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• A Produção Mais Limpa (P+L) é considerada uma das 
principais estratégias para aumentar a ecoeficiência na 
produção. A utilização de ferramentas e técnicas da 
qualidade pode possibilitar e maximizar a utilização desta 
estratégia nas organizações 

 

• Problema de pesquisa: “Quais as técnicas e ferramentas 
de qualidade são usadas em P+L?”  

 

Introdução 



• RBS – Revisão Bibliográfica Sistemática (Conforto, Amaral e Silva - 8º 
Congresso Brasileiro de Gestão de Desenvolvimento de Produto) 

 

• Bases: Web of Science e Scopus 

 

• Busca por Título, Resumo e Palavra-Chave 

 

• String 

 

Método de Pesquisa 



String 
    ("cleaner production" AND ("7 Basic Tools of Quality" OR "7 classic quality tools" OR 

“seven Basic Tools of Quality” OR “seven classic quality tools” OR "control chart" 
OR "Histogram" OR "Ishikawa diagram" OR "cause and effect diagram" OR "fish 
bone diagram" OR "Pareto chart" OR "Pareto diagram" OR "check sheet" OR 
"stratification" OR "flow chart" OR "Scatter diagram" OR "7 quality management 
tools" OR "Interrelationship Diagram" OR "Relations diagram" OR "Tree Diagram" 
OR "Arrow diagram" OR "Activity Network Diagram" OR "Systematic diagram" OR 
"Matrix Diagram" OR "Process Decision program chart " OR "Priorities Matrix" OR 
"Matrix data analysis method" OR "Affinity diagram" OR "5W1H" OR "5W2H" OR 
"visual control" OR "DMAIC" OR "PDCA" OR "ANOVA" OR "kaizen" OR 
"brainstorming" OR "benchmarking" OR "continuous improvement" OR "standard 
operating procedure" OR "FMEA" OR "failure modes and effects analysis" OR "QFD" 
OR "Quality function deployment" OR "design of experiments" OR "poka yoke" OR 
"performance management" OR "5S" OR "total productive maintenance" OR "6 
sigma" OR "Six sigma" OR "lean production" OR "statistical quality control" OR 
"SQC" OR "quality tools" OR "Technical quality" OR "techniques quality")) 



• Ferramentas e técnicas da qualidade 

 

- McQuarter et al (1995), ferramentas e técnicas são métodos ou 
mecanismos que podem ser usados para diversos fins, entre eles a 
promoção da mudança e da melhoria. 

- Ferramentas - papel claro e podem ser usadas de forma isolada – Ex: 
diagrama de Ishikawa, histogramas, Pareto e diagramas de 
relacionamento. 

- Técnicas - aplicação maior do que uma ferramenta e podem ser vistas 
como um conjunto de ferramentas – Ex: CEP (controle estatístico do 
processo) é constituído por um conjunto de ferramentas como tabelas, 
gráficos e histogramas. 

 

Revisão Bibliográfica sobre os temas do artigo 



• P+L 

-    Criada pela UNEP - United Nations Environment Programme  em 1988 

- Foca na prevenção a poluição, auferindo assim benefícios ambientais e 
econômicos às empresas 

 

Revisão Bibliográfica sobre os temas do artigo 



 

Fases Passos do UNEP 

Planejamento e organização 

Comprometimento da gerência 
Definição da equipe (Ecotime) 

Formulação de objetivos e metas 
Identificação de barreiras e soluções 

Pré-avaliação (Diagnóstico) 

Elaboração do fluxograma de processo 
Avaliação das entradas e saídas 

Determinação dos focos da avaliação de 
Produção Mais Limpa 

Avaliação 

Balanço de material 
Avaliação das causas 

Identificar oportunidades de P+L 
Seleção das oportunidades 

Estudo da viabilidade 

Avaliação preliminar 
Avaliação técnica 

Avaliação econômica 
Avaliação ambiental 

Seleção das oportunidades 

Implementação e Monitoramento 

Plano de Produção Mais Limpa 
Implementação de oportunidades de produção 

mais limpa 
Monitoramento e Avaliação 

Sustentação das atividades de produção mais 
limpa 



Resultados da busca entre ferramentas/técnicas da 
qualidade X P+L 

Autores País Ano 
Ferramenta 

utilizada 
Como a ferramenta foi utilizada 

para auxiliar no P+L? 

Fase do P+L em 
que a ferramenta 

foi utilizada 

Hasanbeigi; 
Hasanabadi; 
Abdorrazag

hi 

Irã 2012 

Benchmarking
, gráfico de 

barras e 
estratificação 
por subsetor 

Ajudou a analisar de forma mais 
profunda qual o setor/empresa que 
utiliza de forma mais eficiente seu 

recurso energético, de forma a 
utilizá-lo de referência para os 

demais subsetores 

Avaliação 



Conclusões 



Conclusões 



Conclusões 



Conclusões 



• Há relativamente poucos estudos relacionando as 
ferramentas e técnicas da qualidade para auxiliar a 
utilização e implantação de P+L 

 

• As ferramentas e técnicas da qualidade já consagradas 
tem muito a contribuir em termos de P+L, principalmente 
porque os programas de P+L não dizem o passo a passo 
para sua implantação, se limitando a apresentar fases e 
etapas muito gerais 

Conclusões 



Obrigada! 

camila_fabricio@sc.usp.br 
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