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Resumo  

O meio empresarial se apresenta como um dos maiores causadores de impactos ambientais, sobretudo no que se 
refere ao setor de produção. A Produção Mais Limpa (P+L) por sua vez 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. Desta maneira, este artigo tem como 
objetivo principal pesquisar a utilização de técnicas e ferramentas da qualidade como auxílio à implantação e 
gerenciamento de procedimentos de P+L das empresas. Será realizada uma Revisão Bibliográfica Sistemática 
(RBS) em duas das principáis bases de dados internacionais de periódicos para identificar a utilização simultânea 
de ferramentas e técnicas da qualidade com as práticas de P+L.  

Palavras-chave: Produção Mais Limpa, P+L, ferramentas da qualidade, técnicas da qualidade 

1. Introdução 

A necessidade de ações ecoeficientes e de melhorias ambientais nos processos produtivos fazem com 
que as empresas utlizem ferramentas, técnicas, sistemas e estratégias integradas aos seus processos 
produtivos. Estes meios para a minimização e prevenção de impactos ambientais na manufatura 
podem ser completos e/ou se auxiliarem.  

As ferramentas da qualidade têm se tornado bem difundidas ao longo dos anos nas organizações e 
sabe-se que elas podem ser usadas não apenas para melhorar a qualidade de um produto, mas com 
outros fins. Estas ferramentas e técnicas aumentam a padronização e qualidade dos produtos e 
serviços, verificando-se assim a sua importância para a melhoria dos processos de produção.  

Como uma estratégia ambiental aplicada à produção, a P+L (Produção Mais Limpa) necessita de 
ferramentas e instrumentos para a consecução de seus passos e implantação nas empresas. As 
ferramentas e técnicas da qualidade se apresentam como meios para possibilitar e aumentar a 
eficiência dos procedimentos de P+L.  

Esta pesquisa tem como objetivo identificar a utilização de ferramentas e técnicas da qualidade como 
auxílio para implantação e para o gerenciamento da P+L nas empresas. Para isso, foi realizada uma 
pesquisa bibliográfica sistemática em duas bases de dados (Web of Science e Scopus) buscando 



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

“INTEGRATING CLEANER PRODUCTION INTO SUSTAINABILITY STRATEGIES” 

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

2

identificar artigos que contemplem a utilização de ferramentas e técnicas da qualidade 
simultaneamente às práticas de P+L.  

2. Método de pesquisa 

Nesse trabalho é utilizado como metodologia de pesquisa a Revisão Bibliográfica Sistemática (RBS). De 
acordo com Conforto et al. (2011), a RBS contribui no aumento do rigor e de melhores níveis de 
confiabilidade da revisão bibliográfica. Essa metodologia é muito difundidade nas áreas de medicina, 
psicologia e ciências sociais. A proposta dos autores foi adequar a RBS para a área de gestão de 
operações e por isso que ela foi selecionada, pois se adequa melhor a área de estudo desse trabalho.  

Primeiramente, definiu-se o problema de pesquisa como sendo: “Quais as técnicas e ferramentas de 
qualidade são usadas em P+L?”. Através de leituras de artigos relacionadas aos temas, bem como 
levantamento na literatura das principais ferramentas mais utilizadas, construiu-se a string usada nas 
bases de dados da Web of Science e Scopus. A busca foi feita por título, resumo e palavras-chave. 
Levou-se em consideração essas duas bases por se considerarem as mais amplas na área. 

O critério de inclusão do artigo foi baseado nos artigos que continham ao menos uma ferramenta de 
qualidade sendo usada para auxiliar na P+L. Como ferramenta da qualidade não se limitou apenas as 
demarcadas na string, tanto é que na própria string há termos como "quality tools", "technical quality" 
e "techniques quality", ou seja, caso haja alguma outra técnica que não esteja contemplada na 
consideração principal, a mesma poderá ser encontrada através desses termos. As principais técnicas e 
ferramentas de qualidade contempladas pela string são: 7 ferramentas da qualidade (gráfico de 
controle, histrograma, diagrama de Ishikawa, Pareto, folhas de verificação, estratificação, diagrama de 
dispersão), 7 ferramentas gerenciais da qualidade (diagrama de dispersão, diagrama de árvore, 
diagrama de atividades, matriz de relações, diagrama de processo decisório, matriz de priorização, 
diagrama de afinidade), 5W1H / 5W2H, poka yoke, controles visuais, DMAIC, PDCA, DOE 
(delineamento de experimentos), brainstorming, benchmarking, QFD (desdobramento da função 
qualidade), FMEA, ANOVA, TPM (manutenção produtiva total), CEP (controle estatístico do processo), 
5S, 6 Sigma, Lean e gestão de performance. 

Após realizada a busca nas bases, exportou-se os resultados para o excel e verificou-se que haviam 16 
artigos duplicados, sendo em seguida retirados as duplicações (Tab. 1). O total de artigos encontrados 
nas duas bases, exceto duplicações, foi de 58. Desses 58 artigos, 14 não foram encontrados nem nas 
bases pesquisas e nem no google, ou quando encontrados, só estavam disponíveis mediante 
pagamento, por isso foram excluídos da pesquisa, restando 44 artigos para serem realmente 
analisados. Realizou-se um primeiro filtro através da leitura apenas do título, resumo e palavras 
chaves. Dos 34 artigos selecionados nesse filtro, passou-se para um segundo filtro através da leitura 
da introdução e conclusão. Somente os 24 artigos que passaram por esse segundo filtro é que foram 
lidos por completo. Do total inicial de 58 artigos, somente 19 se enquadraram nos objetivos desse 
artigo, representando 32% de aproveitamento. 

Tab. 1 – Dados sobre o Artigo 

 

 
 

3. Revisão bibliográfica 
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Nesta seção será elaborada uma revisão bibliográfica no tema P+L e no tema ferramentas e técnicas 
da qualidade, possibilitando a elaboração de um referencial teórico para suportar as análises realizadas 
pela posterior Revisão Biliográfica Sistemática (RBS). 

3.1 Produção mais limpa (P+L) 

A P+L foi criada pelo United Nations Environment Programme (UNEP) em 1988. Segundo este 
programa, a P+L é uma estratégia ambiental, técnica e econômica aplicada aos processos, produtos e 
serviços (UNEP, 2012). Esta estratégia difere-se de antigos métodos de tratamento ambiental 
conhecido como end-of-pipe, pois ela é focada na prevenção a poluição, auferindo assim benefícios 
ambientais e econômicos às empresas (MEDEIROS et al., 2007; EPELBAUM, 2004). 

O UNEP propõe alguns passos para a implantação da P+L nas empresas, conforme segue na Tab. 2.  

Tab. 2 – Fases e Passos para implantação da P+L nas empresas 
Fonte: UNEP (2007)  

 

Estes passos propostos para a implantação não definem como as organizações devem implantar a P+L, 
limitando-se a proposição de macro-etapas para esta prática (BARBIERI, 2007; MOORS et al., 2005). 

Os principais níveis de aplicação da P+L é ilustrado pela Fig. 1. 
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Fig. 1 - Principais níveis de aplicação da P+L  
Fonte: CNTL (2001). 

3.2 Ferramentas e técnicas da qualidade 

A palavra qualidade tem sido muito difundida nos últimos tempos, porém há uma certa confusão no 
uso desse termo. Qualidade pode estar associada a desempenho técnico ou durabilidade; assim como 
à satisfação do cliente quanto à adequação do produto ao uso; ao grau de conformidade do produto 
relacionada as especificações técnicas de projeto; como também pode ser associada ao valor. Para se 
alcançar a qualidade de um produto ou processo, surgiram várias técnicas, sendo que algumas delas 
vieram para auxiliar a identificação e eliminação de problemas, outras vieram para auxiliar a 
implementação e verificação dos resultados, há aquelas que vieram para traduzir requisitos de clientes 
em características técnicas ou para auxiliar na identificação de falhas de projeto (CARPINETTI, 2010).  

Segundo 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. As ferramentas possuem 
um papel claro e podem ser usadas de forma isolada, tais como diagrama de Ishikawa, histogramas, 
Pareto e diagramas de relacionamento. As técnicas possuem uma aplicação maior do que uma 
ferramenta, o que exige maior reflexão e habilidade. As técnicas podem ser vistas como um conjunto 
de ferramentas de forma geral. Por exemplo, o CEP (controle estatístico do processo) é constituído por 
um conjunto de ferramentas como tabelas, gráficos e histogramas. Além do CEP, há também outras 
técnicas como benchmarking, QFD (desdobramento da função qualidade) e FMEA (análise dos modos e 
efeitos de falha). O uso de técnicas e ferramentas contribuem na definição dos problemas, identificação 
das causas, desenvolvimento e implementação de soluções. 

Em uma pesquisa desenvolvida por Tarí e Sabater (2004), descobriu-se que as técnicas e ferramentas 
mais usadas são auditorias, gráficos, CEP e fluxograma. As menos usadas segundo a pesquisa são 
Pareto, diagrama de Ishikawa e diagrama de correlação. Mas a lista de técnicas e ferramentas 
apresentadas no artigo é vasta e inclui: 7 ferramentas da qualidade (gráfico de controle, histograma, 
diagrama de Ishikawa, Pareto, folhas de verificação, estratificação, diagrama de dispersão), 7 
ferramentas gerenciais da qualidade (diagrama de relações, diagrama de árvore, diagrama de 
atividades, matriz de relações, diagrama de processo decisório, matriz de priorização, diagrama de 
afinidade), brainstorming, benchmarking, poka yoke, DOE (delineamento de experimentos), QFD 
(desdobramento da função qualidade), FMEA (análise dos modos e efeitos de falha), CEP (controle 
estatístico do processo), metodologia de resolução de problemas, entre outros. 

4. Resultados 

A seguir, apresenta-se uma tabela (Tab. 3) resumo dos artigos pesquisados, onde é apresentado as 
ferramentas / técnicas utilizadas da qualidade, como elas foram empregadas nos trabalhos de P+L e 
em fase do P+L foram empregadas. 

PRODUÇÃO  MAIS LIMPA

Minimização  de resíduos
e  emissões

Reutilização de
resíduos e  emissões

NÍVEL 1 NÍVEL 2
NÍVEL 3

Redução na fonte Reciclagem
interna

Reciclagem
externa

Ciclos
biogênicos

Modificação
no produto

Modificação 
no processo

Housekeeping Substituição 
de materiais

Mudanças  na 
tecnologia

Estruturas Materiais
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Tab. 3 – 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; 
Abdorrazaghi 

Irã 2012 Benchmarkin
g, 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 

Benchmarking 
- avaliação, 
gráfico de 
barras - 
avaliação, 
estratificação - 
avaliação 

Lin; Cheng; 
Tseng; Tsai 

China 2010 QFD Utilizou o método QFD em 
conjunto com o fuzzy e ANP para 
avaliar quais os requisitos 
ambientais e indicadores 
deveriam ser priorizados 

Avaliação 

Agustina; 
Rubio; 
Villeta; 
Sebastian 

Espanha 2009 ANOVA Utilização da ANOVA para 
verificação de qual o parâmetro 
que mais influencia na rugosidade 
do alumínio com torneamento à 
seco, o qual economiza água e 
contribui para a P+L 

Avaliação 

Tseng; Lin; 
Chiu; Liao 

China 2008 Brainstorming Utiliza brainstorming para uma 
melhor compreensão dos 
problemas de P+L, além de ter 
um projeto de qualidade. 

Planejamento e 
Organização 

Rahman; 
Deros; 
Yasin; 
Sopian; 
Zaharim 

Indonési
a 

2008 Programas de 
melhoria 
contínua da 
qualidade 

Quanto mais madura a empresa 
estiver em termos de aplicação 
de melhoria contínua, melhores 
resultados ela alcançará na P+L 

Implementação 
e 
Monitoramento 

Tschiggerl; 
Wolf 

Austria 2012 ÖKOPROFIT Nova Ferramenta de P+L 
(inovação de processos, produtos 
e serviçoes) 

Implementação 
e 
Monitoramento 

Hu; Wang China 2011 PDCA Realizar um estudo empírico no 
controle de Sinterização 
Metalúrgica com a implantação do 
PDCA 

Implementação 
e 
Monitoramento 

Kist; 
Moutaqi; 
Machado 

Brasil 2009 Estratificação A estratificação ajudou a analisar 
qual setor da empresa 
apresentava pontos de águas 
residuais com disposição para 
tratamento tendo como base o 
prognóstico para P+L na gestão 
da água, com isso, contribuindo 
para a P+L 

Pré avaliação 

Rahman; 
Hernadewita
; Derose; 
Ismail 

Malásia 2009 Programas de 
Melhoria 
Continua 

O estudo revelou que quanto 
mais maduro o programa de 
melhoria contínuo da qualidade 
implementado, maiores serão os 
resultados alcançados na P+L  

Implementação 
e 
Monitoramento 

Medeiros; 
Calábria; 
Silva; Silva 
Filho 

Brasil 2007 Brainstorming 
e 
estratificação 

Utilizou a estratificação para 
identificar os processos com 
possibilidade de redução de 
resíduos, o brainstorming para a 
possível solução, reduzindo a 
geração de resíduos e 
contribuindo para a P+L 

Fluxograma - 
Pré avaliação, 
Brainstorming - 
Avaliação 
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Altham Austrália 2007 Benchmarkin
g, programa 
estatístico 
SPSS, gráfico 
radar, folha 
de 
verificação, 
análise da 
causa raíz 

Utilizam o benchmarking como 
uma forma de promover a P+L no 
setor de limpeza a seco na 
Austrália, além de um programa 
estatístico SPSS para verificar se 
a economia de escala influencia a 
performance individual. Fazem 
uso de gráfico radar para auxiliar 
a comparação e assim facilitar a 
identificação de potenciais 
melhorias. Foi usado um check 
list (folha de verificação) na 
empresa modelo para analisar 
suas práticas. No artigo também 
destaca a importância de se usar 
análises de causa raiz para ajudar 
a encontrar os problemas. 

Benchmarking 
- todas as 
fases; 
programa 
estatístico 
SPSS - pré-
avaliação; 
gráfico radar - 
avaliação; 
folha de 
verificação - 
avaliação; 
causa raíz - 
pré- avaliação 

Telukdarie; 
Buckley; 
Koefoed 

África do 
Sul 

2006 Benchmarkin
g, folha de 
verificação, 
gráfico similar 
ao Pareto 
onde 
demonstrava 
qual o maior 
potencial de 
melhoria, 
housekeeping 

O artigo apresenta um modelo de 
benchmarking exclusivo para 
P+L. A dificuldade encontrada 
nesse estudo foi aa falta de dado 
para aplicação do modelo. Foi 
utilizado uma espécie de folha de 
verificação com dados pré 
definidos onde as empresas 
necessitavam preenchê-los. Foi 
feito um gráfico similar ao Pareto 
onde era possível observar onde 
oferecia maior potencial de 
melhoria. Foi sugerido o 
housekeeping (similar ao 
programa 5S) para auxiliar na 
redução dos desperdícios. 

Benchmarking 
- da fase de 
planejamento 
até avaliação; 
folha de 
verificação - 
pré-avaliação; 
similar Pareto - 
avaliação; 
housekeeping  
- 
implementação 

Nagel Holanda 2003 Benchmarkin
g 

Utilização de benchmarking para 
avaliação de desempenho 
ambiental. 

Planejamento e 
organização, 
pré-avaliação e 
avaliação 

Calia; 
Guerrini 

Brasil 2006 6 Sigma No artigo apresenta a utilização 
do 6 Sigma em conjunto com a 
teoria de redes para promoção da 
P+L. Dentro do artigo foram 
citados outras ferramentas da 
qualidade como FMEA e 
delinemanento de experimentos 
(DOE), os quais foram usados 
dentro do 6 Sigma. 

Todas as fases 

Sage Áustria 2000 Benchmarkin
g, diagrama 
de dispersão 

O artigo sugere a utilização de 
benchmarking entre as empresas 
para que possa usar essa 
comparação de indicadores para 
auxiliar no P+L, porém o 
problema destacado é a 
existência de poucos indicadores 
relaciondos a isso. Também são 
apresentados diagramas de 
dispersão que são usados como 
indicadores, procurando 
relacionar o custo de energia X nº 
de empregados, entre outras 
relações usando esse tipo de 
gráfico. 

Avaliação 
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Visvanathan; 
Kumar 

Tailândia 1999 Benchmarkin
g 

O artigo comenta sobre a 
utilização de benchmarking para 
pequenas e médias empresas de 
países em desenvolvimento e que 
queiram tratar de questões 
ligadas a energia e ao ambiente. 
Comenta -se que os 
benchmarkings usados são 
referentes aos países 
desenvolvidos, precisando de 
modelos que se adequem a 
realidade do país em 
desenvolvimento para a 
promoção de P+L nesses lugares. 

Planejamento e 
organização 

Fresner Áustria 1998 Benchmarkin
g e melhoria 
contínua 

Fala da importância do 
benchmarking e da melhoria 
contínua para a promoção do 
P+L. 

Avaliação 

Zwetsloot Holanda 1995 Melhoria 
contínua e 
housekeeping 

Cita que os objetivos da P+L deve 
ser como ponto de partica a 
melhoria contínua, assim como 
deve ser para os sistemas de 
gestão da qualidade, saúde e 
segurança.  Comenta também 
sobre a importância do 
housekeeping não apenas em 
termos de P+L, como em termos 
de qualidade e segurança.  

Todas as fases 

Springett Nova 
Zelândia 

2003 Benchmarkin
g 

Uso do benchmarking como 
iniciativa para promover 
programas de P+L 

Avaliação 

Dos 19 artigos resultantes da RBS, percebe-se que o ano de 2009 (Fig. 2) foi o que mais teve artigos 
referentes a esse assunto, embora não seja algo tão representativo. Vale a pena ressaltar que o ano 
de 2012 não está sendo considerado por inteiro, mas leva-se em conta até o mês de Outubro, ou seja, 
esse número pode vir a aumentar. A conclusão que se chega com esse gráfico é que ainda há poucos 
trabalhos relacionando a utilização de ferramentas e técnicas da qualidade para promover o P+L e que 
é uma lacuna que deve ser preenchida com mais pesquisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 – Artigos / Ano e Artigos / País  

Outra conclusão que é possível tirar dos artigos (Fig. 2) é que os países que mais escreveram artigos 
relacionando os dois temas foi Brasil, Áustria e China, todos com 3 artigos cada. 

Com relação ao tipo de ferramenta / técnica da qualidade mais usada por todos os artigos 
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pesquisados, nota-se que o benchmarking (Tab. 4) foi o mais empregado, sendo usado em 8 artigos. 
Seguido dele, veio a melhoria contínua usada em 4 artigos e em terceiro lugar a estratificação usada 
em 3 artigos. A seguir está a tabela com as 31 ferramentas / técnicas da qualidade usadas nos artigos 
pesquisados para auxiliar na P+L. 

Tab. 4 – Quantidade de artigos com ferramentas / técnicas da qualidade 

 

Outra conclusão que se chega, é que há uma certa predominância na utilização das ferramentas / 
técnicas da qualidade na fase de Avaliação do P+L, conforme demonstra a tabela 5 a seguir.  

Tab. 5 – Fase do P+L onde a ferramentas / técnicas da qualidade foram utilizadas 

 

A seguir há dois exemplos detalhados sobre como foi empregado ferramentas / técnicas da qualidade 
em programas de P+L.  

A pesquisa desenvolvida por Hasanbeigi et al. (2012) no Irã com indústrias têxteis fez estratificação do 
setor e realizou benchmarking para analisar o uso de energia nas indústrias desse seguimento no país. 
Para realizar o benchmarking setorial foram utilizados gráficos de barras, comparando o consumo de 
energia e sendo possível analisar o tipo de energia utilizado, a quantidade, o tipo do processo que cada 
subsetor utiliza e com isso avaliar quais as empresas que utilizam melhor sua energia e que podem 
servir de modelo para as demais. 

O estudo de Medeiros et.al., 2007, apresenta o desenvolvimento ambiental na resolução dos 
problemas de uma empresa fabricante de embalagens de papel em Pernambuco. Com a utilização de 
diagramas de fluxo para identificar uma melhoria nos processos e brainstorming para uma possível 
solução. Como resultado, verificou que com a substituição do filme pela capa plástica confeccionada 
com resíduos plásticos das bobinas de papel-cartão, reduziu a geração de resíduos.  

5. Conclusões 
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De acordo com os resultados apresentados, nota-se que há relativamente poucos estudos relacionando 
as ferramentas e técnicas da qualidade para auxiliar a utilização e implantação de P+L. Ao mesmo 
tempo, há um aumento nos últimos anos de publicações relacionando esses assuntos, embora ainda 
possa ser considerado relativamente pequena frente ao grande potencial que esse tema possui.  

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. 
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