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RESUMO 

 

A necessidade de se aplicar ações que diminuam o impacto ambiental se tornou cada 
vez mais essencial em âmbito empresarial, com isso vem se tornando cada vez mais 
viável a implementação da estratégia de Produção Mais Limpa (P+L), sendo uma 
estratégia de Gestão Ambiental. Esta ação tem por intuito contribuir para o meio 
ambiente e para o meio empresarial, visando adotar técnicas de redução de resíduos 
aplicados na fonte de geração com abordagem principalmente em processos. Com 
este contexto, o presente estudo tem como objetivo geral analisar como ocorre a 
implementação de projetos de P+L em uma indústria do ramo madeireiro de fabricação 
de pisos localizada na cidade de Alta Floresta. Com objetivos específicos, identificar 
aspectos facilitadores e dificultadores da implementação da estratégia de P+L na 
empresa, verificar os benefícios oriundos da implementação da estratégia de P+L e 
Identificar as etapas de implementação da P+L desenvolvidas na empresa. Como 
principais resultados, identificou-se que a empresa em estudo realiza 5 etapas com 
14 passos da implementação da estratégia, tendo na etapa 1 a insuficiência no passo 
de comprometimento gerencial, e apresentando como principal benefício o 
melhoramento econômico. Como limitador de pesquisa observou-se o 
desconhecimento dos colaboradores sobre a teoria referente a implementação da P+L 
reduzindo a amostragem de pesquisa. Como contribuições temos que este estudo 
possibilita que se torne perceptível para a gerência da empresa as etapas e passos 
que precisam de melhoria para serem corrigidos, além de indicar os pontos fortes da 
implementação da estratégia de P+L.  
 

Palavras-chave: Impacto ambiental; Estratégia de gestão ambiental; Produção Mais 

Limpa (P+L); Redução de Resíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The need to implement actions to reduce environmental impact has become 
increasingly essential at the corporate level, which makes the implementation of the 
Cleaner Production Strategy (C+P) more acceptable, being an Environmental 
Management strategy. This action has the purpose to contribute to the environment 
and the business sector, aiming to adopt waste reduction techniques applied in the 
generation source with an approach mainly in processes. In this context, the present 
study has as objective analyze the implementation of C+P projects in a flooring industry 
in the city of Alta Floresta. Between the specific goals, identify facilitating and hindering 
aspects of the implementation of the C+P strategy in the company, verify the benefits 
arising from the implementation of the C+P strategy and identify its stages of 
implementation developed in the company are some of them. As the main results, it 
was identified that the company under study performs 5 parts with 14 steps of strategy 
implementation, but it has in step 1 insufficiency in the managerial commitment part. 
Furthermore, the company has an economic improvement as the main benefit. As a 
research limiter, it was observed the lack of knowledge about the theory regarding the 
implementation of C+P, reducing the research sample. As contributions this study 
enables the management of the company to understand the steps that need 
improvement to be corrected and indicate the strengths of the implementation of the 
C+P strategy. 
 

Keywords: Environmental Impact; Environmental management strategy; Cleaner 

Production (C+P); Waste Reduction. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A Produção Mais Limpa (P+L) se refere a uma estratégia ambiental para 

melhorar os processos produtivos nas organizações. O melhoramento do processo 

produtivo pode ser realizado através do aprimoramento do uso eficiente da matéria 

prima, reduzindo o consumo de energia ou utilizando novas fontes energéticas, 

buscando evitar a geração de resíduos, diminuindo ou reciclando as mercadorias 

durante o processo produtivo, e não no fim. O foco da P+L recai na redução da fonte 

geradora de resíduos, contribuindo assim para o aprimoramento dos produtos através 

de novos processos e design eficientes (SCHNEIDER et al., 2006). 

 A principal autoridade defensora do meio ambiente em âmbito global, 

autorizada, é a United Nations Environment Programme (UNEP) sendo formulada no 

Brasil como Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), 

responsável por definir a agenda ambiental global e tem como principal objetivo a 

implementação correta de desenvolvimento ambiental sustentável das Nações Unidas 

(UN ENVIRONMENT, 2019). 

 Em 1990 a PNUMA reconheceu a estratégia de P+L como uma forma de 

cumprimento de ações ambientais preventivas, incorporada principalmente a 

processos produtivos com foco na fonte de geração de resíduos, e também no ciclo 

de vida do produto para desenvolver a eco eficiência (junção de redução da poluição 

com uso inteligente de recursos naturais) e ainda, reduzir os riscos ao homem quanto 

ao meio ambiente (PNUMA, 2004). 

A P+L quando é seguida corretamente, poderá apresentar ganhos ambientais 

e econômicos de nível elevado, sendo reconhecida como uma estratégia que 

proporciona o aprimoramento dos processos produtivos e do produto, através de 

novas tecnologias e novas maneiras de aproveitamento da matéria prima (PIMENTA; 

GOUVINHAS, 2012). 

O modelo de gestão ambiental P+L é capaz de revolucionar as tendências 

produtivas. De acordo com Alves e Oliveira (2007), a P+L tem intuito de integrar a 

finalidade ambiental aos meios de produção, sendo uma prática para melhorar a 

produção e garantir a qualidade do meio ambiente, encaminhando novos passos para 

mudança, para adequação de novos processos e novas tecnologias que além de 

proporcionar ganhos ambientais, fortalecem a empresa, gerando capacidade 

competitiva e melhorando sua imagem com seus stakeholders (grupos de interesse). 
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Desta forma, esta estratégia prática pode fazer com que a organização tenha 

uma visão de conduta ambiental, a qual se posiciona melhor no mercado com 

vantagens de prevenção de ações sujeitas a penalidade, possibilitando ainda que se 

tenha redução de custos da produção (MEDEIROS et al., 2007). 

No cenário atual de produção, encontra-se ainda mais a necessidade de 

conservação dos recursos naturais e a preocupação em reduzir a geração de 

resíduos, esta pode ser vista na preocupação em se implantar Lei nº 12.305/10, sendo 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esta lei possui a finalidade de reduzir a 

geração de resíduos ou destiná-los corretamente, praticando hábitos sustentáveis de 

consumo através de instrumentos de reciclagem e de reutilização (BRASIL, 2019). 

Gerar resíduos além de ser prejudicial ao meio ambiente, é um desperdício de 

dinheiro para a organização, pois para produzir foram destinadas mão de obra, tempo, 

maquinário, equipamentos e vários outros fatores que representam custos para a 

empresa, sendo este mais um fator que se faz necessário a adoção de estratégias 

ambientais como a P+L (SCHNEIDER et al., 2006). 

Diante desta contextualização e evidenciando que a estratégia de P+L pode 

ser utilizada na melhoria dos processos produtivos, questiona-se: Como ocorre a 

implementação de projetos de P+L em uma indústria do ramo madeireiro de 

fabricação de pisos?  

 

1.1 Objetivos 
 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Analisar como ocorre a implementação de projetos de P+L em uma indústria 

do ramo madeireiro de fabricação de pisos localizada na cidade de Alta Floresta. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

a) Identificar aspectos facilitadores e dificultadores da implementação da 

estratégia de P+L na empresa;  

b) Verificar os benefícios oriundos da implementação da estratégia de P+L;  
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c) Identificar as etapas de implementação da P+L desenvolvidas na empresa. 

 

1.2 Justificativa 
 

O tema deste estudo se justifica por possuir abordagens com carência de novas 

pesquisas se tratando das etapas de implementação (ANACLETO et al., 2012). Ainda 

assim, o tema apresenta uma evolução ao longo dos últimos anos, o que torna um 

fator importante abordá-lo na implementação de uma indústria, visto que a matéria 

prima em diversos ramos apresenta-se cada vez mais escassa (MATOS et al., 2018). 

Observa-se também, que como já apontou Dias (2017), houve uma maior 

compreensão sobre a necessidade de implementar medidas de eficiência para 

combater de forma preventiva a contaminação do ambiente, que visa alcançar a 

sustentabilidade com o aproveitamento eficiente da matéria prima na realização do 

produto sem gerar resíduos. 

Do ponto de vista gerencial, ainda há dúvidas dos ganhos obtidos com a 

implementação da estratégia, quando posta contra os obstáculos e limitações 

provindo desta ação (PIMENTA; GOUVINHAS, 2012). Ressalta-se a importância de 

obter informações sobre a implementação da estratégia de P+L para que estas 

possam contribuir principalmente para a cidade de Alta Floresta e municípios próximos 

que atuam no ramo madeireiro, na qual se encontram várias instalações de serrarias 

que cada vez mais buscam soluções para reduzir o desperdício de madeira, uma 

matéria prima que encontra-se cada vez mais escassa devido ao número reduzido de 

manejos (florestas exploradas corretamente). Estas alternativas que as empresas 

buscam, podem se tratar da estratégia de P+L, porém, há exigência de conhecimento 

na área para que as etapas sejam realizadas de forma satisfatória obtendo resultados 

positivos.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

  

 Neste capítulo será apresentado aspectos envolvendo os seguintes 

constructos: Gestão da Qualidade, Estratégias de Gestão Ambiental, Produção Mais 

Limpa (P+L) e Etapas de Implementação da P+L. 

 

2.1 Gestão da qualidade 
 

A Gestão da Qualidade está passando por uma transformação ao longo dos 

últimos anos. Inicialmente, quando se tratava de gestão da qualidade era sobre o 

pressuposto de que qualidade era possuir um produto que não apresentava 

falhas/problemas, sendo o controle da qualidade responsável por fazer a separação 

dos produtos que possuíssem algum tipo de defeito (LONGO, 1996). No século XX, a 

qualidade era seguida a nível operacional, os próprios operários designavam a 

qualidade, estes se apresentassem grande habilidade, treinavam outros 

colaboradores e eram responsáveis por afirmar se o produto apresentava qualidade 

ou não (JURAN, 1997). Ainda assim, havia poucos gestores que atuavam na busca 

de produtos com defeitos (falhas), e era raro encontrar indústrias com departamentos 

próprios de qualidade (JURAN, 1997). 

Nos dias de hoje, ao se falar de qualidade, existe inúmeras definições por se 

tratar de um conceito difundido na literatura, embora estas partam da linha de 

pensamento de Deming, que entendia a qualidade como adequação continua dos 

produtos com as necessidades de mercado, atendendo a especificações técnicas 

(ANTÓNIO; TEIXEIRA; ROSA; 2007). Outra linha de pensamento que traz grande 

influência é o conceito de que qualidade se refere a adaptação do produto com a sua 

forma de utilização, tendo ênfase na satisfação das necessidades dos clientes, uma 

proposta estabelecida por Juran, no ano de 1950 (CARPINETTI, 2017). 

Entre os principais idealizadores da Gestão da Qualidade, tem-se: Joseph 

Moses Juran, autor da visão de qualidade como resultado do suprimento das 

expectativas dos clientes, responsável em 1950 pelo lançamento do manual de 

controle da qualidade; Armand Vallin Feigenbaum, autor do TQC (Total Quality 
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Control) em 1951, que parte da linha de pensamento que satisfazer o cliente é o fator 

chave para se ter qualidade; Kaoru Ishikawa, guru da qualidade que introduziu as 

ferramentas de qualidade como importante meio de garantir a qualidade através do 

conjunto de todas atividades interligadas ao produto; e William Edwards Deming, que 

contribuiu para o desenvolvimento do TQC japonês e do ciclo PDCA (Plan - Do - 

Check – Act), o qual se posicionava em pontos menos abordados por outros autores, 

como recursos humanos, fundamentos de administração. Deming englobava de forma 

geral a cultura organizacional, assim teve a criação dos 14 pontos de Deming, que 

hoje é considerada uma de suas maiores contribuições (CARPINETTI, 2017). 

Quando se trata de gestão da qualidade é necessário ressaltar a importância 

alcançada com o sistema de gestão estabelecido pela norma ABNT NBR ISO 9001. 

Esta norma é responsável por padronizar uma gestão da qualidade independente, 

através de um gerenciamento sistêmico e estratégico, desde que a mesma aplique os 

procedimentos determinados na norma. Esses procedimentos estão relacionados ao 

controle de atividades para reduzir as não conformidades no atendimento de 

requisitos vinculados ao cliente, tendo métodos de registros controlados e avaliações 

de desempenho que permite monitorar o controle de qualidade e demais atividades 

interligadas (CARPINETTI, 2017). 

A ISO 9001-2015 proporciona aptidão para que uma organização possa 

planejar processos e relações, englobando a mentalidade de risco. A ISO 9001 

proporciona para a organização a capacidade de determinação de fatores capazes de 

desviarem processos, permitindo prevenção de efeitos negativos e favorecendo o 

aproveitamento de oportunidades. Junto a mentalidade de risco, esta seção da ISO 

traz também a incorporação do ciclo PDCA, que é voltado a definir os processos a 

modo que possua recursos necessários e que estes tenham um gerenciamento 

correto, permitindo que se identifique oportunidades de melhoria e se desenvolva 

aplicação de ações corretas (ISO, 2015). 

Segundo Carpinetti (2017) um dos atributos de qualidade dos produtos é a 

influência que o processo de fabricação deste, exerce ao meio ambiente, bem como 

a geração de resíduos e descartes de maneiras imprudentes, fatores que podem 

interferir na satisfação dos clientes e que influência as empresas a buscarem 

certificação de selos ambientais e utilizarem estratégias de gestão ambiental. 
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2.2 Estratégias de Gestão Ambiental 

 

A gestão ambiental está presente no meio empresarial oferecendo modelos 

para a aumentar a eficácia dos processos produtivos, bem como contribuir 

simultaneamente para o desenvolvimento sustentável. A gestão ambiental é utilizada 

como um desenvolvedor de vantagens competitivas para as empresas, que parte de 

uma mentalidade que evolui quanto ao pensamento de apenas produzir mais e mais. 

Agora, as organizações passam a se preocupar com a qualidade dos produtos e 

processos e a forma que estes podem prejudicar o meio ambiente, assim encontram 

na gestão ambiental uma porta para saída de produção que vão de encontro com 

práticas de sustentabilidade (DONAIRE; OLIVEIRA, 2018). 

A necessidade da utilização da gestão ambiental nas indústrias se dá pela 

lógica de que estas tendem a produzir cada vez mais. Porém, como a retirada de 

recursos naturais para processamento são maiores que o necessário para o uso, 

quanto maior for a produção maior será a quantidade de recursos retirados 

desnecessariamente, uma ação que acontece mas que pode ser evitada (ou revista) 

com a utilização de estratégias de gestão ambiental (CHAVES; JUNIOR; FERREIRA; 

2013). 

Adotar estratégias de gestão ambiental contribui para que as empresas 

cumpram com as exigências normativas e possam se adaptar a este cenário de 

mercado em desenvolvimento de visão ecológica. Este foco de posicionamento das 

empresas poderá elevar a imagem da empresa perante os consumidores, além de 

aumentar a flexibilidade dos processos produtivos e desenvolvimento de design de 

produtos, que como contribuições poderá reduzir custos de produção que também é 

influenciado em nível elevado pela redução do consumo de recursos energéticos e 

pelo aproveitamento da matéria prima (DIAS, 2017). 

Se tratando de estratégias de gestão ambiental, encontra-se a Produção Mais 

Limpa (P+L). O Centro Nacional de Tecnologias Limpas (CNTL/SENAI-RS)  reúne 

uma grande gama de redes de pesquisa através da união com instituições, sendo 

fundada pela UNEP e pela UNIDO (United Nations Industrial Development 

Organization) em 1995, considera a P+L um estratégia voltada a redução de resíduos 

na fonte, com enfoque nos processos que influenciam na geração de resíduos, tendo 
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como objetivo ter mais produção gerando cada vez menos resíduos, proporcionado 

pelo uso eficiente e inteligente de seus insumos e força de trabalho (SENAI, 2003). 

 

2.3 Produção Mais Limpa (P+L) 

 

Para melhor compreender o surgimento da estratégia de P+L, é necessário 

seguir uma linha cronológica. Neste trabalho, essa discussão inicia-se no ano de 1989 

pela PNUMA, com o lançamento desta nova proposta de sustentabilidade, 

englobando estratégias ambientais aos processos produtivos das empresas. Este 

assunto foi debatido na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, que ocorreu no Rio de Janeiro nos dias 3 e 4 de junho de 1992. 

Esta conferência apresentou um grande passo para a organização de medidas 

ambientais a qual ficou conhecida mundialmente como RIO 92. No documento 

elaborado durante a conferência, um de seus princípios aponta sobre a necessidade 

de extinguir formas de produção insustentáveis, e ressaltando ainda, a necessidade 

de se implantar maneiras de controle e redução de resíduos (DECLARAÇÃO DA RIO 

92, 2019). 

Caminhando na linha do tempo, nos dias 17, 18 e 19 de agosto de 1998 foi 

realizada a “Conferência das Américas sobre Produção mais Limpa”, na cidade de 

São Paulo-SP, na qual foi redigida a “Carta de São Paulo sobre Produção mais Limpa” 

oficializando o conceito de P+L, sendo: “Aplicação contínua de uma estratégia 

ambiental preventiva integrada aos processos, produtos e serviços para aumentar a 

eco eficiência e reduzir os riscos ao homem e ao ambiente”1. 

Em 10 de setembro de 1999 foi lançada pela PNUMA a Declaração 

Internacional Sobre Produção Mais Limpa, a qual define esta estratégia como 

“aplicação continuada de uma estratégia preventiva integrada aplicada a processos, 

produtos e serviços com vista a reduzir os riscos para a saúde humana e ambiente e 

a conseguir benefícios econômicos às empresas”2. 

                                                           
1 A Carta de São Paulo Sobre Produção Mais Limpa em sua versão traduzida, encontra-se como 

anexo B no livro Gestão Ambiental de Dias (2017, p. 221). 

2 A Carta Internacional Sobre Produção Mais Limpa em sua versão traduzida, encontra-se como 

anexo C no livro Gestão Ambiental de Dias (2017, p. 224). 
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O processo produtivo nas indústrias é responsável por um custo elevado do 

orçamento. Sendo assim, faz-se necessário a utilização de formas de redução de 

custos da matéria prima, ponto que estratégias de P+L poderão contribuir, como por 

exemplo, sua utilização para melhorar os produtos de forma continua trazendo 

benefícios econômicos através de maior rendimento produtivo e aproveitamento de 

matéria prima (PENTTINEN; SCHNEIDER; BELLADONA, 2006). 

Nas organizações se faz necessário o estudo dos processos realizados para 

assim desenvolver novas estratégias e meios de melhoria contínua, assim outra 

grande vantagem apresentada pela P+L se faz com seu escopo ligado a processos, 

permitindo um estudo amplo de melhoria de processos produtivos (FRESNER; 

ENGELHARDT, 2004). 

Quando se fala na implementação da P+L é necessário ter a compreensão que 

cabe ao nível estratégico da empresa, tomar a decisão de implementá-la ou não. Esse 

processo requer tempo com a realização de reuniões, elaboração de projetos, testes 

práticos, levantamento de problemas, análise de resultados e etapas de adequação, 

o que requer gastos além da dificuldade de adaptação por parte da empresa e 

funcionários, gerando custos até aperfeiçoar os processos. A implementação da P+L 

também necessita de pessoas qualificadas para projetarem soluções sustentáveis que 

deem retorno de investimento, e que adequam a estratégia ambiental à estratégia 

corporativa já imposta na empresa (KHAN, 2008). 

Quando uma indústria possui um sistema de gestão da qualidade bem 

desenvolvido, a implementação da P+L passa por processos rigorosos de análise. Se 

tratando de empresas já certificadas pela ISO 9001, o processo de análise é ainda 

maior, pois há necessidade de adequar um projeto que ainda está em planejamento, 

com fatores que devem ser seguidos, como o sistema de calibração de equipamentos 

que exige que todos os equipamentos que tenham papel decisivos na qualidade do 

produto precisam ser calibrados por laboratórios de calibração credenciados. Além 

disso, todos os processos devem ser descritos em forma de procedimentos e estes 

devem ser executados conforme o registro, sendo que também não podem interferir 

nos critérios de qualidade definidos no manual da qualidade. Portanto, tudo requer 

uma adequação continua para se enquadrar nos padrões de qualidade (ISO, 2015). 
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Quando se trata da P+L além de todos os benefícios, encontra-se barreiras que 

tendem a dificultar o processo de implementação, tornando um obstáculo para 

organização, a qual pode apresentar barreiras particulares ou também algumas em 

comum com outras empresas. Para isso, é necessário que se faça um mapeamento 

dos riscos (SENAI, 2003). Apresenta-se na Figura 1, as principais barreiras definidas 

pela UNEP em 2002. 

Figura 1: Barreiras para implementação da estratégia de P+L 

Fonte: UNEP (2002). 

 Na figura 1, pode-se verificar a abrangência das barreiras (internas e externas) 

de implantação da P+L, levando em conta aspectos da empresa e também dos 

funcionários de modo que elenca fatores cruciais que dificultam e podem até bloquear 

o processo de implementação da P+L. 
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2.4 Etapas de Implementação da P+L 

 

 O Centro Nacional de Tecnologias Limpas (CNTL) divide a implementação da 

P+L em 5 etapas, compostas por passos que levam a execução correta desta 

estratégia. Para que a estratégia seja implementada, se fortifique e tenha continuidade 

trazendo melhorias na empresa, apresentando os resultados almejados com a 

realização do projeto de P+L, é necessário seguir a sequência do processo proposta 

pelo CNTL. Segundo o SENAI (2003) as etapas e processos são: 

 

Figura 2: Etapas de implementação da P+L. 

 

Fonte: SENAI (2003).  

 A Figura 2 se estrutura em 5 etapas com um total de 14 passos distribuídos 

entres elas, divididas de forma a abordar desde quando se pretende implementar, 

durante e após a implementação da P+L. Detalhadamente, são apresentados a seguir 

as etapas deste processo, conforme proposição do SENAI (2003). 
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2.4.1 Etapa 1 

 

 Nesta etapa, o SENAI (2003) define 4 passos, estes seguem uma linha de 

pensamento conjunta que remete ao planejamento: 

COMPROMETIMENTO GERENCIAL: A sugestão para se ter um programa de P+L 

compacto na empresa, é que se inicie tendo o comprometimento do nível hierárquico 

de gerenciamento, pois cabe ao gerenciamento dar suporte as demais áreas para que 

se alcance os objetivos, tanto com a ajuda em recursos, quanto à postura perante as 

necessidades, como o comprimento da lei, mudanças nos processos nos produtos e 

no layout, contratações e etc. 

IDENTIFICAÇÃO DE BARREIRAS: Neste passo se especifica a necessidade em 

fazer mapeamento das barreiras existentes, não somente dentro, mas também fora 

da organização, que interfira na implementação da P+L. 

ESTUDO DA ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA: Para que se tenha sucesso na 

implementação da P+L é necessário adquirir conhecimento sobre a extensão que terá 

o projeto, se este pretende somente atuar dentro de um setor ou se haverá a 

necessidade de mudanças em outros setores. 

FORMAÇÃO DO ECOTIME: Esta nomenclatura se refere há um grupo formado dentro 

da empresa que seja responsável pela P+L, desde seu desenvolvimento, 

implementação e continuidade. 

2.4.2 Etapa 2 

 

 Esta etapa se refere ao diagnóstico necessário para se entender a situação a 

qual se encontra a empresa, nesta etapa o SENAI (2003) define 3 passos essenciais: 

FLUXOGRAMA DO PROCESSO: Para que se entenda como a empresa realiza seus 

processos, é necessário que seja avaliado o fluxograma da empresa. Este fluxograma 

deve conter todos os processos realizados na empresa, passo a passo, de maneira 

fiel ao realizado na pratica, pois este mapeamento descrito dos processos 

proporcionam o entendimento da cadeia de processos da empresa. 
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL E DE PROCESSO: Este diagnóstico é realizado através 

da investigação de dados, na qual se procura na empresa evidências sobre a 

produção e a situação perante o meio ambiente, como o resultado da geração de 

resíduos após a produção realizada. 

SELEÇÃO DO FOCO DA AVALIAÇÃO: O passo anterior possibilita que se tenha 

compreensão sobre os pontos com maior necessidade de aplicação da estratégia de 

P+L, pois permite saber onde não possui um estudo de possíveis alternativas que leve 

a eficiência ambiental e produtiva, tendo assim um foco que se deva ter maior 

prioridade, sendo este o foco a qual será voltado a P+L. 

2.4.3 Etapa 3 

 

 Nesta etapa é realizado um reconhecimento, o balanço material da empresa, 

buscando assim avaliar o motivo da geração de resíduos e assim identificar a melhor 

forma de solucionar os desperdícios, utilizando a P+L, segundo o SENAI (2003) ocorre 

os passos: 

BALANÇO MATERIAL E INDICADORES: Neste passo realiza-se o balanço material, 

através de uma avaliação e estabelecidos os indicadores, além da utilização dos 

indicadores já existentes. 

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS: Realiza-se a 

identificação da razão pela a qual se está gerando resíduos, estudando os principais 

pontos da empresa, envolvendo o ciclo produtivo (desde a aquisição até o fim 

produtivo). 

IDENTIFICAÇÃO DAS OPÇÕES DE PRODUÇÃO MAIS LIMPA: Após identificadas 

as causas de geração de resíduos é feito um levantamento das opções disponíveis 

para serem implementadas. 

2.4.4 Etapa 4 

 

 Nesta etapa, conforme o SENAI (2003), é realizado uma avaliação buscando a 

viabilidade da implementação da estratégia de P+L, seguindo 2 passos básicos: 
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AVALIAÇÃO TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL: Neste passo busca-se 

descobrir a viabilidade do projeto de P+L através da avaliação da situação econômica 

da empresa, na qual será submetida e a redução da geração de resíduos que trará. 

SELEÇÃO DE OPORTUNIDADES VIÁVEIS: Este passo busca através de todos os 

passos anteriores, selecionar a opção que apresentar maior viabilidade ambiental e 

econômica. 

2.4.5 Etapa 5 

 

O propósito desta etapa é elaborar estratégias para implementar uma ação de 

P+L, traçando a forma de monitoramento, visando verificar os resultados decorrentes 

da estratégia adotada seguido pelo plano de continuidade para que o projeto continue 

surtindo efeito, alcançando os resultados e contribuindo para um processo de melhoria 

continua, sendo ramificado em 2 passos definidos pelo SENAI (2003), sendo: 

PLANO DE IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO: Após escolhida qual será a ação 

tomada pela empresa, é necessário que se planeje como será executada a 

implementação de maneira a beneficiar a empresa com a economia de tempo, 

recursos necessários e mudanças que deverão ser feitas. Após iniciada a 

implementação, é necessário que seja monitorado para que sigam os objetivos 

propostos e se tenha conhecimento dos resultados. 

PLANO DE CONTINUIDADE: O último passo se refere ao comprometimento em dar 

continuidade ao projeto já implementado para que este não seja abandonado, é 

necessário que se tenha manutenções e investimentos visando a durabilidade do 

projeto.  

 Após apresentação detalhada, é possível afirmar que seguir estas 5 etapas 

compostas por 14 passos, possibilita que se planeje corretamente quando se tem a 

intenção de implementar a P+L, abordando de forma crucial a relevância deste projeto 

para empresa com o a apoio da direção (SENAI, 2003). 

Iniciar um projeto de P+L sem avaliar as barreiras existentes se torna muito 

arriscado para uma empresa, se tratando de uma questão na qual se é investida 

tempo, recursos e dinheiro, sendo assim se torna indispensável fazer o levantamento 
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de todas as barreiras que interfiram além de realizar um estudo de tudo que será 

envolvido a estratégia de P+L, desta forma possibilita saber todas as mudanças que 

deveram ser feitas e no que estas implicaram para o processo cíclico de 

funcionamento da empresa (ROSSI; BARATA, 2009). 

Para se ter uma implementação correta é necessário que se tenha pessoas 

engajadas, que tenham conhecimento do setor, pois possibilita que estes tenham 

maior responsabilidade e possam estar aproveitando ao máximo o leque de novas 

oportunidade de melhoria que aparecem no setor. Quando se refere ao foco da P+L 

vemos que se trata de processos, fazendo necessário que se tenha o fluxograma com 

todos os processos descritos, assim permite que se encontre aonde ainda pode ser 

melhorado e como fazer para interligar o ciclo da P+L (MEDEIROS et al., 2007). 

Mesmo que se tenha conhecimento rotineiro do que se acontece no dia a dia, 

não é permitido descarta um diagnóstico, usando por exemplo o levantamento de 

dados mais específicos da empresa, é necessária saber corretamente de dados 

verdadeiros que demonstrem os resultados da atividade exercida pela empresa bem 

como compra de matéria prima, total aproveitado no processo produtivo, reutilização 

e descarte. Informações como essas, permitem que se veja de uma nova forma os 

processos, devido ao impacto que se tem quando é colocado em forma quantitativa, 

assim buscasse avaliar todos os processos de forma a melhorar para que no fim se 

tenha um resultado ainda mais benéfico de aproveitamento e produção, sendo que 

esse diagnostico permitirá que se estabeleça focos principais a serem implementados 

a P+L (PIMENTA; GOUVINHAS, 2011). 

Após o diagnóstico feito, se estabelece a avaliação que permitirá encontrar 

todas as causas de geração de resíduos estabelecendo todas as formas possíveis de 

P+L, para assim se fazer o levantamento da viabilidade destas e assim escolher a 

abordagem que demonstrar melhor relevância para empresa, levando em 

consideração os aspectos ambientais, econômicos e sociais. Por fim ressaltasse a 

importância da forma de execução, necessária estabelecer um plano e seguindo 

corretamente, sempre tendo monitoramento para que se tenha uma base real do que 

se foi estabelecido e mantendo sempre em aberto novas formas de melhoria continua, 

para dar continuidade nos projetos já implementados (MEDEIROS et al., 2007). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

Tendo como base os objetivos propostos, foi realizada a averiguação dos 

objetos, utilizando métodos e técnicas de pesquisa, que segundo Leite (2008, p. 101) 

é um “conjunto descritivo das atividades a desenvolver ou desenvolvidas de passos, 

de etapas, de fases metodológicas e de técnicas que se utilizarão ou foram utilizadas 

na elaboração e na execução de um projeto de pesquisa”. 

Para solucionar a problemática deste estudo, foi utilizado a abordagem 

qualitativa, sendo que “a pesquisa qualitativa visa atingir entendimento profundo de 

uma situação” (COOPER; SCHINDLER, 2016, p. 146). Este estudo sobre P+L é 

realizado principalmente pelas partes gerenciais das empresas, as quais desenvolvem 

projetos que, se viáveis, são implementados. Portanto, será utilizado a abordagem 

qualitativa que permite explorar a forma da implementação da P+L, sendo essa 

abordagem utilizada para definição de níveis de eventos distintos permitindo 

avaliações e comparações (LEITE, 2008). 

Esta pesquisa possui enfoque exploratório, pois possibilita avaliar melhor o 

conceito abordado, podendo estabelecer uma lógica de estudo, o que reduz o tempo 

gasto com a pesquisa através da centralização dos assuntos desejados (COOPER; 

SCHINDLER, 2016). Leite (2008) conceitua o método exploratório como forma de 

pesquisa, como demonstrado pelo próprio nome, busca explorar abordagens recentes 

(e novas), que ainda não é considerada uma ciência, mas que pode se tornar um 

instrumento útil. Este enfoque escolhido, tratando-se de um tema que necessita de 

mais estudos aprofundados, principalmente quanto a implementação, poderá 

apresentar contribuições teóricas e gerenciais. 

Utilizou-se o método de estudo de caso, que é entendido como uma forma de 

investigação de contexto empírico de eventos atuais buscando uma compreensão da 

sua ocorrência (YIN, 2015). Este estudo aconteceu em uma indústria do ramo de 

fabricação de pisos de madeira, situada na cidade de Alta Floresta – MT. 

Como técnica de coleta de dados, foram utilizadas entrevistas semiestruturadas 

individuais aplicadas em profundidade com dois responsáveis pelo planejamento e 

controle da produção, sendo um o diretor industrial do setor produtivo que atua no 

ramo a 18 anos, e o outro o gerente de produção que atua no ramo a 8 anos. O roteiro 
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se caracterizou como semiestruturado, buscando um diálogo aberto com os 

entrevistados para que estes mantivessem uma linha de raciocínio logico. O roteiro 

de entrevista foi elaborado com base no manual de implementação do CNTL descrito 

pele SENAI (2003), de forma a adquirir informações a respeito de como é feito a 

implementação da P+L, colocando em contraponto com a metodologia de 

implementação da P+L definida pelo CNTL, afim de entender quais os agentes que 

favorecem e os que dificultam a implementação. Segundo Marconi e Lakatos (2015), 

a entrevista é uma forma de conversação entre pessoas a fim que sejam obtidas 

informações por uma das partes de forma sistemática. A realização da entrevista 

buscou absorver ao máximo as informações dos participantes deixando uma liberdade 

para desenvolvimento de assuntos lógicos, para assim compreender o ciclo da 

implementação da P+L. 

A análise de dados teve sua realização feita através da análise de conteúdo 

por categorização, que segundo Bardin (2001, p.42) tem por finalidade efetuar 

deduções lógicas e justificadas, referentes à origem das mensagens tomadas em 

consideração (o emissor e seu contexto ou eventualmente, os efeitos dessas 

mensagens). 

As categorias foram propostas de acordo com os objetivos definidos e na 

literatura na qual foi fundamentado este trabalho, e são apresentadas no Quadro 01. 

Quadro 01 – Categorias e subcategorias. 

Categoria Subcategoria Autores 
Estratégia de 
P+L 

Foco no processo; Abordagem na prevenção de geração 
de resíduos em processos de produção. 
Redução na Fonte: Prevenção no ponto que se tem a 
geração de resíduos. 

Dias (2017); RIO 92 
(1992); 
Schneider et al. (2006); 
Matos et al. (2018); 
PNUMA (2004) 

Estágios de 
implementação 
da P+L 

Estágio 1,2,3,4 e 5 da implementação da P+L SENAI (2003) 

Passos da 
implementação 
da P+L 

Comprometimento gerencial; Identificação de barreiras 
Estudo da abrangência do programa; Formação do 
Ecotime; Fluxograma do processo; Diagnóstico 
ambiental e de processo; Seleção do foco da avaliação; 
Balanço material e indicadores; Identificação das causas 
da geração de resíduos; Identificação das opções de 
produção mais limpa; Avaliação técnica, econômica e 
ambiental; Seleção de oportunidades viáveis; Plano de 
continuidade; Plano de implantação e monitoramento; 

SENAI (2003) 
 

Fonte: O autor (2019)  
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4. RESULTADOS 

 

 Os resultados serão apresentados conforme os objetivos do trabalho. Porém, 

primeiramente será apresentado a caracterização da empresa em estudo. 

 

4.1 Caracterização da empresa em estudo 

 

A empresa em estudo é uma indústria de pisos e decking de madeira, situada 

na cidade de Alta Floresta – MT, voltada a exportação, inserida no mercado desde 

1994, sendo esta certificada pela norma ABNT NB ISO 9001-2015, e recentemente 

submetida a auditoria de aprovação da norma, sendo que foi aprovada estando apta 

ao exercício da produção com a certificação oficial de garantia da qualidade. A 

empresa possui aproximadamente 150 funcionários, em uma estrutura de hierarquia 

que se estende a administração por parte da direção geral da empresa, dirigidos pelos 

proprietários e pela direção industrial responsável pela coordenação do setor 

produtivo com auxílio do gerente de produção. 

A indústria em questão está inserida principalmente no mercado B2B (Business 

to Business), sendo que os principais produtos da empresa são pisos e decking de 

madeira, e sua atuação no mercado B2C (business to Consumer) possui por foco a 

revenda de madeira bruta (simplesmente serrada) direto ao consumidor final. 

A Industria tem como matéria prima principal a madeira, e para se manter no 

mercado opta pela utilização de projetos que utilizam da estratégia de P+L para 

melhoria da empresa em diversos pontos, e isso também justifica a escolha desta 

empresa para o estudo. 

 

4.2 Resultados dos aspectos facilitadores e dificultadores da implementação 

de P+L 

 

Após a coleta de dados, identificou-se que os fatores facilitadores do processo 

de implementação da estratégia de P+L na indústria em estudo é a formação do 

Ecotime que se desenvolve com uma mentalidade de conseguir novas mudanças 

devido as barreiras que dificultam o ramo madeireiro. 
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O Ecotime é a união de colaboradores da empresa que juntos se 

responsabilizam pela implementação da P+L. Este grupo percebe a necessidade da 

empresa em trabalhar com foco na redução do desperdício da matéria prima, levando 

em consideração que a empresa é adequada a normatização ambiental, com a Lacey 

Act implantada. A Lacey Act, também nomeada como Cadeia de Custodia no Brasil, 

se refere a rastreabilidade da matéria prima que deve ser provinda totalmente de 

manejos regularizados.  

A dependência da empresa por manejos regularizados limita sua produção, 

visto que seus produtos são exclusivamente feitos com madeira. Cada manejo possui 

validade média de um ano, e no cenário atual existe uma quantidade reduzida de 

manejos regulamentados, sendo necessário aproveitar ao máximo desta matéria 

prima. 

Sendo dependente desta forma de adquirir a matéria prima e de seu principal 

custo consequentemente ser a madeira, favorece a criação de um Ecotime com maior 

preocupação com projetos voltados a redução do desperdício, pois impacta 

diretamente no custo da empresa e na continuidade do ramo madeireiro. Em um dos 

trechos da entrevista o Diretor Industrial ressalta: 

 

“Com a P+L você está trabalhando dentro da empresa com uma coisa que 
normalmente não é uma coisa normal da empresa, é uma coisa a parte que 
vai trazer de alguma forma melhoria dentro da empresa (pausa)... tudo tem 
que ser uma coisa pensada, isso é uma coisa que funciona assim mas pode 
ser melhorado assim (pausa)... isso vai trazer de certeza uma viabilidade, 
uma nova forma de fazer, uma nova forma de reduzir custos e desperdícios 
dentro da empresa, coisa que precisamos, então essa cobrança que o 
mercado traz facilita para que a gente que luta pela continuidade desse 
seguimento que realizamos estes projetos, corra atrás de melhores 
resultados, de novas formas de redução de resíduos [...] os responsáveis por 
fazer os projetos dentro da nossa empresa também veem isso e por isso 
escolho eles pra fazerem os projetos”. 

 

Outro ponto que facilita a implementação da P+L é que o cumprimento das 

etapas propostas faz com que a empresa identifica novas oportunidades para 

melhorias, conforme mencionou o Gerente de Produção, “[...] além das vantagens já 

verificadas antes da implementação, você verifica novas oportunidades durante a 

implementação”. Com isso, verifica-se assim que a oportunidade de melhorias faz com 

que se tenha maior incentivo na realização de projetos de P+L. 

É relevante neste momento, que se exalte a importância da melhoria contínua, 

a qual oportuniza que a empresa esteja cada vez mais apta a produzir mais 
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desperdiçando menos, e se adaptando ao cenário que se encontra. Sobre isso, o 

Gerente de Produção afirma que:  

“O principal ponto é a melhoria continua na empresa, eu acredito que com os 
projetos de P+L as empresas não necessariamente são forçadas, mas se 
sentem no dever de ter melhorias continuas... então, o processo econômico 
da empresa fica mais saudável, principalmente impacta no processo de 
menos impacto as questões ambientais que utiliza menos resíduos que torna 
mais viável para empresa então impacta no funcionamento, e a redução do 
impacto da empresa no ambiente que está inserido”. 

 

Se tratando dos aspectos dificultadores, uma das barreiras encontradas foi 

convencer a Direção Geral da empresa a financiar os projetos de P+L, como evidência 

destes achados, segue trecho de entrevista com Diretor Industrial:  

 

“A maior dificuldade é você convencer a diretoria da viabilidade e da 
disponibilidade de recurso (pausa)... demanda recurso não só recurso 
dinheiro, mas também recurso pessoas, recurso tempo pra você trabalhar no 
projeto, recurso de incentivo da própria empresa para que o projeto seja 
desenhado (pausa)... diversos recursos”. 

 

 O Diretor Industrial ainda ressalta, “[...] quando você meche com o recurso de 

qualquer empresa se torna um problema”, deixando bem claro que este é um fator 

que acaba atrasando e até impedindo que seja realizado em maior escala projetos de 

P+L na empresa. Este aspecto dificultador influencia na implementação da P+L, de 

acordo com o manual de implementação da P+L (SENAI, 2003), sendo o primeiro 

passo da etapa 1, pois para que se consiga melhores resultados é necessário o 

máximo de apoio da gestão da empresa, não somente financeiramente, mas também 

nos demais estágios da implementação.  

 Outra dificuldade encontrada na empresa está relacionada a barreira gerada 

pelos funcionários devido à resistência a mudanças. Em entrevista o Gerente de 

Produção, o mesmo afirmou que: “na minha opinião a principal dificuldade é a 

mudança de trabalho na rotina dos colaboradores”, e complementa dizendo, “a P+L 

pode influenciar diretamente no serviço da pessoa, então a maior dificuldade é 

influenciar essa pessoa a atuar de forma colaborativa com o projeto”.  

Verifica-se com estes argumentos que a resistência a mudança é um fator que 

dificulta a implementação da P+L, pois as mudanças necessárias implicam 

diretamente com a aceitação dos colaboradores o que podem trazer divergência com 
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a nova forma de realização de um processo. Esta barreira está presente no quadro 1, 

“Barreiras para implementação da estratégia de P+L” proposta pela UNEP (2002), 

sendo caracterizado como um dos principais agentes que dificultam a implementação 

de projetos de P+L, estando na classificação de barreira comportamental.  

 

4.3 Resultados dos benefícios oriundos da implementação de P+L 

 

Identificou-se que o principal benefício da P+L para a empresa em estudo é o 

meio econômico. Justifica-se pela constante necessidade da empresa em reduzir o 

custo de produção, acompanhado pela necessidade de adequações do mercado 

externo. Assim, o fator econômico acaba sendo o principal benefício da 

implementação da P+L, proporcionando o alcance de seus resultados esperados, 

conforme ressalta o Diretor Industrial: 

“O principal benefício é o benefício econômico, porque o diferencial das 
empresas hoje não é o quanto eu consigo ganhar, e sim quanto eu consigo 
ganhar gastando menos matéria prima, o quanto eu consigo ganhar 
reduzindo o número de funcionários no processo, o quanto eu consigo ganhar 
ferindo menos o meio ambiente e quanto eu consigo ganhar ajudando mais 
as pessoas.” 

Tal explicação confirma que os ganhos obtidos com a implementação da 

estratégia de P+L, faz com que a empresa tenha benefícios maiores do que 

unicamente o menor custo, como afirma o Diretor Industrial na sequência: “[...] quando 

eu consigo uma coisa que a empresa goste eu consigo ganhar dinheiro para empresa, 

mas eu tenho ganhos ambientais e ainda consigo exigir o meio social, esse é o grande 

ganho”.  

 Após esta evidência, fica explicito a abrangência da P+L, que não se limita ao 

único contexto de conquistas para empresa, mas sim de resultados positivos mútuos 

em questão econômica, ambiental e social. Os ganhos de questões ambientais podem 

se resumir ao retardamento da retirada da matéria prima, contribuindo para maior 

durabilidade dos manejos. Enquanto os benefícios sociais, de forma a criar um ciclo 

de conscientização para redução de geração de resíduos contribuindo para a 

continuidade do ramo madeireiro, que representa uma forte rede empregatícia em 

diversas regiões. 
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4.4 Resultados das etapas de implementação da P+L  
 

Realizando a coleta de dados, foram evidenciadas as 5 etapas da 

implementação da P+L que serão apresentadas a seguir: 

 Etapa 1: Nesta etapa os entrevistados discorrem sobre o andamento do 

planejamento, seguindo os 4 passos: 

COMPROMETIMENTO GERENCIAL: Segundo Diretor Industrial esse passo 

acontece de forma não satisfatória como demostrado em sua fala: 

“Bom na verdade a empresa ela participa bem pouco disso sabe (pausa) ela 
só começa mesmo a se interessar quando o projeto o programa tem retorno 
econômico, pra empresa eles não estão muito preocupado com a questão 
ambiental essas coisas mas sim com a questão econômica (pausa) no 
momento que você vê uma viabilidade econômica boa eles começa a atuar e 
ajudar e fornecer recurso para que isso aconteça mas basicamente é isso”. 

IDENTIFICAÇÃO DE BARREIRAS: A respeito deste ponto, obteve-se um 

pronunciamento em particular do Gerente de Produção, demostrando que o passo 

parte da Direção Industrial, mas que engloba funcionários dos demais setores, como 

representado em sua fala: 

“O planejamento é definido pelo diretor industrial, aonde ele realiza a a 
identificação dos pontos a serem analisados e como eles serão executados 
a partir que ele define esses pontos da P+L a gente começa os estudos para 
verificar quais são as barreiras, os problemas que possam interferir na 
realização da implementação do nosso projeto tanto pela gente como os 
colaboradores auxiliam nesse quesito fazendo um levantamento de todas as 
causas para que seja feito alguma ação para impedi-las de atrapalharem”. 

ESTUDO DE ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA: Neste passo, o Diretor Industrial 
evidenciou: 

“Primeiro a gente identifica uma necessidade de, uma necessidade dentro da 
empresa, ai a gente vai e pega essa necessidade e começa a trabalhar com 
uma equipe, faz primeiro o trabalho para saber como é, como funciona essa 
fase dentro da empresa dentro dessa necessidade e identifica (pausa) 
mensura toda a abrangência, ai a gente começa a atuar (pausa) por exemplo 
uma área de redução de desperdício a gente pega e identifica como ela é, 
identifica a possiblidade de melhoria ai sim ai você começa a trabalhar em 
cima disso pra ir reduzindo o desperdício até chegar num ideal”. 

FORMAÇÃO DO ECOTIME: Verificou-se que é realizado a formação do Ecotime, e 

este possui uma forma de seleção na qual busca pessoas que possam realmente 

trazer contribuições positivas para o projeto, assim como afirma o Gerente de 

Produção: 
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“[..] a gente começa os estudos para verificar quais as pessoas que serão 
relacionadas com a P+L, geralmente a escolha é feita pela direção da 
empresa e as pessoas que são escolhidas geralmente são definidas em 
grupos para acelerar o processo de implementação da P+L, primeiramente 
eles são escolhidos entre os líderes de diversas áreas para que o projeto 
sege mais abrangente”. 

 Etapa 2: Esta etapa, sendo especificada como diagnóstico, na empresa alvo de 

estudo comprovou-se com os dados coletados que acontecem da seguinte maneira: 

FLUXOGRAMA DE PROCESSO: Quanto a este passo, em fala, o Gerente de 

Produção argumentou que existe sim fluxogramas de processos na empresa, e estes 

possibilitam ampliar o diagnóstico realizado: 

“Então, hoje temos um setor, um setor denominado cadeia de custódia, temos 
alguns setores que são voltados aos pré-requisitos ambientais, então com 
essas informações desses setores a gente já tem uma noção de todos os 
prós e contras que a empresa tem relativos ao meio ambiente. Então tem 
alguns fluxogramas e layout que diagnostica problemas ambientais e 
correções a serem realizadas”. 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL E DE PROCESSO: Temos neste procedimento o quanto 

se torna relevante para a empresa se projetar, de maneira que possibilite efetuar a 

implementação da melhor forma possível, para que os ganhos do projeto sejam ainda 

maiores, como demostra o Gerente de Produção: 

“[...] esse diagnóstico é utilizado pra diagnosticar o projeto muitas vezes  
quando a gente vai utilizar por exemplo um projeto de reutilização de resíduos 
sólidos esse diagnóstico é muito importante porque vai definir quais os 
benefícios que a empresa vai ter dentro deste projeto além dos benefícios 
financeiros, os benefícios do cumprimento da legislação ambiental e também 
os requisitos que a empresa tem que atender, então esse diagnóstico é 
utilizado para isso, para demostrar o quanto o projeto é importante não só 
financeiramente mas também  dos requisitos ambientais que a empresa 
precisa atender”. 

SELEÇÃO DO FOCO DE AVALIAÇÃO: Este passo é imprescindível para se 

implementar a P+L, faz com que se tenha um ponto real para se focar e entender o 

que estará compreendendo o projeto, como afirma o Diretor Industrial:  

“[...] nada se define se não tiver um bom diagnostico se você tem uma ideia 
você vai trabalhar nessa área mas você conhecer da área se torna 
imprescindível você tem que ir pro setor onde está esse projeto (pausa) 
visualizar como funciona, é importante você ter o conhecimento de cada 
passo do processo e do layout onde você vai atuar (pausa) ai, ai sim você vai 
ter o conhecimento pra fazer com que o projeto funcione em todas as fases é 
necessário escolher esse foco de avaliação ai você vai conseguir enxergar o 
que precisa ser feito”. 

 Etapa 3: Os passos desta etapa foram definidos conforme abaixo: 
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BALANÇO MATERIAL E INDICADORES: Neste passo, o sistema de Gestão da 

qualidade (SGQ) apresenta contribuições para o levantamento dos dados 

necessários, visto que a ISO 9001 estabelece padrões a serem seguidos os quais 

incluem o balanço material e a utilização de indicadores para medição de 

desempenho, conforme afirmação do Gerente de Produção:  

“Sempre que é indicado uma forma de utilizar a P+L, nós responsáveis pela 
produção somos responsáveis por cobrar do setor de SGQ da empresa, pois 
estes realizam o levantamento de todos os bens materiais já que conforme a 
ISO 9001 temos planilhas de registros de informação que necessitam da 
identificação das maquinas, equipamentos e ferramentas em geral da 
empresa, e também temos acesso aos indicadores da ISO 9001 como o de 
produção das maquinas, o indicador ambiental, indicador de compra e venda 
de materiais e o indicador de geração de pó provindos das maquinas”. 

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS DE GERAÇÃO DE RESIDUOS: Neste tópico, o 

Diretor Industrial destacou a necessidade de seguir este passo perante aos 

constantes focos de geração de resíduos como consequência das atividades 

desenvolvidas na empresa, assim o mesmo afirmou que: 

“É mais que necessário que seja estudado, que seja avaliado na empresa 
porque estamos tendo muitas gerações de resíduos, mas já tivemos muito 
mais, por isso focamos no motivo dessa geração, porque sempre uma 
atividade traz uma consequência, e assa consequência que estudamos é a 
de geração de resíduos, tudo tem uma causa e identificando elas é o começo 
para se criar soluções”. 

IDENTIFICAÇÃO DAS OPÇÕES DE PRODUÇÃO MAIS LIMPA: Uma etapa de 

extrema importância, que segundo o Gerente de Produção “[...] é necessário fazer o 

máximo de levantamento de opções possíveis”, pois assim como afirma o Diretor 

Industrial, “Cada ação de P+L aborda o ciclo de produção de uma maneira, assim, 

identificando as possibilidades, estudamos a que aborda da maneira que precisamos.” 

 Etapa 4: Essa etapa propõe o estudo da viabilidade, destacando os seguintes 

dados coletados em entrevistas: 

AVALIAÇÃO TÉCNICA, ECONOMICA E AMBIENTAL: O Diretor Industrial levantou 

que é necessário essa avaliação para que a empresa esteja preparada para a 

influência causada pela P+L, em fala ele pontua que: “[...] temos que realizar sim essa 

analise pois sem ela estaríamos andando no escuro.”, e complementa, “[...] esses 3 

fatores é importante para entendermos como estamos e como podemos ficar depois 

de implementar o projeto, assim estamos preparados para se adequar”. 
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SELEÇÃO DE OPORTUNIDADES VIÁVEIS: Neste passo, notou-se que a empresa 

preza por uma rígida seção de testes para determinar se é possível implantar um 

projeto de P+L, assim, a seleção é determinada de acordo com os testes, em fala o 

Diretor Industrial argumenta: 

“[...] veja bem, você não começa um projeto já sabendo se é viável ou não, 
antes de verificar se ele é viável ou não você deve fazer testes, ai você tem 
lá o diagnóstico das simulações, dentro disso pra saber se no final você vai 
ter este retorno de viabilidade e se ele vai se sustentar e assim por diante”. 

 Etapa 5: Nesta etapa foi identificado os passos para implementar e dar 

continuidade para a estratégia implementada de P+L. 

PLANO DE IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO: Neste passo, foi descrito pelo 

Diretor Industrial da seguinte forma: 

“Depois que você saber que o projeto é viável, que vai ter retorno, ai sim você 
vai começar a ver a buscar os recursos para que o projeto comece a andar, 
ai sim entra a empresa, você apresenta o projeto para a diretoria mostrando 
os ganhos que vai oferecer e entre aspas coloca a questão ambiental e a 
social junto ai apresenta para a empresa, a direção vê a viabilidade e começa 
a liberar a disponibilizar recursos para que isso aconteça”. 

 Neste passo, o monitoramento é necessário pois com a implementação da P+L 

surge implicações. “A maior parte das não conformidades potenciais aparecem nesse 

processo de implementação”, afirma o Gerente de Produção. Assim confirma-se a 

necessidade de monitoramento. 

PLANO DE CONTINUIDADE: Quanto a continuidade, verifica-se que a empresa 

continua empenhada em manter o projeto implantado, estando sempre atento para 

novas modificações e como afirma o Diretor Industrial: “Neste estágio o que acontece, 

o projeto de P+L acaba sofrendo várias alterações no decorrer, pois aparece 

oportunidades novas dentro desse projeto como opções de melhoria continua”, e 

como reforço a esta afirmação, o Gerente de Produção afirma: 

“E dentro do projeto nos padrões da empresa nós temos também um campo 
pra isso, para modificações posteriores a implementação do projeto, então 
um projeto não acaba necessariamente na hora que você implementa ele, 
mas na verdade em uma continuidade bem maior, pode ter modificação 
depois de 10 anos por exemplo para melhorar sua eficácia como também um 
projeto implementado hoje  necessariamente vai durar 10 anos, pode ser que 
dure que você implemente com uma data pré-definida de monitoramento, ou 
aquele projeto deixa de ser importante devido a mudança de alguma 
legislação”.  



36 

 

Confirma-se com estas falas que o plano de continuidade permite que se tenha 

novos horizontes para aplicar a P+L provocando também que se tenha melhoria 

contínua, com adaptações sempre que necessário. 

 

4.5 Discussão dos resultados 

 

A entrevista com os representantes do setor produtivo da empresa permitiu 

comprovar que a P+L cumpre com o seu propósito previsto na Declaração 

Internacional de Produção Mais Limpa, sendo relevante a sua necessidade de 

existência na empresa, comprovada em fala pelo Diretor Industrial que ressaltou: 

“antes da P+L o desperdício da madeira era de 15 em 15 centímetros e hoje é perca 

em milímetros”, e afirmações como estas comprovam que antes aconteciam percas 

em percentuais proporcionalmente muito alto, fator que foi ressaltado na Rio 92, onde 

destacavam a urgente necessidade de redução da emissão de resíduos 

(DECLARAÇÃO DA RIO 92, 2019). 

Pode-se identificar também que a ISO 9001-2015 assim como citado 

anteriormente, favoreceu o processo de avaliação na etapa 3, devido aos métodos de 

controle desenvolvidos na empresa empregados pela norma, como indicadores 

ambientais, de produção e planilhas de controle geral de manutenções (ISO, 2015). 

Ao analisar a empresa alvo de estudo, observou-se que a implementação de 

projetos de P+L ocorre seguindo os 5 estágios compostos por 14 passos, e destes 

identificou-se na etapa 1 que a atuação da gerência se encontra pouco participava, e 

não condiz com a forma que este passo deve representar. Ações como esta, 

enfraquecem a implementação da P+L, porém também obteve resultado positivo na 

etapa 1 de identificação de barreiras, onde era nítido para a gerência industrial os 

obstáculos existentes na empresa. Estas percepções já foram apontados pela CNTL, 

onde é considerado crucial a desmistificação das barreiras neste processo, pois cria 

dificuldades de execução da P+L (SENAI, 2003). 

Analisando o quadro proposto pela UNEP, foi coletado dados de comprovação 

de duas barreiras que atuam como agente dificultador da implementação da P+L, 

sendo uma organizacional (que se refere à centralização da tomada de decisão pela 

alta direção o que implica no estágio 1), no passo de comprometimento gerencial, que 

apresenta insuficiência e limita a execução de novos projetos. A segunda barreira 
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identificada foi a resistência a mudanças por parte dos colaboradores, incluso na 

categoria comportamental que obriga a empresa a fortalecer o estágio 5, no passo de 

monitoramento, para que não se perca a essência de implementação das ações de 

P+L (UNEP, 2002). 

O desenvolvimento das etapas de implementação são crucias para que a 

estratégia agregue os ganhos esperados, o não cumprimento de uma destas etapas 

pode fazer com que se interrompa o ciclo de desenvolvimento, impedindo que realize-

se a implementação do projeto de P+L (SENAI, 2003). Porém, verificou-se na coleta 

de dados que nenhuma destas etapas deixam de ser executadas após iniciar, mas foi 

comprovado o retardamento de novos projetos devido a insuficiência do 

comprometimento gerencial.  

Identificou-se que o Ecotime formado na empresa atua de forma a facilitar a 

implementação, desenvolvendo atividades de P+L com êxito e responsabilidade, 

guiados pela necessidade de cumprimento das legislações ambientais. Revelou-se 

ainda que a melhoria continua causada pela P+L também é um agente facilitador, 

fazendo parte do plano de continuidade na etapa 5, permite que a empresa esteja 

sempre aprimorando seus processos para melhorar o rendimento propiciado pela P+L 

(SENAI, 2003). 

Nota-se que a o ganho econômico trazido pela P+L é extremante relevante e 

influencia para que se tenha mais implementação de projetos de P+L, e comprova-se 

que a P+L apresenta benefícios econômicos na redução de custos, assim como afirma 

Penttinen, Schneider e Belladona (2006) e Pimenta e Gouvinhas, (2012). Em fala o 

Diretor ressaltou, “tem projetos grandes de P+L que vai ter um retorno de mais ou 

menos um milhão por mês, e é a questão da matéria prima de novo [...]”, demostrando 

o corte nos custos causados pela P+L.  

A ocorrência da implementação de P+L na empresa alvo do estudo trata-se de 

um aglomerado de motivos que causam a sua necessidade, reduzir a geração de 

resíduos deixou de ser apenas um caminho que pode ser seguido, passando a ser um 

caminho necessário a ser escolhido (MATOS et al., 2018). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista os aspectos observados, a realização deste trabalho de 

conclusão de curso concluiu que a P+L segue etapas pré-estabelecidas que 

obedecem a uma ordem de acontecimentos, favorecendo que a P+L seja 

implementada corretamente. Evidenciando que o objetivo do trabalho buscou analisar 

como ocorre a implementação de projetos de P+L em uma indústria do ramo 

madeireiro de fabricação de pisos localizada na cidade de Alta Floresta. O objetivo do 

trabalho foi alcançado. 

A implementação da P+L demonstrou-se seguir um processo cíclico cujo as 

principais limitações é a falta de auxílio da apoio gerencial na implementação, 

demonstrando estar apenas incumbida de liberar o Ecotime na realização dos 

projetos, disponibilizando os recursos necessários e a resistência a mudança por parte 

dos colaboradores, que tendem a retroceder um processo novo para a maneira 

habitual que se realizava.  

O estudo permitiu também identificar os aspectos facilitadores da 

implementação da P+L, sendo a formação de um Ecotime com uma cultura já 

consolidada sobre a necessidade da empresa por optar por esta estratégia e a 

melhoria contínua alcançada com a continuidade dos projetos de P+L. Os resultados 

demonstraram que o principal benefício oriundo da P+L se concretizou sendo o ganho 

econômico comprovando, que este serve na empresa como ponto para englobar o 

meio ambiental e social. 

Pode-se adquirir desde estudo como contribuição teórica, o conhecimento 

sobre a implementação da P+L, aprofundado nas etapas necessárias para se realizar 

essa estratégia, evidenciando os principais benefícios e empecilhos da 

implementação da P+L.  

Este estudo traz como contribuição gerencial uma análise que permite se 

atentar as necessidades de melhoria em etapas e passos realizados de maneira 

insatisfatória e até mesmo para se apropriar ainda mais das etapas que apresentaram 

agregar consistência e facilidade ao processo de implementação da P+L. O reduzido 

número de colaboradores entrevistados apresentou-se como limitador da pesquisa 

para a realização deste estudo, podendo ser justificado pelo conhecimento teórico das 

etapas de implementação estarem centralizados na alta gestão da produção (Diretor 
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Industrial e Gerente de Produção). Ainda, a pesquisa analisou o processo de 

implementação em apenas uma empresa. 

Como sugestões de novos estudos, recomenda-se pesquisas quantitativas 

em empresas que adotaram a estratégia de P+L, visando analisar uma linha de tempo 

da situação econômica que a empresa vivenciou antes da utilização da P+L e os 

resultados nos anos após a implementação. E estudos qualitativos na forma de multi-

casos também são recomendados. 
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APÊNDICE  
APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADO 

 

NOME:  

TEMPO DE EMPRESA: 

FUNÇÕES QUE EXERCE:   

 

1 – Como ocorre as 5 etapas da implementação de projetos de P+L na empresa? 

a) ETAPA 1;  

b) ETAPA 2; 

c) ETAPA 3; 

d) ETAPA 4; 

e) ETAPA 5; 

2 – Quais são os principais projetos de P+L vigentes na empresa?  

a) Qual o setor e processo que foi utilizado a estratégia de P+L? 

b) Quanto tempo que está implementada? 

c) Por quais motivos foi implementada? 

d) Qual o objetivo da P+L no projeto?  

3 – Quais as principais barreiras encontradas no processo de implementação da P+L?  

4 – Quais os principais aspectos facilitadores e dificultadores do processo de 

implementação da P+L?  

5 – Quais os principais benefícios da estratégia de P+L para sua organização? 

 


