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INTRODUÇÃO

A atividade industrial, por muito tempo, vista como impactante,
atualmente desponta para um cenário de alternativas racionais de
gestão, em que a variável ambiental insere-se sem, contudo, frear
o seu desenvolvimento e sua própria sustentabilidade. Consoante
p
vêm integrando
g
em seus p
planos estratégicos
g
a
isso,, as empresas
Produção mais Limpa (P+L), tornando-se viável benefícios
ambientais econômicos e de saúde ocupacional.
ambientais,
ocupacional

INTRODUÇÃO

A Serra Gaúcha é reconhecida pelo seu alto índice de
empreendedorismo pois para aproximadamente cada 14
empreendedorismo,
habitantes existe uma empresas na cidade de Caxias do Sul,
colocando-a próxima dos mais altos índices de empreendedorismo
g
Ltda está situada na cidade de
mundiais. A Gecele Metalúrgica
Caxias do Sul a cerca de 56 anos, e vem atuando no ramo de
acessórios para a indústria moveleira.
moveleira

OBJETIVO GERAL

Analisar os resultados alcançados pela implementação da P+L
nos processos produtivos em uma indústria de plásticos da
Serra Gaúcha.

REFERENCIAL TEÓRICO
Produção mais limpa
Atualmente a P+L integra
g
uma estratégia
g tecnológica,
g ,
econômica e ambiental aos processos, produtos e serviços, a
fi de
fim
d aumentar
t a eficiência
fi iê i no uso de
d insumos
i
e matériasté i
primas, através da redução de desperdícios, não geração,
minimização

ou

reciclagem,

dos

resíduos

gerados,

proporcionando benefícios econômicos e ambientais.
ambientais
CNTL (2003); BARBIERI (2004); UNEP (2007);
SEVERO et al. (2009).

REFERENCIAL TEÓRICO
Sustentabilidade ambiental
O conceito de sustentabilidade,, relacionado ao uso dos
recursos disponíveis, sejam naturais, de capitais ou humanos,
t
tem
um processo de
d construção
t ã histórica,
hi tó i
que resultou
lt em
indicadores utilizados pelas diversas nações.
IBGE, (2009); DIAS (2006); SACHS (1993);
MITIDIERI (2009); TACHIZAWA (2002).
(2002)

METODOLOGIA
¾ Exploratória;
¾ Pesquisa qualitativa;
¾ Estudo de caso (YIN, 2005);
¾ Pesquisa
Pesquisa-ação
ação (ROESCH,
(ROESCH 1999);
¾ Entrevistas individuais, semi-estruturadas em profundidade
e análise documental (COOPER; SCHINDLER, 2003;
MALHOTRA et al.,, 2005;; VERGARA,, 2006 );
¾ Análise de Conteúdo (BARDIN, 2004).

ESTUDO DE CASOS
Produção mais limpa
Realizou-se o estudo de caso na empresa
p
Gecele Metalúrgica
g
Ltda, a qual atua, principalmente, no ramo de acessórios para
a indústria
i dú t i moveleira
l i e está
tá localizada
l li d na cidade
id d de
d Caxias
C i
do Sul. Foi fundada em 1955, Atualmente produz diversos
componentes utilizados na indústria moveleira, sendo que os
puxadores para móveis são os seus principais produtos.
produtos

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Õ

Implementação do sistema de Gecele de produção
relacionado ao P+ L
¾ Planejamento e Organização;
¾ Pré-avaliação e Diagnóstico;
¾ Avaliação de P+L:
¾ Estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental;
¾ Implementação de opções e planos de continuidade.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Implementação do sistema de Gecele de produção relacionado ao P+ L

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Õ
Caso 1: alteração do processo de produção do
puxador de poliestireno
Com a implantação de novos processos de produção e
alteração do método produtivo,
produtivo a empresa promoveu a redução
de resíduos de poliestireno e outros elementos poluentes

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Õ
Caso 1: alteração do processo de produção do
puxador de poliestireno
Antes
Depois

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Õ
Caso 1: alteração do processo de produção do
puxador de poliestireno
CAPACI D AD E
DE
PROD UÇÃO/
un*

PROCESSO

% de
RESÍ D UO D O
PROCESSO

Antigo

2,09%

R$4.121,39

R$37,54

332.938

Novo

0,14%

R$276,07

R$23,87

358.537

Re du çã o/
M e lh or ia

9 3 ,3 %

R$ 3 .8 4 5 ,3 1

3 6 ,4 %

7 ,7 %

CUSTO D A N ÃO
CUSTO D E
QUALI D AD E*
FABRI CAÇÃO* *

* Para a quantidade de peças produzidas em média no mês
** Para 100 peças produzidas

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Õ
Caso 2: substituição de materiais para a pintura

Práticas operacionais, com a substituição de materiais de
pintura e redução consumo de recursos na fonte com o uso de
novas tecnologias, contribuindo para a sustentabilidade
econômica e ambiental da empresa.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Õ
Caso 2: substituição de materiais para a pintura

No processo antigo de pintura utilizava-se, para o tratamento
de superfície
superfície, o produto denominado verniz padrão,
padrão este
provocava uma perda no processo de 25% do material. Com a
substituição do material de pintura e implementação de novas
tecnologias obteve
obteve-se
se 60% de redução na perda de material e o
significativo 9,6% no custo de aquisição.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A implementação
p e e tação da P+L resultou:
esu tou:
¾Redução de resíduos;
¾Reutilização água das chuvas;
¾Redução de 60% das perdas no processo de pintura;
¾Redução de 93,3% nos custos de produção;
¾Economia estimada em R$23.440,39 por ano;

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, destacam-se as limitações deste estudo no que se refere à
sua capacidade de generalização,
generalização visto que foi explorada apenas a
realidade de uma empresa.
Por conseguinte, sugere-se uma análise mais abrangente,
avaliando a implementação de P+L diretamente a outras empresas
da região da Serra Gaúcha.
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