação do método para uso em estratégias de marketing,
rotulagem ambiental, e para comparação de que um produto é melhor que
outro concorrente, assim como seu uso como instrumento governamental.
Para este trabalho, que tem por objetivo a identificação de um método que
independa de maiores investimentos, como a compra de um sistema
computacional, necessário para realizar a avaliação dos métodos citados
acima, foi aplicado em três produtos da indústria moveleira a metodologia
contida no Manual for Designers.
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4. MATERIAL E MÉTODOS

Os métodos deste estudo estão divididos em duas etapas. Na primeira, foi
realizada a pesquisa qualitativa, por meio da revisão bibliográfica e documental
sobre estudos setoriais econômicos da indústria moveleira, do panorama de
gestão ambiental das empresas e sobre a ferramenta de Avaliação do Ciclo de
Vida. Foram conferidos documentos relativos às normas e legislações
aplicáveis ao setor e direcionados aos temas estudados.
Na segunda etapa foi realizado um estudo de caso, ou empírico, baseado
na investigação de um fenômeno atual dentro do seu contexto de realidade,
analisado de forma exploratória, com o objetivo de proporcionar uma visão
geral, do tipo aproximativo, acerca de determinado fato (GIL, 2008).
Neste trabalho procurou-se apresentar um panorama geral acerca das
deficiências do setor moveleiro, com foco nos temas relacionados aos objetivos
da pesquisa: o design e a gestão ambiental. A partir da identificação das
problemáticas, foram investigadas ferramentas para avaliação ambiental de
produtos e técnicas para incorporação de requisitos propostos pelo conceito de
Ecodesign, visando à introdução de um método para analisar os impactos
ambientais referentes ao ciclo de vida na produção de móveis.
Para verificar a eficiência do método escolhido em relação às
características da indústria moveleira, três peças de mobiliário, de mesma
função, foram submetidas à análise para a identificação dos pontos críticos da
produção e escolha de materiais, onde posteriormente propuseram-se
alterações para melhoria do desempenho ambiental destes produtos.

4.1 Local de estudo

O estudo foi realizado em uma indústria moveleira localizada no pulverizado
polo da Grande São Paulo que, segundo Coutinho et al. (2001), pode ser
considerado o maior e mais diversificado do país.
A cidade de São Paulo está localizada na região sudeste do país, com
coordenadas geográficas de: latitude 23º 32’ 51’’ S, longitude 46º 38’ 10’’ O e
760 m de altitude (figura 24).
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Figura 24 – Localização cidade de São Paulo

Fonte: Site Mapa Cultura Paulista16

A empresa pesquisada é de micro porte, com seis funcionários, sendo que
quatro deles trabalham direto na produção, e os outros dois são o proprietário e
um assistente responsáveis pelo gerenciamento administrativo. A produção de
móveis é sob encomenda, de fabricação altamente artesanal, com uso
predominante de madeira maciça sendo frequentemente combinada com
outros materiais, como compensados, laminados plásticos, vidros, acrílicos
entre outros.
A empresa é voltada para o mercado residencial e para trabalhos de artes
plásticas, como molduras, esculturas e instalações, com desenvolvimento de
projetos com design próprio, elaborados pelo proprietário e pelo assistente.
A matéria-prima é adquirida em grandes lojas de produtos para o segmento
madeireiro e em fornecedores de madeira maciça nativa. Entre as espécies de
madeira mais comumente utilizadas estão o cumaru, canela, sucupira, freijó e
cedro-rosa, dentre outras.
A seleção da empresa foi realizada de acordo com o acesso da autora aos
projetos e processos de produção, assim como pelo conhecimento dos
procedimentos administrativos realizados pela mesma. Trata-se de uma
empresa de micro porte, de produção sob encomenda e uso predominante de
madeira maciça nativa.
16

Disponível em http://mapaculturalpaulista.org.br/mcp/grande-sao-paulo-2/> Acesso em: 14 set. 14
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4.2 Escolha do método

A escolha do método baseou-se na realidade das micro e pequenas
empresas, que apresentam dificuldades financeiras e motivacionais para o
investimento em tecnologias ambientais. Além disso, a ausência de
profissionais qualificados torna muito difícil a incorporação de ferramentas no
desenvolvimento de produtos, como a Avaliação do Ciclo de Vida, que exige
uma extensa coleta de dados, de complexidade relativamente alta, e um
consequente alto custo.
O método escolhido pelo estudo é o Eco-indicator 99, da empresa PréConsultants, que apresenta uma versão simplificada para o desenvolvimento
de uma avaliação ambiental de produtos, eliminando a necessidade da
obtenção de sistemas computacionais de apoio para o desenvolvimento da
ACV, como o GaBi ou o SIMAPRO, este último representado pela mesma
empresa.
Esta versão é chamada de Manual para Designers e descreve, em
detalhes, a sequência de etapas necessárias para realizar a avaliação
ambiental do produto. O manual apresenta um formulário de preenchimento
para as informações do produto (anexo A), e uma extensa tabela contendo o
valor dos indicadores ambientais propostos para cada operação do processo
de produção do produto (anexo B). Os indicadores ambientais foram
desenvolvidos considerando os aspectos regionais da Europa e sua unidade de
medida de pontuação é o miliponto (mPt).

4.2.1 Descrição das etapas

Segundo Pré-Consultants (2000), para a aplicação correta do método Ecoindicator 99, é necessário percorrer cinco passos: 1. Estabelecer o propósito do
estudo; 2. Definir o ciclo de vida; 3. Quantificar materiais e processos; 4.
Preencher o formulário e 5. Interpretar os resultados. Para melhor orientar o
desenvolvimento, são detalhadas as etapas a seguir.

i)

Estabelecer o propósito do estudo

- Descrever o produto ou componente do produto que será analisado;
- Definir se a análise será para um produto ou a comparação entre vários
produtos;
- Definir o nível de precisão necessária.
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ii)

Definir o ciclo de vida

- Esquematize um fluxograma simplificado do ciclo de vida do produto,
prestando igual atenção nos processos de produção, uso e descarte.

Uma característica essencial na utilização da avaliação de impacto
ambiental é analisar o ciclo de vida de um produto e não somente o objeto em
si. Para isso é necessária a visualização do ciclo de vida por meio da
elaboração de um fluxograma, considerando que o desempenho ambiental do
produto em uso e sua destinação final, são importantes elementos a serem
descritos e contabilizados.

iii)

Quantificação de materiais e processos

- Determine a unidade funcional;
- Quantifique todos os processos relevantes inseridos no fluxograma;
- Faça suposições para qualquer dado em falta.

No método de ACV, a descrição do produto, do ciclo de vida e do
desempenho é direcionada pela unidade funcional. Nesta etapa deve ser
determinada a quantidade de entradas de cada processo no fluxograma, para
que seja realizada a coleta de dados. Quando for realizada a análise
comparativa, é fundamental que a unidade seja a mesma para todos os
produtos.
Não é certo de que todas estas entradas possam ser conhecidas pelo autor
da avaliação, sendo assim, é sugerido que sejam feitas estimativas, que podem
omitir um componente ou processo, desde o dado não seja tão representativo
em relação ao restante. No geral, é melhor sugerir um número estimado
inicialmente e depois se aprofundar-se na coleta deste dado, se for necessário.

iv)

Preenchimento do formulário

- Anote os materiais e processos nos formulários e preencha a quantidade;
- Encontre os valores do indicador ambiental compatível e preencha no
formulário;
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- Calcule a pontuação multiplicando as quantidades pelo valor do respectivo
indicador;
- Some todos os resultados obtidos.

Um modelo simples de formulário foi desenvolvido pelo método Ecoindicator 99 para que sejam feitos todos os cálculos de acordo com a tabela de
indicadores. Se estiver faltando algum indicador sobre material ou processo, o
método indica as seguintes soluções:
a. Confira se o indicador faltante fará uma diferença significante no total
de impacto ambiental;
b. Substitua o indicador por outro existente. Na lista de indicadores é
possível perceber que os plásticos, por exemplo, possuem valores
aproximados e, desta maneira, pode-se estimar o valor baseado em uma
média destes indicadores.
c. Pode-se solicitar que um especialista em meio ambiente calcule um
novo indicador para sua pesquisa. Existem softwares desenvolvidos
especificamente para isso.
A omissão de algum material ou processo por falta de indicadores
compatíveis é somente aceitável se este representar uma pequena parte do
processo como um todo. Em geral, é melhor estimar um resultado do que omitilo.

v)

Interpretação dos resultados

- Combine as conclusões (provisórias) com os resultados;
- Confira o efeito das suposições e incertezas;
- Altere as conclusões (se for o caso);
- Confira se o propósito do estudo foi alcançado.

Analise quais processos e etapas do ciclo de vida são mais importantes e
quais alternativas tem o menor valor de indicador. Sempre verifique os efeitos
das incertezas e suposições para os principais processos: observe o que
acontecerá com os resultados se esta incerteza for levemente diferente. A
conclusão do estudo verifica prioridades e preferências para que o produto seja
alterado? Se sim, as suposições devem ser revistas e informações
suplementares solicitadas.
É importante dizer que os indicadores padrão da lista não são exatos; as
incertezas no cálculo de indicadores se distinguem em dois tipos:
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1. Incertezas sobre a exatidão dos modelos utilizados: incluem opções
de valoração, como a escolha do horizonte temporal do modelo de dano,
ou se deve ser incluído um efeito mesmo que as provas científicas sobre
ainda não confirmem sua existência.
2. Incertezas nos dados: referem-se ás dificuldades em medir e prever
efeitos. Este tipo de incerteza é relativamente fácil de solucionar pois
pode ser expresso em um intervalo ou desvio de padrão.

4.2.2 Descrição dos indicadores ambientais

Para o cálculo dos indicadores foram considerados valores médios
europeus, que são avaliados por (PRÉ-CONSULTANTS, 2000):

- Materiais: para determinar o indicador de produção de materiais, foram
considerados todos os processos, desde a extração da matéria-prima até a
última fase de sua produção, resultando na massa de material produzido. Todo
o transporte do material também foi incluso, considerando a rota inicial até o
final de sua cadeia produtiva. A produção de bens de capital (máquinas e
edifícios, por exemplo) não estão inclusos. Os indicadores são baseados em
um quilo de material.

- Processos de produção: são consideradas as emissões do processo
em si e as emissões do processo para geração de energia necessária para o
funcionamento. Cada processo é expresso em indicadores de unidade para um
quilo de produção ou um metro quadrado de chapas laminadas por exemplo.

- Transporte: é realizado o cálculo dos impactos causados pelas
emissões na extração e produção de combustível e do combustível utilizado na
geração de energia para o transporte. O indicador é expresso por tonelada por
quilômetro. Para o cálculo de diferentes transportes, são considerados os
seguintes fatores:
a. Transporte rodoviário: para complementar a unidade cujo fator crítico
é relacionado a massa transportada (tonelada x km), um indicador
adicional foi criado para os casos onde o volume é o principal fator (m³
volume x km)
b. Transporte ferroviário: baseado na média européia, a proporção de
diesel é calculada pela tração elétrica e um nível de carga média.
c. Transporte aéreo para diferentes tipos de avião de carga.
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- Processos para geração de energia: os indicadores de energia se
referem à extração e produção de combustível e energia convertida na geração
de eletricidade. São considerados vários combustíveis utilizados na Europa
para gerar eletricidade. Um eco-indicador é determinado para alta-voltagem, no
caso de processos industriais e também para baixa-voltagem, em casas e
consumo de energia em pequena escala industrial. Unidades são dadas para
eletricidade e calor.
- Disposição final: diferentes casos de disposição foram calculados
para abranger as possibilidades de descarte dos materiais, é contabilizado por
quilo de material:
a. Resíduos domésticos: em média, os resíduos domésticos constituídos
por papel e vidro são coletados e reciclados separadamente. O restante
é disposto para coleta municipal.
b. Resíduo municipal: considerando o cenário europeu, presume-se que
certa proporção destes resíduos são dispostos em aterros e a outra
parte incinerada. O impacto ambiental do transporte realizado pelo
caminhão de lixo está incluso.
c. Incineração: é utilizada uma unidade média da Suiça que possui um
sistema de lavagem média. Sabe-se que não representa a média
europeia, mas isto está mudando gradualmente durante os próximos
anos. Certa proporção de aço e alumínio é recuperada e reciclada a
partir da escória do incinerador. Além disso, a energia gerada é
fornecida á rede de eletricidade.
d. Aterros: baseado no moderno modelo suíço com purificação de água
e selos verdes, resultando em pouca quantidade de substâncias nocivas
atingindo águas subterrâneas.
e. Reciclagem: os processos de reciclagem possuem uma carga
ambiental assim como os outros processos, porém este processo resulta
em um produto de utilidade, que podem ser interpretados como um
ganho ambiental. É representada tanto a carga ambiental quanto o
ganho por sua reutilização, considerando que os vários processos
podem ter uma diferença considerável, dependendo do caso. O
resultado deve ser interpretado em um cenário otimista.

4.3 Escopo do estudo

Com o objetivo de determinar as fontes para a coleta de dados necessária
para a aplicação do método, foi elaborado um fluxograma da cadeia produtiva
de móveis e desconsiderado os aspectos ambientais relacionados ao processo
de produção dos fornecedores.
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Sendo assim, o escopo do estudo se concentra nas operações referentes
aos processos de marcenaria para a produção de três produtos, cujas
principais atividades são identificadas no fluxograma do escopo do ciclo de vida
dos produtos (figura 25).
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Figura 25 – Fluxograma do escopo do ciclo de vida do produto
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4.4 Produtos estudados

O produto escolhido para análise foi o banco baixo, um objeto de utilização
humana na posição sentada, prioritariamente por curtos períodos de tempo,
pois não possui a incorporação de um encosto adequado e nem proporções
dimensionais para a postura de sentar-se por um longo período de tempo,
como a poltrona por exemplo. Os bancos se diferem em características de
desenho e na composição dos materiais, sendo as operações do processo
produtivo distintas conforme o tipo de material utilizado (figura 26).

Figura 26 – Foto dos bancos analisados

A avaliação pretende identificar e comparar os impactos ambientais
ocasionados pelos três objetos com o maior nível de precisão possível, onde
serão consideradas posteriormente mudanças para a melhoria de seu
desempenho ambiental.

4.4.1 Caracterização dos materiais

Os materiais utilizados na produção dos bancos possuem diferentes
composições de matéria-prima. Para melhor entendimento de como estes
materiais foram relacionados à tabela de indicadores ambientais, são
abordadas suas principais características.
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a) Madeira maciça

As madeiras maciças utilizadas são todas de origem nativa, identificadas no
próximo tópico, e se diferenciam pela anatomia, pelos aspectos sensoriais
(cores, fibras, cheiros, gosto e aparência) e por sua durabilidade. Todas as
espécies apresentam variações em relação às suas propriedades físicas, como
densidade e contração, e propriedades mecânicas (flexão e compressão), e
podem ser destinadas para diferentes usos em diferentes áreas: construção
civil, assoalhos, mobiliário ou ainda para a produção de cabos de ferramentas,
embarcações, transporte entre outros (IPT, 2014).

b) Painel compensado

Os painéis compensados são compostos de um número ímpar de lâminas
de madeira que podem chegar a até 3 mm de espessura. Estas lâminas são
dispostas alternadamente, visando equilibrar tensões e reduzir riscos de
empenamento, compensando umas às outras, daí a origem do nome
“compensado”, dessa compensação de esforços.
As folhas são coladas com cola a base de uréia-formol ou com cola
fenólica, indicada também para resistência ás intempéries, o que possibilita sua
utilização em áreas externas.
Estes painéis podem compor estruturas de móveis, assim como fundos de
armários, prateleiras, miolos de mesas, gavetas, entre outras peças, e são em
grande parte revestidos com lâminas faqueadas de madeira ou por laminados
plásticos. Os painéis compensados são maleáveis e possibilitam a utilização da
técnica de moldagem para a produção de peças em formas curvas. Embora de
custo mais elevado, os painéis compensados se caracterizam pela alta
qualidade, tanto estética quanto física e mecânica, e podem ser utilizados em
diversos tipos de projetos.

c) Laminado melamínico

Este laminado é uma mistura de resina melamínica adicionadas ao papel
Kraft e resina fenólica (figura 27). Sua produção ocorre a partir de prensagem
destas resinas termofixas, onde podem ser adicionadas texturas e diversos
outros padrões de acabamento que simulam madeiras, pedras, metais e
outros. É vendido em chapas que podem variar de tamanho conforme o
fabricante, sendo a dimensão mais comum a de 3,08 x 1,25 m, com 0,6 mm de
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espessura. Para aderir o laminado aos painéis de madeira, é necessário o uso
da cola de contato.

Figura 27 – Composição laminado melamínico

Fonte: Site da marca Fórmica (2012)17

d) Plástico bolha

Produzido em polietileno de baixa densidade (PEBD), com bolhas de ar
prensadas, é um material muito utilizado em embalagens de proteção em
diversas indústrias, como automobilística, moveleira, metalúrgica, eletrônica
etc. Sua tecnologia é preferencial na embalagem de peças delicadas como
vidros e cerâmicas. É também utilizado no revestimento de pisos, antes da
aplicação de carpetes de madeira, proporcionando isolamento acústico, e em
envelopes para transporte de produtos frágeis, depois de laminado com papel.
Dentre suas características podem-se citar a proteção contra choques
mecânicos, fácil manuseio, leveza, atoxicidade, flexível, transparente e
reciclável.

4.5 Quantificação dos materiais

A contabilização do material utilizado para a produção de cada um dos
bancos foi realizada individualmente conforme as informações de densidade de
cada um dos materiais, para que assim pudessem ser relacionados seus
respectivos pesos ao uso dos indicadores ambientais expressos em
quilogramas.

17

Disponível em< http://www.formica.com.br/pro_imagem02.htm> Acesso em: 14 set. 2014
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Considerando o estudo de caso realizado no polo moveleiro de Bento
Gonçalves por Maffessoni e Meneguzzi (2012), onde foi identificado que, para
o uso da madeira maciça o total de resíduos gerados tem valor médio de
31,26%, e para os painéis é de 17,12%, serão adicionados respectivamente
30% e 17% na quantificação do volume destes materiais, na etapa de
preenchimento da destinação final no formulário do método.
A seguir são descritos os cálculos de volume, área e peso usados para os
diferentes materiais identificados em cada tipo de banco.

a) Madeira maciça

Para as madeiras maciças foram consideradas as dimensões de todas as
partes que compõe o banco (pés, travessas, assento e encosto), e calculado o
volume (m³) de cada uma. Ressalta-se que o acréscimo relacionado aos
resíduos será considerado na etapa de preenchimento do formulário, para a
destinação final dos materiais. A fonte dos valores de densidade foi a base de
dados sobre madeiras do site do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São
Paulo (IPT, 2013).
Para a conversão de m³ em kg, destacando que as peças fabricadas em
madeira maciça possuem mais de uma espécie em sua composição, foi
calculada a média das densidades básicas das madeiras por meio da soma
dos valores de peso por m³ de cada uma das espécies, com divisão pelo
número de espécies presentes.

b) Painel compensado

Para o painel compensado, presente em dois bancos analisados, foi
considerada a densidade do compensado de sumaúma, espécie utilizada nos
painéis de preferência da empresa, nas medidas de 2,20 x 1,60m, com 15mm
de espessura. O peso foi informado pelo fornecedor de painéis (CASA
GIACOMO, 2013), cujo valor é de 27,6kg por painel. Para conhecer o valor da
densidade por m³, foi realizado o cálculo para se obter o volume de uma chapa:
2,20 x 1,60 x 0,015 = 0,0528m³.
Depois foi calculado o valor do peso para 1m³ utilizando a regra de três,
onde:
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Sendo assim, o cálculo de densidade por m³ do painel compensado é:

0,0528m³ = 27,6kg
1 m³
x = 27,6

0,0528 x = 27,6

x
x = 522, 72kg = 1m³ = 522, 72kg ~ 523kg/m³

0,0528

c) Laminado Melamínico

Para o laminado melamínico foi considerada a densidade de uma chapa
nas medidas de 3,08 x 1,25m, de espessura de 0,6mm. O peso foi informado
pelo fornecedor de chapas (CASA GIACOMO, 2013), e corresponde ao valor
de 3,77kg por chapa. Utilizando a mesma lógica de cálculo do painel
compensado, foi realizado primeiro o cálculo do volume da chapa: 3,08 x 1,25 x
0,006 = 0,0231m³.
Depois foi utilizada a regra de três:

0,0231m³ = 3,77kg
1 m³
x = 3,77

0,0231 x = 3,77

x
x = 163,2kg = 1m³ = 163,2kg ~ 163kg/m³

0,0231

Na produção de marcenaria, o laminado melamínico é recortado com folgas
nas medidas para que possa ser colado mais facilmente, evitando problemas
na colagem. Sendo assim, também será considerada uma dimensão maior nas
medidas das áreas onde há laminado, neste caso, 5cm a mais nas medidas de
altura e largura.

d) Parafusos

O peso dos parafusos para madeira em suas diferentes dimensões foi
encontrado em um site especializado (CISER, 2013). Na construção dos
bancos, estão presentes os parafusos de bitola de 3,5mm nas medidas de
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20mm, 25mm, 40mm, e de bitola 4,0 x 50mm. Os parafusos são fabricados em
aço baixo carbono com acabamento bicromatizado, e dentre suas
características estão a cabeça tipo chata, fenda Philips, ponta agulha e rosca
inteira. O peso informado foi multiplicado pelo número de parafusos presentes
em cada peça.

e) Cola de contato

Para a cola de contato, ou adesivo de contato, foi considerada a informação
de densidade fornecida por uma empresa fabricante (HENKEL, 2013), na Ficha
de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ). O rendimento do
adesivo é de 250 – 300g/m². Como base para o cálculo foi considerado o maior
valor, de 300g/m². A cola de contato foi aplicada na produção de dois bancos
para a fixação do laminado melamínico, e como o valor de densidade foi
expresso por m², foi calculada a área (m²) de utilização da cola e depois
multiplicada pela densidade para obtenção do peso final.
Como a densidade também é expressa em gramas e, considerando que
1.000 gramas equivale à 1kg, para a conversão da densidade de gramas para
quilos, o valor final foi dividido por 1.000.
Para a correta utilização da cola de contato, é necessária a aplicação nas
duas superfícies a serem coladas, ou seja, será considerada a área do
compensado, e a área do laminado melamínico.

f) Verniz

As informações sobre o verniz foram retiradas do site da empresa fabricante
(Suvinil, 2013), e conferidas no FISPQ da mesma. A densidade apresentada foi
de 0,935g/cm³, e o rendimento para um galão de 3,6L de verniz marítimo é de
70 a 110m². Será considerada a média de 90m² por galão.
A regra de três é utilizada para converter o rendimento de 1L por m². Que
resulta no total de 25m² por litro. Se 1000cm³ é igual à 1L, então, 1000cm³ x
0,935g é igual a 0,935kg/L. Sendo assim, 25m² = 0,935kg.
Considerando que na aplicação do verniz com pistola pneumática, há
também o desperdício de matéria-prima, que se transformará em resíduo,
foram calculadas as áreas das quatro faces das peças, incluindo espaços
“vazios”, e depois somados para resultar na área total de aplicação.
Por exemplo, na peça A, banco Certinho (figura 28), cada face de 0,63 x
0,31m, resulta no total de 0,1953m². Multiplica-se este valor por quatro faces, e
obtêm-se 0,7812m² de área total.
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Para identificar a quantidade de verniz utilizado nesta peça, a exemplo, é
aplicada a regra de três:
25m²

=

0,935kg

0,7812m²

25x = 0,73

x

x = 0,029kg
A mesma consideração foi feita em relação ao verniz a base d’água, da
mesma empresa fabricante, cuja densidade total varia de 1,02-1,06g/cm³,
resultando na média de 1,04g/cm³. Um galão de 3,6L rende até 100m². Se
1000cm³ é igual à 1L, então, 1000cm³ x 1,04g é igual a 1,040kg/L.
Considerando que 1L = 27,7m² ~ 28m², obtêm-se o valor de 28m² = 1,040kg.
Somente na peça C, banco Coringa, cuja maior parte da área é revestida
com laminado melamínico, que o verniz será contabilizado de acordo com a
área (m²) sem revestimento, também incluindo os espaços vazios.

Figura 28 – Medidas totais peça A: banco Certinho

g) Tinta esmalte a base d’água

Para a tinta esmalte a base d’água, foi considerada sua aplicação com
pincel ou rolo de tinta, prática utilizada na empresa para pinturas evitando o
desperdício do material. Por este motivo, não serão adicionados valores no
total das áreas de aplicação.
As informações foram retiradas do FISPQ, no site da empresa fabricante
(SHERWIN-WILLIAMS, 2013), cuja densidade da tinta é de 1,230g/mL.
Considerando a informação de que um galão de 3,6L rende de 40m² a 55m²,
obtêm-se uma média de 48m² por galão.
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O primeiro passo do cálculo está na conversão dos 3,6L em mL, que resulta
no total de 3600mL. Então é aplicada a regra de três:

1mL

=

3600mL

1,230g

1 x = 4428g

x

Se um galão de rendimento médio de 48m² tem 4,428kg, faz-se novamente
a regra de três para conhecer quantos kg de tinta é aplicado em 1m².

48m² = 4,428kg
1m²

48x = 4,428

x

x = 4,428

x = 0,092 = 1m² = 0,092kg

48
Então, o valor de 0,092kg será multiplicado pela área (m²) a ser pintada.

h) Plástico Bolha

As informações sobre o peso do plástico bolha foram retiradas do site de
uma empresa fornecedora (ATCO, 2013), onde uma bobina de 1,30 x 100m
pesa 8,7kg. Para conhecer o peso do metro linear, o peso de 8,7kg foi dividido
por 100m, resultando no total de 0,087kg por metro.
Para a contagem do plástico bolha foi considerada a metragem linear total
das peças vistas de lado, pois com a largura de 1,30 da manta de plástico
bolha, é possível envolver os bancos com uma única volta para o fechamento
da embalagem. Para exemplificar o cálculo será utilizada a peça B, banco
Elevação, que em forma de um cubo, apresenta as mesmas medidas de altura,
largura e profundidade (figura 29).
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Figura 29 – Dimensões da peça B: banco Elevação

Desta forma, a metragem total da peça será de 0,36m x 4 faces, que dá um
total de 1,44m de extensão por 1,30m correspondente à largura do plástico.
Sendo assim, o resultado de 1,44m é multiplicado por 0,087kg/m, e obtêm-se o
valor de 0,125kg por peça.
Para a conta do banco Coringa, peça C, que é desmontável, a metragem
foi considerada no conjunto das três peças desmontadas, onde foram somados
0,415m x 2 faces e 0,09m x 2 faces (figura 30).

Figura 30 – Dimensões da peça C: banco Coringa
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i) Cola branca

A cola branca, por não representar quantidades significativas, ser atóxica, e
não conter indicadores ambientais estabelecidos na tabela do método, foi
desconsiderada no estudo.

j) Energia
Para o consumo de energia foi realizado um cálculo inicial para a confecção
do produto mais elaborado em termos de produção, o banco Certinho (peça A).
Foram coletadas as informações da potência do motor de cada máquina de
operação, expressos em cavalos-vapor (cv), e aplicado ao cálculo (AVALLONE
et al., 2006):
(Eq.1) ENERGIA(consumo )
Unidades: kWh

POTENCIA( do motor )  TEMPO( de operação )

 Watts ( OU)  kW  horas
 1000




Conversões :

(Eq.2)

cv  mhp

(Eq.3)

1 cv  735.498750W

(Eq.4)

1 hp  745.699872W

(cv=hp métrico)

O resultado final foi de 0,335kWh por banco, um valor baixo de consumo,
visto que para aplicação deste método deve ser considerada a energia para a
produção de uma única peça. Deve-se ressaltar que os valores propostos nos
indicadores ambientais para energia foram elaborados considerando os
padrões europeus, onde são utilizadas energia nuclear, a base de petróleo e de
gás (Comissão Européia, 2013), diferentes da maior fonte de energia do Brasil,
proveniente de usinas hidrelétricas. Sendo assim, o consumo de energia para
este estudo também foi desconsiderado.

k) Transporte

O transporte foi considerado dentro da cidade de São Paulo, com
abrangência nos principais bairros de entrega, localizados em um raio de 20km
do local da marcenaria, situada no bairro da Barra Funda, na cidade de São
Paulo.
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Em relação ao indicador ambiental, foi considerada a van para entregas,
onde segundo o método, o peso do material transportado deve ser multiplicado
pela quilometragem percorrida. Em razão de este indicador estar traduzido em
toneladas, o peso total do banco será dividido por 1.000 para conversão na
unidade indicada (kg).

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Considerando que a empresa utiliza diferentes processos de produção para
a usinagem do painel compensado e da madeira maciça, um fluxograma é
apresentado para a identificação das etapas necessárias para o
beneficiamento destes materiais (figura 31).

5.1 Processo de Produção da empresa

O processo se inicia por meio da solicitação do cliente. São realizadas
medições do ambiente e discutidas as necessidades do projeto, o qual é
enviado posteriormente junto com um orçamento. Após aprovação, o material é
contabilizado de acordo com o projeto, no caso dos painéis e laminados
plásticos, prevendo planos de corte de aproveitamento, e para a madeira
maciça, é acrescida uma porcentagem nas dimensões de largura e altura,
devido à falta de padronização na comercialização das pranchas, assegurando
assim a compatibilidade de custos previamente estabelecidos no orçamento.
A compra da maior parte dos componentes como parafusos, colas,
revestimentos, ferragens e chapas de compensado é realizada por telefone em
redes de lojas de produtos para marcenaria e a compra da madeira maciça é
feita pessoalmente pelo dono, que escolhe as pranchas com menores defeitos,
como nós e rachaduras, e de dimensões mais adequadas à contabilização
previamente realizada do aproveitamento do material.
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Figura 31 – Fluxograma de operações do processo de produção

5.2 Aspectos ambientais da empresa

A empresa se encontra cadastrada na prefeitura como comércio de móveis
e, sendo assim, não há a exigência da obtenção de licenciamento ambiental. A
gestão ambiental como estratégia é inexistente, visto que o proprietário não
tem interesse em absorver os custos necessários para a implantação de
técnicas mais efetivas, principalmente no que diz respeito à destinação final de
seus resíduos.
Em relação à obtenção de matéria-prima, a não exigência da certificação da
madeira nativa está relacionada com a dificuldade de encontrar fornecedores
certificados com preços acessíveis, compatíveis com o valor cobrado pelos
produtos. Quanto aos painéis compensados, a marca mais utilizada apresenta
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certificação e administra sua própria floresta plantada, como a maioria dos
produtores de painéis de madeira.
As práticas ambientais realizadas estão direcionadas à otimização do uso
de materiais. Por meio do desenvolvimento de planos de corte prévios, são
reduzidos os desperdícios de matéria-prima e economizados custos adicionais
não previstos no orçamento da empresa. Outra ação é a reutilização, onde
grande parte dos resíduos grossos e de embalagem são absorvidos e
integrados em um novo processo de produção. Muitas vezes, são elaborados
projetos considerando prioritariamente o montante de resíduos acumulados
durante as operações.
A empresa de estudo se enquadra nas principais características
encontradas no setor, representado por maioria de micro e pequenas
empresas, com baixo capital de giro, baixa profissionalização da mão de obra,
de produção verticalizada e altamente artesanal, defasagem tecnológica e
baixa incorporação de estratégias ambientais.

5.3 Estudo de caso: aplicação do método Eco-indicator 99

Seguindo as recomendações do método Eco-indicator 99, contidas no
Manual for Designers, a seguir serão apresentados os resultados da aplicação
em suas diferentes etapas para cada um dos três produtos de análise. A última
etapa, de interpretação dos resultados, por se tratar de uma análise
comparativa, foi realizada ao final das quatro etapas de cada banco.

128

5.3.1 Peça A – banco Certinho

i)

Descrição do produto

Dimensões (A x L x P): 63 x 31 x 31 cm
Materiais
Estrutura: madeira maciça (sucupira, cumaru e cabreúva).
Assento: painel compensado e laminado melamínico.
Fixação: cola de contato e parafusos.
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ii)

Definição do ciclo de vida

O ciclo de vida da peça A está esquematizado a seguir. A quantificação dos
materiais é a mesma vista nas tabelas seguintes.
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iii)

Quantificação dos materiais e processos

A seguir, são realizados os cálculos da densidade de cada material utilizado
no banco Certinho (peça A), e apresentados os resultados na tabela 14.

a) Madeira maciça – estrutura do banco

Foi calculada a média de densidade básica das três espécies de madeira
utilizadas no banco: sucupira (780kg/m³), cumaru (908kg/m³) e cabreúva
(780kg/m³), resultando na densidade média de 823kg/m³.

Cálculo: (780 + 908 + 780) kg/m³ / 3 espécies = 822,66kg/m³ ~ 823kg/m³

Na tabela 13, são apresentadas as dimensões de cada peça produzida em
madeira maciça e contabilizado o volume total unitário, que é multiplicado pela
quantidade de peças. O valor final da soma das peças resulta no volume do
banco em m³.

Tabela 13 - Quantificação das peças em madeira maciça (Peça A – banco Certinho)
BANCO CERTINHO - MADEIRA MACIÇA (SUCUPIRA/ CUMARÚ/ CABREÚVA)
Tamanho unitário Volume unitário
Quant.
Volume total
Item
(m)
(m³)
peças
(m³)
Pés do banco
Travessas
menores
Travessas
maiores
Suporte do
encosto
Encosto

0,03 x 0,03 x 0,42

0,000378

4

0,001512

0,03 x 0,03 x 0,165

0,0001485

2

0,000297

0,03 x 0,03 x 0,235

0,0002115

2

0,000423

0,03 x 0,03 x 0,31

0,000279

1

0,000279

0,03 x 0,015 x 0,28

0,000126

1

0,000126

Volume total

0,002637

Sendo o resultado total de volume das peças igual a 0,002637m³, este valor
é multiplicado pela densidade média das madeiras:
Peso total: 0,002637m³ x 823kg/m³ = 2,17kg
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b) Compensado Laminado - assento

Densidade do compensado = 523kg/m³
Volume do assento: 0,31 x 0,31 x 0,015m = 0,0014415m³
Total: 0,0014415m³ x 523kg/m³ = 0,7359kg ~ 0,754kg

c) Laminado melamínico – assento

Densidade do laminado = 163kg/m³
Volume do assento + 5cm de folga = 0,36 x 0,36 x 0,006m = 0,0007776m³
Total: 0,000776m³ x 163kg/m³ = 0,1267kg ~ 0,127kg

d) Cola de contato – assento

Densidade da cola = 300g/m²
Área do assento em compensado: 0,31 x 0,31m = 0,0961m²
Área do assento em laminado: 0,36 x 0,36m = 0,1296m²
Total de área do assento: 0,0961 + 0,1296m² = 0,2257m²
Total: 0,2257m² x 300g/m² = 67,71g/ 1.000 = 0,06771kg ~ 0,068kg

e) Parafusos - fixação

Densidade parafuso 3,5 x 20mm = 0,0009kg x 02 unidades = 0,0018kg
Densidade parafuso 3,5 x 40mm = 0,0032kg x 04 unidades = 0,0128kg
Densidade parafuso 4,0 x 50mm = 0,009kg x 09 unidades = 0,081kg
Total das densidades: 0,0018 + 0,0128 + 0,081kg = 0,095kg

f) Verniz - acabamento

Densidade do verniz = 25m² = 0,935kg
Soma das áreas do banco = 0,63 x 0,31m = 0,1953m² x 4 faces = 0,7812m²
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Regra de três:
25m²

=

0,935kg

0,7812m²

25x = 0,73

x

Total: x = 0,029kg
g) Plástico bolha - embalagem

Densidade do plástico bolha = 0,087kg/m
Metragem de embalagem do banco: 0,63 + 0,31 + 0,63 + 0,31m = 1,88m
Total: 1,88m x 0,087kg/m = 0,163kg

Tabela 14 - Quantificação de todos os materiais (Peça A - banco Certinho)
BANCO CERTINHO - QUANTIFICAÇÃO DE MATERIAIS
Peso unitário
Peso total
Item
Quantidade
Material
(kg)
(kg)
Estrutura do banco

0,002637 m³

madeira maciça

2,17

2,17

Assento
Revestimento do
assento
Adesivo de
contato

0,0014415 m³

0,754

0,754

0,127

0,127

0,0961 m²

compensado
laminado
melamínico
químicos
orgânicos

0,028

0,068

0,0007776 m³

Parafusos
Acabamento
incolor

15 un.

aço

vários

0,095

0,7812 m²

verniz

0,029

0,029

Plástico bolha

1,88 m

PEBD

0,163

0,163

Peso total

e) Transporte

Cálculo: t x 20km
Conversão do peso total do banco para tonelada (t): 3,406kg/ 1.000 =
0,003406t
Total: 0,003406t x 20 km = 0,068t/ km

3,406
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iv)

Formação do indicador

Produto ou componente

Projeto

Banco

Certinho

Data

Autor

22.08.2013

Marcenaria de micro porte

Notas e conclusões

Avaliação de desempenho ambiental para produção de um banco de madeira com
medidas de 63 x 31 x 31 cm

Produção (materiais, processos, transporte e energia extra)
material ou processo

quantidade

indicador

resultado

Madeira maciça

2,17 kg

6.6

14

Compensado laminado

0,754 kg

39

29

Laminado melamínico

0,127kg

400

50

Cola de contato

0,068 kg

99

6,7

Parafusos

0,095 kg

86

8,2

Verniz

0,029 kg

520

15

Plástico bolha

0,163 kg

360

59

0,068

140

9,5

Transporte (t x 20 km)
Total (mPt)

191,4

Descarte (processos de descarte para cada tipo de material)
material ou processo

quantidade

indicador

resultado

Aterro madeira maciça

0,00343 m³

140

0,48

Aterro compensado laminado

0,001686 m³

140

0,24

Aterro laminado melamínico

0,0007776 m³

140

0,11

0,095 kg

1.4

0,13

0,163

-240

-39,12

Aterro aço
Reciclagem plástico bolha (kg)
Total (mPt)

-38,16

Total (mPt) (todas as fases)

153,24
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5.3.2 Peça B – banco Elevação

i)

Descrição do produto

Dimensões (A x L x P): 36 x 36 x 36 cm
Materiais
Estrutura: madeira maciça (marfim).
Assento: madeira maciça (cumaru, jatobá, ipê).
Fixação: parafusos.
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ii)

Definição do ciclo de vida

O ciclo de vida da peça B está esquematizado a seguir. A quantificação dos
materiais é a mesma vista nas tabelas seguintes.
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iii)

Quantificação dos materiais e processos

A seguir, são realizados os cálculos da densidade de cada material utilizado
no banco Elevação (peça B), e apresentados os resultados na tabela 16.

a) Madeira maciça – estrutura e assento do banco

Como a estrutura deste banco é produzida por uma única espécie, paumarfim, foi considerada sua densidade básica de 730kg/m³. Para o assento,
que é confeccionado utilizando três espécies de madeira, foi calculada a média
de densidade básica entre cumaru (908kg/m³), jatobá (800kg/m³) e ipê
(840kg/m³), resultando na densidade média de 849kg/m³.

Cálculo: (908 + 800 + 840) kg/m³ / 3 espécies = 849,33kg/m³ ~ 849kg/m³
Tabela 15 – Quantificação da madeira maciça (Peça B – banco Elevação)

Item
Estrutura

Item
Assento
Volume
total

MADEIRA MACIÇA MARFIM
Tamanho unitário
Volume unitário
Quant.
(m)
(m³)
peças
0,03 x 0,03 x 0,36

0,000324

12

MADEIRA MACIÇA (SUCUPIRA/ JATOBÁ/ IPÊ)
Tamanho unitário
Volume unitário
Quant.
(m)
(m³)
peças
0,025 x 0,10 x 0,30

0,00075

3

Volume total
(m³)
0,003888

Volume total
(m³)
0,00225
0,006138

Como estão sendo consideradas duas densidades diferentes para estrutura
e o assento, o volume total da estrutura é multiplicado pela densidade da
madeira marfim, e o volume total do assento, é multiplicado pela média de
densidade das três espécies de madeiras utilizadas para sua confecção.

Cálculo da estrutura: 0,003888m³ x 730kg/m³ = 2,838 ~ 2,84kg
Cálculo do assento: 0,00225m³ x 849kg/m³ = 1,91kg
Peso total: 2,84kg + 1,91kg = 4,75kg
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b) Parafusos – fixação

Densidade parafuso 3,5 x 25mm = 0,0011kg x 14 unidades
Densidade total = 0,0154kg

c) Verniz - acabamento

Densidade do verniz = 25m² = 0,935kg
Soma das áreas do banco = 0,36 x 0,36m = 0,1296m² x 5 faces = 0,648m²

Regra de três:
25m²

=

0,935kg

0,648m²

25x = 0,60588

x

Total: x = 0,024kg
d) Plástico bolha - embalagem

Densidade do plástico bolha = 0,087kg/m
Metragem de embalagem do banco: 0,36 + 0,36 + 0,36 + 0,36m = 1,44m
Total: 1,44m x 0,087kg/m = 0,163kg

Tabela 16 - Quantificação de todos os materiais (Peça B - banco Elevação)
BANCO ELEVAÇÃO - QUANTIFICAÇÃO DE MATERIAIS
Peso unitário
Peso total
Item
Quantidade
Material
(kg)
(kg)
Estrutura e assento
0,006138m³ madeira maciça
Parafusos de 3,5 x 25
mm
14 unid.
aço

vários

4,75

0,0011

0,0154

Acabamento incolor
Plástico bolha
Peso total

0,648m²

verniz

0,024

0,024

1,44m

PEBD

0,125

0,125
4,9144
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e) Transporte

Cálculo: t x 20km
Conversão do peso total do banco para tonelada (t): 4,91kg/ 1.000 = 0,00491t
Total: 0,00491t x 20 km = 0,0982t/ km

f) Formação do indicador

Produto ou componente

Projeto

Banco

Elevação

Data

Autor

22.08.2013

Marcenaria de micro porte

Notas e conclusões

Avaliação do desempenho ambiental para produção de um banco de madeira com
medidas de 36 x 36 x 36 cm

Produção (materiais, processos, transporte e energia extra)
material ou processo

quantidade

indicador

resultado

4,75 kg

6.6

31,35

Parafusos em aço 3,5 x 25 mm (14)

0,0154 kg

86

1,32

Verniz

0,024 kg

520

12,48

Plástico bolha

0,125 kg

360

45

0,0982

140

13,75

Madeira maciça

Transporte (t x 20 km)
Total (mPt)

103,9

Descarte (processos de descarte para cada tipo de material)
material ou processo

Aterro madeira maciça
Aterro aço
Reciclagem plástico bolha

quantidade

indicador

resultado

0,00798 m³

140

1,1

0,0154 kg

1.4

0,02

0,125

-240

-30

Total (mPt)

-28,88

Total (mPt) (todas as fases)

75,02
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5.3.3 Peça C – banco Coringa

i)

Descrição do produto

Dimensões (A x L x P): 43 x 30 x 30 cm
Materiais
Estrutura e assento: painel compensado de madeira sumaúma.
Revestimento: laminado melamínico.
Fixação: cola de contato e parafusos.
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ii)

Definição do ciclo de vida

O ciclo de vida da peça C está esquematizado a seguir. A quantificação dos
materiais é a mesma vista nas tabelas seguintes.
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iii)

Quantificação dos materiais e processos

A seguir, são realizados os cálculos da densidade de cada material utilizado
no banco Coringa (peça C), e apresentados os resultados na tabela 19.

a) Compensado Laminado – estrutura e assento
Na tabela 17, são apresentadas as dimensões de cada peça produzida em
compensado laminado e contabilizado o volume total unitário, que é
multiplicado pela quantidade de peças. O valor final da soma das peças resulta
no volume do banco em m³.

Tabela 17 - Quantificação painel compensado (Peça C - banco Coringa)

Item
Pés do
banco
Assento
Volume
total

BANCO CORINGA - COMPENSADO LAMINADO
Tamanho unitário Volume unitário
Quant.
(m)
(m³)
peças

Volume total
(m³)

0,03 x 0,26 x 0,415

0,003237

2

0,006474

0,03 x 0,30 x 0,30

0,0027

1

0,0027
0,009174

Densidade do compensado = 523kg/m³
Volume total (estrutura e assento) = 0,009174m³
Total: 0,009174m³ x 523kg/m³ = 4,798kg ~ 4,8kg

b) Laminado melamínico – estrutura e assento
Na tabela 18, são apresentadas as dimensões de cada peça produzida em
laminado melamínico e contabilizado o volume total unitário, que é multiplicado
pela quantidade de peças. O valor final da soma das peças resulta no volume
do banco em m³.
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Tabela 18 - Quantificação do laminado melamínico (Peça C - banco Coringa)

Item
Pés do banco
Assento
Volume total

BANCO CORINGA - LAMINADO MELAMÍNICO
Tamanho unitário
Volume
Quant.
(m)
unitário (m³)
peças
0,006 x 0,31 x 0,465*
0,0008649
2
0,006 x 0,35 x 0,35*
0,000735
1

Volume total
(m³)
0,0017298
0,000735
0,0024648

*Nas dimensões do laminado melamínico foram adicionados os 5cm de folga na altura e
largura.

Densidade do laminado = 163kg/m³
Volume total (estrutura e assento) = 0,0024648m³
Total: 0,0024648m³ x 163kg/m³ = 0,4017kg ~ 0,4kg

c) Cola de contato – assento

Densidade da cola = 300g/m²
Área da estrutura em compensado: 0,26 x 0,415m = 0,1079m² x 2 faces =
0,2158m²
Área do assento em compensado: 0,30 x 0,30m = 0,09m²
Área da estrutura em laminado: 0,31 x 0,465m = 0,144m² x 2 faces = 0,288m²
Área do assento em laminado: 0,35 x 0,35m = 0,1225m²
Total de área de aplicação da cola: 0,2158m² + 0,09m² + 0,288m² + 0,1225m² =
0,7163m² ~ 0,72m²
Total: 0,72m² x 300g/m² = 216g/ 1.000 = 0,216kg

d) Parafusos - fixação

Densidade parafuso 3,5 x 25mm = 0,0011kg x 02 unidades
Total = 0,0022kg

e) Verniz - acabamento

O acabamento com verniz no banco Coringa é aplicado nas faces onde não
há laminado melamínico, ou seja, em duas faces da estrutura e na face
debaixo do assento.

143

Densidade do verniz = 25m² = 0,935kg
Área da estrutura: 0,26 x 0,415m = 0,1079m² x 2 faces = 0,2158m²
Área do assento: 0,30 x 0,30m = 0,09m²
Soma das áreas do banco = 0,2158m² + 0,09m² = 0,3058m²
Regra de três:
25m²

=

0,935kg

0,3058m²

25x = 0,28

x

Total: x = 0,011kg
f) Plástico bolha - embalagem

Densidade do plástico bolha = 0,087kg/m
Metragem de embalagem do banco: 0,415 + 0,09 + 0,415 + 0,09m = 0,48m
Total: 0,48m x 0,087kg/m = 0,042kg

Tabela 19 - Quantificação de todos os materiais (Peça C - banco Coringa)
BANCO CORINGA - QUANTIFICAÇÃO DE MATERIAIS
Peso unitário
Item
Quantidade
Material
(kg)
Compensado assento
e pés
0,009174 m³ compensado
4,8
laminado
Revestimento assento 0,0024648 m³ melamínico
0,4
Parafusos de 3,5 x 25
mm
2 unid.
aço
0,0011
químicos
Cola de contato
0,72 m²
orgânicos
0,216
Acabamento incolor
Plástico bolha

Peso total
(kg)
4,8
0,4
0,0022
0,216

0,3058 m²

verniz

0,011

0,011

1,01 m

PEBD

0,087

0,087

Peso total

5,5162

f) Transporte

Cálculo: t x 20km
Conversão do peso total do banco para tonelada (t): 5,52kg/ 1.000 = 0,00552t
Total: 0,00552t x 20 km = 0,1104t/ km
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iv)

Formação do indicador

Produto ou componente

Projeto

Banco

Coringa

Data

Autor

22.08.2013

Marcenaria de micro porte

Notas e conclusões

Avaliação do desempenho ambiental da produção de um banco de madeira com
medidas de 43 x 30 x 30 cm

Produção (materiais, processos, transporte e energia extra)
material ou processo

quantidade

indicador

resultado

Compensado laminado

4,8 kg

39

187,2

Laminado melamínico

0,4 kg

400

160

Parafusos em aço 3,5 x 20 mm (2)

0,0022 kg

86

0,2

Cola de contato

0,216 kg

99

21,38

Verniz

0,011 kg

520

5,72

Plástico bolha

0,087 kg

360

31,32

0,1104

140

15,46

Transporte (t x 20 km)
Total (mPt)

421,28

Descarte (processos de descarte para cada tipo de material)
material ou processo

quantidade

indicador

resultado

Aterro compensado laminado

0,0107 m³

140

1,5

0,0024648 m³

140

0,34

0,0022 kg

1.4

0,003

0,087

-240

-20,88

Aterro laminado melamínico
Aterro aço
Reciclagem plástico bolha
Total (mPt)

-19,04

Total (mPt) (todas as fases)

402,24
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5.4 Comparação dos resultados

O método Eco-indicator 99 foi aplicado com o objetivo de se obter um
panorama do desempenho ambiental de três produtos, de mesma função, com
diferenças relacionadas ao processo produtivo, uso de materiais e design. A
análise dos bancos permitiu que fossem avaliados todos os componentes dos
projetos e seus respectivos impactos.
No total do impacto, expresso pelos indicadores ambientais na unidade de
medida de milipontos (mPt), as três peças apresentaram desempenhos
ambientais diferentes, que permitem determinar um parâmetro ambiental para
os produtos da empresa estudada, antes inexistente.
Na tabela de indicadores é possível perceber, antes mesmo de contabilizar
os dados no formulário, a diferença de impactos para cada material e processo.
Uma vez que os principais materiais utilizados na indústria moveleira brasileira
são painéis de madeira e madeira maciça, e seus indicadores estão abaixo da
média de outros materiais, como os plásticos e os metais, permite-se entender
que os impactos relacionados à extração e usinagem da madeira são menos
perigosos ao meio ambiente, à saúde humana e aos ecossistemas.
Isto se dá principalmente pelo fato da madeira ser uma matéria-prima de
fonte renovável que, se extraída seguindo planos de manejo florestal e de
reflorestamento, seu abastecimento se mantém de forma contínua. O indicador
para este tipo de material especifica a pontuação de acordo com os padrões
ambientais desenvolvidos pelo FSC, com certificação do manuseio sustentável
das florestas.
Para facilitar a visualização dos resultados, foi elaborada a tabela 20, com a
quantidade de cada material por banco, e a tabela 21, para comparar a
pontuação dos impactos encontrados nos materiais e processos dos três
objetos, resultando assim no valor total de impacto ocasionado por cada um
deles.
Como o fator de ponderação definido pelo método é a distância ao alvo,
onde o alvo é o número 0, o maior impacto é representado pela maior
pontuação, e também pelo uso de materiais de indicadores mais altos. Os
maiores valores encontrados serão destacados em vermelho e considerados
como os pontos críticos na composição dos móveis.
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Tabela 20 - Comparação da quantidade de materiais dos bancos
QUANTIDADE DE MATERIAIS DOS BANCOS (em kg)
Item

Peça A

Peça B

Peça C

Madeira maciça

2,17

4,75

0

Compensado laminado

0,754

0

4,8

Laminado melamínico

0,127

0

0,4

Cola de contato

0,068

0

0,216

Parafusos

0,095

0,0154

0,0022

Verniz

0,029

0,024

0,011

Plástico bolha

0,163

0,125

0,087

3,41

4,91

5,52

Peso total (kg)
Peça A - banco Certinho
Peça B - banco Elevação
Peça C - banco Coringa

Tabela 21 – Identificação dos impactos dos materiais das três peças
PEÇA
A
B
C

MM
14
31,35
0

CP
29
0
187,2

LM
50
0
160

IMPACTOS MATERIAIS
PF
CC
VZ
PB
8,2
6,7
15
59
1,32
0
12,48
45
0,2
21,38 5,72 31,32

TR
DF TOTAL
9,5 -38,16 153,2
13,75 -28,88 75,02
15,46 -19,04 402,2

LEGENDAS
MM = Madeira Maciça
CP = Compensado
LM = Laminado melamínico
PF = Parafusos
CC = Cola de contato
VZ = Verniz
PB = Plástico-bolha
TR = Transporte
DF = Disposição Final

Peça A - banco Certinho
Peça B - banco Elevação
Peça C - banco Coringa
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Na tabela 21 é possível observar que o banco que apresenta o maior
impacto ambiental é o banco Coringa (peça C). Os materiais de maior impacto
do produto são os que predominam em sua composição: o painel compensado
(187,2mPt), e o laminado melamínico (160mPt). A diferença do impacto deste
banco chega a ser cinco vezes mais alta do que o banco de menor impacto
(peça B). Com este resultado, pode-se concluir que uma intervenção na
escolha de materiais deste produto deve ser realizada, repensando quais
fatores podem ser alterados para modificar o impacto ocasionado pelo banco.
Da mesma forma, na peça A, também é possível visualizar o impacto
ocasionado pelo laminado melamínico que, mesmo utilizado em uma proporção
bem menor que a do banco C, apresenta um resultado significativo, sendo o
segundo material de maior pontuação.
Outro impacto importante verificado na tabela é o da embalagem, com
indicador de 360mPt, representado pelo plástico bolha produzido em polietileno
de baixa densidade (PEBD). As peças A e B apresentaram um valor elevado
de pontuação no uso deste material, porém, este mesmo material possui a
menor pontuação em relação ao descarte, com a possibilidade de ser reciclado
ou reutilizado, prática exercida na marcenaria de estudo.
Em função deste dado, a manta de PEBD não representa um ponto crítico
quanto ao seu ciclo de vida, desde que ocorra sua destinação adequada. A
peça C, por ser desmontável e consequentemente reduzir a utilização métrica
de embalagem, apresentou o melhor resultado de pontuação neste quesito.
Além do indicador expresso pelo plástico bolha, que corresponde ao
terceiro maior dentre os demais, dois outros materiais se destacaram em
relação à alta pontuação de seus indicadores ambientais: o verniz, com
520mPt e o laminado melamínico, com 400mPt, tornando-os objetos de foco
para possíveis alterações de seu uso no processo produtivo dos bancos.
Em relação à destinação final dos resíduos, fica mais difícil avaliar o
resultado que, embora tenha apresentado valores abaixo de zero,
considerados positivos pela lógica do método, sabe-se que é uma das práticas
que apresentam os maiores problemas ambientais da indústria moveleira.
Por este motivo, não é tão simples admitir que estes materiais não causem
impacto neste aspecto. Embora tenha sido considerado um acréscimo
percentual no volume dos materiais em função deste fator, a baixa pontuação
resulta da avaliação do impacto para somente uma peça, cujo valor é
insignificante frente ao volume de material que é descartado neste tipo de
indústria.
Seguindo o mesmo raciocínio, o transporte também não apresenta impactos
significativos, e isto decorre por ser considerada a distância percorrida para
uma única peça, revelada por um baixo volume. Este fator também deve ser
reavaliado.
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Portanto, são identificados os pontos críticos referentes aos materiais
verniz, laminado melamínico e o painel compensado, que apesar de seu baixo
indicador, de 39mPt, apresenta um alto valor de pontuação. São destacados os
problemas em relação à pontuação para uma única peça na avaliação da
destinação final e do transporte.

5.5 Proposição de alteração dos resultados

Para uma possível alteração dos pontos críticos relativos aos produtos de
análise, foi proposta a substituição dos materiais mais impactantes, conforme
as alternativas existentes no mercado.
Para o verniz, foi sugerida a troca pelo verniz a base de água, cuja
pontuação indicada para químicos inorgânicos é de 53mPt, contra os 520mPt
do acabamento convencional. Para a substituição do laminado melamínico, foi
considerada a utilização de tintas também a base de água, de mesma
pontuação de 53mPt.
Como alternativa para o impacto do compensado, foi sugerida uma redução
na espessura do material, de 3 cm, para 2 cm, considerando que esta alteração
não interferirá na qualidade construtiva do banco.
Para visualizar os resultados da proposta, novos formulários foram
preenchidos e se encontram no anexo D, juntamente com a quantificação
(anexo C), e uma nova tabela foi desenvolvida para verificar a redução dos
impactos (tabela 22).

Tabela 22 – Identificação dos impactos dos materiais das três peças – nova proposta
PEÇA
A
B
C

MM
14
34
0

CP
29
0
125

TBA
0,46
0
1,5

IMPACTOS MATERIAIS
PF
VZBA
PB
TR
8,2
1,5
59
9,5
1,3
1,3
45
13,75
0,2
0,58
31
15,46

LEGENDAS
MM = Madeira Maciça
CP = Compensado
TBA = Tinta a base d'água
PF = Parafusos
CC = Cola de contato
VZBA = Verniz a base d'água
PB = Plástico-bolha

Peça A - banco Certinho
Peça B - banco Elevação
Peça C - banco Coringa

DF
TOTAL
-38,27 83,39
-28,88 66,47
-19,88 153,86
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TR = Transporte
DF = Disposição Final

Depois de realizada as alterações, pode-se perceber que houve uma
redução considerável na pontuação identificada anteriormente pelos materiais
considerados críticos. Na peça C, a substituição do laminado melamínico e,
consequentemente da cola de contato, reduziu o valor do impacto de 208,6mPt
para 1,5mPt, um resultado muito expressivo. Da mesma forma esta
substituição ocorreu na peça A, cujo valor foi reduzido de 50mPt para 0,46mPt,
também muito significante.
O uso de uma menor quantidade de painel compensado na peça C
proporcionou a redução de 187mPt para 125mPt, um resultado positivo visto
que a alteração não implicará nos aspectos construtivos do objeto.
Esta nova proposta utiliza conceitos difundidos pelas práticas de Ecodesign,
de minimização no uso de matéria-prima e da especificação de materiais
disponíveis no mercado menos agressivos ao meio ambiente.
Para a comparação do impacto total dos produtos, antes e depois das
modificações, é apresentada a tabela 23.

Tabela 23 – Comparação do impacto total dos produtos antes e depois das
modificações
PEÇA
A
B
C

Pontuação anterior
153,2
75,02
402,2

IMPACTO TOTAL
Pontuação atualizada
83,39
66,47
153,86

% de redução
46
12
62

Observa-se que o impacto ocasionado na peça A foi reduzido quase pela
metade, em 46%, e na peça C, a redução foi de quase um terço de seu
impacto, de 62%, confirmando o potencial da utilização deste método como
ferramenta para o designer, durante o processo de desenvolvimento de
produtos mais sustentáveis. A peça B também teve seu impacto reduzido
(12%) somente pela troca do verniz.
Com estes resultados, é possível visualizar que promovendo poucas
alterações, pode-se melhorar muito o desempenho ambiental dos produtos.
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5.6 Análise da aplicação do método no setor moveleiro nacional

O método apresentou um resultado bem positivo no que diz respeito ao
conhecimento do impacto ambiental de produtos e seus materiais. Com esta
aplicação é possível obter um perfil ambiental dos produtos, antes
desconhecidos, e identificar os principais materiais e processos inseridos na
produção da empresa que geram os maiores impactos.
A partir da utilização de um método de avaliação ambiental podem ser
delimitados e gerenciados os impactos ambientais gerados pelos produtos,
para que posteriormente sejam definidas metas de pontuação para
determinados objetos. Por exemplo, utilizando o caso analisado, pode-se
estabelecer uma meta de pontuação para o produto “banco baixo”, onde a
pontuação máxima de impacto não poderá passar de 200mPt.
Porém, o método apresentou deficiências na avaliação da destinação final
aplicadas ao setor moveleiro, pois devido ao baixo volume de material presente
em uma única peça, sugere-se que esta não causará um impacto significativo.
A indústria moveleira nacional enfrenta dificuldades para gerenciar seus
resíduos, cuja elevada variedade e mistura de materiais, tornam inadequada a
pontuação relacionada a um material individualmente.
Para esta área deve-se desenvolver uma tabela de geração de resíduos
considerando a produção semanal ou mensal, com indicadores que abrangem
a composição de mais materiais, como por exemplo, um indicador para
madeira pintada e outro para o painel revestido com laminado plástico, onde os
impactos destes materiais, no momento de sua destinação sejam considerados
conjuntamente, uma vez que dificilmente ocorre esta separação no descarte.
O transporte também deveria incluir a presença de mais produtos em uma
mesma viagem, admitindo que as entregas envolvem mais peças e, portanto
maior peso de carga.
O método se mostrou eficiente em relação aos impactos de materiais,
especialmente a montante da cadeia produtiva da indústria de móveis, onde
são considerados os aspectos ambientais das diferentes indústrias de
fornecedores, assim como a produção do produto.
Além da dependência de uma melhor adequação do método na avaliação
dos temas de destinação final e transporte, outro problema do método é em
relação à base de dados, desenvolvida segundo os padrões europeus, cuja
realidade de produção e os aspectos regionais, como a localização, o clima e
as características dos ecossistemas, se diferem muito da situação brasileira, o
que contribui para erros de interpretação dos resultados.
No Brasil, com o desconhecimento da ACV por grande parte das empresas,
faz-se necessário sua maior divulgação, sugerindo ainda uma demanda por
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rotulagem ambiental específica para seu uso. Com a difusão da ACV, a
indústria passa a ter uma maior consciência sobre os impactos ambientais
ocasionados por todos os setores que envolvem seu processo produtivo, que
pode levar à melhoria da qualidade ambiental dos processos e produtos, e
originar novas estratégias de marketing voltadas ao ciclo de vida.
De maneira geral, a utilização deste método como modelo para o
desenvolvimento de uma metodologia em âmbito nacional é relevante,
considerando as características do setor moveleiro, de limitado poder de
investimento e baixa capacitação técnica de profissionais, restringindo o uso de
ferramentas mais complexas, como o estudo completo da Avaliação do Ciclo
de Vida.
O método pode ser adaptado pelos pesquisadores brasileiros, visando
melhor adequação à realidade do país e do setor moveleiro, e pode ser
introduzido com baixo custo, sem a necessidade de profissionais altamente
qualificados para a elaboração da análise. Para isso, é importante que seja
realizado o desenvolvimento de uma base de dados voltada à indústria
moveleira nacional, ainda inexistente no país.

5.7 A formação do designer como agente de inovação

De acordo com a análise de diversos estudos sobre o panorama da
indústria moveleira, foi identificada a necessidade do investimento em design
próprio como fator gerador de inovação, de diferenciação e valorização dos
produtos, para a melhoria da competitividade nas empresas nacionais.
Atualmente, são encontradas dificuldades motivacionais dos empresários para
a incorporação do design como estratégia por três motivos: pelo
desconhecimento sobre as funções e benefícios que envolvem a profissão do
designer; à falta de qualificação técnica dos profissionais da área, e pela
facilidade em se obter cópias de projetos de mobiliário.
Com o crescimento econômico da população e a consequente demanda do
setor da construção civil, a indústria moveleira passa a requerer cada vez mais
profissionais qualificados integrados à problemática que envolve o setor. Neste
contexto, a incorporação de disciplinas ligadas à administração, inovações
tecnológicas e marketing na formação do designer torna-se essencial para o
melhor direcionamento e preparo destes profissionais para atuar no
desenvolvimento de produtos de mobiliário.
Em consideração a este fator, são encontrados atualmente diversos cursos
de graduação e de especialização estritamente voltados ao design de móveis,
que envolvem disciplinas técnicas e tecnológicas para a elaboração de um
produto moveleiro.
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Entretanto, seria importante contemplar nestes cursos as características
regionais de cada um dos polos moveleiros, com uma melhor compreensão da
dinâmica econômica que envolve as empresas, promovendo estudos que
abrangem não só a administração interna de uma indústria moveleira, mas
também as especificidades de todo o entorno local.
Outro fator negligenciado na formação profissional é o conhecimento das
leis e normas de qualidade e ambientais, como as promovidas pelo INMETRO
ou pela ABNT/ ISO. Hoje, este conhecimento se concentra nos pesquisadores
pós-graduados, quando que para sua melhor difusão e familiaridade, deveriam
fazer parte da grade curricular de graduação dos designers.
Para a melhoria do painel empresarial do setor moveleiro, o cargo do
designer e a área de desenvolvimento de produtos se configuram como as
mais importantes ferramentas para a gestão de inovação, visto que a partir do
design que se definem os materiais e os processos produtivos que podem
otimizar custos de produção, e desenvolver o aprimoramento ambiental da
empresa. Com o design, a área de marketing pode obter inspiração para
vender um produto de qualidade e voltado às necessidades da sociedade.
Com a melhoria da formação deste profissional, sua atuação pode ser
melhor difundida, alavancando o interesse dos empresários em desenvolver
produtos próprios, com potencial competitivo, levando ao possível abandono da
prática de copiar desenhos já existentes.

5.8 Oportunidades no mercado interno e externo

Em relação ao mercado externo, a indústria moveleira nacional enfrenta um
ambiental inseguro e incerto, devido à competitividade da produção de outros
países em desenvolvimento, que vem ganhando espaço nas exportações e
alcançando alta representatividade na produção mundial de móveis. Na
exportação, os móveis brasileiros são classificados como commodities, por não
possuírem um alto nível de design (RODRIGUES et al., 2011), e portanto a
competitividade no mercado ocorre via preços, onde o mercado chinês se
sobressai devido ao baixo custo de sua mão de obra e insumos.
Esta situação tem forçado as empresas a buscarem o constante
aperfeiçoamento tecnológico, por meio da aquisição de máquinas e
equipamentos, visando o aumento da produção como forma de penetrar nos
mercados e resistir à concorrência. No entanto, investimentos de longo prazo,
como nas áreas de ciência e tecnologia, por exemplo, mediante uma parceria
do governo com a iniciativa privada, são necessários para alterar a defasagem
tecnológica característica do setor.
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O investimento em design como elemento de diferenciação dos produtos,
ainda não é considerada uma estratégia para o setor, dificultando a valorização
do produto a ser exportado e comprometendo a consolidação dos móveis
brasileiros nos mercados.
Uma diferença expressiva da indústria moveleira nacional é a verticalização
da produção. Enquanto as empresas internacionais utilizam o processo
horizontalizado, e promovem a especialização de pequenas empresas
produtoras de partes e componentes, reduzindo custos operacionais e
melhorando a dinâmica de produtividade, as empresas brasileiras tendem a
verticalizar seus processos, caminhando no sentido contrário ao de seus
principais competidores.
Uma forma de melhorar este desempenho esta no desenvolvimento dos
polos moveleiros, como forma de potencializar o crescimento do setor,
especialmente para as empresas de micro e pequeno porte. Nos principais
polos do país é possível verificar as vantagens competitivas adquiridas pela
criação de centros de tecnologia e capacitação profissional, especialização de
distribuidores específicos para o mercado externo e acesso às informações
sobre as inovações de máquinas, equipamentos e materiais existentes no
mercado mundial.
A questão ambiental é outro fator importante para elevar a competitividade
do setor moveleiro tanto no mercado externo quanto interno. Com a sociedade
cada vez mais preocupada com os efeitos ambientais dos meios de produção
atuais, e o aumento das exigências legislativas ambientais, torna-se evidente
os benefícios que a indústria moveleira pode obter inserindo no mercado
mundial produtos de maior qualidade ambiental.
A expansão do uso de madeiras de reflorestamento e madeiras nativas,
extraídas a partir de técnicas de manejo florestal, é necessária para
consolidação da proveniência da matéria-prima de origem certificada. A
implantação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) também se configura
como um diferencial estratégico, e em ambos os casos as empresas podem
obter o benefício da certificação, afirmando aos consumidores sua
responsabilidade ambiental.
A inserção da Avaliação do Ciclo de Vida na indústria também pode
promover novas demandas de mercado. Com a importância desta ferramenta
para a qualidade ambiental dos produtos, um novo selo de certificação pode
ser proposto, identificando produtos menos e mais impactantes.
No mercado interno, observa-se que, para a grande massa da população, a
concorrência também ocorre via preços. A melhoria do poder aquisitivo das
classes sociais proporciona ao consumidor o acesso a uma infinidade de
marcas e modelos de móveis, onde a escolha é baseada no melhor preço,
aliado à qualidade e também ao design.
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As exigências em relação às questões ambientais, inevitavelmente se
encontram em consumidores de classes mais altas, como a A e B, onde as
empresas direcionadas a este público, já utilizam estratégias de marketing
voltadas à certificação da matéria-prima, assim como a ISO 14001.
Neste sentido, as pressões externas dos consumidores precisam ser mais
efetivas, pois a preocupação com o meio ambiente é bem vista pelos usuários,
mas não é exigida, especialmente se os produtos chamados “verdes”
demandarem um maior valor para sua aquisição.

5.9 A gestão ambiental na indústria moveleira

A relação da indústria moveleira nacional com a gestão ambiental
apresenta diversas deficiências, começando pela falta de difusão das
ferramentas existentes para o setor, onde muitas empresas desconhecem as
técnicas ambientais disponíveis. Este problema é configurado na dimensão
sistêmica, onde a indústria necessita de ações mais efetivas do governo, como
a fiscalização, por exemplo, para promover as práticas de gestão empresarial
nesta área.
Ainda algumas empresas apresentam interesse na incorporação da gestão
ambiental como forma de melhorar seu desempenho produtivo, mas enfrentam
resistência relacionada à absorção de custos para a implantação destas
práticas. Este fator também poderia ter maior influência do governo, com a
oferta de incentivos financeiros às empresas interessadas em obter
certificações ambientais, assim como é feito no exterior, conforme apontado
por Demajorovic e Silva (2010).
As ações realizadas pelas empresas são limitadas à obtenção de matériaprima certificada, quando proveniente de reflorestamento, e direcionadas a
destinação final de resíduos, por meio da venda e doação para reutilização. Em
relação à exigência da certificação, o setor não pressiona seus fornecedores
para a inclusão do rótulo ambiental nos produtos ofertados, visto que, mesmo
com todas as legislações existentes, mais de 50% da madeira nativa
comercializada é de origem ilegal.
A destinação de resíduos apresenta outro problema, pois os produtores não
acompanham os resultados das utilizações, decorrentes da venda ou doação,
contrariando o princípio da PGRS de sua responsabilidade pelo o que produz.
Além disso, a queima dos resíduos pode-se configurar um grave erro, pois com
o desconhecimento de produtos químicos integrados aos painéis e madeiras,
são ampliadas as chances de impactos que podem estar sendo ocasionados
pela emissão de poluentes.
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Destaca-se, contudo, a associação e cooperação empresarial como
maneira de incentivar as pequenas e micro empresas na organização e
planejamento de novas estratégias para a sustentabilidade da indústria.

6. CONCLUSÃO

Em conclusão, quanto à área ambiental, devem ser realizadas ações
governamentais com o objetivo de difundir instrumentos de gestão, fiscalizar as
práticas exercidas e incentivar financeiramente as propostas relacionadas à
implantação de melhorias ambientais nos processos e produtos.
Na situação atual, as práticas ainda estão direcionadas às soluções de final
de tubo, resultando em um passivo ambiental, com a queima a céu aberto de
materiais de composição química perigosa, e despejo de resíduos na rede de
esgoto, aumentando o risco de poluição ambiental e danos à saúde pública.
Pode ser observado que em muitas empresas ainda é inexistente o
licenciamento ambiental, fator obrigatório para operação da empresa.
A incorporação de estratégias de crescimento econômico e valorização de
produtos ofertados ficam assim condicionadas ao amadurecimento do setor
quanto à conscientização dos problemas ocasionados pela falta de práticas de
aprimoramento do processo administrativo e produtivo utilizado.
Uma alternativa para a inserção e familiarização dos aspectos ambientais
nas MPEs é o desenvolvimento e a disponibilização de ferramentas com maior
facilidade de aplicação e baixo custo, visando o acesso de instrumentos de
maior complexidade, em um setor deficiente nesta área.
Por este fator, o método aplicado neste trabalho pode ser oportuno, pois
apesar de apresentar indicadores ambientais que não correspondam
diretamente às condições brasileiras, pode contribuir para o desenvolvimento
de um modelo voltado às características da indústria nacional e do setor
moveleiro.
Foi demonstrado que os fatores críticos ambientais encontrados nos
produtos analisados, podem ser melhorados por meio de práticas relativas ao
Ecodesign, com a consideração de requisitos ambientais na escolha de
materiais e no desenho do projeto. Os resultados obtidos foram positivos em
relação à obtenção de parâmetros ambientais dos produtos e na facilidade em
identificar os impactos dos processos e materiais, possibilitando alterações.
Com a criação do Programa Brasileiro de Avaliação do Ciclo de Vida
(PBACV), o desenvolvimento de uma base de dados de inventário nacional
para o setor, ainda inexistente, fica mais próximo, e por meio da adaptação de
um método como o Eco-indicator 99, específico para designers e tomadores de
decisão no desenvolvimento de produtos, podem ser geradas novas
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expectativas quanto à difusão e aplicação da ACV no âmbito empresarial da
indústria moveleira.
Sendo assim, considerando as características do setor, o método tem
potencial para utilização nas micro e pequenas empresas desde que seja
adaptado para um modelo considerando uma base de dados nacional.
Também fica dependente da maior difusão e aplicação de um Sistema de
Gestão Ambiental, afim de ser uma ferramenta complementar ao
desenvolvimento de estratégias ambientais no setor.
O modelo é direcionado ao responsável pelo desenvolvimento de produtos,
representado pelo cargo do designer, e serve como instrumento para a
inserção de técnicas contempladas pelo Ecodesign.
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ANEXO A

FORMULÁRIO MODELO PARA PREENCHIMENTO
Produto ou componente Projeto
Data

Autor

Notas e conclusões

Produção (materiais, processos, transporte e energia extra)
material ou processo

quantidade

indicador

resultado

indicador

resultado

Total

Uso (transporte, energia e materiais auxiliares)
material ou processo

quantidade

Total

Disposição (alternativas de disposição por tipo de material)
material ou processo

Total
Total (todas as fases)
* Traduzido pela autora

quantidade

indicador

resultado
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ANEXO B

MÉTODO ECO-INDICATOR 99 - TABELAS DE INDICADORES
*Traduzido por GARCIA (2007)

Produção de metais ferrosos (em milipontos por Kg)
Indicador
Ferro fundido

240

Aço puro

94

Eletro aço

24

Aço

86

Liga de aço A

910

Liga de aço B

110

Descrição
Ferro fundido com > 2% de composto de
carbono
Material em bloco contendo somente aço
primário
Material em bloco contendo somente aço
secundário
Material em bloco contendo 80% de ferro
primário, 20% de sucata
Material em bloco contendo 71% de ferro
primário, 16% Cr, 13% Ni
Material em bloco contendo 93% de ferro
primário, 5% de sucata, 1% de ligas de metal

Produção de metais não-ferrosos (em milipontos por Kg)
Indicador

Descrição

60

Bloco contendo somente material secundário

780

Bloco contendo somente material primário

Cromo

970

Bloco contendo somente material primário

Cobre

1400

Chumbo

640

Bloco contendo somente material primário
Bloco contendo somente 50% de chumbo
secundário

Níquel enriquecido

5200

Bloco contendo somente material primário

Alumínio 100%
reciclado
Alumínio 0%
reciclado

Paládio enriquecido 4600000

Bloco contendo somente material primário

Platino

7000000

Bloco contendo somente material primário

Rádio enriquecido

12000000

Zinco

3200

Bloco contendo somente material primário
Bloco contendo somente material primário
(qualidade de platinagem)
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Processamento de metais (em milipontos por Kg)
Indicador

130

Descrição
Uma lâmina de 1mm com largura de 1m;
dobragem 900
Uma lâmina de 1mm com largura de 1m;
dobragem 900
Uma lâmina de 1mm com largura de 1m;
dobragem 900
Por kg bronzeado, incluindo material de
bronzeamento (45% prata, 27% cobre, 25%
estanho)
Por redução de espessura de 1mm de chapa
de 1m²
Por m², 1m de espessura, ambos os lados;
dados pouco precisos
Por m², 2,5m de espessura, ambos os lados;
dados poucos precisos

72

Por kg

Dobragem do
alumínio

0.000047

Dobragem de aço

0.00008

Dobragem de RVS

0.00011

Bronzeamento

4000

Laminação
Platinagem com
cromo eletrolítico
Galvanização
eletrolítica
Extrusão de
alumínio
Usinagem,
torneamento,
furação

18

Prensagem
Solda ponto de
alumínio
Tosquiagem/
estampagem de
alumínio
Tosquiagem/
estampagem aço
Tosquiagem/
estampagem RVS
Produção de
lâminas

23

Zincagem
Galvanização
quente
Zincagem
(conversão)

1100

2.7

Por dm³ de material removido, sem produção
do material removido
Por kg de metal deformado. Não inclui partes
não deformadas!
Por solda de 7mm de diâmetro, grossura de
lâmina de 2mm

0.000036

Por mm² de superfície cortada

0.00006

Por mm² de superfície cortada

0.000086

4300

Por mm² de superfície cortada
Por kg de produção, sem contar o material em
bloco
(Zincagem Sendzimir) por m², 20-45m de
dspessura, incluindo zinco

3300

Por m², 100m de espessura, incluindo zinco

49

Por m², 1m de camada extra, incluindo zinco

800

30
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Produção de plástico granulado (em milipontos por Kg)
Indicador

Descrição

ABS

400

PEAD

330

PEBD

360

PA 6.6

630

PC

510

PET

380

PET

390

PP

330

PS (GPPS)
PUR absorção de
energia
PUR espuma de
bloco flexível
PUR espuma
rígida
PUR espuma semirígida

370

PVC alto impacto

280

PVC rígido

270

PVC (flexível)

240

Sem estabilizador de metal (Pb ou Ba) e sem
plasticizador
PVC rígido com 10% de
plasticizadores(estimação bruta)
PVC flexível com 50% de plasticizadores
(estimação bruta)

PVDC

440

Para pinturas finas

Usado em garrafas

Propósitos gerais

490
480
420

Para móveis, colchoaria, roupas
Usada em bens brancos, insuflação, material
de construção

480

Processamento de plásticos (em milipontos por kg)
Indicador
Sopro lâminas PE
Calandragem
lâminas de PVC
Moldagem de
injeção - 1

2.1
3.7
21

Descrição
Por kg de PE granulado, sem produção de PE.
Lâminas usadas em sacolas.
Por kg de PVC granulado, sem produção de
PVC
Por kg de PE, PP, OS, ABS, sem produção do
material

169
Moldagem de
injeção - 2
Usinagem,
torneamento,
furação
Prensagem
Moldagem injeção
PUR
Soldagem ultrasônica
Formação com
vácuo

44

Por kg de PVC, PC, sem produção do material

6.4

Por dm³ de material trabalhado, sem produção
do material removido

6.4
12

Por kg
Por kg, sem produção de PUR e outros
possíveis componentes

0.098

Por m de extensão soldado

9.1

Por kg de material, sem produção do material

Processamento de borracha (em milipontos por Kg)
Indicador
Borracha EPDM

360

Descrição
Vulcanizada com 44% de carbono, incluindo
moldagem

Produção de materiais para embalagem (em milipontos por Kg)
Indicador
Papelão

69

Papel

96

Vidro (marrom)

50

Vidro (verde)

51

Vidro (branco)

58

Descrição
Absorção de CO² na etapa de crescimento
desconsiderada
Contendo 65% de papel residual, absorção de
CO² na etapa de crescimento desconsiderada
Vidro para embalagem contendo 61% de vidro
reciclado
Vidro para embalagem contendo 99% de vidro
reciclado
Vidro para embalagem contendo 55% de vidro
reciclado

Processamento de plásticos (em milipontos por kg)
Indicador

21

Descrição
Por kg de PE granulado, sem produção de PE.
Lâminas usadas em sacolas.
Por kg de PVC granulado, sem produção de
PVC
Por kg de PE, PP, OS, ABS, sem produção do
material

44

Por kg de PVC, PC, sem produção do material

6.4

Por dm³ de material trabalhado, sem produção

Sopro lâminas PE
Calandragem
lâminas de PVC
Moldagem de
injeção - 1
Moldagem de
injeção - 2

2.1

Usinagem,

3.7

170
torneamento,
furação
Prensagem
Moldagem injeção
PUR
Soldagem ultrasônica
Formação com
vácuo

do material removido

6.4
12

Por kg
Por kg, sem produção de PUR e outros
possíveis componentes

0.098

Por m de extensão soldado

9.1

Por kg de material, sem produção do material

Produção de químicos e outros (em milipontos por Kg)
Indicador

Descrição

Amônia

160

Argônio

7.8

NH³
Gás inerte, usado em luminárias, soldagem de
metais reativos como o alumínio

Bentonita

13

Usado em liteiras, procelana, etc.

Carvão preto
Químicos
inorgânicos

180

Usado para coloração
Valor médio para a produção de químicos
inorgânicos
Valor médio para a produção de químicos
orgânicos
Cl². Produzido com processo de produção
diafragmático (tecnologia moderna)

53

Químicos orgânicos 99
Cloro

38

Dimetil p-ftalato

190

Etileno óxido/glicol

330

Combustível

180

Gasolina

210

Diesel

180

H2

830

H2SO4

22

HCl

39

HF

140

N2

12

Ácido fluorídrico
Gás nitrogênio. Usado como uma atmosfera
inerte.

NaCl

6.6

Cloreto de Sódio

Usado como plasticizador para PVC
Usado como solvente industrial e agente de
limpeza
Produção do combustível somente.
Combustão excluída
Produção do combustível somente.
Combustão excluída
Produção do combustível somente.
Combustão excluída
Hidrogênio. Usado para processos de redução
Ácido Sulfúrico. Usado para limpeza e
oxidação
Ácido clorídrico, usado no processamento de
metais e limpeza

171

NaOH

38

Soda cáustica

HNO2

55

Ácio nítrico. Usado para oxidação de metais.

Propileno glicol

200

R134a (esfriante)

150

R22 (esfriante)

240

Silicato

60

Usado como anti-congelante e como solvente
Produção de R134a somente. A emissão de
1kg de R134a gera 7300 mPt
Produção de R22 somente. A emissão de 1kg
de R22 gera 8400 mPt
Usado na produção de gel sílica, detergente e
limpeza de metais

Soda

45

Na2CO3. Usado em detergentes

Uréia
Água
descarbonatada
Água
desmineralizada

130

Zeolita

160

Usado em fertilizantes
Processo somente, efeitos na agua do solo
desconsiderada
Processo somente, efeitos na agua do solo
desconsiderada
Usado para processos de absorção de
detergentes

0.0026
0.026

Produção de materiais de construção (em milipontos por Kg)
Indicador
Verniz

520

Descrição
Produção + emissões durante o uso do verniz,
contendo 55% de solventes

Cimento

20

Cimento Portland

Cerâmicos
Concreto nãoreforçado

28

Tijolos etc.

3.8

Concreto com densidade de 2200 kg/m³
Usado para janelas, revestimento de estanho,
prata e níquel (77 g/m³)

Vidro plano revestido 51
Vidro plano nãorevestido
49

Usado para janelas

Gesso

9.9

Selenita. Usado para preenchimento

Cascalho

0.84

Cal (queimada)

28

Extração e transporte
CaO. Usada para produção de cimento e
concreto. Pode também ser usada como base
forte

Cal (hidratada)

21

Ca(OH)2. Usada para produção de argamassa

Lã mineral

61

Estrutura maciça

1500

Usada para insulação
Estimação por m³ (concreto) de volume
construído (bens principais)

172
Estrutura de
construção metálica

4300

Estimação por m³ de volume construído (bens
principais)

Areia

0.82

Painel de madeira

39

Madeira maciça

6.6

Extração e transporte
Madeira européia (critérios FSC), absorção de
CO2 em estapa de crescimento
desconsiderada
Madeira européia (critérios FSC), absorção de
CO2 em estapa de crescimento
desconsiderada

Uso da terra

45

Ocupação como região urbana por m²/ ano

Calor (em milipontos por MJ)
Indicador
Calor de briquete de
carvão (estufa)
Calor de carvão
(forno industrial)
Calor de briquete de
linhita
Calor de gás
(caldeira)
Calor de gás (forno
industrial)
Calor de óleo
(caldeira)
Calor de madeira

4.6
4.2
3.2
5.4
5.3
5.6
1.6

Descrição
Combustão de carvão em um forno de 5-15
kW
Combustão de carvão em um forno industrial
(1-10 kW)
Combustão de linhita em um forno de 5-15 kW
Combustão de gás em uma caldeira
atmosférica (<100kW) com NOx baixo
Combustão de gás em forno industrial
(>100kW) com NOx baixo
Combustão de óleo em um forno de 10 kW
Combustão de madeira, absorção de CO2 e
emissão desconsiderada

Energia solar (em milipontos por KWh)
Indicador
Eletricidade de
fachada m-Si
Eletricidade de
fachada p-Si
Eletricidade de teto
m-Si
Eletricidade de teto
p-Si

9.7
14
7.2
10

Descrição
Instalação pequena (3kWp) com celas monocristalinas, usada em estruturas de fachada
Instalação pequena (3kWp) com celas policristalinas, usada em estruturas de fachada
Instalação pequena (3kWp) com celas monocristalinas, usada em estruturas de teto
Instalação pequena (3kWp) com celas policristalinas, usada em estruturas de teto
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Eletricidade (em milipontos por KWh)
Indicador

Descrição
Inclusos produção de combustível

Eletric. HV Europa
(UCPTE)
Eletric. MV Europa
(UCPTE)
Eletric. LV Europa
(UCPTE)
Eletricidade LV
Austria
Eletricidade LV
Bélgica

22

Alta voltagem (>24 kVolt)

22

Média voltagem (1 kV - 24 kVolt)

26

Baixa voltagem (<1000 Volt)

18

Baixa voltagem (<1000 Volt)

22

Baixa voltagem (<1000 Volt)

Eletricidade LV Suiça
Eletricidade LV
Inglaterra
Eletricidade LV
França
Eletricidade LV
Grécia

8.4

Baixa voltagem (<1000 Volt)

33

Baixa voltagem (<1000 Volt)

8.9

Baixa voltagem (<1000 Volt)

61

Baixa voltagem (<1000 Volt)

Eletricidade LV Itália
Eletricidade LV
Holanda
Eletricidade LV
Portugal

47

Baixa voltagem (<1000 Volt)

37

Baixa voltagem (<1000 Volt)

46

Baixa voltagem (<1000 Volt)

Transporte (em milipontos por tkm)
Indicador

Van para entregas
<3.5t

140

Caminhão 16t

34

Caminhão 28t
Caminhão 28t
(volume)
Carro de
passageiros WEuropa
Transporte
ferroviário
Caminhão-tanque
interno

22
8

29
3.9
5

Descrição
Transporte de 30% de carga, 33% de gasolina
leve, 38% de gasolina pesada e 29% diesel
(38% sem catalisador) (média européia
incluindo retorno)
Transporte com 40% de carga (média
européia incluindo retorno)
Transporte com 40% de carga (média
européia incluindo retorno)
Transporte por m3km. Usar quando o volume
em lugar do peso é fator limitante

Transporte por km
Transporte ferroviário, 20% diesel e 80% trens
elétricos
Transporte de água com 65% de carga (média
européia, incluindo retorno)
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Caminhão-tanque
oceânico
Navio cargueiro
interno
Navio cargueiro
oceânico
Transporte aéreo
médio
Transporte aéreo
continental
Transporte aéreo
intercontinental
Transporte aéreo
intercontinental

0.8
5.1
1.1
78
120
80

72

Transporte de água com 54% de carga (média
européia, incluindo retorno)
Transporte de água com 70% de carga (média
européia, incluindo retorno)
Transporte de água com 70% de carga (média
européia, incluindo retorno)
Transporte de água com 78% de carga (média
de todos os vôos)
Transporte aéreo em um Boeing 737 com 62%
de carga (média de todos os vôos)
Transporte aéreo em um Boeing 747 com 78%
de carga (média de todos os vôos)
Transporte aéreo em um Boeing 767 ou MD
11 com 71% de carga (média de todos os
vôos)

Reciclagem de resíduos (em milipontos por kg)
Proce Produto
Total sso
enviado Descrição
Se não misturado com outros
Reciclagem PE
-240
86
-330
plásticos
Se não misturado com outros
Reciclagem PP
-210
86
-300
plásticos
Se não misturado com outros
Reciclagem OS
-240
86
-330
plásticos
Se não misturado com outros
Reciclagem PVC
-170
86
-250
plásticos
A reciclagem evita produção de
Reciclagem papel
-1.2
32
-33
papel virgem
A reciclagem evita produção de
Reciclagem papelão -8.3
41
-50
papelão virgem
A reciclagem evita produção de
Reciclagem vidro
-15
51
-66
vidro virgem
A reciclagem evita produção de
Reciclagem alumínio -720
60
-780
alumínio primário
Reciclagem metais
A reciclagem evita produção de
ferrosos
-70
24
-94
aço primário

Tratamento de resíduos (em milipontos por kg)
Incineração

Indicador

Descrição

Incineração PE

-19

Indicador pode ser usado para PEAD e PEBD

Incineração PP

-13

Incineração PUR

2.8

Indicador pode ser usado para todos os tipos
de PUR
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Incineração PET

-6.3

Incineração OS

-5.3

Relativamente pouco rendimento de energia,
pode ser também usado para ABS, HIPS,
GPPS, EPS

Incineração nylon

1.1

Relativamente pouco rendimento de energia

Incineração PVC

37

Relativamente pouco rendimento de energia

Incineração PVDC

66

Incineração papel

-12

Relativamente pouco rendimento de energia
Alta recuperação de energia, emissão de CO2
desconsiderada
Alta recuperação de energia, emissão de CO2
desconsiderada
40% de separação magnética para reciclagem,
evitando ferro cru (média européia)
15% de separação magnética para reciclagem,
evitando alumínio primário
Material quase inerte, indicador pode ser
usado para outros materiais inertes

Incineração papelão -12
Incineração aço

-32

Incineração alumínio -110
Incineração vidro

5.1

Aterro

Indicador

Aterro PE

3.9

Aterro PP

3.5

Aterro PET

3.1

Aterro OS

4.1

Indicador pode ser usado também para o
aterro de ABS

Aterro espuma EPS
Aterro espuma 20
kg/m³
Aterro espuma 100
kg/m³

7.4

Espuma OS, 40 kg/m³, grande volume

9.7

Aterro de espuma como PUR com 20 kg/m³

4.3

Aterro de espuma como PUR com 100 kg/m³

Aterro nylon

3.6

Aterro PVC

2.8

Aterro PVDC

2.2

Aterro papel

4.3

Emissões de CO2 e metano desconsideradas

Aterro papelão

4.2

Aterro vidro

1.4

Aterro aço

1.4

Emissões de CO2 e metano desconsideradas
Material quase inerte, indicador pode ser
usado para outros materiais inertes
Material quase inerte em aterro, indicador
pode ser usado para metais ferrosos

Descrição
Sítio de aterro controlado. 78% dos resíduos
municipais na Europa são aterrados

Excluindo chorume do estabilizador de metal
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Aterro alumínio
Aterro de 1 m³ de
volume
Resíduos
municipais

Resíduos municipais
PE
Resíduos municipais
PP
Resíduos municipais
PET
Resíduos municipais
PS
Resíduos municipais
nylon
Resíduos municipais
PVC
Resíduos municipais
PVDC
Resíduos municipais
papel
Resíduos municipais
papelão
Resíduos municipais
aço ECCS
Resíduos municipais
alumínio
Resíduos municipais
vidro
Resíduos
domésticos

1.4
140
Indicador

Material quase inerte em aterro, indicador é
válido para alumínio primário e reciclado
Aterro de volume por m³, uso de resíduos
volumosos, tais como espuma e produtos
Descrição
Na Europa, 22% dos resíduos municipais são
incinerados, 78% são aterrados. Indicador
não-válido para resíduos volumosos e
materiais secundários.

-1.1
-0.13
1
2

Não-válido para produtos de espuma

3.1
10
16
0.71
0.64
-5.9

Válido para aço primário somente

-23

Válido para alumínio primário somente

2.2

Emissões de CO2 e metano desconsideradas

Indicador

Descrição
Separação pelos consumidores para
reciclagem (cenário médio europeu)

Papel

-0.13

44% separado pelos consumidores

Papelão

-3.3

44% separado pelos consumidores

Vidro

-6.9

52% separado pelos consumidores
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ANEXO C

QUANTIFICAÇÃO DE MATERIAIS

PEÇA A – BANCO CERTINHO

a) Verniz a base d’água

Densidade do verniz = 28m² = 1,040kg
Soma das áreas do banco = 0,63 x 0,31m = 0,1953m² x 4 faces = 0,7812m²
Regra de três:
28m²

=

1,040kg

0,7812m²

28x = 0,812

x

Total: x = 0,029kg
b) Tinta a base d’água

Densidade da tinta = 1m² = 0,092kg
Área do assento: 0,31 x 0,31m = 0,0961m²
Regra de três:
1m²

=

0,0961m²

0,092kg
x

Total: x = 0,0088kg
PEÇA B – BANCO ELEVAÇÃO

a) Verniz a base d’água

Densidade do verniz = 28m² = 1,040kg
Soma das áreas do banco = 0,36 x 0,36m = 0,1296m² x 5 faces = 0,648m²
Regra de três:
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28m²

=

1,040kg

0,648m²

28x = 0,674

x

Total: x = 0,024kg
PEÇA C – BANCO CORINGA

a) Verniz a base d’água

Densidade do verniz = 28m² = 1,040kg
Área da estrutura: 0,26 x 0,415m = 0,1079m² x 2 faces = 0,2158m²
Área do assento: 0,30 x 0,30m = 0,09m²
Soma das áreas do banco = 0,2158m² + 0,09m² = 0,3058m²

Regra de três:
28m²

=

1,040kg

0,3058m²

28x = 0,318

x

Total: x = 0,011kg
b) Tinta a base d’água

Densidade da tinta = 1m² = 0,092kg
Área da estrutura: 0,26 x 0,415m = 0,1079m² x 2 faces = 0,2158m²
Área do assento: 0,30 x 0,30m = 0,09m²
Soma das áreas do banco = 0,2158m² + 0,09m² = 0,3058m²

Regra de três:
1m²

=

0,092kg

0,3058m²
Total: x = 0,028kg

x
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c) Compensado Laminado – estrutura e assento
Pés do banco: 0,02 x 0,26 x 0,415 = 0,002158m³ x 2 peças = 0,004316m³
Assento: 0,02 x 0,30 x 0,30 = 0,0018m³

Densidade do compensado = 523kg/m³
Volume total (estrutura e assento) = 0,006116m³
Total: 0,006116m³ x 523kg/m³ = 3,198kg ~ 3,2kg
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ANEXO D

FORMULÁRIOS DOS IMPACTOS REDUZIDOS

PEÇA A – BANCO CERTINHO

Produto ou componente

Projeto

Banco

Certinho

Data

Autor

22.08.2013

Marcenaria de micro porte

Notas e conclusões

Avaliação de desempenho ambiental para produção de um banco de madeira com
medidas de 63 x 31 x 31 cm

Produção (materiais, processos, transporte e energia extra)
material ou processo

quantidade

indicador

resultado

Madeira maciça

2,17 kg

6.6

14

Compensado laminado

0,754 kg

39

29

Tinta a base d'água

0,0088 kg

53

0,46

Parafusos

0,095 kg

86

8,2

Verniz a base d'água

0,029 kg

53

1,5

Plástico bolha

0,163 kg

360

59

0,068

140

9,5

Transporte (t x 20 km)
Total (mPt)

121,66

Descarte (processos de descarte para cada tipo de material)
material ou processo

quantidade

indicador

resultado

Aterro madeira maciça

0,00343 m³

140

0,48

Aterro compensado laminado

0,001686 m³

140

0,24

0,0956 kg

1.4

0,13

0,163

-240

-39,12

Aterro aço
Reciclagem plástico bolha (kg)
Total (mPt)

-38,27

Total (mPt) (todas as fases)

83,39
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PEÇA B – BANCO ELEVAÇÃO

Produto ou componente

Projeto

Banco

Elevação

Data

Autor

22.08.2013

Marcenaria de micro porte

Notas e conclusões

Avaliação do desempenho ambiental para produção de um banco de madeira com
medidas de 36 x 36 x 36 cm

Produção (materiais, processos, transporte e energia extra)
material ou processo

quantidade

indicador

resultado

5,2 kg

6.6

34

Parafusos em aço 3,5 x 25 mm (14)

0,0154 kg

86

1,3

Verniz a base d'água

0,024 kg

53

1,3

Plástico bolha

0,125 kg

360

45

0,0982

140

13,75

Madeira maciça

Transporte (t x 20 km)
Total (mPt)

95,35

Descarte (processos de descarte para cada tipo de material)
material ou processo

Aterro madeira maciça
Aterro aço
Reciclagem plástico bolha

quantidade

indicador

resultado

0,00798 m³

140

1,1

0,0154 kg

1.4

0,02

0,125

-240

-30

Total (mPt)

-28,88

Total (mPt) (todas as fases)

66,47
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PEÇA C – BANCO CORINGA

Produto ou componente

Projeto

Banco

Coringa

Data

Autor

22.08.2013

Marcenaria de micro porte

Notas e conclusões

Avaliação do desempenho ambiental da produção de um banco de madeira com
medidas de 43 x 30 x 30 cm

Produção (materiais, processos, transporte e energia extra)
material ou processo

quantidade

indicador

resultado

3,2 kg

39

125

Tinta a base d'água

0,028 kg

53

1,5

Parafusos em aço 3,5 x 20 mm (2)

0,0022 kg

86

0,2

Verniz a base d'água

0,011 kg

53

0,58

Plástico bolha

0,087 kg

360

31

0,1104

140

15,46

Compensado laminado

Transporte (t x 20 km)
Total (mPt)

173,74

Descarte (processos de descarte para cada tipo de material)
material ou processo

quantidade

indicador

resultado

Aterro compensado laminado

0,00715m³

140

1

Aterro aço

0,0022 kg

1.4

0,003

0,087

-240

-20,88

Reciclagem plástico bolha
Total (mPt)

-19,88

Total (mPt) (todas as fases)

153,86

