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Hipóteses 

• A presença de princípios e fundamentos de Produção 
Mais Limpa (P+L) nos Processos Gerenciais da 
Empresa é essencial para uma efetiva implementação 
de melhorias em produtos e em processos principais 
do negócio.  

 

• Há um forte relacionamento entre bons resultados 
ambientais e a integração de princípios de P+L de 
forma estruturada nos processos gerenciais  da 
empresa. 



Tipos de Processos da Empresa 

Processos 
Gerenciais 



Modelo de Excelência em Gestão 

Critérios de Excelência – 19ª Edição – FNQ - 2011 

Processos 
Gerenciais 

Desempenho 
Organizacional 



• Parceria entre a Companhia Ambiental do Estado de São 
Paulo (CETESB), e representantes do setor industrial, a 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) 
e seus sindicatos filiados. 

Guias Técnicos Setoriais 

• Foram escritos mais de 16 guias 
técnicos setoriais contendo 
oportunidades para implantação de 
soluções de P+L. 



Casos de Sucesso de P+L por Setor Produtivo 

Fonte: CETESB (www.cetesb.sp.gov.br) 

• CETESB incentivou a publicação de casos de sucesso em seu site, 
uma breve descrição de medidas implementadas de P+L que 
obtiveram resultados favoráveis para sustentabilidade econômica, 
social e ambiental. 

• No final de 2010 foram 
publicados apenas 70 
casos de sucesso, 
abrangendo ações  de P+L 
em alguns setores da 
indústria paulista. 



Revisão da Literatura 
• A adoção dos princípios e fundamentos de P+L é facilitada quando a empresa 

possui um histórico anterior de implantação de algum programa de gestão, 
como o Lean Manufacturing (Vendrametto et al., 2010).  
 

• Toda organização possui três tipos de processos:  Principais do Negócio, de 
Apoio e Gerenciais (Gonçalves, J. E. L., 2000; Adair, C. B. and Murray, B. A., 
1996; AFNOR FD X 50-176, 2005; FNQ, 2011). 
 

• Grandes empresas implantam frequentemente programas de Lean 
Manufacturing, TQC ou P+L por meio de competição entre as diversas divisões 
internas.  
 

• A melhoria do comprometimento em relação a P+L na empresa, no setor e no 
país ocorre em função do reconhecimento público obtido em premiações 
sobre o tema (Ashton et al., 2002).  



Pesquisa Quantitativa 
• No segundo semestre de 2012, cerca de 50 empresas da indústria do plástico 

se reuniram no SINDIPLAST num evento onde foram apresentados conceitos 
básicos de P+L e de Excelência em Gestão e os objetivos da pesquisa a ser 
aplicada no final das apresentações.  
 

• Foram distribuídas cópias da pesquisa para todos os participantes do evento e 
32 empresas aceitaram participar.  
 

• A pesquisa continha dez afirmações (nove relativas aos processos gerenciais 
da empresa e uma relativa aos resultados ambientais). 
 

• Foi solicitado ao participante que escolhesse apenas a resposta que 
correspondesse à alternativa mais apropriada à situação atual da sua empresa 
para cada afirmação. Dentre as alternativas apresentadas se encontravam: D – 
Discordo; DP – Discordo Parcialmente; CP – Concordo Parcialmente; C – 
Concordo. 



Percentuais de Respostas às Afirmações da Pesquisa 
AFIRMAÇÕES D DP CP C 

1 – A empresa possui missão, valores e políticas que contemplam as questões ambientais relativas 
aos produtos, processos e instalações.  

6,3% 18,8% 25,0% 50,0% 

2 – A empresa possui um conjunto de indicadores de desempenho ambiental e metas para a tomada 
de decisão.  

12,5% 28,1% 43,8% 15,6% 

3 – A empresa monitora e cumpre com os requisitos legais e regulamentares estabelecidos para seus 
produtos, processos, instalações e demais atividades. 

3,1% 6,3% 43,8% 46,9% 

4 – A empresa identifica e trata os aspectos de seus produtos, processos, instalações e demais 
atividades que possam causar impactos na sociedade e no meio-ambiente. 

6,3% 3,1% 59,4% 31,3% 

5 – As pessoas são treinadas em técnicas de Produção Mais Limpa relacionadas às suas atividades e 
funções rotineiras. 

3,1% 15,6% 50,0% 31,3% 

6 – Há uma sistemática que incentive e recompense as pessoas que alcançam e superam as metas de 
Produção Mais Limpa e de desempenho ambiental. 

25,0% 34,4% 28,1% 12,5% 

7 – Os processos produtivos são gerenciados por meio de ferramentas e métodos que levam em 
conta os métodos de Produção Mais Limpa. 

12,5% 25,0% 28,1% 34,4% 

8 – As reclamações recebidas sobre questões ambientais recebem tratamento adequado e soluções 
definitivas. 

3,1% 15,6% 40,6% 40,6% 

9 – A empresa destina recursos financeiros para assegurar a implantação de práticas de Produção 
Mais Limpa. 

12,5% 21,9% 37,5% 28,1% 

10 – A empresa vem obtendo resultados significativos de Produção Mais Limpa, tais como: Redução 
no consumo dos recursos naturais renováveis e não renováveis, na emissão de efluentes líquidos e na 
geração de resíduos sólidos. 

9,4% 28,1% 25,0% 37,5% 

Legenda: D – Discordo; DP – Discordo parcialmente; CP – Concordo parcialmente; C – Concordo 



Significância das Dependências 
Afirmativa D + DP CP C T R 

  1   9   8 16 32 1,371 - 
  2 13 14   5 32 4,559 5 
 3   3 14 15 32 7,370 1 
 4   3 19 10 32 7,363 2 
  5   6 16 10 32 4,848 4 
  6 19   9   4 32 5,639 3 
  7 12   9 11 32 0,118 - 
  8   6 13 13 32 3,230 6 
  9 11 12   9 32 1,212 - 
10 12   8 12 32 - - 

• Quanto maior o valor da estatística de teste Χ2 maior a incoerência encontrada. A coluna R representa o 
“ranking“ decrescente de significância dos resultados. Sendo os valores críticos do Χ2 com dois graus de 
liberdade válidos para esse teste com 5% e 10% de significância de, respectivamente 5,991 e 4,605, 

• As afirmações 1, 7 e 9 foram aquelas em que a homogeneidade foi aceita com maior convicção, ou seja, verificou-
se coerência entre os resultados e os aspectos ambientais apontados na missão, nos valores e na visão de futuro 
das empresas, o uso de ferramentas e métodos de produção adequados e a destinação de recursos financeiros 
necessários à Produção Mais Limpa. 

• Afirmações 3 e 4, relacionadas com aspectos legais e de impactos socioambientais, tiveram discordância 
significativa ao nível 5% com os resultados (afirmativa 10). Isto pode indicar que esses aspectos gerenciais 
envolvendo temas ligados ao cumprimento da legislação e ao tratamento de aspectos que causam impacto no 
meio ambiente e na sociedade são tratados por quase todos, independentemente da busca de resultados. 

• As afirmações 5 e 6, tiveram discordância significativa ao nível 10%.  



Estudo de Caso de P+L e Criação do Prêmio 
SINDIPLAST de Gestão Ambiental 

• Dezoito empresas do setor de transformação de materiais plásticos afirmaram 
estar interessadas em participar do processo completo de avaliação de suas 
práticas de gestão e resultados ambientais, como parte do processo de 
premiação da gestão ambiental do SINDIPLAST. 
 

• Em outubro de 2012, cinco empresas paulistas efetivaram sua inscrição no 
prêmio com o envio do Formulário de Respostas preenchido. 
 

• As empresas apresentaram uma autoavaliação atribuindo pontuações que 
consideraram adequadas a cada uma das afirmações relativas aos processos de 
gestão existentes na empresa e aos resultados obtidos nos últimos anos. 
 

• Estes formulários foram analisados pelo autor que realizou visitas para obter 
uma visão integral dos processos de gestão de todas as empresas participantes, 
entrevistando gestores (entrevistas semi-estruturadas) e verificando “in loco” as 
práticas de gestão. 



Percentuais Obtidos na Avaliação 

EMPRESAS 

A B C D E 
PR

O
CE

SS
O

S 
G

ER
EN
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A

IS
 

Governança, Liderança e 
Planejamento 

73,3% 80,0% 76,7% 96,7% 50,0% 

Relacionamento com 
Sociedade, Mercado e 

Clientes  

63,3% 60,0% 70,0% 86,7% 83,3% 

Gestão de Pessoas e do 
Conhecimento 

50,0% 90,0% 66,7% 96,7% 66,7% 

Gestão dos Processos do 
Negócio, de Apoio, de 

Fornecedores e Financeiros 

73,3% 93,3% 93,3% 96,7% 66,7% 

RESULTADOS AMBIENTAIS 46,7% 73,3% 30,0% 86,7% 26,7% 

• Durante as visitas foi possível verificar o quanto cada empresa 
mantinha processos gerenciais estruturados e disseminados. 

• Também foi possível apurar o desempenho 
em resultados ambientais obtidos nos últimos 
três anos. 

• A tabela apresenta os 
percentuais de 
atendimento aos 
requisitos dos 
processos gerenciais e 
a relação existente com 
os resultados obtidos. 



Prêmio SINDIPLAST de Gestão Ambiental 

• Prêmio SINDIPLAST de Gestão Ambiental, 
reconhecimento anual, simbolizado por meio de 
um troféu, à organização que se destaca pelos 
resultados  ambientais obtidos e pelos 
processos gerenciais adotados em busca da 
excelência na gestão ambiental.  
 

• Juízes especialistas em produção mais limpa e 
gestão ambiental pertencentes à academia 
(Universidade Paulista – UNIP) e à indústria 
(Instituto Paulista de Excelência em Gestão – 
IPEG) decidiram reconhecer apenas uma 
empresa  com o Troféu SINDIPLAST de Gestão 
Ambiental 2012. 



• A iniciativa da elaboração de guias técnicos de P+L foi um passo 
importante para a comunicação técnica e conscientização dos 
colaboradores. 

• A incorporação de fundamentos da excelência em gestão ambiental 
nos processos gerenciais contribui para a implementação efetiva 
das oportunidades de produção mais limpa (P+L) apresentadas no 
Guia Ambiental da Indústria de Transformação e Reciclagem de 
Materiais Plásticos.  

• As empresas reconhecidas no prêmio de gestão ambiental servem 
de exemplo e mobilizam as demais empresas do setor na 
incorporação dos fundamentos da gestão ambiental em seus 
processos gerenciais  e na adoção dos princípios e métodos de 
produção mais limpa (P+L) em seus processos produtivos. 

Conclusões 
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