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Empresa Troca de 
Combustível

Início período 
crédito

Data aprovação Redução de 
emissão

[t CO ][ton CO2 eq]

Aços Villares OC, GLP e
eletricidade por

01/01/2003 09/05/2006 282.322

GN
Ambev OC por casca

de arroz
01/12/2007 18/06/2007 189.859

Eliane OC e carvão
mineral por GN

01/01/2001 15/03/2007 145. 649

Klabin OC por GN 04/01/2001 05/04/2006 142.368

Sto. Antônio OC por sebo 01/11/2007 17/04/2007 102.847

V t ti OC GN 26/05/2004 25/10/2006 14 517Votorantin OC por GN 26/05/2004 25/10/2006 14.517

Adaptado a partir de Kulay, Miraglia e Humme (2009)
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Elaborado pelo grupo de pesquisas “O caráter evolucionário do PCP e as novas formas de 
organização do trabalho” Unip-CNPq
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Direcionadores red Direcionadores reDirecionad.
Capacitad. Princípios Objetivos 

Os quatro elementos-chave de um PEGEM
A partir de Godinho Filho (2004)



Direcionadores: São as condições do mercado1. Direcionadores: São as condições do mercado
que possibilitam/facilitam/requerem a
implantação de um PEGEMimplantação de um PEGEM.

2. Os princípios: São as idéias que norteiam as
empresas rumo aos PEGEMsempresas rumo aos PEGEMs.

3. Capacitadores: São as ferramentas, tecnologias
e metodologias que devem ser implantadas parae metodologias que devem ser implantadas para
que um PEGEM forneça resultados de acordo
com os objetivos estratégicos priorizados.com os objetivos estratégicos priorizados.

4. Os objetivos de desempenho : São os objetivos
estratégicos da produção que se desejaest atég cos da p odução que se deseja
priorizar.
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Efetivar o tratamento de 
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ilegal.
qualidade da água

Evitar o 
esgotamento das 
reservas naturais

Ética.
Respeito.

Empregar processos de 
produção com bases 
tecnológicas que não

Impedir 
transbordamentos de 

resíduosreservas naturais. 
Preservar a 
biosfera.

tecnológicas que não 
permitam o desperdício 
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resíduos. 
Diminuir o estresse do 

planeta.

Dimensões propostas pelos autores à manufatura sustentável adotando os PEGEM’s. 
Godinho Filho (2004), a partir de Kyrillos, et al. 2010.



O ensaio expresso neste artigo indica que é possível O ensaio expresso neste artigo indica que é possível 
introduzir uma estratégia baseada em Manufatura introduzir uma estratégia baseada em Manufatura 

á lá lSustentável.Sustentável.
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Adaptado a partir de Kyrillos, Milreu e Sacomano (2009)
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Fonte: Grupo de pesquisas “O caráter evolucionário do PCP e as novas formas de organização do
trabalho “ Unip/CNPq.
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