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Modelos de integração do Ecodesign: 

revisão sistemática da literatura com foco sistêmico

Contexto e objetivo



“Integração”, conceito central do Ecodesign, 2 utilizações: 

�na própria definição do que é ecodesign, 

�como desafio organizacional

“integration of environmental aspects into product design and development, 

with the aim of reducing adverse environmental impacts throughout a 

product's life cycle” (ISO 14006, 2011)

Um tema relevante e atual:
� sustentabilidade evoluindo para ser o principal motor da inovação 

(NIDUMOLU et al., 2009)

� “a aplicação [do ecodesign] ainda não é consolidada nas empresas em todo 
o mundo, principalmente devido às dificuldades na gestão do ecodesign”

(PIGOSSO, 2012)

� “Embora a teoria e os métodos estejam disponíveis, a prática mostra que 
o processo de implementação do design sustentável não é simples”

(VERHULST e BOKS, 2012)

Introdução



A questão chave de pesquisas em Ecodesign (academia/empresas) continua 
sendo:  ‘‘How to make it happen?’’ (KARLSSON e LUTTROPP, 2006)

Objetivo:  

Contexto: doutorado visando a elaboração de um quadro conceitual/Modelo 
qualitativo,  para potencializar a integração do Ecodesign,

... avançar nessa construção através de uma ampla revisão da literatura

Questões de pesquisa:

• Qual é o estado da arte científico para a integração do Ecodesign em 
empresas?

• Como modelos de integração publicados se caracterizam, quais as 
principais variáveis e as relações entre elas?

• Como os modelos existentes conversam com os Modelos mais aceitos de 
Gestão da Inovação em empresas? 

Resultados iniciais apresentados
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Revisão da literatura

�Abordagem 1: Análise dos conceitos básicos e identificação de 
subtemas relevantes associados à Ecodesign, clássicos ou emergentes.

�Abordagem 2: Modelos e Frameworks para a integração do Ecodesign

• bases de dados ISI Web of Science  e  Scopus/Science Direct, 

• múltiplas palavras chaves : eco-design; ecodesign; design for environment; 

sustainable product development; sustainable product design; life-cycle design; life

cycle design; green design; sustainable design; sustainable product development; life

cycle engineering; design for sustainability; environmentally conscious design; 

sustainable innovation, sustainable R&D; ecoinnovation. 

AND model; framework; development process; new product development. 

�Abordagem 3: Buscas qualitativas direcionadas em subtemas 
específicos ou emergentes.
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Análise de conteúdo 

Codificação com dois blocos de parâmetros: 

• Caracterização das publicações selecionadas (data, autor, tipo de 
publicação, país)       (PRASAD; TATA, 2005; CARNEVALLI; CAUCHICK 2008)

• Principais conteúdos estruturantes:

– Níveis sistêmicos abordados nos Modelos (micro, meso e macro) 

(BAUMANN et al., 2002; LARSSON, 2007; GOFFIN; MITCHELL, 2010)

– Tipo de PDP considerado nos Modelos
Stage-Gate, Multifase, Funil multifase, Específico, PDCA (processo cíclico comum 
em gestão de qualidade, Plan, Do, Check, Act), ou Não Definido.        

(CLARK; WHEELWRIGHT, 1993; COOPER; EDGETT ; KLEINSCHMIDT, 2002) 
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Resultados 1/3

Visão geral dos resultados do levantamento de literatura em Ecodesign:

Publicações identificadas e classificadas em  6 grupos:

Conceitos gerais do Ecodesign

Métodos e Ferramentas

Gestão de Projeto

Gestão de Portfolio

“Soft side of Ecodesign”

Modelos e Frameworks para a 

integração do Ecodesign

Sub-temas
principais
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resultados do levantamento de literatura em Ecodesign

Temas

relacionados

Publicações consideradas

e principais conceitos
Referências principais

# 

Ref.

Conceitos 

gerais do 

Ecodesign

2 documentos 

normativos principais

Foco em 10 publicações 

entre trabalhos recentes 

e clássicos da literatura 

sobre o tema

ISO/TR 14062: ABNT, 2004

ISO 14006: INTERNATIONAL STANDARD, 

2011

Brezet et al., 1997; Baumann et al., 2002

Johansson, 2002; Karlsson e Luttropp, 

2006

Luttropp e Lagerstedt, 2006; Bhamra e 

Lofthouse, 2007; Kurk e Eagan, 2007; 

Stevels, 2007; Hübner, 2012; Deutz et al, 

2013

2

10
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4 Sub-temas principais associados ao Ecodesign

Métodos & 

Ferramentas 

(M&F)

Dentre os subtópicos, a maior 

concentração de publicações 

em Ecodesign foi em M&F

Ritzen e Lindahl, 2001; Lofthouse e Bhamra, 2001; 

Baumann et al., 2002; Luttropp e Lagerstedt, 

2006; Lofthouse, 2006; Byggeth e Hochschorner, 

2006; Guelere et al., 2007; Guelere, 2009; O´Hare, 

2010; Pigosso e Rozenfeld, 2011; Bovea et al., 

2012

11

Gestão de 

Projeto

Tema abordado de forma 

incipiente em artigos 

especializados de Ecodesign

Knight e Jenkins, 2009; Ny et al., 2008; Tingström

et al., 2006; Vezzoli e Sciama, 2006; Tingström e 

Karlsson, 2006; Johansson e Magnusson, 2006

6

Gestão de 

Portfólio

Tema pouco abordado no 

Ecodesign: apenas Ölundh e 

Ritzén (2004) trazem 

proposições iniciais, centradas 

na seleção de projetos.

Bhamra et al., 1999; Simon et al., 2000;

Ölundh e Ritzén, 2004; Decaluwe, 2004; Ölundh, 

2006; Donnelly et al., 2006; Stevels, 2007; Boks e 

McAloone, 2009; Arnold e Hockert, 2011; 

Vandaele e Decouttere, 2012

10

“Soft side”

do 

Ecodesign

Tema em desenvolvimento

Lofthouse 2003; Lofthouse 2004; Boks, 2006; 

Stevels, 2007; Verhulst et al., 2007; Hassi et al., 

2009; Petala et al., 2010; Verhulst; Boks, 2012 
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4 Sub-temas principais associados ao Ecodesign

Modelos e 

Frameworks 

para a 

integração 

do Ecodesign

80 publicações encontradas em bases 

(maioria em congressos)

� 35 artigos considerados relevantes

� + 45 outras publicações identificadas 

por citações (teses, livros ou artigos)

� Análise de conteúdo e seleção dos 

artigos com Modelos relevantes 

(fontes primárias em prioridade)

Constituição de um acervo 

de 52 publicações 

classificadas: 

planilha Excel com os 

Modelos e comentários 

para análise de conteúdo 



Como analisar e 

sintetizar os 

conteúdos??
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Distribuição dos artigos em relação aos periódicosTipos de publicações

Periódico N° %

Journal of Cleaner Production 14 56%

Business Strategy and the Environment 2 8%

Computers & Chemical Engineering 1 4%

International Journal of Production Economics 1 4%

Journal of Achievements in Materials and Manufacturing

 Engineering
1 4%

Journal of Mechanical Design 1 4%

Journal of Systems Science and Systems Engineering 1 4%

Materials and Design 1 4%

The International Journal of Life Cycle Assessment 1 4%

The Journal of Design Research 1 4%

The Journal of Sustainable Product Design 1 4%

25 100%
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Distribuição das publicações por ano
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Distribuição das publicações por pais 
(afiliação do primeiro autor)

1. Europa (73% em 11 países), 
2. América do Norte (12%),
3. Ásia (8%), 
4. América do Sul (6%) 
5. Oceania (2%). 

Distribuição por continente
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Distribuições dos Modelos nos níveis sistêmicos

Nível # Modelos % 

Nível Micro 38 73% 

Nível Meso 29 56% 

Nível Macro 27 52% 

Modelos com 1 nível 20 38% 

Modelos com 2 níveis 21 40% 

Modelos com 3 níveis 11 21% 

 

Obs.: Segmentação em três níveis encontrada em várias publicações e Modelos 
(VAN HEMEL, 1998; STEVELS, 2001; DEWULF; DUFLOU, 2004; KARA et al., 2005)

• Predominância nível 1
• Menor presença de 3 níveis
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Tipos de PDP considerados nos Modelos

Tipo de PDP # % 

Não definido 26 50% 

Multifase 13 25% 

Stage-Gate 9 17% 

Funil multifase 2 4% 

PDCA 1 2% 

Específico 1 2% 

Total 52 100% 

 

• Maioria de Modelos não definem PDP
• Foco principal nas questões técnicas e ambientais 

mais do que de gestão de inovação



Considerações finais

• Perspectiva sistêmica da integração e tipo de PDP: 
filtros interessantes para analisar e comparar os Modelos

• Foco principal nos Modelos: 
aspectos técnicos /nível “micro” da integração

• Confirmação de limitações (Baumann et al. 2002):

• excesso de desenvolvimento de ferramenta; 

• pouca ligação entre a intenção estratégica e conteúdo; 

• pouco sobre o contexto mais amplo de desenvolvimento de produtos;

• pouco reconhecimento de perspectivas sistêmicas

• Melhores práticas de gestão de inovação a serem consideradas para a 
elaboração de um Modelo de integração mais abrangente

• Caminho promissor para sintetizar os construtos principais de 
integração do Ecodesign e da Gestão de Ciclo de Vida. 
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