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Introdução 

Ecoeficiencia – A definição de ecoeficiencia foi proposta 
por Schmidheiny (1992) como entrega de bens e 
serviços que satisfaçam as necessidades humana e 
qualidade de vida, reduzindo progressivamente os 
impactos ecológicos, durante todo o ciclo de vida até o 
menor nível da carga de capacidade estimada pela terra. 
Em 1996 o Conselho Empresarial Mundial para o 
Desenvolvimento Sustentável (WBCSD,2000) enriqueceu 
o conceito de Schmidheiny o qual obeteve grande 
reconhecimento pelo mundo empresarial 



Metodologia 

• Método aplicado= estudo de caso e como coleta 
de dados foi feito uma entrevista semiestruturada 
com o gestor do PCP. 

• Analise econômica= analise de custo 
• Análise ambiental= ferramenta de ecoeficiencia 

Mass Intensity Factor (MIF) recursos empregado 
da tabela Wuppertal Institute. 



Interferência do PCP 
Redução de setup – Shingo(2008) desenvolveu uma 
metodologia que que foi popularizada por SMED e no Brasil foi 
denominada TRF Troca Rápida de Ferramenta a qual visa 
reduzir o tempo das operações de setup. 
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Dados antes e depois da aplicação SMED 
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Interferência do PCP 

• Manutenções corretivas para preventivas. 
• Matéria prima não renovável para 

renovável(PEBDL). 
• Vendas de aparas para recuperação e reuso 

no processo. 



Resultados e discussões 
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Problema enfrentado pelo  
PCP tradicional 

Interferencia /aplicação 
PCP Resultado Ganho 

Redução de Setup metodologia  SMED 

Reduziu setup em 62,4%; 
aumentou a  produtividade em 
48,53%; reduziu aparas de 
30,89% para 13,43% 

econômico e  
ambiental 

Manutenção corretiva Manutenção preventiva 
Reduziu paradas de máquinas 
em 42% econômico  

materia-prima não 
renovável 

Substituição para MP 
renovável visibilidade cliente/sociedade ambiental 

Vendas das aparas 

Recuperação e reuso das 
aparas  
no processo 

Ganho econômico R$ 
1.009.316,74,  
deixou de retirar da natureza 
42.644,52 Ton de MP 

ambiental e  
econômico 



Analise ambiental e econômica 

,dmflkasklfmasldmflçasmdfçasçlkdflçs
kdçfkaçsldkfçlaskdçfkçasldkfçlkasçldkf
çlaskdfçlkasçdkfçlasdkçlfkasçldkfçlaskd

lçfkaçsdfasd 



Conclusão 

O conjunto dessas ferramentas aplicadas às 
atividades do PCP pode proporcionar à empresa 
ganhos não apenas econômicos, mas também 
ambientais, tornando-a ecoeficiente.    
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