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RESUMO
Softwares de Análise do Ciclo de Vida: Uma contribuição à difusão da ferramenta no Brasil.
A análise do ciclo de vida tem se tornado uma ferramenta importante de apoio às decisões
tanto de indústrias quanto políticas. Seu método de ordenamento e tratamento dos dados
permite uma avaliação completa dos impactos e os traduzem em indicadores ambientais,
possibilitando comparações entre as várias soluções técnicas disponíveis.
Boas avaliações requerem em geral uma grande quantidade de informação, e o uso da
ferramenta apropriada auxilia na estruturação dos processos, e na redução do tempo de
implantação e operação, bem como oferece transparência para a tomada de decisão e
encaminhamento para futuros projetos de melhoria.
No Brasil, os softwares de ACV ainda são pouco difundidos, embora exista uma grande
quantidade de ferramentas disponíveis no mercado. Diante deste quadro, a proposta deste
trabalho é contribuir para a difusão do uso da ACV no País, bem como oferecer alguns
subsídios para que as empresas interessadas em implanta-la possam adquirir uma ferramenta
mais adequada às suas necessidades.
Palavras chaves: Análise de Ciclo de Vida, software ACV, ciclo de vida, ACV

ABSTRACT
Life Cycle Analysis Softwares: A contribution for LCA tool diffusion in Brazil.
The Life Cycle Analysis has became an important tool to support companies decisions, due
the method of data treatment, and data structuring, that allows a complete examination of how
much a product impacts the environment. The knowledge of all the steps of the process makes
possible the evaluation of impacts and comparisons between some techniques and solutions
available for the industry.
For a better evaluation, it is necessary a great amount of information, and the use of the
appropriate software tool, assists the whole process, saves time, helps the decision taking and
guides for future improvement projects.
In Brazil, LCA software’s are not so popular, and there is a great amount of available tools.
Ahead of this picture, the main proposal of this work is to offer information and promote
diffusion of the LCA tools by showing real cases applied and offer some basic subsidies for
LCA adoption.
Keywords: Life Cycle Analysis, LCA software, life cycle, LCA
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INTRODUÇÃO

A Análise do Ciclo de Vida (ACV) é um método para analisar os impactos ambientais de
materiais, processos e produtos ao longo de todo o seu Ciclo de Vida. Muitos anos de
pesquisa, discussões científicas e padronizações através da série ISO14040 ajudaram no
desenvolvimento da ACV. Nesse contexto, a ACV tem o potencial para ser uma eficiente
ferramenta para guiar a gestão ambiental de empresas e direcioná-las para o desenvolvimento
de novos materiais, processos e produtos com melhor desempenho ambiental (IBICT, 2005).
Recentemente, os Softwares de ACV tornaram-se importantes, especialmente nos países
desenvolvidos. Hoje, um grande número de softwares de ACV estão disponíveis, e estas
ferramentas tornam os cálculos rápidos, fáceis e estruturados. Os primeiros passos no
desenvolvimento dos softwares foram dados na década de 80 onde o foco principal era a
avaliação dos processos de produção.

Uma das grandes dificuldades para a utilização da ACV e das ferramentas, é a falta de
informação e o longo processo demandado para a sua implantação. Alguns softwares
oferecem uma ampla variedade de opções tentando cobrir diferentes campos de aplicação, e
outros são bem específicos como, por exemplo, no gerenciamento de resíduos e na construção
civil. A qualidade das informações dos softwares e de seus bancos de dados também são
fatores que contribuem diretamente no preço da ferramenta. Há softwares específicos para a
necessidade de cada usuário, mas algumas propriedades e características básicas são
essenciais para uma ferramenta de ACV de boa qualidade, independente do tipo do usuário e o
tipo de análise que está sendo feita (Unger et al, 2003).
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Segundo Perez (2005) existem três principais razões para uso da ACV: Oferecer chance de
desenvolvimento de novos produtos e serviços; ajudar na integração do processo como um
todo oferecendo uma visão holística; e fornecer informações de modo científico e quantitativo
para tomada de decisão.
No longo prazo, a Avaliação do Ciclo de Vida pode ajudar nas mudanças tecnológicas dos
processos produtivos e dos produtos, pois se bem estruturada, oferece transparência e uma
clara visão de toda cadeia produtiva, muito úteis nas tomadas de decisão da alta gerência

Este trabalho justifica-se pela importância da ACV como ferramenta a ser utilizada nas
empresas para melhoria dos processos, produtos e desenvolvimento tecnológico.
Existe uma ampla gama de ferramentas no mercado, porém falta maior divulgação delas, o
que dificulta ao usuário a escolha daquela mais apropriada para as suas necessidades.

Por outro lado, as empresas estão interessadas no resultado de curto prazo e, mesmo
conhecendo a ferramenta, ainda existe a barreira de como convencê-las a implementá-la, pois
todo o processo demanda tempo, trabalho e dedicação, o que torna difícil a justificativa dos
investimentos.

Tendo em conta esse contexto, a finalidade do trabalho é contribuir para a difusão das
ferramentas de ACV, esclarecendo sobre seu potencial uso pelas empresas brasileiras, e
fornecendo um panorama do processo de implementação a partir de exemplos de utilização.
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1.1. Objetivos

Os objetivos do trabalho foram subdivididos em geral e específicos:

1.1.1.

Geral
Contribuir para a difusão das ferramentas de análise de ciclo de vida no Brasil.

1.1.2.

Específicos

•

Identificar algum dos softwares de análise de ciclo de vida mais utilizados no mercado;

•

Fornecer subsídios básicos para a escolha de software de ACV

•

Contribuir para a difusão das ferramentas de análise de ciclo de vida;

•

Oferecer informações básicas para as empresas interessadas em implantar software de
ACV
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1.2. Métodos e Procedimentos Metodológicos

Para desenvolver esta pesquisa, foi utilizado inicialmente o método indutivo por meio de
coleta de dados referente ao objeto de estudo, partindo de dados específicos para fazer
considerações universais e o método dedutivo, que segundo Oliveira (2001), procura
transformar enunciados universais em particulares.

Os procedimentos metodológicos adotados para esta pesquisa foram os seguintes:
a) Revisão bibliográfica sobre a ACV, softwares de ACV, exemplos de utilização, e
perspectivas futuras para a ACV;
b) Pesquisa dos principais softwares na internet, (referência de acordo com LCA Survey
2005), e envio de questionário para empresas de softwares;
c) Seleção de empresas a partir das seguintes fontes:
Bovespa, CEMPRE, instituições de ensino e pesquisas na internet;
d) Envio de questionário eletrônico e carta de apresentação do propósito deste trabalho
para o serviço de atendimento ao consumidor (SAC) ou serviço de “Fale conosco” de
cada empresa selecionada.
e) Verificação dos softwares de ACV mais utilizados;
f) Análise qualitativa dos questionários das empresas produtoras de Software ACV

16

2. REVISÃO DA LITERATURA
Neste capítulo apresenta-se um breve histórico das origens da ACV e dos softwares de ACV.
São citados exemplos práticos de aplicação, perspectivas futuras do uso, bem como razões
para que as empresas adotem a ACV.

2.1.

Origem da ACV

Do final da década de 60 ao início da década de 80, em função do boicote internacional feito
pelos países da OPEP, o preço do petróleo saltou de U$2,23 para U$34,00 acarretando para a
economia mundial uma crise sem precedentes. Esta crise provocou uma busca frenética por
formas alternativas de energia e despertou o mundo para a necessidade de melhor utilização
dos recursos naturais. A partir disso, vários estudos foram realizados buscando avaliar os
processos produtivos e racionalizar o consumo de fontes energéticas esgotáveis (Chehebe
1998).
Em 1965 a Coca-Cola custeou um estudo realizado pelo MRI (Midwest Research Institute)
cujo objetivo era a comparação de diferentes tipos de embalagens para refrigerantes e a
determinação de qual delas apresentavam índices mais adequados de emissão de poluentes
para o meio ambiente e melhor desempenho com relação à preservação de recursos naturais. O
processo de quantificação da utilização dos recursos naturais e dos índices de emissão
tornou-se conhecida como REPA (Resource and Environmental Profile Analysis). Este
modelo foi aprimorado em 1974 pelo MRI durante um estudo realizado para a EPA
(Environmental Protection Agency), e é referenciado muitas vezes como o marco para o
surgimento do conceito de ACV (Chehebe 1998).
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A crescente preocupação com os impactos ambientais gerados pela provisão de bens e
serviços à sociedade, tem sido indutora do desenvolvimento de novas ferramentas e métodos
que visam a auxiliar na compreensão, controle e redução desses impactos. A análise do ciclo
de vida, uma dessas ferramentas, considera o impacto ambiental ao longo de todo o ciclo de
vida do produto: da extração das matérias primas utilizadas à produção, ao uso e à disposição
final do produto. A análise do ciclo de vida é uma técnica para avaliação dos aspectos
ambientais e dos impactos potenciais associados a um produto, compreendendo etapas que
vão desde a retirada da natureza das matérias primas elementares que entram no sistema
produtivo (berço) à disposição do produto final (túmulo).

2.2.

Normas ISO 14000 relativas à ACV

A Proliferação de iniciativas de certificações e de rótulos ambientais, principalmente em
países europeus, concedidos com bases em normas nacionais, que poderiam a vir a se tornar
barreiras técnicas ao livre comércio, tornou a padronização internacional uma prioridade, o
que deu origem à série de normas ISO 14000. Estas normas foram desenvolvidas em duas
frentes, uma dedicada à harmonização de práticas de certificação e de auditorias ambientais, a
ser aplicada na avaliação de organizações, e outra voltada às ferramentas de avaliação do
produto ou serviço em relação ao meio ambiente, ou seja, relativas aos rótulos e declaração
ambientais e à metodologia de avaliação do ciclo de vida (Mourad et al 2002).

A seguir estão descritas um resumo da série de normas da ISO 14000 relativas à ACV:

ISO 14040 – Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framewok,
foi aprovada e publicada em 1997. Estabelece os princípios básicos e requisitos para
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realização e divulgação dos resultados de estudos de avaliação do ciclo de vida. Apresenta a
definição dos principais termos, descreve os objetivos e aplicações da técnica, identifica e
caracteriza as fases da ACV, apresenta a necessidade e os requisitos para análise crítica
externa (critical review) e descreve critérios mínimos para elaboração dos relatórios desses
estudos.

ISO 14041 – Environmental management – Life cycle assessment – Goal and scope definition
and inventory analysis, norma internacional publicada em 1998. Detalha os requisitos para o
estabelecimento dos objetivos e escopo de um estudo de ACV e descreve as etapas de uma
Análise de Inventário. Exemplifica a coleta de dados e descreve princípios de alocação.

ISO 14042 – Environmental management – Life cycle assessment – Life Cycle impact
assessment, norma internacional publicada em 2000. Apresenta os princípios gerais para
realização de avaliação de impacto, os componentes obrigatórios, a seleção das categorias de
impacto, descreve as etapas de classificação e de caracterização. Esta norma estabelece que a
ponderação entre categorias de impacto seja opcional, ressaltando ainda que a ponderação não
deva ser usada em trabalhos que serão divulgados ao público.

ISO 14043 – Environmental management- Life cycle assessment – Life cycle interpretation,
norma internacional publicada em 2000. Apresenta os requisitos e recomendações para
interpretação dos resultados de uma análise de inventários ou avaliação de impacto. Descreve
a identificação dos pontos relevantes do estudo, a avaliação da qualidade dos dados e a análise
de sensibilidade. Apresenta em seu anexo, exemplos de interpretação e de apresentação dos
resultados da ACV.
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Ainda com relação as Normas, as ISO 14040, 41, 42 e 43 deverão ser canceladas e
substituídas pelas Normas ISO 14040 e ISO 14044, que englobam todos os aspectos da ACV.
Na norma ISO 14040:2006, são descritos os princípios e a estrutura de uma avaliação de ciclo
de vida (ACV), incluindo: a) definição do objetivo e escopo da ACV; b) fase de análise de
inventário do ciclo de vida (ICV); c) fase de avaliação do impacto do ciclo de vida (AICV), d)
fase de interpretação do ciclo de vida; e) relatório e revisão crítica da ACV; f) limitações da
ACV; g) relação entre as fases da ACV; e h) condições para escolhas de valores e de uso de
elementos opcionais na ACV. A Norma abrange os estudos de avaliação do ciclo de vida
(ACV) e os estudos de inventário do ciclo de vida (ICV). Não há descrição detalhada da
técnica de ACV, nem especificações sobre metodologias. A aplicação pretendida para os
resultados da ACV ou do ICV é considerada durante a fase de definição de objetivo e escopo,
mas a aplicação em si está fora da abrangência desta norma.
Na norma ISO 14044:2006, são descritos os requisitos mínimos para realização de uma ACV
completa de um produto, ou seja, usando-se o Inventário do Ciclo de Vida (ICV), a Avaliação
de Impacto do seu Ciclo de Vida (AICV) e sua interpretação. Não são descritas metodologias,
mas colocados os requisitos mínimos que as metodologias devem responder.

Há ainda muito a se fazer para estabelecer a credibilidade do método. A publicação da norma
NBR ISO relativa à ACV pela ABNT, traduzida para o português está ajudando a popularizar
a aplicação da ACV no Brasil.
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2.3. Os Softwares de ACV

Segundo Unger et al (2003), os softwares de ACV foram desenvolvidos com a finalidade de
processar e calcular as informações de forma fácil e rápida. Os processos ambientais são
frequentemente muito complexos e exigem uma grande necessidade de dados, e computadores
e softwares são utilizados para dar suporte no gerenciamento e estruturação dessas
informações. Um programa de ACV ajuda na modelagem de cenários, com montagem de
estruturas esquemáticas, e comparação de resultados, que darão suporte na tomada de decisão
sobre um produto ou processo.

Segundo Unger et al (2003) um grande dilema para as pessoas que querem usar um software
de ACV é qual a melhor ferramenta para seus propósitos. Boguski et al. (1996) enumeram
algumas características que um bom software de ACV deve ter:

A) Quanto ao uso:
a) Ser fácil de ser utilizado, entretanto completo, flexível e aplicável;
b) Flexível na manipulação de informações;
c) Possibilitar a retirada ou inserção de qualquer etapa do ciclo de vida;
d) Oferecer conexões ilimitadas (entradas e saídas);
e) Possibilitar a determinação das entradas e saídas;
f) Estabelecer relações que não sejam apenas linearmente proporcionais;
g) Permitir definir funções matemáticas diferentes para cada recurso ou grupo de
recursos;
h) O usuário não precisa estar consciente sobre a unidade em que cada recurso é
especificado;
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i) Não deve ser necessário que as unidades do modelo estejam de acordo com a base de
dados, isto é, o programa deve retificar as possíveis inconsistências de unidades
existentes.

B) Quanto aos dados:
a) A base de dados deve ser acessível e independente do resto do programa, sendo
possível exportar e importar dados dos softwares mais conhecidos no mercado;
b) Minimizar os erros na entrada de dados;
c) Criar/copiar/gravar transferir dados de uma análise para outra;
d) Permitir a entrada de dados por terceiros, isto é, pessoas que não estejam diretamente
ligadas à análise;
e) Possibilitar a criação hierarquias entre os sistemas e impactos;
f) Os dados básicos, utilizados em diversas ACVs, como por exemplo dos materiais,
devem estar inclusos na base de dados.

C) Quantos à qualidade dos dados:
a) Aplicabilidade e relevância dos dados;
b) O software deve permitir ao usuário criar indicadores de qualidade;
c) Indicação dos atributos que qualifiquem os dados;
d) Método transparente.

D) Quanto ao relatório:
a) O programa deve selecionar e rearranjar os resultados de forma a facilitar a
visualização, como na apresentação de gráficos;
b) Impressão do diagrama de fluxo com qualidade;
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c) Análise da sensibilidade dos resultados deve ser possível;
d) Procura automática de certos padrões, por exemplo, de como reduzir o número de
acidentes sem reduzir a frota circulante;
e) Possibilidade de inclusão de custos na análise, checando a performance do sistema;
E) Configuração de hardware já difundida no Mercado
F) Ser acessível financeiramente
G) Trabalhar com uma base de dados de qualidade e que possa ser frequentemente atualizada

A seleção do software é apenas o início do processo, e a escolha da ferramenta apropriada
para as necessidades do usuário ajuda na estruturação dos processos de implantação da ACV o
que economiza tempo e recursos. Uma boa maneira para se começar seria pensar quais são as
reais necessidades, e quais objetivos devem ser atingidos. Imaginado que o software de ACV
seja um meio de transporte que levará o usuário do ponto A para B, deve-se ter em mente qual
a distância, em quanto tempo, e o quanto de recursos podem ser despendidos na jornada. Por
exemplo para ir de São Paulo ao Rio de Janeiro pode-se ir de avião, carro, ônibus ou até
mesmo caminhando, tudo depende de quanto tempo, recursos e disposição se tem para atingir
os objetivos.

2.3.1.

Critérios de comparação

Em seu trabalho para definir um modelo para avaliação de softwares, Benjamin (2001) cita
que não existe nada universalmente aceito para requisitos óbvios que compõem a qualidade de
um software. A qualidade pode ser enfocada de dois pontos de vista distintos, fornecedor e
usuário, e as necessidades variam de acordo com cada usuário ou tomador de decisão, de
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acordo com suas expectativas. Ainda verificou-se que entre os softwares analisados, não
existe software ideal, mas sim, aquele que melhor se adapta às necessidades do usuário.

Menke et al (1996), desenvolveu critérios básicos de comparação entre os softwares, que
consiste do seguinte:
(a) Requerimentos de hardware e software;
(b) Definições de Sistemas;
(c) Dados e Gerenciamento de dados;
(d) Flexibilidade;
(e) Cálculos e Comparações;
(f) Output e Exportação de Dados.

A) Requerimentos de Hardware e softwares
Este requisito trata basicamente sobre a necessidade de equipamento para utilização dos
softwares, tal como a capacidade mínima de processador, memória e tipo de plataforma
(Windows, Macintosh ou DOS).

B) Definições de Sistemas
As definições de sistemas incluem três critérios: desenvolvimento, edição e arquivamento.
•

Desenvolvimento descreve como o usuário especifica o processo de manufatura ou
estágios do ciclo de vida do produto/serviços. Nesta fase, o fluxo de material, emissões,
e outros produtos de cada estágio são relacionados com o transporte e energia
requeridas no sistema.
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•

Edição é uma aplicação breve da capacidade de alteração do sistema. Isto inclui adição
ou retirada de estágios, alteração de fluxos, e também manipulação de sistemas para
construção de cenários.

•

Arquivamento é a capacidade do sistema para reutilizar definições, ou parte delas, já
construídas em novas simulações. Em alguns casos uma biblioteca de ciclo de vida é
montada e o usuário pode utilizar, como por exemplo, um cenário de matriz energética
ou disposição de resíduos em diferentes sistemas.

C) Dados e Gerenciamento dados
Neste critério, leva-se em consideração as informações disponíveis na base de dados que
acompanha cada software, a qualidade dos dados, e a possibilidade de criação de indicadores
de qualidade através de campos para descrição da origem da informação. Outro item
importante é a proteção da informação, o software deve oferecer meios para que somente o
usuário correto possa alterar a base de dados por meio de senhas de usuários.

D) Flexibilidade
Este critério avalia se o software oferece flexibilidade nas unidades, ou se há necessidade de
sempre converter para uma unidade fixa padrão (por exemplo peso em kilogramas, volume em
litros). Outro critério de flexibilidade é quanto a capacidade do programa no uso de fórmulas,
e a possibilidade de se fazer alocação do produto ou serviço, ou seja, fazer a repartição da
responsabilidade dos impactos ambientais entre os diversos produtos, materiais ou processos,
que se faz necessária devido à variedade de componentes que entram e saem do sistema.
A alocação pode ser realizada através de propriedades físicas proporcionais à massa, ou em
termos de algum parâmetro econômico- como custo ou o preço do produto, ou por função
como por exemplo, ao se determinar o custo de uma linha telefônica que atende a múltiplas
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chamadas, pode-se proceder a alocação segundo a quantidade ou pela duração das chamadas
realizadas ou ainda por ambas (Ugaya.2001).

E) Cálculos e Comparações
Todos os dados de entrada apresentam certo grau de incerteza, e a capacidade do programa de
gerenciar esta incerteza, na forma de análise de sensibilidade, é muito útil ao usuário. Outro
critério de comparação é quanto a determinação de impactos e comparação de resultados,
como por exemplo em dois sistemas idênticos que tenham diferentes taxas de reciclagem ou
entrada de matéria prima; ou então sistemas completamente diferentes em termos de produto
ou tecnologia usados para a mesma função.

F) Output e Exportação de Dados
Este critério demonstra a capacidade do programa em exibir os resultados da análise em forma
de tabela, gráficos, fluxogramas etc., e também se essas informações podem ser editadas ou
exportadas facilmente para preparação de relatórios.

A partir destes seis critérios o usuário tem uma referência de como fazer uma comparação
técnica dos softwares, e encontrar a ferramenta que melhor se adapta às suas necessidades. No
próximo capítulo serão apresentados dois exemplos para ilustrar a utilização das ferramentas,
e também um exemplo onde a autora adota cálculos sem softwares específicos.

2.3.2.

Exemplos de utilização

Este capítulo visa ilustrar a funcionalidade dos softwares. São apresentados três exemplos de
utilização da ACV, sendo dois com utilização de softwares de ACV específicos e outro
utilizando cálculos sem ferramenta específica.
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2.3.2.1 Balanços ambientais em processos de pintura de uma empresa do ramo
eletromecânico

Filho (2001) utilizou o software Umberto para efetuar estudo na Fábrica II da Multibrás S.A.
Eletrodomésticos Unidade Joinville, nas duas linhas de pré-tratamento e pintura existentes,
uma implantada em 1978 (linha II) e a outra em 1995 (linha I). Em uma segunda etapa, foram
realizados os balanços nos dois Processos de Pintura: a Pintura Líquida e a Pintura a Pó. A
figura 1 apresenta uma visão geral do fluxo do processo. Um dos motivos para escolha destes
processos é que nas empresas do ramo metal mecânico, os processos de pré-tratamento e
pintura são geralmente conhecidos como os de maiores impactos ambientais.

O Balanço é realizado da seguinte forma: associa-se a quantidade de produtos que foi
fabricada no período do balanço a uma quantidade de metros quadrados pintados. Para a
produção dessa quantidade foi levantada a quantidade de óleo consumido para a produção de
energia necessária, bem como as emissões do processo. Foram consideradas também o
consumo de outras matérias primas e a geração dos principais subprodutos associados.

Foi feito um acompanhamento de sete meses nas duas linhas, e como resultado observou-se
que os aspectos ambientais associados à linha de pintura a pó são menores que os provocados
pela linha de pintura líquida. A pintura a pó gera quantidades notadamente menores de
subprodutos.
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Figura 2: Fluxo de produção de refrigeradores e “freezers” elaborado a partir do software Umberto.
Fonte: Filho 2001
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Utilizando as Planilhas de Visualização Prévia do Balanço para cada um desses processos, nos
meses inventariados, foram obtidos os gráficos que representam os valores dos indicadores
ambientais dos processos, ao longo dos sete meses, demonstrados nas Figuras 2 e 3.

Figura 3 – Indicadores de processo para a linha pré-tratamento I + pós III.

Fonte: Filho 2001

Os indicadores não têm unidade: são estabelecidos em percentual com relação ao valor
absoluto de janeiro de 2000 (100%). Observa-se que o indicador “consumo de energia”
manteve-se constante, pois seus dados foram calculados com base na potência instalada dos
equipamentos do pré-tratamento. Assim, obteve-se o consumo total e dividiu-se pela produção
anual, estabelecendo-se o consumo por metro quadrado de chapa processada.

O indicador “geração de resíduos” apresentou uma elevação em junho por ter sido um período
de férias coletivas, quando se faz uma revisão e limpeza geral do equipamento de
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pré-tratamento. É importante salientar que ocorreu acúmulo de borra de fosfato no
equipamento (tanques, paredes, tubulações, etc.), nos meses anteriores, porém somente
quando a limpeza foi feita houve a pesagem e contabilização dos resíduos.

Já a redução no “consumo de água”, pode ser explicada pelo fato de, ao se afastar dos
períodos de maior temperatura (verão), menos água é necessária para manter a temperatura
dos banhos abaixo dos limites especificados para o processo. Há arraste de banhos quentes
para banhos frios e nem todos os banhos frios têm sistema de refrigeração. As perdas por
evaporação também são maiores nos meses mais quentes, portanto, se gasta muito mais água
para manter o nível dos banhos. Trabalhos intensivos para a redução de consumo de água e
conscientização de todos os operadores também têm sido implementados pela empresa, sendo
esse resultado uma das evidências do sucesso desses programas.

O indicador de “consumo de óleo combustível 2A” também apresentou uma elevação, que
pode ser explicada pelo fato de que nos meses de inverno o volume de produção foi um pouco
menor, com isso os equipamentos trabalharam com maior ociosidade, ou seja, menos produtos
sendo fabricados, porém com os equipamentos em operação constante.

A Figura 3 a seguir apresenta os dados para a linha de pré-tratamento II + pintura líquida II, e
pode ser interpretada de maneira semelhante ao processo anterior.
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Figura 4 – Indicadores de processo para a linha pré-tratamento II + líquida II

Fonte: Filho 2001

Duas observações são importantes para o caso da linha de pintura líquida, devido ao maior
volume de produção: (1) consome mais energia térmica por unidade de tempo e, portanto,
desperdiça mais energia quando está ociosa; (2) gera maior quantidade de borra de fosfato,
exigindo limpezas constantes do equipamento, não permitindo acúmulos significativos e
paradas para limpeza.

A Tabela 01, a seguir, apresenta os valores numéricos para os indicadores.
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Tabela 1 – Indicadores por mês em relação ao mês de Janeiro 2000
Indicadores

de

Jan 2000

Fev 2000

Mar 2000

Abr 2000

Mai 2000

Jun 2000

Jul 2000

Produção pó III (refrig.)

31,669.00

34,341.00

43,050.00

41,651.00

40,279.00

41,214.00

28,662.00

óleo 2A/refrig. (%)

100.00

139.66

110.17

98.51

97.69

108.81

119.13

água/refrig. (%)

100.00

99.31

99.46

88.66

84.48

73.87

72.82

resíduos/refrig. (%)

100.00

139.66

110.17

98.51

97.69

232.34

119.13

energia/refrig. (%)

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Produção Líq II (refrig.)

94,996.00

114,614.00

94,754.00

69,344.00

44,388.00

41,991.00

54,942.00

óleo 2A/refrig. (%)

100.00

136.11

130.74

130.23

164.36

210.02

157.28

água/refrig. (%)

100.00

98.08

96.95

91.79

90.77

84.63

90.49

resíduos/refrig. (%)

100.00

110.93

102.83

101.87

108.39

111.32

105.36

energia/refrig. (%)

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Processo

Fonte: Filho 2001

Esses indicadores são determinados atualmente para a planta fabril como um todo. Não são
divididos por áreas, por processos ou por linhas de montagem. Por exemplo, o indicador de
consumo de água leva em consideração o volume total consumido pela fábrica no período
(água utilizada no processo, nos sanitários, nos refeitórios, nas limpezas e manutenções) cujos
efluentes são tratados na estação de tratamento de efluentes. Outro exemplo está no indicador
de consumo de energia elétrica, que considera o valor total consumido pela fábrica no período
com motores, iluminação, equipamentos, etc., sem discriminação por setor, porque há somente
um medidor central na fábrica. A existência desses dados de forma global e não
departamentalizada, muitas vezes, gera dificuldade na identificação dos pontos chave para
melhoria de desempenho. Por fim, ficou evidente que a linha de pré-tratamento II + pintura
líquida II tem maior eficiência nos fluxos de entradas, exceto para os materiais fosfato, nitrito,
solventes e tinta, apesar do desempenho inferior nos fluxos de saídas- emissões de solventes e
borras. O fator principal para esses resultados está associado ao ganho de escala e ao maior
volume de produção da linha de pré-tratamento II + linha de pintura líquida II.
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Com todo esse extenso processo de sete meses, foi possível ter uma visão geral do processo, e
na comparação das duas linhas foi possível identificar pontos de melhoria, e a necessidade de
detalhamento e desmembramento de energia e água. Toda a fase de coleta e compilação de
dados, ofereceu maior transparência o que será importante para a tomada de decisão dos
gestores, e desenvolvimento de futuros projetos.

2.3.2.2

Análise do ciclo de vida das embalagens de cerveja em Portugal

Andrade (2007) utilizou em seus estudos o software Simapro versão 7.0, comparando
diferentes embalagens de cerveja em Portugal.
Nos estudos de ACV realizados no ano 2000, foram considerados os dados referentes às
embalagens de cerveja mais representativas no mercado português. Este estudo foi refeito e
apresentado, com dados da situação atual, possibilitando a comparação entre as ACV’s.
As embalagens objetos de estudo no ano de 2000 foram:
• embalagem de vidro não retornável de 0.33 L;
• embalagem de vidro retornável de 0.33 L;
• lata de alumínio 0.33 L;
• barril 30 L e 50 L.

Para os estudos de ACV com dados atualizados de 2005, foram consideradas as seguintes
embalagens como objeto de estudo:
• embalagem de vidro não retornável de 0.33 L;
• embalagem de vidro retornável de 0.33 L;
• lata de alumínio 0.33 L.

33

As análises realizadas identificam as fases do ciclo de vida das embalagens de cerveja que
mais contribuem para a degradação do meio ambiente. As interações entre as embalagens e o
meio ambiente ocorrem durante todas as fases do seu ciclo de vida, desde a extração das
matérias-primas, a partir das quais são produzidos os componentes dos sistemas de
embalagens, passando pela fase de envase e distribuição, até o seu processamento no fim de
vida, quando a embalagem deixa de ter condições de cumprir as funções a que se destina. No
caso das embalagens, a fase de utilização adquire uma importância nula, uma vez que é
entendido como utilização da embalagem o consumo do líquido que ela contém - cerveja no
objeto em estudo, o que não apresenta nenhum impacto ambiental.

Desta forma, e como referido anteriormente, consideram-se quatro fases distintas que
compõem o ciclo de vida das embalagens de cerveja: fase de produção das embalagens, fase
de envase, fase de distribuição, e fase de destino final.

A unidade funcional do ciclo de vida da embalagem de cerveja foi determinada como a
distribuição de 1000 litros de cerveja ao consumidor. Optou-se por 1000 litros para que os
resultados obtidos sejam de melhor apresentação em escala gráfica, por se tratar de valores
pequenos, quando transformados para eco-indicadores. Quando se apresentam os valores para
1000 litros de cerveja, os mesmos são numericamente de mais fácil avaliação e compreensão,
do que para 1 litro de cerveja. Neste sentido, todos os resultados apresentados devem ser
entendidos como impactos por cada 1000 litros de cerveja consumidas.

A fase de produção revelou-se como a principal responsável pela maior parte dos impactos, e
dentro da fase de produção o processo de fabricação das embalagens primárias é o que mais
contribui para os impactos verificados.
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Figura 5 - Impactos ambientais para fabricação das embalagens.

Fonte: Andrade 2007

Na figura 4 são apresentados os impactos para fabricação de todas as embalagens, sendo que
os barris de inox apresentam grande impacto para fabricação devido à necessidade de maior
massa de material para compor o barril, seguido das garrafas retornáveis, que também utilizam
muita massa na sua composição, em comparação com as garrafas não retornáveis e as latas de
alumínio.
Na avaliação do ciclo de vida da embalagem, os resultados demonstram que os impactos
durante o uso e disposição dos resíduos para os barris e as garrafas retornáveis apresentam
compensação ambiental e menor impacto que as embalagens não retornáveis. Os barris de
inox 50 L apresentam menor impacto que os barris de inox 30 L, como mostra a figura 5, pois
é utilizado menos massa de aço inox para transportar o mesmo volume total de 1000 L de
cerveja. Os ganhos ambientais com a utilização das embalagens retornáveis podem ser
verificados na análise da figura 5, onde são apresentados os impactos no ciclo de vida de todas
as embalagens, comprovando-se que os barris de inox apresentam menor impacto ambiental
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do que todas as outras embalagens, e em segundo lugar, com menor impacto, estão as garrafas
de vidro 0,33L retornáveis. A embalagem que apresenta maior impacto ambiental no seu ciclo
de vida são as garrafas de vidro 0,33 L não retornáveis, pois as mesmas apresentam peso
elevado em comparação às latas de alumínio que também são não retornáveis. Devido ao
maior peso das garrafas, durante o transporte das garrafas não retornáveis os impactos são
maiores que a lata de alumínio, além dos impactos para fabricação e disposição das garrafas
do vidro.

Figura 6 - Impactos ambientais do ciclo de vida das embalagens.

Fonte: Andrade 2007

Neste estudo foi verificado que dependendo do limites estabelecidos para estudos, as
conclusões podem ser distintas. Se for analisado apenas o processo de fabricação de
embalagem, o barril e a garrafa retornável apresentam maior impacto devido ao uso de
material; porém quando todo o ciclo é analisado, incluindo a reutilização, verifica-se que na
verdade a garrafa não retornável e a lata de alumínio têm o impacto total maior ao meio
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ambiente.

De posse deste tipo de informação, governos e políticos podem estabelecer regras, leis ou
incentivos para uso de embalagens com menor impacto ambiental, bem como as empresas
podem obter vantagens competitivas com redução de custos e marketing ecológico de
embalagens.

2.3.2.3 Análise ambiental do processo produtivo de pisos cerâmicos

Pereira (2004) sem utilização de software de ACV específico, realizou estudos sobre pisos
cerâmicos. O produto escolhido foi o piso cerâmico de dimensões 40x40cm a 45x45cm
produzidos por monoqueima. As empresas selecionadas para estudo dos processos de
produção localizam-se na região Sul do Estado de Santa Catarina e apresentam as seguintes
características: empresa A, produtora de piso de monoqueima polido com dimensões
43,7x43,7 cm e que utiliza gás natural como combustível para secadores e fornos; e empresa
B, cujo piso estudado possui 44,5x44,5 cm de dimensões, não leva polimento e também tem o
gás natural como combustível.

Para os pisos cerâmicos estudados, a unidade funcional correspondeu na empresa A, a 1m! de
piso de monoqueima sem rejunte composto por 5,24 peças e na empresa B, a 1m! de piso de
monoqueima sem rejunte composto por 5,05 peças.

Foram considerados, essencialmente, os processos internos às fábricas A e B, ou seja as etapas
de fabricação das unidades funcionais definidas. No estudo não levou-se em consideração as
etapas de utilização, demolição (pós-uso) e descarte dos materiais.
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Como a matéria prima básica destes produtos é a mesma e representa em termos de massa,
mais de 90% da composição, foi considerada como parte do sistema a fase de extração da
argila e desconsideradas as produções de esmaltes, tintas, defloculantes, cola, embalagens e
outros materiais, cujo consumo é proporcionalmente pequeno. Esta restrição foi feita,
sobretudo, pelo fato de não haver processamento industrial da argila entre a extração e a
utilização na fábrica, o que ocorre com os demais insumos. Caso fossem considerados todos
os processos o estudo teria um grau de dificuldade maior, porém, deve-se salientar no entanto
que a relevância ambiental de tais subsistemas não é menor.
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Figura 7 - Indicadores de descarte entre Empresa A e B.
Fonte: Pereira 2004
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Figura 8 - Indicadores de descarte entre Empresa A e B.

Fonte: Pereira 2004

A partir dos dados do inventário e dos indicadores de consumos e descartes apresentados nos
gráficos da figura 6 e 7, podem ser estabelecidas as seguintes considerações:
Do ponto de vista de consumos de materiais e combustíveis, inclusive água, a empresa A
superou em consumo a empresa B em todos os itens.
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Com relação às emissões gasosas, a empresa A também emitiu mais que a empresa B em
todos os parâmetros, o que é coerente, uma vez que a empresa A é responsável pelos maiores
consumos.

Com relação aos resíduos sólidos gerados e que necessitam ser encaminhados para tratamento,
a empresa B gerou significativamente mais que a empresa A, uma vez que, toda a cinza do
carvão gerada no processo de atomização da empresa B é encaminhada para depósito de lixo,
enquanto na empresa A, são apenas as pedras abrasivas do processo de polimento , e as cinzas
provenientes da queima do carvão nesta empresa são coletadas por uma fábrica de cimento.
Dessa forma, a cinza gerada na empresa A é um sub-produto da fabricação de piso e todo o
impacto associado a este sub-produto em quaisquer etapas posteriores podem ser associadas à
produção do cimento e não do piso estudado.

Quanto aos efluentes líquidos gerados em ambas as empresas, pode-se considerar que o grau
de tratamento e reutilização ocorre sem diferenças consideráveis.

A diferença maior ocorre com relação ao consumo de água natural, proveniente da fonte, que
na empresa A é bem maior que na empresa B. Com relação a sub-sistemas de consumos, os
componentes de esmaltes, produzidos fora da fábrica, têm um consumo bem maior na empresa
A, assim como as embalagens (caixas de papelão), por diferenças de processos no caso dos
esmaltes e por espessura das caixas, no caso das embalagens.

Com os dados coletados no inventário das empresas A e B, podem ser formulados indicadores
ambientais para avaliação do processo produtivo de pisos cerâmicos, uma vez definidos os
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critérios ambientais relevantes.

2.3.3

As dificuldades de utilização na indústria

Recentes pesquisas nos países Europeus demonstram que há uma discrepância entre a vontade
da indústria de manufatura de desenvolver produtos ambientalmente amigáveis e a aplicação
de medidas para alcançar este objetivo (IBICT 2005):
•

Em particular, apesar de 90% dos que participaram da pesquisa declararem que
prestam atenção ao critério ambiental, somente 13% mencionaram que usam a ACV,
porém, quase 50% declararam-se não conhecedores de ferramentas de análise que
utilizem o conceito do Ciclo de Vida. As grandes empresas são as principais usuárias
desta técnica;

•

As Pequenas e Médias Empresas (PME) declararam que têm grande dificuldade de
aplicar o método, fundamentalmente em função da sua complexidade;

•

Outro resultado importante é que esta técnica é geralmente utilizada em estudos
retrospectivos, e que a expectativa de que a ACV fosse usada pró-ativamente no
processo de design de produtos e processos não foi atendida.

Essas pesquisas salientam alguns dos obstáculos das empresas no uso da ACV, e identificam
os principais pontos que devem ser aprimorados no método:
•

As pesquisas em ACV têm feito com que o método seja mais preciso, mais confiável e
mais transparente, mas também mais complexo;

•

Uma restrição básica nos estudos de ACV é a grande quantidade de dados necessária.
Mesmo havendo (não é o caso do Brasil) bases de dados que descrevam o inventário
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dos ciclos de vida do commodities básicos como energia, transporte e matérias-primas,
os processos de produção são específicos caso a caso, e assentam em parâmetros
técnicos. Isso faz com que seja difícil a coleta e o fornecimento de informações
técnicas gerais, o que exige maior quantidade de pesquisas para aprofundar o
conhecimento sobre o tratamento desses processos de manufatura na ACV;
•

A maior parte dos sistemas produtivos é baseada em processos de manufatura e o
projeto ambientalmente amigável de novos produtos e processos não depende somente
de novos materiais. Nesse contexto, as empresas precisam de infra-estrutura e
assessoramento na etapa de coleta de dados e no uso da ACV nos seus processos de
manufatura. Precisam também de modelos confiáveis e já aceitos pela comunidade de
ACV, para usarem em seus processos considerando os aspectos relevantes da cadeia
decisória.

Toborianski (2002) relata que no Brasil, a grande dificuldade para se realizar estudos de ACV
é quanto à falta de dados de entrada para a pesquisa. Isto se deve aos poucos estudos
realizados, que ainda não despertaram a necessidade das empresa públicas e privadas em
pesquisar e manter dados atualizados da quantidade de materiais e energia empregadas na
fabricação dos produtos. Além disso, a ACV é um método novo que ainda está sendo
padronizado, fazendo que a escolha dos dados seja definida de acordo com critérios
hipotéticos.

2.4 Perspectivas Futuras do uso da ACV

Foust et al (1996) cita três possíveis cenários para o desenvolvimento e refinamento da ACV:
a) Manutenção do negócio como está hoje
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b) Liderança de Organizações
c) Multiparticipação

2.4.1 Manutenção dos negócio como está hoje

Como o próprio nome diz, este cenário é baseado na premissa de que a ACV continuará
desenvolvendo-se nos moldes atuais, com diversas organizações trabalhando com ela, em
áreas diferentes, utilizando técnicas variadas, e na maior parte do tempo trabalhando
independente. Como as empresas terão livre uso, cada um poderá estruturar a ACV de acordo
com suas necessidades. Os custos do Software e sua implementação ficarão mais acessíveis, e
estas vantagens continuarão reduzindo os custos de produção.

Software e banco de dados continuarão a ser desenvolvidos por organizações independentes,
assim, somente poucas ferramentas e banco de dados considerados superiores terão larga
utilização forçando, deste modo, as demais a desaparecer.

A grande desvantagem deste cenário será a falta de padronização, o que comprometerá a
qualidade e consistência dos dados. As empresa interessadas na implantação da ACV, terão a
impressão de que não há um método seguro, e questionarão os resultados obtidos. Isto criará
uma barreira para a entrada de novatas, embora seja uma vantagem para as já estabelecidas.
Nenhuma organização por si só, consegue justificar os custos para desenvolver um banco de
dados geral para a indústria acessível ao público em geral.

2.4.2

Liderança de organizações
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Este cenário difere da manutenção do negócio atual, pois uma organização assume a liderança
e dá o foco para as seguintes áreas:
•

Resolve as questões de metodologia

•

Desenvolve e mantém um banco de dados público

•

Coordena o desenvolvimento de ferramentas para ACV.

Deste modo, com a questão da metodologia resolvida, a entrada de novas empresas usuárias
fica acessível. Essa organização assumiria a responsabilidade para desenvolver o banco de
dados acessível ao público e aplicável a todas as áreas. A grande desvantagem é o custo, a
necessidade de recursos e o longo tempo necessário.

2.4.3

Multiparticipação

Neste cenário todas as organizações envolvidas têm um interesse comum em utilizar a ACV
em prol da ciência. Indústria, governo, organizações não governamentais são partes deste
cenário, onde cada um colaboraria em um método padrão desde o início do processo. Deste
modo os custos seriam minimizados, os métodos seriam padronizados, e a qualidade de dados
seria alta. A grande desvantagem deste cenário seria tempo gasto para conseguir o apoio de
diversos grupos para a cooperação mútua em todos os níveis.

O Brasil ainda está numa fase de expansão da ACV, porém em breve, várias discussões serão
necessárias entre as organizações governamentais e não governamentais para que haja um
encaminhamento adequado para o uso da ACV de modo a dar as mesmas condições de uso
para todos, independente do tamanho da empresa ou do seu poder econômico.
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2.5

Gestão Ambiental Empresarial

Neste capítulo tem-se o intuito de oferecer argumentos para se implementar a ACV nas
empresas. Com investimentos restritos, por que uma empresa adotaria a ACV? Que vantagens
pode-se obter desta ferramenta em relação aos problemas ambientais e que oportunidades
econômicas ela pode oferecer?
Segundo Barbieri (2006), a solução dos problemas ambientais, ou sua minimização, exige
uma nova atitude dos empresários e administradores, que devem passar a considerar o meio
ambiente em suas decisões, e adotar concepções administrativas e tecnológicas que
contribuam para ampliar a capacidade de suporte ao planeta. Em outras palavras, espera-se
que as empresas deixem de ser problemas e tornem-se parte das soluções. Essa atitude
dificilmente surge espontaneamente, e as preocupações ambientais dos empresários são
influenciadas por três grandes conjuntos de forças que interagem reciprocamente: o governo, a
sociedade e o mercado. Se não houvesse pressões da sociedade e medidas governamentais,
não se observaria o crescente envolvimento das empresas na matéria meio ambiente. As
legislações ambientais geralmente resultam da percepção de problemas ambientais por parte
de segmentos da sociedade e que pressionam os agentes estatais para vê-los solucionadas.

2.5.1 Modelos de gestão ambiental

Em seu livro Gestão Ambiental Empresarial, Barbieri (2006) cita quatro modelos de gestão
ambiental que podem ser adotados na empresas:
•

Gestão da qualidade ambiental total (TQEM)

•

Produção mais limpa (Cleaner production)

•

Ecoeficiência (Ecoefficiency)
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•

Projeto para o meio ambiente (Design for environment)

2.5.1.1 Gestão da qualidade ambiental total (TQEM)

Oriunda da ampliação dos conceitos de administração da Qualidade Total (TQM), que pode
ser entendida como uma percepção de administração que envolve todos os integrantes da
organização e seus fornecedores, num esforço contínuo para produzir e comercializar bens e
serviços que atendam as expectativas dos seus clientes ou usuários, porém preocupada com as
questões ambientais. Tanto o TQM quanto o TQEM estão baseadas na idéia de realização de
melhora contínua em todas as instâncias da empresa, mediante a participação de todos os seus
integrantes e colaboradores, incluindo fornecedores e clientes, para atender as demandas por
qualidade, preço e variedade de produtos com rapidez e a confiabilidade das entregas que o
atual padrão de competitividade exige.
A eliminação de desperdício é um conceito central do TQM e do TQME, mas este amplia o
entendimento de desperdício para incluir tudo que pode causar problemas ambientais. Se a
qualidade no TQM é definida como produção de bens e serviços que atendam, ou superem as
expectativas dos clientes, a qualidade total ambiental no TQME é a superação das
expectativas dos clientes internos e externos em termos ambientais. Se defeito zero é uma
meta do TQM, poluição zero é uma meta do TQME.

2.5.1.2 Produção Mais Limpa (Cleaner Production)

Consiste em uma estratégia ambiental preventiva aplicada aos processos, produtos e serviços
para minimizar os impactos sobre o meio ambiente, que deveria alcançar três propósitos
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distintos porém complementares: lançar menos poluição ao meio ambiente, gerar menos
resíduos e consumir menos recursos naturais, principalmente os não-renováveis. A P+L
envolve os produtos e processos e estabelece uma hierarquia de prioridades de acordo com a
seguinte seqüência: prevenção, redução, reuso e reciclagem, tratamento com recuperação de
materiais e energia, tratamento e disposição final. De acordo com o PNUMA, produção mais
limpa é uma abordagem compreensiva e preventiva para a proteção ambiental que requer a
criatividade das pessoas para investigar as fases do processo de manufatura e o ciclo de vida
dos produtos, inclusive dos produtos usados nos escritórios e nos lares. Essa abordagem
requer ações para conservar energia e matéria prima, eliminar substâncias tóxicas e reduzir os
desperdícios e a poluição resultante dos produtos e dos processos produtivos.

2.5.1.3 Ecoeficiência (Ecoefficiency)

A Ecoeficiência é um modelo de gestão ambiental empresarial que se alcança pela entrega de
produtos e serviços com preços competitivos, que satisfaçam as necessidades humanas e
melhorem a qualidade de vida, enquanto reduzem progressivamente os impactos ecológicos e
a intensidade dos recursos ao longo de seu ciclo de vida, para no mínimo, manter a capacidade
de carga estimada do planeta. Uma empresa se tornaria ecoeficiente por meio de práticas
voltadas para:
a) Minimizar intensidade de materiais nos produtos e serviços;
b) Minimizar a intensidade de energia nos produtos e serviços;
c) Minimizar a dispersão de qualquer tipo de material tóxico pela empresa;
d) Aumentar a reciclabilidade dos seus materiais;
e) Maximizar o uso sustentável dos recursos renováveis;
f) Aumentar a durabilidade dos produtos da empresa;
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g) Aumentar a intensidade dos serviços nos seus produtos.

A ecoeficiência baseia-se na idéia de que a redução de materiais e energia por unidade de
produto ou serviço aumenta a competitividade da empresa, ao mesmo tempo que reduz as
pressões sobre meio ambiente, seja como fonte de recurso, seja como depósito de resíduos. É
um modelo de produção e consumo sustentável, na medida em que ressalta a produção de
bens e serviços necessários e que contribuam para melhorar a qualidade de vida. Esse modelo
de gestão apresenta os seguintes elementos: o uso de uma estrutura do tipo input/output para
medir o desempenho da organização e uma ênfase sobre a entrega do serviço, mais do que
sobre os recursos físicos usados para realizar a entrega. A reciclagem interna e externa é muito
valorizada pela ecoeficiência, diferentemente da P+L. A preocupação com os produtos da P+L
decorre basicamente da necessidade de prevenir a poluição durante o seu processo de
produção, enquanto a ecoeficiência preocupa-se também com o produto em si e seus impactos
ambientais, daí recomendações à resposta da sua durabilidade.

2.5.1.4 Projeto para o meio ambiente (Design for environment)

Projeto para o meio ambiente é um modelo de gestão centrado na fase de concepção dos
produtos e de seus respectivos processos de produção, distribuição e utilização. Esse modelo
surgiu em resposta às preocupações de algumas empresas da indústria eletrônica em
incorporar as questões ambientais em seus produtos. Esse modelo procura integrar um
conjunto de atividades e disciplinas que historicamente sempre foram tratadas separadamente,
tanto em termos operacionais quanto estratégicos, tais como: saúde e segurança do trabalho,
saúde e segurança dos consumidores, conservação de recursos, prevenção de acidentes e
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gestão de resíduos. A integração dessas funções é fundamental para desenvolver produtos
ecoeficientes.

O DfE baseia-se em inovações de produtos e processos que reduzam a poluição em todas as
fases do ciclo de vida. Inovações desse tipo exigem a participação de todos os segmentos da
empresa, bem como de fornecedores e outros membros do canal de distribuição, Por isso,
pode-se considerá-lo um modelo de gestão, pois não se trata da realização de atividades
isoladas ou temporárias. Como modelo de gestão, o DfE exige novos arranjos organizacionais
para reduzir ou solucionar conflitos entre as áreas de produção, compras, marketing, pesquisa,
etc., que frequentemente surgem durante os processos de inovação. A idéia básica desse
modelo é atacar os problemas ambientais na fase de projeto, pois as dificuldades e,
consequentemente, os custos para efetuar modificações crescem à medida que as etapas do
processo de inovação se consolidam. Como projeto específico, o DfE se desdobra em
diferentes possibilidades conforme os objetivos ambientais a serem alcançados, tais como:
aumentar a quantidade de material reciclado no produto, reduzir o consumo de energia para o
cliente, facilitar a manutenção e favorecer a separação de materiais após uso.
Cada modelo apresenta pontos fracos, porém é possível combinar seus elementos para criar
um modelo próprio, uma vez que eles não são mutuamente exclusivos. Esses modelos ou suas
variações permitem implementações isoladas, ou seja, uma dada empresa com seu próprio
esforço pode adotar um desses modelos, mas sempre haverá a necessidade de articulação com
fornecedores, transportadores, recicladores, entidades apoiadores e outros agentes.

De qualquer forma, a implantação de qualquer um dos modelos citados, requer uma visão
clara do processo, além da coleta e compilação de uma grande quantidade de informação.
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Todo o processo pode ser melhor aproveitado e dirigido se for utilizada alguma ferramenta de
ACV.

2.5.2 Desenvolvimento Tecnológico e Meio Ambiente – A Hipótese de Porter

Em seu trabalho sobre desenvolvimento e meio ambiente, Lustosa (2003) relata a Hipótese de
Porter que é baseada no argumento de que a imposição de padrões ambientais adequados pode
estimular as empresas a adotarem inovações que reduzem os custos totais de um produto ou
aumentam seu valor, melhorando a competitividade das empresas e, consequentemente, do
país. Assim, quando as empresas são capazes de ver as regulamentações ambientais como um
desafio, passam a desenvolver soluções inovadoras e, portanto, melhoram a sua
competitividade.

Além das melhorias ambientais, as regulamentações ambientais também reforçariam as
condições de competitividade iniciais das empresas ou setores industriais. Com vários
exemplos de setores e empresas que sofreram pressões para tornarem seus produtos e/ou
métodos de produção ambientalmente corretos, Porter e Linde (1995, apud Lustosa, 2003)
argumentam que as inovações adotadas para cumprir com as regulamentações ambientais
fazem com que as firmas utilizem seus inputs – matérias-primas, energia e trabalho – de modo
mais produtivo, reduzindo custos e compensando os gastos com os investimentos ambientais.
O argumento central é que a imposição de regulamentações ambientais adequadas podem
induzir a inovações que irão, em parte ou mais do que totalmente, compensar os custos de
adequar-se a tais padrões. Assim, a preservação ambiental está associada ao aumento da
produtividade dos recursos utilizados na produção e, consequentemente, ao aumento da
competitividade da empresa.
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O aumento da produtividade dos recursos é possível porque a poluição é, muitas vezes, um
desperdício econômico. Resíduos industriais, sejam sólidos, líquidos ou gasosos, podem ser
reaproveitados em diversos casos, ou para a co-geração de energia, ou pela extração de
substâncias que serão reutilizadas, e pela reciclagem.

Ao analisar o ciclo de vida do produto, há também outros desperdícios, como o excesso de
embalagens e o descarte de produtos que requerem uma disposição final de alto custo. Tanto o
desperdício dos resíduos industriais quanto os desperdícios ao longo da vida do produto estão
embutidos nos preços dos produtos, ou seja os consumidores pagam sem perceber, pela má
utilização dos recursos. É neste sentido que a utilização mais racional dos recursos, pode
aumentar a produtividade e tornar a empresa mais competitiva: pela redução de custos e/ou
pela melhoria de seus produtos – pelos quais os consumidores estariam dispostos a pagar
mais.

O aumento dos custos e a perda de competitividade atribuídos à preservação ambiental estão,
em geral, associados às soluções do tipo end-of-pipe (EOP) – ou tratamento de final de linha –
que são ações mais eficientes no tratamento da poluição que já ocorreu. Neste caso, as
substâncias tóxicas são tratadas antes de serem lançadas no meio ambiente – controle da
contaminação – incluindo também as atividades de restauração do ambiente degradado
(clean-up), tornando inofensivas substâncias tóxicas já presentes no ecossistema.

Outro tipo de solução para os problemas de poluição ambiental é a pollution prevention (PP),
que inclui a adoção de tecnologias mais limpas, melhoria na eficiência produtiva através de
gestão inovadora, redução da geração de resíduos e reciclagem de subprodutos do processo
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produtivo que eram considerados resíduos. O enfoque PP prevê mudanças nas tecnologias
adotadas e nas formas de gestão empresarial, sendo soluções mais definitivas, que reduzem
efetivamente a quantidade de emissões e resíduos. Aumentando a produtividade dos recursos,
ocorre simultaneamente uma redução do impacto ambiental e uma melhoria do produto e/ou
processo produtivo. Devido às especificidades dos problemas ambientais, há um consenso em
torno da necessidade de políticas ambientais. A divergência está nos tipos, quantidades de
regulamentações e instrumentos a serem utilizados, bem como no grau de restrição a ser
imposto – regulamentações mais restritas ou mais frouxas. Porter e Linde (1995, apud
Lustosa, 2003), citam que não é qualquer tipo de regulamentação que levará a solução do tipo
PP, mas sim as boas regulamentações, que induzem as firmas a inovarem, aumentam a
produtividade dos recursos e melhoram a competitividade. Elas produzem como efeito
colateral, o aumento da competitividade dos fornecedores de equipamentos e serviços
ambientais. Os fornecedores desse mercado, além de terem a segurança de uma demanda
contínua para seus produtos e serviços, passam a ocupar nichos de mercado, auferindo lucros
superiores.

Numa perspectiva dinâmica e de longo prazo, as medidas comerciais com finalidade de
preservação ambiental podem aumentar a competitividade das empresas, como propõe a
hipótese de Porter. Assim, as firmas passam a eliminar desperdícios, viabilizam
economicamente um subproduto considerado rejeito industrial e ficam mais sensíveis às
inovações, aumentando a produtividade, reduzindo custos, melhorando seus produtos e
tornando-se mais competitivas.

Por outro lado, o processo concorrencial das empresas nas economias capitalistas gera uma
necessidade de diferenciação permanente em relação aos seus concorrentes. A busca dessa
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diferenciação passa pelo processo de inovação, ao ter o domínio de uma nova técnica de
produção ou de um novo produto, a empresa passa a auferir vantagens econômicas, sejam
lucros extraordinários ou manutenção de sua parcela de mercado.

As inovações podem ser técnicas ou organizacionais. As primeiras referem-se à introdução de
um novo processo, produto, sistema ou equipamentos. As segundas são mudanças na forma de
organização, nas políticas, nas tarefas, nos procedimentos e nas responsabilidades, é a
introdução de novas rotinas de trabalho, procedimentos administrativos, relações
intra-organizacionais, práticas gerenciais e relacionamento com os grupos de interesse.

Na medida em que a preservação do meio ambiente tornou-se um fator de diferenciação para
as empresa, caracterizando-se como uma oportunidade de negócios, surgiu a possibilidade de
incluir preocupações ambientais em suas estratégias empresariais, por meio de práticas
ecologicamente mais adequadas, adoção de tecnologias ambiental, implantação de sistemas de
gestão, racionalização do uso dos recursos naturais.

2.5.3 Preços de venda e custo-meta

Como a utilização da ACV nas empresas podem afetar a formação dos preços dos produtos e
nos lucros?
A formação de preços é assunto amplamente estudado pela teoria econômica. Segundo
Hernandez et al (2001), numa economia capitalista, a alocação dos recursos matérias e
financeiros. As várias atividades produtivas dão-se em função dos lucros esperados. Na busca
do lucro, os empresários oferecem aos consumidores bens e serviços que atendam seus
desejos e suas necessidades. Ainda na teoria econômica, encontra-se o conceito de
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elasticidade da procura e elasticidade da oferta. O aumento ou diminuição do preço de um
produto provoca reações por parte dos empresários e consumidores em relação às quantidades
ofertadas e consumidas. A teoria econômica é muito rica conceitualmente, mas há muitas
dificuldades para quantificar esses conceitos. Por esses motivos, as empresa habitualmente
recorrem a enfoques práticos para estabelecer preços que lhes tragam o retorno desejado e
testam esses “preços” de um produto ou serviços.

O grau de influência de cada fator oscila ao longo do tempo como:
!

Concorrência: Nos mercados onde há várias empresas oferecendo produtos semelhantes,
o preço tenderá a ser menor do que seria se não houvesse competidores.

!

Cliente: ao estabelecer ou alterar o preço, as empresas se preocupam com as reações de
seus clientes. Os clientes podem diminuir o consumo, ou até mesmo deixar de consumir o
produto. Podem passar a fabricar o produto, ou adquirir um produto substituto.

!

Gastos: para produzir um produto, as empresas incorrem em uma série de gastos. O que o
empresário espera é recuperar todos os gastos que efetuou e ainda obter lucro.

!

Governo: pode ter uma influência muito forte na formação dos preços dos produtos e
serviços ou mesmo determinar o preço dos produtos. São muitas as formas de que dispõe
o governo para influir nos preços: subsídios, incentivos fiscais à produção, à exportação,
restrições ou estímulos a importação, criação ou ampliação de tributos etc.

De acordo com a moderna concepção de analisar e entender as atividades empresariais, os
custos de um produto ou serviços começam a ser incorridos bem antes da fase dos processos
produtivos. Portanto, tais custos devem ser entendidos como sendo aquele gastos incorridos
desde as etapas mais embrionárias do design de um produto, estudo de viabilidade, projetos de
engenharia, etc., até a fase de sua exploração econômica. Em outras palavras, da prancheta dos
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engenheiros e pessoal de marketing até o abandono definitivo de sua produção e
comercialização.

Principalmente em unidades de negócio que operam em ambientes com alta automação e
informatização, é fato reconhecido que parte significativa dos custos de manufatura já está
comprometida bem no início do ciclo de vida do produto. Quando o produto é inserido na
produção, torna-se muito mais difícil obter reduções de custo significativas.

Também os gastos com pesquisa e desenvolvimento de produtos, bem como com marketing
de divulgação, quase sempre representa verbas substanciais já compromissadas antes do início
da produção e comercialização do produto. Para a gestão estratégica de custos, assim como
para a contabilidade gerencial, o efetivo custos de um produto compreende os gastos
incorridos em todas essas fases citadas, desde sua concepção e planejamento, pesquisa e
desenvolvimento,

design

preliminar,

design

detalhado,

divulgação,

produção,

comercialização , suporte logístico, assistência pós vendas, etc.

Em setores industriais bastante competitivos, o preço de venda de um produto é estabelecido
independente do seu custo inicial. Em casos como este, as empresas podem utilizar o conceito
de custo meta que é o custo obtido pela subtração de um preço estimado (ou preço de
mercado) da margem de lucratividade desejada, com o objetivo de atingir um custo de
produção (incluindo custos de engenharia e/ou de marketing) igualmente desejado.

Custo Meta = Preço x (1 – Lucro desejado %)
Por exemplo se o preço estimado é em R$ 100,00, e o lucro desejado for de 10%, o custo meta
será de R$ 90,00.
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O custo meta não precisa corresponder ao custo de produção inicialmente esperado. Pelo
contrário, pode ser equivalente ao custo a ser atingido ao longo do estágio de maturidade da
produção, pois no início o volume é baixo e o custo alto. Com o tempo o volume e a eficiência
aumentam e os custos tendem a cair. Como derivação desse conceito, tem-se o custeio alvo
que é um método utilizado na análise de produtos e desenhos de processos, envolvendo a
estimativa de um custo-alvo e consequentemente, o desenvolvimento de um produto que atinja
esse alvo. O processo de custeio alvo inicia-se com a estimativa, realizada pelo pessoal de
marketing, do preço que um novo produto com características e funcionalidades específicas
terá para ser vendido para atingir uma posição significativa de mercado (tabela 2 mostra um
exemplo

de

precificação).

A

partir

dessa

definição

mercadológica,

equipes

multidepartamentais de produtos e fabricação se interrelacionam para determinar o custo alvo
do produto, que é a soma do custo de materiais, de mão de obra e das demais atividades. Se o
custo estimado estiver acima do custo meta, a empresa precisa reduzir esse custo dentro de
determinado período de tempo, sob pena de perder competitividade.
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Tabela 2 – Exemplo de formação preço de acordo com alteração do produto
Exemplo alteração Percepção Empresa
Percepção
Base Formação
Cliente
Preço
Atendimento
Aumento
custo
produto Não aceita pagar Custo Material
regulamentação
(material/pesquisa/investimento)
Novas tecnologias Aumento
custo
produto Aceita pagar
Custo total *
(1+!)
(material/pesquisa/investimento)
Melhoria
custo Redução
custo
material, Não nota
Sem alteração
processo
aumento
custo
pesquisa/investimento
Aumento
custo Aumento custo material
Não nota
Sem alteração
Processo produtivo
Equiparação com o Aumento
custo
produto Não aceita pagar Custo material
concorrente
(material/pesquisa/investimento)
ou mesmo preço
concorrente
*(! = fator determinado de acordo com grau de inovação e custo)
Fonte: Hernandez et al 2001

Para se estabelecer um processo de custo alvo, é necessária uma grande quantidade de
informações e transparência no processo, para se ter o custo real de produção e identificar
possibilidade de redução de custo. Quando bem utilizada, a ACV torna acessível esse tipo de
informação de forma clara e estruturada. Em tempos de alta concorrência, como os de hoje, ter
a informação correta e precisa tem se tornado uma grande vantagem competitiva.

2.5.4 Convergência tecnológica

O inicio da implantação da ACV é trabalhosa e demanda tempo e coleta de dados, e em geral
os resultados não aparecem rapidamente. Como justificar este lacuna entre investimento e
resultados?
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Segundo Friedman (2005) certos bens são complementares, quer dizer, o produto A será muito
mais valioso se você também possuir o produto B. Por exemplo, foi criado o papel; em
seguida, foi criado o lápis; sempre que se melhorava A, obtinha-se mais resultados de B, e
com o aumento da qualidade de um e de outro, houve um aumento geral de produtividade.
Isso se chama incremento concomitante de bens complementares.
A introdução de novas tecnologia trazem aumento de produtividade, porém não somente por
si só. As grandes irrupções de produtividade ocorrem quando a nova tecnologia se combina a
novas maneiras de atuar. Sempre ocorre uma demora para que todas as tecnologias associadas,
bem como para os processos e hábitos empresariais necessários, venham a convergir e
gerarem o próximo surto de produtividade. Um exemplo foi quando os computadores foram
introduzidos nos escritórios, esperava-se um grande surto de produtividade, que, todavia, não
aconteceu de imediato, para decepção e uma certa confusão de muitos. O historiador
econômico Paul A. David justificou tal lacuna apontando um precedente histórico: apesar da
lâmpada elétrica ter sido inventada em 1870, passaram-se várias décadas antes que o uso da
eletricidade se consolidasse e exercesse um grande impacto econômico sobre a produtividade,
porque não bastava instalar motores elétricos e desfazer-se da tecnologia antiga, as máquinas a
vapor. Era preciso reconfigurar o esquema de fabricação inteiro. No caso da eletricidade, a
chave foi a transformação da estrutura e gerenciamento das instalações e linhas de montagem.
Na era do vapor, as fábricas eram construções pesadas, de vários andares, dispendiosos,
projetadas para suportar as pesadas esteiras e demais mecanismos de transmissão de grande
porte necessários ao funcionamento dos equipamentos a vapor. Com a introdução dos motores
elétricos, menores e mais potentes, todos ficaram na expectativa de um surto de produtividade,
que entretanto demorou a ocorrer. Para que se concretizassem com todas as possibilidades de
economia, era preciso refazer os projetos arquitetônicos, eram necessárias fábricas compridas,
baixas, de um único andar e de construção barata, em que pequenos motores elétricos
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alimentariam máquinas de todos os tamanhos. Foi só a partir da constituição de uma massa
crítica de arquitetos, engenheiros elétricos, e gerentes capazes de entender as relações de
complementaridade entre o motor elétrico e a reestruturação das fábricas e da linha de
produção que a adoção da eletricidade efetivamente acarretou uma explosão de produtividade
na fabricação.

Será necessário criar uma massa crítica de gerentes inovadores, consultores empresariais,
escolas de administração, designers, especialistas em TI, principais executivos e profissionais
familiarizados com e capazes de desenvolver as modalidades de colaboração horizontal. Além
de novos modelos de negócio e tipos de habilidades correspondentes. O novo modo de fazer
as coisas agrega mais valor às tecnologias da informação, as novas e melhores tecnologia da
informação aumentam a possibilidade de novas maneiras de produzir.

Num terreno nivelado1, os competidores são globais, vence quem estiver melhor preparado, e
não existem mais fronteiras. Segundo relata Bill Gates (2005, apud Friedman, 2005), trinta
anos atrás se pudesse escolher entre nascer um gênio nos arredores de Bombaim ou Xangai ou
uma pessoa comum em Poughkeepsie2, claro que escolheria a segunda alternativa, pois as
chances de prosperar e levar uma vida decente no sudeste do estado de Nova Iorque seriam
muito maiores. Com o “nivelamento” do mundo e com tanta gente podendo agora, conectar-se
1

Terreno nivelado é uma expressão criada por Friedman (2005) onde relata que a convergência tecnológica

e outros acontecimentos permitiram que Índia, China e tantos outros países ingressarem na cadeia global de
fornecimento de serviços e produto, deflagrando uma explosão de riquezas nas classes médias dos dois maiores
países dos mundo, e convertendo-os em grandes interessados no sucesso da globalização. Neste cenário sem
fronteiras, Friedman faz uma metáfora dizendo o mundo ser plano. Fonte Friedman 2005
2

Poughkeepsie é uma cidade localizada no Estado americano de Nova Iorque, no Condado de Dutchess. A

sua área é de 14,8 km!, sua população é de 29 871 habitantes, e sua densidade populacional é de 2 243,8 hab/km!
(segundo o censo americano de 2000). A cidade foi fundada em 1687. Localiza-se dentro da Municipalidade de
Poughkeepsie. Fonte: Wikipedia
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de qualquer lugar, o talento natural começa a superar a geografia, e atualmente existem
melhores chances do gênio nascido na China ter melhor sucesso do que uma pessoa comum de
Poughkeesie.
O que se quer colocar aqui é que a concorrência chegará cedo ou tarde e somente haverá
espaço para os que estiverem melhor preparados. Uma boa maneira de ser preparar é entender
bem seus processos produtivos, estruturá-los e mudar quando necessário.

2.5.5 O papel dos incentivos

Que tipo de incentivo pode ser feito para as empresas a utilizarem a ACV?
Levitt et al (2005), relatam que:
!

Os incentivos são a pedra de toques da vida moderna. Entendê-los ou na maior parte das
vezes, investigá-los é a chave para solucionar praticamente qualquer enigma;

!

Saber o que medir, e como medir, faz o mundo parecer muito menos complicado. Quando
se aprende a examinar os dados de forma correta, é possível explicar enigmas que do
contrário pareceriam insolúveis, pois nada como o poder dos números para remover
camadas e camadas de desconhecimento e contradições.

Os incentivos não passam de meios para estimular as pessoas a fazer mais coisas boas e
menos coisas ruins, tendo em vista o alcance de determinado objetivo A maioria deles não
surge espontaneamente, e existem basicamente em três tipos: econômicos, sociais e morais. É
muito comum que um único esquema de incentivos inclua as três variedades, como a
campanha antitabagista. A aplicação de um alto imposto sobre o produto, seria um forte
incentivo econômico contra a compra de cigarros. A proibição do fumo em restaurantes e
bares é um poderoso incentivo social, e a divulgação de que os cigarros são uma droga
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viciante e uma porta de entrada para experimentar drogas mais potentes, atua como um
incentivo moral bastante estridente.
Levitt et al (2005), relatam também dois casos curiosos em relação a incentivos:
No primeiro, os pais que atrasassem em buscar ou levar o filho à escola em mais de 10
minutos seriam punidos com pagamento de U$3,00 por criança e a multa seria adicionada à
mensalidade em torno de U$380,00. Depois da adoção da multa o número de atrasos mais do
que dobrou se comparado à média original. Uma explicação clara é que a multa foi
simplesmente baixa. A esse preço, um pai ou mãe de um só filho podia se dar ao luxo de se
atrasar diariamente pagando apenas U$60,00 ao mês (um sexto da mensalidade básica). A
multa envolvia um outro problema: substituía, com um incentivo econômico, de U$3,00, o
incentivo moral, a suposta culpa dos pais quando se atrasavam. Por alguns dólares os pais
podiam se isentar dessa culpa, sendo que o baixo valor da multa sugeria aos pais que o atraso
para buscar as crianças não era algo tão grave.

O segundo caso diz respeito à doação de sangue. O resultado mostra que a recompensa
mediante uma baixa remuneração, faz com que, ao invés de estimular mais doações,
desencoraje essa prática. A remuneração transforma um ato de caridade em um meio doloroso
de ganhar trocados, fazendo com que ele deixasse de valer a pena. E se aos doadores tivessem
sido oferecidos um incentivo de $500 ou $5000? Certamente o número de doações teria
aumentado drasticamente. Por outro lado, também sofreria uma mudança drástica, pois todo
incentivo tem seu lado negro. Se um litro de sangue passasse a valer $5000, muita gente
tomaria nota disso e talvez procurassem obtê-lo de modo ilegal, ou tentassem fazer passar por
seu o sangue de animais, ou talvez falsificassem a própria identidade para doar acima dos
limites permitidos.
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Uma forma de incentivar as empresas a utilizar a ACV, seria oferecer incentivos fiscais iguais
ou maiores ao custo de implantação da ACV. Ou então provocar um aumento significativo nos
custos da matéria prima, água ou energia. Assim, o necessário aumento de eficiência, irá
requerer o detalhamento e estruturação do processo, pontos chaves cobertos na implementação
da ACV.

Em síntese ao capítulo 2.5, pode-se argumentar que:
•

A implantação dos softwares de ACV é possível e aconselhável em todos os modelos de
gestão ambiental, pois irá auxiliar na estruturação dos dados e dos processos;

•

Como relatado na hipótese de Porter, existem benefícios ao investir em tecnologias
ambientais, o que pode servir como alavanca para convencer a direção da empresa a
investir na implantação da ACV. Porém a simples implantação de novas tecnologias não
é garantia de resultados imediatos. É necessário promover a maior qualificação das
pessoas;

•

Por fim, os incentivos contribuem para acelerar o processo de redução de custos, bem
como a criação de novas idéias. Pode ser um grande motivador para a implantação de
novas ferramentas que agregam valor ao produto.
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3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste capitulo serão apresentados os resultados obtidos na pesquisa de campo, das empresas
brasileiras consultadas, e das empresas produtoras de software de ACV.

3.1

Pesquisa junto às empresas usuárias

Foram consultadas no total, 190 empresas e uma instituição de ensino. Primeiramente foram
consultados o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor- ou “Fale Conosco” onde foi
pedido o nome do responsável pela área de meio ambiente ou informática de cada empresa.
Caso a empresa não utilizasse nenhum software de ACV, foi solicitado que respondessem: “A
empresa não utiliza tal ferramenta”.
Grande parte das empresas consultadas pertencem à Bovespa, e o motivo para esta escolha foi
que as empresas de capital aberto apresentam maior transparência e teoricamente fornecem
mais informações ao público.
Dentre as empresas consultadas, 145 não responderam ao primeiro contato, ou simplesmente
enviaram resposta automática, informando que a pergunta foi encaminhada para a área
responsável, e destas, nenhum retorno foi recebido.
Dez grandes empresas recusaram-se a dar qualquer tipo de resposta alegando que não têm
capacidade ou departamento específico para responder trabalhos escolares, ou não divulgam
informações internas.
Apenas seis utilizam algum tipo de ferramenta, as quais, na sua grande maioria estão ligadas a
universidades ou instituições de pesquisa.
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O Instituto Superior Técnico de Lisboa tem como benefício o retorno financeiro, pois para o
Instituto Técnico a ACV é um serviço prestado às empresas e outras entidades e associações.
Para uma empresa no ramo químico, os softwares de ACV melhoram: a visão do ciclo de vida,
o domínio técnico sobre processos e produtos, e também a imagem da empresa.

Segundo todas as entrevistadas, a fase de análise do inventário e coleta de dados consome a
maior parte do tempo, e requer maiores recursos humanos.
“Deve-se dedicar significativo tempo para a coleta de dados, sua organização e interações
contínuas para melhorar a qualidade dos dados e para que se tenha clareza e precisão na
análise posterior. Também é importante citar que se precisa de tempo para capacitação da mão
de obra no uso do software. Depois que a ferramenta é conhecida se otimiza tudo, mas, no
início, considerável tempo é necessário para essa capacitação, bem como para a elaboração do
modelo. Todo esse tempo significa recursos, investimento em mão de obra especializada para
isso” 3.
As empresas demonstram estar satisfeitas com os resultados obtidos, porém não estão
preparadas para compreender o significado da ACV, pois se trata de uma ferramenta
relativamente nova e pouco difundida.

Com relação à melhoria da implantação da ACV obteve-se as seguintes sugestões:
a) Que a ACV se torne uma normativa no Brasil, com regras gerais que auxiliem no
estabelecimento de padrões. Também são importantes prazos de adequação, para que
todos os componentes se capacitem e ajudem-se mutuamente, por toda a cadeia produtiva;
b) Que haja iniciativas do Ministério da Ciência e Tecnologia que capacitem usuários de
ACV no Brasil para a realização de estudos reconhecidos e públicos;
3

Milton Mondardo Filho da Multibrás em resposta ao questionário
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c) Que a mesma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia, capacite pessoas e
instituições para a construção dos bancos de dados para a realidade brasileira. E que eles
sejam disponibilizados para uso público;
d) Que de alguma forma haja incentivos, até algum tipo de benefício fiscal, para as empresas
iniciarem estudos de ACV e apresentarem projetos e resultados. Incentivos para a
aquisição de softwares, para a realização dos estudos, para a disponibilização de bancos de
dados de processos etc.

Na figura 08 ilustra a síntese dos resultados obtidos

Figura 9 - Resultado obtido na pesquisa de campo das empresas usuárias
Fonte: Questionários enviadas às empresas

Dentre as empresas pesquisas foi possível encontrar seis que fazem uso dos softwares de ACV,
indicado na Figura 09.
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Figura 10 – Softwares utilizados nas empresas entrevistadas
Fonte: Questionários enviadas às empresas

3.2

Pesquisa em Empresas de Softwares

Dentre as empresas de softwares houve o mesmo problema em obter informações por meio de
questionário, pois não houve o retorno esperado. Algumas empresas não responderam o
questionário, por justificarem ser gratuita a distribuição do software, conforme apresentado na
Tabela 3.
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Tabela 3 – Informações das empresas de software.
Empresa

Resposta

Custo

Versão Demo

Assess ecostrategy Scandinavia AB

Sem resposta

Gratuito

Sim

Athena institute

Não respondeu

Gratuito

Sim

Bees 4.0

Não respondeu

Gratuito

Sim

Boustead

Sem resposta

15000 Dólares

Cd

Ecoinvent

Sem resposta

1800 Euros

Sim

Gabi 4

Não respondeu

80000 Dólares

Sim

GEMIS

Não respondeu

Gratuito

Sim

IdeMat

Sem resposta

475 Euros

Sim

KM limited

Sem resposta

2000 dólares

Sim

KCL

Sim

3600 Euros

Sim

PRE consultants products

Sem resposta

6600 Euros

Sim

SINUM Regis soft

Sim

3900 Euros

Sim

Umberto

Sim

6600 Euros

Sim

Team Ecobilan

Sim

3000 Euros

Sim

Fonte: Questionários enviados às empresas e Jönbrink et al (2000)
Dentre as empresas que responderam o questionário, todas oferecem treinamento para o
software e também consultoria para a implantação do sistema na empresa, bem como “help
desk” para suporte técnico.
Uma das entrevistadas sugere que antes de investir em algum software a empresa deve
encontrar e definir metas a serem alcançadas, e comenta que usualmente é mais eficiente criar
uma visão geral do meio ambiente na empresa (corporate ecobalance) e depois focar nos
produtos.
A criação de um modelo adequado baseado na estrutura da empresa é a parte mais difícil na
implantação do software, relata uma das entrevistadas.
Todas as empresas entrevistadas não possuem escritório comercial no Brasil, porém o
Umberto possui um Professor Certificado, e tem a sua utilização em 10 empresas e
aproximadamente 70 licenças utilizadas nas seguintes instituições: CNTL, PUCRS, FURB,
CEFET-PR, CEFET-MG, UFSC e UNIFEI.
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3.3

Uma Análise geral da implementação da ACV

Após a análise das informações obtidas na revisão bibliográfica, nos exemplos de utilização e
coleta de dados de campo chega-se ao esquema da figura 10.

Figura 11 – Visão geral do processo de implantação da ACV
Fonte: Conclusão obtidos a partir dos questionários e revisão bibliográfica.

As empresas somente iniciarão a implementação de uma nova ferramenta ou tecnologia
quando houver a necessidade de mudança ou um incentivo apropriado- redução custo, novas
leis ou pressão da sociedade.
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A partir deste momento, inicia-se a fase mais extensa do processo que é da coleta de dados, e
a tabulação das informações em softwares específicos ou em Excel. Toda a informação
necessitará de um tratamento para facilitar a compreensão e apresentação, e deverá ser
armazenada de maneira a facilitar o acesso para uso de qualquer departamento.

Com os dados coletados, esquemas visuais do processo, apresentações e tabelas serão
montados, o que dará uma visão geral do processo, e transparência aos gerentes para os passos
seguintes. Até este ponto só houve para a empresa a percepção de custos, nenhum beneficio
foi alcançado até então. Muitas empresas que iniciam o processo de implantação talvez
desistam de prosseguir quando terminado este processo, pois não tem como justificar os
custos dos trabalhos realizados até então.

A percepção dos benefícios somente irá aparecer quando forem criadas novas idéias ou
propostas de mudanças do produto ou processo, e os softwares serão de muita utilidade para
mensurar o impacto de cada idéia.

Nem todas as idéias serão aplicadas, pois será necessária uma análise de viabilidade. As idéias
aprovadas serão seguidas de elaboração de projetos e implantação.

Somente com a implantação dos projetos é que haverá a real percepção dos resultados, e como
se pode ver é um longo caminho a se percorrer entre o investimento inicial e a obtenção de
resultados.
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4

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A grande maioria das empresas brasileiras ainda não tem conhecimento sobre ACV ou sobre o
potencial uso da ACV ou de outras ferramentas existentes. Há ainda um grande trabalho de
divulgação a ser feito. Também não existem grandes investimentos no Brasil por parte das
empresas de software, comprovado pelo fato destas não terem escritórios no País, o que
demonstra que o Brasil ainda não tem chamado a atenção para realização de melhores estudos;

Existem softwares gratuitos que poderiam ser utilizados por qualquer empresa, porém ainda
são necessários treinamento e capacitação para aplicação do método. O software é somente
uma ferramenta, que precisa ser abastecida com informações, e estes dados precisam ser
coletados e tratados adequadamente.

Se as empresas tiverem o intuito de implementar um sistema de gestão ambiental como citado
no capítulo 2.5.1, os softwares de ACV seriam uma excelente ferramenta para organizar as
informações, estruturar e formar um banco de dados.

Uma forma de incentivo para a aplicação do sistema de gestão ambiental e da ACV seria a
ênfase na redução de custo e melhoria de processos. A empresa pode fazer uso do método de
custo-alvo, e precisará reduzir os custos para se manter competitiva. Um banco de dados
eficiente e bem estruturado será de grande auxilio para identificar potenciais reduções de
custo.
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A simples implantação de uma nova ferramenta tecnológica não terá impacto imediato nos
resultados da empresa. Os softwares de ACV são apenas ferramentas que auxiliarão a
estruturar a informação e a visualização do processo produtivo, e a escolha do software é
somente uma pequena parte do inicio do processo cujos resultados somente surgirão com a
implantação dos projetos de melhoria.

Para a implantação da ACV, é necessária a formação de no mínimo: grupos de coleta de dados,
analista, preparadores e apresentadores de informação, criação de soluções e projetos. Cada
grupo requer um treinamento específico, o que representa uma grande chance de negócios
para empresas de consultoria, empresas de software, centro de pesquisas ou Organizações não
Governamentais.

A utilização da ACV pode ser estendida, e as instituições de pesquisas desempenham um
papel chave na divulgação, treinamento e capacitação de pessoas. A exemplo do Instituto
Técnico de Lisboa, podem ser desenvolvidos venda de serviços especializados em ACV e
projetos de meio ambiente, não apenas para o Brasil, mas para todo o mundo, uma vez que
hoje não existem barreiras para divulgação do conhecimento.
Somente com uma divulgação e incentivos apropriados, haverá maior disseminação desta
tecnologia, e se maior número de empresas e órgãos de pesquisas utilizarem e compartilharem
as informações, ocorrerá um ganho geral de produtividade e qualidade para todos os
envolvidos. Neste ponto, os centros de pesquisa e educação desempenham um papel crucial
tanto na divulgação do conhecimento, quanto na preparação e capacitação de recursos
humanos.
Deste forma, assim como a China é reconhecida pelos preços baixos e a Índia pela geração de
tecnologia da informação, por que não empenhar esforços para que o Brasil seja uma
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referência internacional em Tecnologia Ambiental? Com uma disseminação adequada da
ACV, pode-se desenvolver tecnologias de gestão ambiental aplicáveis em todo o mundo.

Em Trabalhos futuros, recomenda-se fazer pesquisa similar em pequenas e médias empresas
brasileiras, pois estas apresentam potencial para implantação das ferramentas de ACV.
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Apêndice 1- Questionário Usuários de Software ACV
Questionário para usuários de softwares de ACV
Nome Empresa:____________________
Contato/Responsável pela implementação do programa ACV:________________
Quantidade Funcionarios da empresa:_____________
Linha de produtos da empresa_____________________
1) Qual a sua area de atuação na empresa?
(
(
(
(
(
(

)Administração
)Marketing
)Vendas
Processos
)Desenvolvimento e Pesquisa
)Compras
)Desenvolvimento Produto

(
(
(
(
(

)Qualidade
)Meio Ambiente
)Segurança
)Relações Públicas
)Outro ________________

2) Como a ACV é utilizada?
(
(
(
(
(
(
(
(

)Estratégia de Negócios
)Entradas para melhoria de produto e processos
)Educação
)Compras
)Pesquisa e desenvolvimento
)Vendas
)Desenvolvimento de Políticas Ambientais
)Certificações

(
) Outra forma - ____________________________
3) Qual o sistema computacional utilizado?
(
)ACV software (qual?)______________
(
)Planilha Excel
(
)Modelos desenvolvidos por outros em C, Java ou Fortran etc
(
)Modelos desenvolvidos por você em C, Java ou Fortran ou outros programas
Qual?_______________
4)Ha quanto tempo é utilizado?_______
5)Porque ela foi escolhida? Que vantagens oferece entre outros softwares?
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________
6)Quais as dificuldades enfrentadas na implantação da ferramenta?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7)Quais as maiores dificuldades no uso/operação da ferramenta?
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
8)Descreva os Beneficios e resultados obtidos na aplicação da ACV
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________
9) Como considera o antendimento, treinamento e suporte oferecido pela empresa que fornece
a ferramenta?
Ótima ( )
Satisfatória ( )
Insuficiente ( )
Não há suporte ( )
Por que? _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
10)Qual a porcentagem de cada fonte de inventário foi utilizado?
____ Coletado da propria indústria
____ Inventários de Ciclo de Vida menores de U$10.000,00
____ Inventários de Ciclo de Vda maiores de U$10.000,00
____ Coletados de literature ou bases não desenvolvidas para ACV
____ Modelos baseados em princípios científicos ou de engenharia?
____ Outros. Qual?_____________________________
11) Qual parte da ACV consome a maior parte do tempo?
(
(
(
(
(
(

)Definição de metas e escopos
)Inventário e Coleta de dados
)Análise de dados do inventário
)Análise de impactos
)Interpretação
) Outros Qual?______________________
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12) Qual o maior custo da ACV?
(
(
(
(
(
(

)Definição de metas e escopos
)Inventário e Coleta de dados
)Análise de dados do inventário
)Análise de impactos
)Interpretação
) Outro. Qual?___________________

13) Qual o nível de investimento ($) para implantar e manter o sistema em relação aos custos
fixos da empresa?
Alto (
)
Medio ( )
Baixo (
)

14) Qual o grau de satisfação da empresa na utilização das ferramentas?
Alto (

)

Médio ( )

Baixo ( )

15) Que sugestões daria para melhoria do processo de implantação e do uso da ACV?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________
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Apêndice 2 - Questionário Empresas Software

Software company name:
Software name:
Country:
1) What is the Price of software and how are the payment conditions?

2) What is included in this price? (Database, training, others)

3) How many users do you have? (Worldwide and Brazil)

4) What of the targeted type of user:

5) Usually how long time take a software implementation (for the client or customer)?

6) What are the most difficult parts during the implementation of the software (for the client
or customer)?

7) What the required time to customer learn to use the software?
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8) Any change in the software was required during the implementation (for the client or
customer)?

9) What the customer expected before software implementation?

10) This expectations were reached after software implementation?

11) After the software was implemented, do your company make any follow up of the results
obtained by the customer?
12) Do you have any training program for the customer?
13) Do you have customer in Brazil? Can you indicate them?

14) Do you have any commercial office in Brazil?

15) Do you have any suggestion or comment about Brazilian customer?
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Apêndice 3 - Conteúdo dos e-mails enviados as empresas
Destinado aos Usuários
Caro (a) ____, Meu nome é Reinaldo Tateyama, sou aluno de mestrado no IPT em Tecnologia
Ambiental.
Estou escrevendo sobre softwares de ACV (Análise de Ciclo de vida), e sua utilização nas
empresas brasileiras. Gostaria de saber se atualmente sua empresa utiliza este tipo de
ferramenta e quem seria a pessoa de contato.
Estou enviado em anexo um questionário e gostaria de contar com sua colaboração. Caso a
empresa não utilize nenhum software, favor responder “a empresa não utiliza tal ferramenta”
Grato pela atenção
Reinaldo Tateyama

Destinado às empresas produtoras de software
Dear ____ my name is Reinaldo Tateyama, I’m a Brazilian engineer who is
researching about environmental protection and recycling for my Master Degree at Sao Paulo
Technological Research Institute (IPT).
Nowadays most of Brazilian companies have environmental problems, there are new
regulations to follow and in the same time, they need to develop products ecologically friendly,
profitable and easy to sell, that should be applied also in the manufacturing process.
My main goal is to show the available tools that can help the companies in this task
(LCA software), and give some clues of how much difficult is the implementation and what
are the benefits of their use. The expectation is to create a guideline book and to divulge more
the LCA software in Brazil.
In such way I would like to kindly request your help by answering the enclosed
question list. Another question list is been sent to Brazilian companies, and all information
will be compiled, and the overall results will be sent to all software companies and Brazilian
companies that cooperated with my research.
Thank you for your kindness attention and. please feel free to contact me if you have
any question or concern about it.
Best Regards
Reinaldo Tateyama
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Anexo 1 -. Life Cycle assessment Practitioner Survey: Summary of results Fonte: Cooper et al,
2005

Responden
t Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

QUESTION 1: What sector is your organization in?
Country
(response type: drop down list)
France
Utilities
Japan
Manufacturing - Electronic and electric equipment
United States Metals and mining
Brazil
Academia
The NetherlandsProfessional, scientific and technical services/ Consulting
Canada
Manufacturing - Other
USA
Metals and mining
Denmark
Professional, scientific and technical services/ Consulting
US
Government - regional
USA
Government - national

Off-the-shelf
QUESTION 2: What is your primary role in your LCA software
organization? (response type: drop down list)
entitled:
Research and development
x
K-12 education
Environmental, Health, and Safety Management
x
College or university education and research
x
Environmental, Health, and Safety Management
x
Product and process design/ product steward
Business management
x
Business management
x
Public policy
x
Research and development
x

(Name of off-theshelf software)
team
GaBi-4
GaBi
GaBi
Simapro
Gabi and Team
SimaPro
GaBi
Simapro (formerly
used
DEAM/TEAM)
BEES
SimaPro,
LCAdvantage

11
12

USA
USA

Building and construction
Other
Professional, scientific and technical services/ Consulting Research and development

x
x

13
14

Brazil
UK

Professional, scientific and technical services/ Consulting Other
Manufacturing - Other
Product and process design/ product steward

x

TEAM & GaBi
(currently being

15
16
17
18
19

Canada
Greece
Canada
United States
Switzerland

Academia
Accommodation and food services
Other
Academia
Manufacturing - Chemicals and plastics

College or university education and research
K-12 education
Product and process design/ product steward
Research and development
Other

x

SimaPro, Gabi

x
x

20
21
22
23
24

US
USA
USA
USA
Switzerland

Academia
Non government organization (NGO)
Manufacturing - Other
Manufacturing - Other
Manufacturing - Chemicals and plastics

College or university education and research
Product and process design/ product steward
Environmental, Health, and Safety Management
Business management
Other

SimaPro, TEAM
The
Boustead
Model
ECO-IT
SimaPro
GaBi

25
26
27
28
29
30
31
32
33

USA
USA
Canada
USA
United States
Germany
US
Denmark
Canada

Non government organization (NGO)
Manufacturing - Automotive and other transport
Academia
Manufacturing - Chemicals and plastics
Academia
Manufacturing - Chemicals and plastics
Government - national
Academia
Academia

Research and development
Product and process design/ product steward
Research and development
Research and development
College or university education and research
Environmental, Health, and Safety Management
Research and development
College or university education and research
College or university education and research

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

USA
USA
Germany
USA
United States

Manufacturing- Other
Manufacturing - Electronic and electric equipment
Metals and mining
Manufacturing - Chemicals and plastics
Management of companies and enterprises
Metals and mining
Building and construction
Academia
Academia
Academia
Government - multi lateral
Professional, scientific and technical services/ Consulting
Manufacturing - Chemicals and plastics
Government - multi lateral
Building and construction
Government - national
Manufacturing - Chemicals and plastics
Professional, scientific and technical services/ Consulting
Professional, scientific and technical services/ Consulting
Manufacturing - Other
Manufacturing - Other
Government - multi lateral
Non government organization (NGO)
Non government organization (NGO)
Manufacturing - Chemicals and plastics
Academia
Manufacturing - Other
Academia
Manufacturing - Other
Manufacturing - Other
Metals and mining
Metals and mining

Product and process design/ product steward
Marketing and sales
Business management
Research and development
Marketing and sales
Environmental, Health, and Safety Management
Business management
Professional education
College or university education and research
College or university education and research
Other
Research and development
Business management
Professional education
Professional education
Public policy
Business management
Product and process design/ product steward
Business management
Marketing and sales
Other
Research and development
Product and process design/ product steward
Business management
Research and development
College or university education and research
Research and development
College or university education and research
Environmental, Health, and Safety Management
Environmental, Health, and Safety Management
Environmental, Health, and Safety Management
Product and process design/ product steward

United States
BRAZIL
USA
USA
Italy
Nehterlands
USA
Denmark
Canada
U.S.
Canada
MEXICO
USA
USA
Portugal
USA
USA
usa
france
USA
India
USA
USA
USA
China

x
x
x
x

x
x

The
Boustead
Model
SimaPro
GaBi
GABI

x
x

GaBi
GaBi, Umberto

x
x
x

SimaPro
SimaPro,
KCL
GaBi 4

x
x

GaBi
GaBi

x

Life 365, Stadium

x
x
x
x
x

GaBi
SimaPro
ecobilan team4.0
GaBi

GaBi,

x
x
x
x
x
x
x
x

GaBi4
simapro
NIST BEES
GaBi 4
Simapro
GaBi
Gabi 4
Gabi 4

x
x

GaBi 4, Sima Pro

x
x

GABi
GABI 4
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Excel/outros
27%
GaBi
35%
LCA advantage
1%
Stadium
1%
Life 365
1%

ECO-IT
1%
Umberto
1%

BEES
3%
Boustead Model
3%

SimaPro
19%
Team Ecobilan
8%

Software
GaBi
SimaPro
Team Ecobilan
Boustead Model
BEES
Umberto
ECO-IT
Life 365
Stadium
LCA advantage
Excel/outros

*Quantidade
citada
pesquisa
26
14
6
2
2
1
1
1
1
1
20
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Anexo 2 - Lista das empresas consultadas
Empresa
Software utilizado
3M
Sem resposta
ACESITA S.A.
Sem resposta
ACOS VILLARES S.A.
Sem resposta
Alcan
Sem resposta
Alcoa
Sem resposta
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
Sem resposta
ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S.A.
Sem resposta
ARACRUZ CELULOSE S.A.
Sem resposta
ARCELOR BRASIL S.A.
Sem resposta
Arno
Excel
ARTHUR LANGE S.A. INDUSTRIA E COMERCIO
Sem resposta
AVIPAL S.A. - AVICULTURA E AGROPECUARIA
Nao utiliza
BAESA - ENERGETICA BARRA GRANDE S.A.
Sem resposta
BANDEIRANTE ENERGIA S.A.
Sem resposta
Basf
Boustead
BAUMER S.A.
Sem resposta
Bayer
Sem resposta
BICICLETAS MONARK S.A.
Sem resposta
Biominas
Sem resposta
BOMBRIL S.A.
Sem resposta
BRASCAN RESIDENTIAL PROPERTIES S.A.
Sem resposta
BRASIL & MOVIMENTO S.A.
Sem resposta
BRASIL ECODIESEL IND COM BIO.OL.VEG.S.A.
Sem resposta
BRASKEM S.A.
Sem resposta
BUETTNER S.A. INDUSTRIA E COMERCIO
Nao utiliza
CAFE SOLUVEL BRASILIA S.A.
Sem resposta
CALCADOS AZALEIA S.A.
Sem resposta
CARAIBA METAIS S.A.
Nao utiliza
carrefour
Sem resposta
Cefet Pr
Umberto
CELULOSE IRANI S.A.
Sem resposta
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS
Sem resposta
CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A.
Sem resposta
CERAMICA CHIARELLI S.A.
Sem resposta
CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO
Nao utiliza
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
Nao utiliza
CIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA
Nao fornece informacao
CIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL
Sem resposta
CIA CONCESSOES RODOVIARIAS
Sem resposta
CIA ELDORADO DE HOTEIS
Sem resposta
CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA
GABI IV
CIA ENERGETICA DE BRASILIA
Sem resposta
CIA ENERGETICA DE GOIAS - CELG
sem resposta
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
sem resposta
CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE
Sem resposta
CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
Nao utiliza
CIA ESTADUAL GER.TRANS.ENER.ELET-CEEE-RSSem resposta
CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA
Nao utiliza
CIA FORCA LUZ CATAGUAZES LEOPOLDINA
Nao utiliza
CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS
Sem resposta
CIA HABITASUL DE PARTICIPACOES
Nao utiliza
CIA HERING
Sem resposta

Empresa
CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL
CIA INDUSTRIAL SCHLOSSER S.A.
CIA MELHORAMENTOS DE SAO PAULO
CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG
CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR
CIA TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS
CIA TEXTIL FERREIRA GUIMARAES
CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELET PAULISTA
CIA VALE DO RIO DOCE
coca cola
CONC SIST ANHANG-BANDEIRANT S.A. AUTOBAN
CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES S.A.
CONFAB INDUSTRIAL S.A.
CONSERVAS ODERICH S.A.
CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A.
CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.
COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO
CPM BRAXIS S.A.
CREMER S.A.
CSU CARDSYSTEM S.A.
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART
Daimler chrysler
DATASUL S.A.
DHB INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
DIXIE TOGA S.A.
DOHLER S.A.
DUKE ENERGY INT. GER. PARANAPANEMA S.A.
DuPont
DURATEX S.A.
EBARA
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
ELECTRO ACO ALTONA S.A.
ELEKEIROZ S.A.
ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.
EMAE - EMPRESA METROP.AGUAS ENERGIA S.A.
EMBRAER-EMPRESA BRAS DE AERONAUTICA S.A.
EMPRESA CONC RODOV DO NORTE S.A.ECONORTE
EMPRESA CONC RODOV DO SUL S.A. - ECOSUL
EMPRESA ENER. DE SERGIPE S.A. - ENERGIPE
EMPRESA ENERG MATO GROS.SUL S.A.-ENERSUL
EQUATORIAL ENERGIA S.A.
ETERNIT S.A.
EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO
EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
EXCELSIOR ALIMENTOS S.A.
FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A.
FERTILIZANTES FOSFATADOS S.A.- FOSFERTIL
FLYNET S.A.
FORJAS TAURUS S.A.
FRAS-LE S.A.

Software utilizado
Sem resposta
Nao utiliza
Sem resposta
nao utiliza
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Nao utiliza
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Nao utiliza
Nao utiliza
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Nao utiliza
Nao utiliza
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Nao utiliza
Sem resposta
Sem resposta
Nao fornece informacao
Sem resposta
Nao fornece informacao
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Nao utiliza
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
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Anexo 2 - Lista das empresas consultadas (cont.)
Empresa
GAFISA S.A.
GAZOLA S.A. INDUSTRIA METALURGICA
General Motors
GERDAU S.A.
GLOBEX UTILIDADES S.A.
GRAZZIOTIN S.A.
GRENDENE S.A.
GUARARAPES CONFECCOES S.A.
HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO
HERCULES S.A. FABRICA DE TALHERES
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A
INDUSTRIAS ARTEB S.A.
INDUSTRIAS MICHELETTO S.A.
INDUSTRIAS ROMI S.A.
INPAR S.A.
Instituto Superior Técnico de Lisboa
INV E PART INFRA-ESTRUTURA S.A. -INVEPAR
IOCHPE MAXION S.A.
ITAPEBI GERACAO DE ENERGIA S.A.
ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC
ITIQUIRA ENERGETICA S.A.
JBS S.A.
JOAO FORTES ENGENHARIA S.A.
JOSAPAR-JOAQUIM OLIVEIRA S.A. - PARTICIP
KEPLER WEBER S.A.
Kraft Foods Brasil
LARK S.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LECO Brasil
LIGHT S.A.
LIVRARIA DO GLOBO S.A.
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
LUPATECH S.A.
M G POLIESTER S.A.
M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS
MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A.
MARCOPOLO S.A.
MARISOL S.A.
MELPAPER S.A.
MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A.
METALFRIO SOLUTIONS S.A.
METALGRAFICA IGUACU S.A.
METALURGICA RIOSULENSE S.A.
METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A.
MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS BR S.A.
MMX MINERACAO E METALICOS S.A.
Motorola
MRS LOGISTICA S.A.
Multibras
Natura
Nestle
Nivea
Nokia

Software utilizado
Nao utiliza
Nao utiliza
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Nao utiliza
Nao utiliza
Sem resposta
Nao utiliza
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sima Pro
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
nao utiliza
nao utiliza
Sem resposta
Sem resposta
nao utiliza
nao utiliza
Sem resposta
sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
nao utiliza
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
sem resposta
Nao utiliza
Umberto
Nao fornece informacao
Nao fornece informacao
Sem resposta
Nao fornece informacao

Empresa
Oxil
PANATLANTICA S.A.
Paraibuna Embalagens
PARMALAT BRASIL S.A. IND DE ALIMENTOS
Pepsico do Brasil
PERDIGAO S.A.
PETROFLEX INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
PETROPAR S.A.
PETROQUIMICA UNIAO S.A.
PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL
Philips
Procter&Gamble
REDE EMPRESAS DE ENERGIA ELETRICA S.A.
REFINARIA DE PETROLEOS MANGUINHOS S.A.
Rhodia
RIO GRANDE ENERGIA S.A.
S.A. FABRICA DE PRODS ALIMENTICIOS VIGOR
SADIA S.A.
SANSUY S.A. INDUSTRIA DE PLASTICOS
SANTISTA TEXTIL S.A.
SAO MARTINHO S.A.
SAO PAULO ALPARGATAS S.A.
SCHULZ S.A.
Siemens
Solvay
Souza Cruz
SOUZA CRUZ S.A.
STAROUP S.A. INDUSTRIA DE ROUPAS
Tetra Pak
Timberland
Unilever Brasil
Volkswagen
VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S.A.
WEG S.A.

Software utilizado
Sem resposta
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Nao utiliza
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Nao fornece informacao
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem Resposta
Sem resposta
Nao fornece informacao
Sem resposta
Nao fornece informacao
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Nao fornece informacao
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta

