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Resumo 

O conceito de integração tem um papel chave no Ecodesign, pois esse trata de incorporar aspectos ambientais 
com visão de ciclo de vida nos projetos e Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP) de empresas. Partindo 
da premissa que ainda falta um olhar mais amplo da integração, esse artigo busca fazer um estado da arte 
científico do tema, com foco nos Modelos publicados. A metodologia mescla técnicas de bibliometria e análise de 
conteúdo,baseadas em buscas realizadasem duas bases de dados (Web of Science e Scopus) e diversas fontes 
complementares dando prioridade às publicações primárias dos Modelos. A pesquisa identificou 52 Modelos, em 
publicações de vários tipos e origem geográfica a nível mundial, com predominância norte Européia, que foram 
analisados em profundidade. Foi possível traçar o padrão sistêmico dos Modelos, a partir de conceitos científicos 
associados aos fatores de sucesso da gestão da inovação juntos a princípios de sustentabilidade ambiental no 
âmbito empresarial. A segmentação adotada em três níveis (micro, meso e macro), abrange os principais temas e 
desafios da integração do Ecodesignno PDP de empresas, contribuindo à análise e comparação dos Modelos. 
Através de toda a produção científica reportada nesse trabalho, iniciou-se uma convergência e consolidação de 
conhecimentos em Ecodesign, juntando construtos científicos e melhores práticas oriundos de várias áreas. Tal 
abordagem sistêmica é um caminho promissor para sintetizar os construtos principais de integração do Ecodesign 
e da Gestão de Ciclo de Vida, e constitui um passo útil para a construção de um Modelo de integração completa. 

Palavras-chave: Ecodesign, integração, modelos, sistêmico,desenvolvimento. 

1. Introdução 

O conceito associado à palavra integração (do latim integrare, tornar inteiro) tem um papel central na 
literatura do Ecodesign.  No próprio significado do Ecodesign, aparece com duas utilizações: na 
definição do que é Ecodesign e como desafio organizacional. Assim, a recente norma ISO 14006 
(INTERNATIONAL STANDARD, 2011) define o Ecodesign como “Integração dos aspectos ambientais na 
concepção e desenvolvimento de produtos, com o objetivo de reduzir os impactos ambientais adversos 
ao longo do ciclo de vida do produto”, enquanto o objeto e título do documento é: “Sistemas de gestão 
ambiental - Diretrizes para a incorporação do Ecodesign”, considerando que as palavras integrar e 
incorporar são usadas como sinônimos.  

O interesse associado ao tema de sustentabilidade ambiental e sua relação com a inovação de produto 
não é novo, porém vem se ampliando, sendo cada vez mais apontado como essencial para as 
organizações, como exposto num artigo da Harvard Business Review (NIDUMOLU, 2009), que visa 
explicar porque a sustentabilidade é agora o principal motor da inovação. 

Entretanto, estudos focando o tema regularmente apontam uma baixa efetividade dessa integração 
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(PIGOSSO, 2012; VERHULST;BOKS 2012). A questão chave no âmbito de pesquisas em 
Ecodesigncontinua sendo ‘‘como fazer acontecer?’’, conforme um artigo muito citado de Karlsson e 
Luttropp (2006).  

Talpergunta sugere que faltou ainda, nos conhecimentos em Ecodesign, aplicar uma abordagem mais 
ampla, ou sistêmica, de gestão de mudanças, capaz de considerar a interação de questões ambientais 
com as várias dimensões do Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP) existente da empresa. 
Como passo inicial para explorar a relevância dessa premissa, e avançar na construção de um modelo 
potencial, esse artigo aborda as questões de pesquisa seguintes: 

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?  

Portanto, o objetivo do trabalho é investigar a questão da integração do Ecodesign a partir de uma 
revisão sistemática da literatura. Apresenta-se um quadro conceitual síntese, visando a integração da 
dimensão de Sustentabilidade Ambiental, no processo de Inovação de Produtos de empresa.  

Esse artigo está estruturado em quatro seções. A seção 2 apresenta a metodologia seguida, 
detalhando o protocolo de revisão de literatura. A seção 3 comporta os resultados das pesquisas 
bibliográficas, seguida das e conclusões e limitações (4). 

 

2.Métodos de Pesquisa 

Pela abrangência do assunto, tal revisão de literatura implica vários desafios que induziram as 
abordagens metodológicas escolhidas, com dois desafios principais identificados: 

Alinhamento de vocabulário 

No universo da sustentabilidade ambiental, apesar do termo Ecodesign ser o mais utilizado e 
consagrado pela norma ISO 14006 de 2011 (INTERNATIONAL STANDARD), termos similares continuam 
sendo utilizados. Por exemplo, nos Estados Unidos a expressão Design for Environment (DfE) é 
preferida. A multiplicidade de termos usados para o conceito e seus desdobramentos dificulta as 
buscas nas bases de dados e prejudica as tentativas de levantamentos quantitativos.  

Literatura dispersa 

Foram encontradas poucas publicações voltadas ao Ecodesign com olhar da gestão de inovação 
(STEVELS, 2007). Por outro lado, existe uma produção científica que trata de Ecodesign na perspectiva 
de Gestão Ambiental, por exemplo, através do conceito de POEMS: ProductOriented Management 
System (DONNELLY et al., 2006). Também, existente uma vertente de publicações voltadas a eco-
inovação, termo que pode levar a várias interpretações. 

 

2.1 Revisão da literatura 

Devido a esses desafios, uma revisão de literatura completa dos Modelos poderia necessitar um 
levantamento sistemático de toda a literatura do Ecodesign. Infelizmente, tal tarefa seria pouco factível 
com a multiplicação de produções científicas observadas. Por exemplo, Baumannet al., já em 2002, 
mapearam 650 publicações em Ecodesign ou Environmental ProductDevelopment, mostrando um 
crescimento acelerado de número de publicações. Tal tendência foi confirmada por Rio et al. (2013) 
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sobre o número crescente de artigos publicados sobre métodos de ecodesign (437 publicações). 

Considerando esse desafio quantitativo, a metodologia elaborada para esse estudo comportou três 
abordagens complementares de levantamento de publicações, para conciliar a abrangência do assunto 
e a profundidade e completude procurada no tema principal. 

 

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

Ao lado do tema de Modelos de integração, quatro subtemas foram considerados úteis para 
complementar o levantamento: Métodos e Ferramentas, Gestão de Projeto, Gestão de Portfolio, Soft 
side (relativa a fatores sócio-psicológicos ou organizacionais da prática e integração do Ecodesign). 

 

Abordagem 2: Modelos e Frameworks para a integração do Ecodesign, tema central da pesquisa. 

Nessa frente, uma revisão bibliográfica qualitativa foi conduzida na literatura científica mundial (com 
foco principal nas publicações em língua inglesa), num período de vinte anos. Para a busca de artigos 
realizada nas bases de dados ISI Web of Science, e, sobretudo, Scopus/Science Direct, múltiplas 
palavras chaves foram usadas: eco-design; ecodesign; design for environment; 
sustainableproductdevelopment; sustainableproduct design; life-cycle design; lifecycle design; green 
design; sustainabledesign; sustainableproductdevelopment; lifecycleengineering; design for 
sustainability; environmentallyconscious design (BAUMANN et al., 2002; INTERNATIONAL STANDARD, 
2011; PIGOSSO, 2011).Palavras chaves adicionais foram incluídas para tentar identificar publicações 
voltadas à dimensão mais estratégica do Ecodesign e da gestão de inovação, como 
sustainableinnovation, sustainable R&D, assim como a frente de ecoinnovation.Palavras chaves 
complementares voltadas aos modelos foram usadas:model; framework; developmentprocess; new 
productdevelopment. 

As publicações foram analisadas e selecionadas por sua relevância a partir dos resumos. Em seguida, 
foi efetuada uma análise de conteúdos sistemática, que levou a identificar outras publicações chaves 
mais antigas, citadas em publicações dos últimos dez anos. Esse processo iterativo procurou a 
identificação de Modelos publicados em diversas perspectivas na literatura do Ecodesign. 

Abordagem 3: Buscas qualitativas direcionadas em subtemas específicos ou emergentes. 

Buscas, análises e classificação adicional de publicações relacionadas aos quatro temas ligados ao 
Ecodesignmencionados foram realizadas.Artigos complementares foram identificados, trazendo outros 
Modelos e ajudando à interpretação do conjunto principal. 

 

2.2 Análise de conteúdo  

Em seguida, dando foco ao conjunto de publicações identificadas com Modelos de integração, foi 
conduzida uma análise de conteúdo dos Modelos. Uma codificação de características das publicações e 
Modelos foi realizada, para analisar a distribuição e evolução dos mesmos (PRASAD; TATA, 2005; 
CARNEVALLI; CAUCHICK 2008). Esse conjunto de Modelos foi estudado em profundidade considerando 
todo o conteúdo dos artigos, de forma a sistematizar e sintetizar as contribuições ao tema de pesquisa 
e permitir uma discussão dos principais construtos encontrados. 

A codificação comportou dois blocos de parâmetros: umpara a caracterização das publicações 
selecionadas (data, autor, tipo de publicação, país), e um bloco de análise de conteúdo incluindo níveis 
sistêmicos abordados nos Modelos (micro, meso e macro) e tipo de PDP considerado nos Modelos. 
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Conforme indicado na introdução, o trabalho comporta uma perspectiva sistêmica que visa analisar os 
processos de inovação e de integração do Ecodesign como sistemas, com vários níveis embutidos. 
Desde seu amplo levantamento, Baumannet al. (2002) preconizava “uma perspectiva de sistemas 
[como] necessária, tanto na pesquisa como na prática”.Tal premissa surgiu também em pesquisas 
anteriores realizadas sobre Gestão de Portfólio, visto como um sistema a nível intermediário (meso) 
entre o nível corporativo ou estratégico (chamado aqui de macro), e o nível operacional de condução 
dos projetos e tomada de decisão associada (nível micro). Essa divisão é coerente com publicações 
reconhecidas ou de síntese no tema (GOFFIN; MITCHELL, 2010; LARSSON, 2007).  

A codificação do tipo de PDP dos Modelos, em função das informações das publicações, foi pautada em 
vários Modelos de referênciana área de gestão de inovação. Na literatura de gestão da inovação, 
encontram-se principalmente os dois modelos clássicos, do Funil de desenvolvimento (CLARK; 
WHEELWRIGHT, 1993) e o modelo de Stage-Gates de Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2002), dando 
ênfase aos pontos de decisão entre as fases ao longo dos projetos de novos produtos. No Brasil, o 
Modelo de Referência (ROZENFELD et al., 2006) junta essas abordagens oferecendo um quadro mais 
completo voltado à gestão do PDP, com foco inicial nos bens de capital ou consumo duráveis. Em 
síntese, os conceitos e tipos de PDP encontrados nas publicações foram classificados entre: Stage-
Gate, Multifase, Funil multifase, Específico, PDCA (processo cíclico comum em gestão de qualidade, 
Plan, Do, Check, Act), ou Não Definido. 

 

3. Resultados 

3.1 Levantamento da literatura nos temas essenciais do Ecodesign 

Os resultados das buscas de publicações da literatura foram registrados na Tabela 1, que indica os 
principais artigos ou teses encontrados e considerados nas análises posteriores. O foco principal do 
levantamento está em destaque na última linha, que indica as publicações encontradas e fluxo de 
seleção realizado para identificação dos Modelos de integração associados. Esse conjunto foi obtido por 
um processo iterativo, com “reciclagem” de publicações de ou para outros temas, e busca de fontes 
primárias de Modelos citados em publicações selecionadas. Assim essa atividade levou a 
umaamostrafinal de 52 publicações e Modelos, o que representa 65% da amostra inicial de 80 
publicações.  

Enquanto vários trabalhos de síntese foram realizados e reportados na literatura sobre métodos e 
ferramentas de Ecodesign (Baumannet al., 2002; Guelere et al., 2007; Guelere, 2009; Pigosso; 
Rozenfeld, 2011; Bovea et al, 2012), nenhuma “meta análise” desse tipo voltada aos Modelos de 
integração foi encontrada. 
  



4th International Workshop | Advances in Cleaner Production – Academic Work 

INTEGRATING CLEANER PRODUCTION INTO SUSTAINABILITY STRATEGIES 

São Paulo – Brazil – May 22nd to 24th - 2013 

5

Tabela 1: visão geral dos 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 

Sub-temas principais associados ao Ecodesign 

 
Métodos& 
Ferramentas 
(M&F) 

Dentre os subtópicos, a maior 
concentração de publicações 
em Ecodesignfoi em M&F 
 

Ritzen e Lindahl, 2001; Lofthouse e Bhamra, 2001; 
Baumannet al., 2002; Luttropp e Lagerstedt, 2006; 
Lofthouse, 2006; Byggethe Hochschorner, 2006;Guelereet 
al., 2007; Guelere, 2009; O´Hare, 2010; Pigosso 
eRozenfeld, 2011; Boveaet al., 2012 

11 

 
Gestãode 
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 

 
Gestãode 
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  

8 

 
Modelos e 
Frameworks 
para a 
integração do 
Ecodesign 
 

80 publicações encontradas em 
bases (maioria em congressos) 

� 35 artigos 
considerados relevantes 
� + 45outras 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  
 
 
 
 

 

(*) Todas as referências completas podem ser obtidas com o primeiro autor, não foram incluídas apenas pela 
limitação de espaço nessa publicação. 

 

3.2 Distribuições das publicações: tipo, tempo e geografia 

A distribuição das 52 publicações analisadas por tipos, com destaque para artigos publicados em 
revistas científicas (48%),constituindo praticamente metade da amostra, seguida por anais de 
conferências (29%), livros ou brochuras (10%), teses de doutorado (10%) e normas (4%), em ordem 
decrescente de participação.  

ATabela 2 apresenta a distribuição dos 25 artigos (48%) considerados de acordo com os periódicos. 
Essa contagem indica claramente a predominância da revista JournalofCleanerProduction como 
plataforma principal de difusão de conhecimentos no tema de gestão de Ecodesign. Indica também que 
o tema foi pontualmente abordado em diversas revistas de áreas como engenharia, negócio e design.  
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Tabela 2: Distribuição dos artigos em relação aos periódicos

JournalofCleanerProduction 

Business Strategy and the Environment

Computers&ChemicalEngineering

International Journal of Production Economics

Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering

JournalofMechanical Design 

Journal of Systems Science and Systems Engineering 

Materialsand Design 

The International Journal of Life Cycle Assessment

The Journal of Design Research

The Journal of Sustainable Product Design

Total 

A evolução das publicações da amostra ao longo do período analisado está ilustrada na
uma maior incidência de publicações a partir de 2001
ausência de publicação em 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1: Distribuição das publicações por ano.

A origem geográfica das publicações
agrupamento por continente indica uma maior representatividade da Europa (73% em 11 países), 
seguida pela América do Norte (12%), Ásia (8%), América do 
Europeus se destacam por uma maior tradição em publicar nesse tema: Reino Unido, Suécia e 
Holanda, conhecidos por suas universidades atuando em pesquisa sobre Ecodesign.

 

3.3 Níveis sistêmicos e tipos de PDP 

A distribuição dos níveis sistêmicos considerados nos M
Observa-se a predominância do nível Micro ou operacional (73% dos Modelos), porém com uma 
presença alta dos outros níveis, em mais de 50% do conjunto. 
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: Distribuição dos artigos em relação aos periódicos 
Periódico N° 

14 

Business Strategy and the Environment 2 

Computers&ChemicalEngineering 1 

International Journal of Production Economics 1 

Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 1 

1 

Journal of Systems Science and Systems Engineering  1 

1 

The International Journal of Life Cycle Assessment 1 

Journal of Design Research 1 

The Journal of Sustainable Product Design 1 

25 

A evolução das publicações da amostra ao longo do período analisado está ilustrada na
uma maior incidência de publicações a partir de 2001;por outro lado, não se tem explicação lógica pela 

: Distribuição das publicações por ano. 

igem geográfica das publicações mostra uma distribuição muito ampla ao redor do mundo. Um 
agrupamento por continente indica uma maior representatividade da Europa (73% em 11 países), 
seguida pela América do Norte (12%), Ásia (8%), América do Sul (6%) e Oceania (2%). Três países 

se destacam por uma maior tradição em publicar nesse tema: Reino Unido, Suécia e 
Holanda, conhecidos por suas universidades atuando em pesquisa sobre Ecodesign.

Níveis sistêmicos e tipos de PDP  

A distribuição dos níveis sistêmicos considerados nos Modelos da amostra 
a predominância do nível Micro ou operacional (73% dos Modelos), porém com uma 

presença alta dos outros níveis, em mais de 50% do conjunto.  
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% 

56% 

8% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

100% 

A evolução das publicações da amostra ao longo do período analisado está ilustrada naFig.1. Nota-se 
tem explicação lógica pela 

mostra uma distribuição muito ampla ao redor do mundo. Um 
agrupamento por continente indica uma maior representatividade da Europa (73% em 11 países), 

ul (6%) e Oceania (2%). Três países 
se destacam por uma maior tradição em publicar nesse tema: Reino Unido, Suécia e 

Holanda, conhecidos por suas universidades atuando em pesquisa sobre Ecodesign. 

da amostra é descrita na Tabela 3. 
a predominância do nível Micro ou operacional (73% dos Modelos), porém com uma 
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Tabela 3: distribuições dos Modelos nos níveis sistêmicos 

Nível 
# 

Modelos 
% Referências 

Nível Micro 38 73% 

Zwickeret al., 2012 ; Goffin, 2012; Ferrer et al., 2012 ; Bovea; Perez-Belis, 2012; 
Pigosso, 2012;  International standard, 2011;Kengpol; Boonkanit, 2011; Trappey et 
al., 2011; Ramani et al., 2010 ; Lewandowska; Kurczew, 2010; Hallstedt et al., 
2010; Crul et al., 2009; Hassi et al., 2009; Ghazilla et al., 2008; Vezzoli; Manzini, 
2008; Le Pochat et al., 2007; Nowosielski et al., 2007; Waage, 2007; Yang; Song, 
2006; Donnelly et al., 2006;Lofthouse, 2006; Howarth; Hadfield, 2006; Jeganova, 
2005; Kara et al., 2005; Ammenberg; Sundinb, 2005; Bhamra, 2004; Dewulf; 
Duflou, 2004; ABNT, 2004;Baumann et al., 2002; Robert et al., 2002; Handfield et 
al., 2001 ; Stevels, 2001;Neal; Heintz, 2001; Jones et al., 2001;Simon et al., 2000; 
Ritzén, 2000; Van Hemel, 1998;Poyner; Simon, 1996; Fiksel, 1993 

Nível Meso 29 56% 

Zwickeret al., 2012 ; Goffin, 2012; Pigosso, 2012; Keskin et al., 2012; International 
standard, 2011; Arana-Landin; Heras-Saizarbit, 2011;Vezzoli; Manzini, 2008; Le 
Pochat et al., 2007; Tingström, 2007; Ölundh, 2006;Donnelly et al., 
2006;Berchicci; Bodewes, 2005; Jeganova, 2005; Hermenau et al., 2005;  Kara et 
al., 2005;Ammenberg; Sundinb, 2005; Bhamra, 2004; Alakeson; Sherwin, 2004; 
Dewulf; Duflou, 2004; ABNT, 2004; Baumann et al., 2002; Robert et al., 2002; 
Handfield et al., 2001; Stevels, 2001;  Sherwin; Bhamra, 2001; Ritzén, 2000; Van 
Hemel, 1998;Poyner; Simon, 1996; Fiksel, 1993 

Nível Macro 27 52% 

Verhulst; Boks, 2012; Pigosso, 2012;International standard, 2011;Duschet al., 
2010; Spangenberg et al., 2010; Ramani et al., 2010 ; Carrillo-Hermosilla et al., 
2010;Hallstedt et al., 2010;Crul et al., 2009; Hassi et al., 2009; Waage, 2007; 
Tingström, 2007; Ölundh, 2006;Donnelly et al., 2006;Howarth; Hadfield, 2006; 
Hermenau et al., 2005; Kara et al., 2005;Alakeson; Sherwin, 2004;Dewulf; Duflou, 
2004;Baumann et al., 2002; Van Hemel; Cramer, 2002; Robert et al., 
2002;Handfield et al., 2001; Stevels, 2001; Simon et al., 2000; Ritzén, 2000; Van 
Hemel, 1998;  

Modelos com 
1 nível 

20 38% 

Verhulst; Boks, 2012; Ferrer et al., 2012 ; Bovea; Perez-Belis, 2012; Keskin et al., 
2012; Arana-Landin; Heras-Saizarbit, 2011; Kengpol; Boonkanit, 2011; Trappey et 
al., 2011; Dusch et al., 2010; Spangenberg et al., 2010; Carrillo-Hermosilla et al., 
2010; Lewandowska; Kurczew, 2010; Ghazilla et al., 2008; Nowosielski et al., 
2007; Yang; Song, 2006; Lofthouse, 2006; Berchicci; Bodewes, 2005; Van Hemel; 
Cramer, 2002; Neal; Heintz, 2001; Sherwin; Bhamra, 2001; Jones et al., 2001 

Modelos com 
2 níveis 

21 40% 

Zwickeret al., 2012 ; Goffin, 2012; Ramani et al., 2010 ; Hallstedt et al., 2010 ; 
Crul et al., 2009; Hassi et al., 2009; Vezzoli; Manzini, 2008; Le Pochat et al., 2007; 
Waage, 2007; Tingström, 2007; Ölundh, 2006; Howarth; Hadfield, 2006; Jeganova, 
2005; Hermenau et al., 2005; Ammenberg; Sundinb, 2005; Bhamra, 2004; 
Alakeson; Sherwin, 2004; ABNT, 2004; Simon et al., 2000;Poyner; Simon, 1996; 
Fiksel, 1993 

Modelos com 
3 níveis 

11 21% 
Pigosso, 2012; International standard, 2011; Donnelly et al., 2006; Kara et al., 
2005; Dewulf; Duflou, 2004; Robert et al., 2002; Baumann et al., 2002; Handfield 
et al., 2001; Stevels, 2001;  Ritzén, 2000; Van Hemel, 1998;  

 

Adistribuição quanto ao número de níveis considerados no Modelo, mostra uma maior ocorrência deum 
ou dois níveis (em torno de 40% para cada modalidade), com apenas 20% da amostra abordando os 
três níveis. 

Passando à análise dos tipos de PDP, a Tabela 4 mostra que 50% das publicações não definem um tipo 
específico de Modelo de referência de PDP. Os Modelos de tipo Multifase são considerados em um 
quarto das publicações, seguidos pelos modelos de tipo Stage-Gate (modelo multifase com portões de 
aprovação formais entre as fases). 

 

 
  



4th International Workshop | Advances in Cleaner Production – Academic Work 

INTEGRATING CLEANER PRODUCTION INTO SUSTAINABILITY STRATEGIES 

São Paulo – Brazil – May 22nd to 24th - 2013 

8

Tabela 4: tipos de PDP considerados nos Modelos 
Tipo de PDP # % Referências 

Não definido 26 50% 

Verhulst; Boks, 2012; Ferrer et al., 2012 ; Bovea; Perez-Belis, 2012; Arana-Landin; 
Heras-Saizarbit, 2011; Kengpol; Boonkanit, 2011; Trappey et al., 2011; Dusch et al., 
2010; Spangenberg et al., 2010; Carrillo-Hermosilla et al., 2010;Ramani et al., 2010 ; 
Hallstedt et al., 2010; Yang; Song, 2006; Howarth; Hadfield, 2006;Lofthouse, 
2006;Hermenau et al., 2005; Ammenberg; Sundinb, 2005; Kara et al., 2005; Berchicci; 
Bodewes, 2005; Alakeson; Sherwin, 2004; Van Hemel; Cramer, 2002; Robert et al., 
2002; Stevels, 2001;Neal; Heintz, 2001; Simon et al., 2000; Van Hemel, 1998;Fiksel, 
1993 

Multifase 13 25% 

Lewandowska; Kurczew, 2010; Vezzoli; Manzini, 2008;Ghazillaet al., 2008;  Le Pochat et 
al., 2007; Nowosielski et al., 2007; Waage, 2007;Donnelly et al., 2006;ABNT, 
2004; Dewulf; Duflou, 2004; Baumann et al., 2002; Sherwin; Bhamra, 2001; Jones et 
al., 2001; Handfield et al., 2001 ;  

Stage-Gate 9 17% Zwickeret al., 2012; Goffin, 2012; ; Pigosso, 2012;Crul et al., 2009 ; Tingström, 2007; 
Ölundh, 2006; Jeganova, 2005;Ritzén, 2000;  Polyner; Simon, 1996 

Funil multifase 2 4% Hassi et al., 2009; Bhamra, 2004 

PDCA 1 2% International standard, 2011 

Específico 1 2% Keskinet al., 2012 

Total 52 100%  

 

4 Considerações finais 

A perspectiva sistêmica da integração, explorada nesse trabalho, junto com a consideração do PDP 
existente da empresa, confirmaram-se como filtros interessantes para analisar e comparar os Modelos. 

Vale reconhecer que não existe unanimidade no número e fronteiras dos níveis a serem considerados 
entre níveis: se uma segmentação em três níveis é encontrada em várias publicações e Modelos (VAN 
HEMEL, 1998; STEVELS, 2001; DEWULF; DUFLOU, 2004; KARA et al., 2005), existem outras com 
quatro (BAUMANN et al., 2002) ou até cinco níveis (ROBERT et al., 2002). A segmentação adotada 
pode ser considerada como a mais comum e mais em linha com princípios reconhecidos de Gestão da 
Inovação, de forma muito similar ao Modelo proposto por Kara et al. (2005), que descreve os 3 níveis 
como Estratégico, Tático e Operacional. 

Muitos trabalhos e Modelos, mesmo da última década, dão ênfase aos aspectos técnicos 
correspondendo ao nível “Micro” da integração; tais abordagens trazem avanços limitados na questão 
da integração do Ecodesign, como Baumannet al. já observavam em 2002: excesso de 
desenvolvimento de ferramenta; mas pouca ligação entre a intenção estratégica e conteúdo; pouco 
sobre o contexto mais amplo de desenvolvimento de produtos; pouco reconhecimento de perspectivas 
sistémicas na formulação de políticas. 

No que se refere à consideração do PDP nos Modelos de integração, os dados obtidos reportados 
indicam que a maioria dos artigos e Modelos não especificam um PDP de referência. Publicações que 
consideram um PDP com várias etapas são minoritárias. Uma explicação possível seria uma tendência 
dos autores a focarem proposições voltadas à gestão ambiental, sem necessariamente considerar 
princípios essenciais da área de gestão da inovação. 

Assim, esse levantamento indica uma lacuna potencial, onde a consideração das melhores práticas de 
gestão de inovação poderia ser uma base efetiva para a elaboração de um Modelo de integração do 
Ecodesign mais abrangente.  

Portanto, esse trabalho de exploração e síntese da literatura faz uma contribuiçãopara a comunidade 
dos temas do Ecodesign e da Gestão de Ciclo de Vida. Aampla revisão iterativa da literatura 
realizadasobre Modelos de Ecodesign na perspectiva da gestão de inovação permitiu identificar um 
conjunto de 52 Modelos. Foi possível também traçar o padrão sistêmico das publicações, analisando-se 
a partir de três níveis micro, meso e macro. 
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Como indicado nos desafios científicos, o levantamento não pretende constituir uma busca exaustiva 
pelas questões de vocabulário não padronizado e grande número de publicações potencialmente 
relacionadas ao tema. Os Modelos e Framework são muito dispersos na literatura, alguns interessantes 
foram encontrados em publicações de forma indireta, pois não era o objeto principal delas. Por isso, 
não pode se esperar um valor quantitativo dos levantamentos, a serem considerados como indicativos 
e mais de caráter qualitativo e exploratório aprofundado. 

Outra limitação potencial seria a subjetividade na análise dos Modelos, nos níveis e tipos de PDP. A 
avaliação realizada foi simplificada (níveis sistêmicos e PDP) e não pretende contemplar toda a 
profundidade e riqueza das abordagens nas publicações. 

Entretanto, os objetivos do estudo foram alcançados rumo à consolidação de conhecimentos em 
Ecodesign.Através de toda a produção científica reportada nesse trabalho, iniciou-se uma convergência 
nos conhecimentos, pois a tendência observada foi mais voltada ao aprofundamento analítico e 
técnico, com multiplicação de métodos e ferramentas. 

A abordagem sistêmica abordada na seção anterior, baseada em conceitos científicos associados aos 
fatores de sucesso da gestão da inovação juntados à disseminação dos princípios da sustentabilidade 
ambiental no âmbito empresarial, é um caminho promissor para sintetizar os construtos principais de 
integração do Ecodesign e da Gestão de Ciclo de Vida.Além da formalização e representação do Modelo 
em um futuro trabalho, essas proposições deverão ser aprofundadas em pesquisas ulteriores nos 
princípios de pesquisa-ação de longa duração, caminho recomendado por autores comoRítzen (2001), 
porém ainda pouco reportados na literatura de Ecodesign. 
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