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Resumo:Estudos atuais mostram a utilização de reuso como prática de produção mais limpa, que
proporcionam ganhos ambientais e econômicos. O objetivo desse artigo é avaliar o ganho econômico e
ambiental da implantação de reuso como práticas de produção mais limpa no processo de injeção de
maçanetas automotivas. Este trabalho busca mostrar evidências da produção mais limpa obtidas por meio
da implantação da reciclagem de material plástico em uma linha de injeção de maçanetas veículares,
minimizando consequentemente o impacto ambiental no que diz respeito à produção e aquisição de
matéria prima polimérica, que passa a ser reaproveitada por meio do processo de moagem dos galhos que
sobram do processo de injeção. O método de estudo de caso foi usado para investigação da melhoria
implementada na empresa estudada. Os resultados mostraram que a utilização da produção mais limpa no
processo em questão, gerou caixa anual para a empresa estudada em torno de R$ 119.660, ao mesmo
tempo que proporcionou a redução de descarte de material considerado como refugo do processo
produtivo de injeção plástica em um montante de 6 toneladas/ano. 

Palavras Chave: Produção mais limpa - Reuso - Reciclagem - Vantagem ambiental - Vantagem
Econômica 



 

1. INTRODUÇÃO 

O aquecimento global provoca danos ambientais substanciais que afligem todo o 

planeta gerando dias mais quentes, graves tempestades, elevação dos níveis do mar, longas 

secas e numerosos incêndios. Tais acontecimentos fazem aumentar as pressões sobre as 

empresas, que procuram formas eficientes de minimizar os impactos ambientais, aumentando 

os lucros através da diminuição dos desperdicios para assim manterem-se competitivas em 

uma economia global que tende a exigir produtos verdes e cadeias de suprimentos verde  

(SOYLU, et al., 2011). 

As organizações buscam, entre seus objetivos principais, a qualidade de seus produtos, 

a satisfação permanente de seus clientes e a melhoria contínua. Para que sejam alcançados tais 

objetivos, a inovação dos processos produtivos e a preocupação com o meio ambiente tornam-

se essenciais para o mantenimento da competitividade. 

Segundo Aguiar, et al. ( 2007), nos últimos anos, várias montadoras construiram suas 

plantas no país para a produção de veículos automotores e isto certamente, em conjunto com 

as várias mudanças estruturais da cadeia de suprimentos em todo o mundo, gerou novas 

relações entre as montadoras e seus fornecedores de auto-peças. A cadeia de suprimentos 

automotiva brasileira esta cada vez mais similar à cadeia global, fazendo com que as 

montadoras juntamente com seus fornecedores criem relações de transferência de métodos de 

gestão e controle ambiental. 

Neste contexto, Jabbour et al., (2012) realizou um Survey com 63 empresas do setor 

automotivo, analisou se a gestão ambiental pode ser considerada uma nova prioridade 

competitiva em empresas brasileiras, chegando à conclusão que a gestão ambiental na amostra 

analisada embora dentro de uma abordagem preventiva, influenciou quatro prioridades 

competitivas de fabricação que são custo, qualidade, flexibilidade e entrega. Santini et al., 

(2015) menciona que a adoção da Produção Mais Limpa (P+L) por empresas do setor 

automotivo com foco no processo de reciclagem interna para reuso permite diminuir os custos 

de compra de matérias-primas virgens, minimizando consequentemente o impacto ambiental 

no que diz respeito à extração ou fabricação destas matérias.  

Oliveira Neto et al. (2016) complementa que a implantação de P+L por uma empresa 

montadora de caminhões gerou ganhos econômicos e ambientais. 

O objetivo desse artigo é avaliar o ganho econômico e ambiental da implantação de 

reuso como práticas de P+L no processo de injeção de maçanetas automotivas. 

Na próxima seção apresenta-se a revisão da literatura sobre reuso como prática de 

P+L, seguido da metodologia de pesquisa, apresentação do estudo de caso e conclusões. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Os conceitos sobre P+L e também as oportunidades oriundas de sua prática que dizem 

respeito aos ganhos ambientais e econômicos serão abordados nesta seção. 

 

2.1. REUSO COMO PRODUÇÃO MAIS LIMPA 

A P+L pode ser definida como a aplicação de uma estratégia técnica, econômica e 

ambiental integrada aos processos e produtos, que visa aumentar a eficiência no uso de 

matérias-primas, água e energia, através da não geração, minimização ou reciclagem dos 

resíduos e emissões geradas, com benefícios ambientais, de saúdeo cupacional e econômicos.  



 

  

A P+L considera a variável ambiental em todos os níveis da empresa, considerando desde a 

compra de matérias-primas, a engenharia de produto, o design, o pós-venda, evidenciando as 

relações provenientes das questões ambientais com ganhos econômicos para a empresa 

(CNTL, 2003) 

Em estudo de caso desenvolvido por Telukdarie et al., (2006), com 14 empresas 

especializadas em tratamento de superfícies (galvanoplastia) observou-se que ganhos 

econômicos seguiram-se às boas práticas desenvolvidas pela produção mais limpa. O estudo 

observa que o custo aproximado dos equipamentos necessários para implantação da P+L gira 

em torno de 25% dos ganhos financeiros alcançados. 

A ferramenta de P+L, pode ser utilizada pelas empresas para responder às pressões 

governamentais e politicas de controle estabelecidas pelos seus próprios clientes. A 

ferramenta P+L tem como objetivo aprimorar a eficiência nos processos produtivos e serviços, 

reduzindo os riscos das operações e por consequente o impacto ambiental proveniente dos 

processos produtivos (PIMENTA, et al., 2011). 

Em muitas empresas da cadeia de fornecimento automotivo, é possível se observar a 

implementação da P+L evidenciada no reuso e reciclagem de produtos e resíduos realizados 

na própria planta, fazendo com que o ciclo fechado do processo produtivo torne-se mais 

ecologicamente e financeiramente eficiente, sendo uma das maneiras de contribuição para a 

redução da poluição nos níveis abióticos, água, terra e ar a reciclagem de matéria prima 

utilizada no processo produtivo de determinado item (OLIVEIRA NETO, et al., 2016). A 

implementação da P+L pode gerar vantagens econômicas e ambientais (OLIVEIRA NETO, et 

al., 2010). 

A Figura 1 mostra que o nível 3 da P+L está relacionado a adoção de prática de reuso 

com foco na reciclagem interna de matérias-primas. O reuso como prática de P+L pode ser 

entendido como o processo de reaproveitar as sobras de materiais no sistema de produção, 

possibilitando a reciclagem dos mesmos com a finalidade de reduzir despedícios por meio de 

ciclo fechado (CNTL, 2003).  

 

Figura 1: Fluxograma da geração de opções da Produção mais Limpa 

Fonte: CNTL (2003) 

 



 

  

Portanto, nesse estudo será análisada a implementação do processo de reciclagem 

interna dos galhos de injeção resultantes do processo de fabricação de maçanetas com 

moagem e reincersão da matéria prima moida no ciclo normal do processo, sendo este 

procedimento baseado na Produção mais Limpa pois ao mesmo tempo em que gerou a 

minimização de resíduos e emissões, gerou também vantagem econômica para empresa 

estudada. A produção mais limpa e suas implicações podem ser observadas na Figura 1, que 

por sinal, apresenta os níveis de abrangência para adoção da P+L. 

 

3. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada é de categoria exploratória e descritiva, de natureza 

quantitaviva apresentados por meio de um método de estudo de caso realizado em uma 

indústria de auto-peças, fornecedora de primeira camada para diversas montadoras de veículos 

brasileira.  

Com a utilização do método estudo de caso torna se possível apresentar evidências 

práticas por meio da triangulação dos resultados empíricos, sendo levantados os dados  por 

meio de entrevistas (YIN, 2015). 

Sendo assim, trata-se de uma “pesquisa aplicada” (GIL, 2002), visando a avaliação do 

procedimento para aplicação da ferramenta da ecoeficiência para obtenção dos ganhos 

economicos e ambientais (OLIVEIRA NETO, 2010 e 2014) em um processo produtivo de 

uma industria do segmento de autopeças em termos práticos. Em termos de abordagem, esta 

pesquisa se classifica como qualitativa, já que as avaliações e discussões são baseadas na 

interpretação de fenômenos. 

Este trabalho se classifica como exploratório e tem como objetivo realizar uma 

avaliação da utilização da metodologia para avaliação ambiental com a implantação das 

ferramentas da ecoeficiencia em operações. 

Com o objetivo verificar a eficiência da P+L quanto aos ganhos ambientais e 

econômicos, a metodologia aplicada para execução do estudo foi dividida da seguinte forma: 

1) levantamento dos dados, 2) avaliação dos custos envolvidos no processo, 3) avaliação 

ambiental. 

 A primeira etapa da metodologia aplicada compreende o levantamento dos dados para 

quantificar a matéria prima utilizada no processo de fabricação, as peças produzidas em 

determinado período de tempo, e o reciclo ou material moído reinserido no processo. (MTE) 

(OLIVEIRA NETO, 2010 e 2014). 

 A segunda etapa da metodologia aplicada compreende o levantamento dos dados para 

quantificar em moeda corrente os ganhos (GE) e o retorno sobre o investimento (ROI) 

(OLIVEIRA NETO, 2010 e 2014). 

 A terceira e última etapa da metodologia aplicada, busca mensurar a quantidade de 

matéria prima reciclada que representa a quantidade de matéria prima que deixou de ser 

liberada pela empresa como rejeito do processo. 

 

4. ESTUDO DE CASO  

4.1 PERFIL DA EMPRESA ESTUDADA E PROCESSO DE P+L 

A empresa estudada esta situada na região leste da cidade de São Paulo, possui cerca 

de 1.300 colaboradores e é lider nacional no formecimento de sistemas e mecânismos de 

acesso à veículos de passeio, onibus e caminhões. Seu faturamento anual gira em torno de R$ 



 

  

400 Mi e a linha em estudo produz cerca de 1050 peças/ dia. A realização da pesquisa se deu 

em momento oportuno em meio a busca por melhoria produtiva na linha de injeção plástica. 

O processo de trabalho estudado, baseia-se na transformação da matéria prima para atender às 

necessidades do cliente. A aplicação dos conceitos de P+L se deu através da observação do 

processo produtivo pelos especialistas da área e também pela análise dos relatórios e 

documentos de controle de processo cedidos pela empresa. 

 Conforme exposto na Figura 2, a matéria prima polimérica chega na empresa ensacada 

em pacotes que contém 25 Kg de granulos. Após o recebimento do material, uma amostra é 

retirada e enviada ao laboratório responsável pelo controle e recebimento de matéria prima, 

sendo o material do estoque separado e enviado para a respectiva máquina que realizará a 

injeção das maçanetas plásticas pertinentes.  

 Ao chegar no estoque intermediário da máquina injetora, a matéria prima é retirada de 

sua embalagem original e depositada no silo desumidificador da máquina injetora, uma vez 

que toda matéria prima plástica utilizada na empresa, mandatóriamente deve passar pelo 

processo de desumidificação. Após desumidificada a matéria prima, de forma automática o 

silo abastece o fuso de injeção com material necessário para o preenchimento das cavidades 

do molde selecionado, sendo que as cavidades preenchidas com a matéria prima selecionada, 

darão forma a peça desejada. 

 Após injetadas e formadas as maçanetas, estas seguem em fluxo de produção para o 

setor de pintura, acabamento e embalagem. 

 

Figura 2: Fluxo produtivo/ injeção maçanetas plásticas 

Fonte: Autores 

 



 

  

 A entrada de matéria prima total para injeção das maçanetas é de aproximadamente 30 

toneladas por ano e o resíduo (galho) gerado pelo processo de injeção é de aproximadamente 

20% ou seja a quantidade de reíduos gerado por este processo de injeção plástica chega a 6 

toneladas/ano. 

 Com a utilização da ferramenta de eco eficiência de Produção mais Limpa, o resíduo 

resultante do processo de injeção descrito, passou a ser reciclado com a utilização de um 

moedor e re-inserido no processo produtivo, fazendo assim com que as despesas com compra 

de matéria prima fossem reduzidas em 20% e fazendo com que a empresa deixasse de 

descartar no meio ambiente aproximadamente 5 toneladas de rejeito de injeção plástica ao 

ano. 

 

 

 

Figura 3: Fluxo produtivo/ injeção maçanetas plásticas com utilização de material reciclado 

Fonte: Autores 

  

Após a aplicação da ferramenta P+L, o fluxo de injeção plástica das maçanetas seguiu 

a disposição mostrada na Figura 3, ou seja, após a implementação da ferramenta, 

diferentemente do que é mostrado na Figura 2, o galho resultante do processo de injeção deixa 

de ser devolvido ao meio ambiente como refugo e passa a fazer parte novamente do fluxo de 

injeção após ser moído e re-inserido no processo no silo de matéria prima virgem. 

 

 



 

  

4.2. AVALIAÇÃO ECONÔMICA DA P+L 

 

 Com a aplicação da P+L, os volumes de material necessários e oriundos do processo 

produtivo foram quantificados, sendo que na Tabela 1, obeserva-se a descrição do volume 

anual de econômia de material gerado pela reciclagem dos galhos de injeção em torno de 6 

toneladas, o que geraria uma econômia de aproximadamente R$ 170.000 ao ano. 

 

Consumo e Produção Maçanetas Plástica 

 

 

Tabela1 -  Estimativa de produção de maçanetas plásticas/ consumo de materiais 

 

 A Tabela 2 mostra o investimento e o custo do maquinário com o prazo de 

depreciação e a redução de custo anual gerada com a aquisição do mesmo. Observa-se que o 

valor de compra do equipamento foi de R$ 22.000 com depreciação anual de R$ 2.200, visto 

que o prazo de depreciação do mesmo foi considerado como sendo de 10 anos. O valor de 

depreciação corresponde ao valor que a máquina perde no decorrer de um ano de uso. 

 Conforme mostra tambéma tabela 2, a redução de custo anual da empresa obtido com 

a prática da P+L, foi de R$ 170.000 e com a depreciação anual do maquinário e considerando 

o impostos descritos o lucro anual da empresa passa a ser de R$ 119.660.  

 O pay back  da máquina foi de 0,27 anos e o cálculo do ROI ou TIR mostrou resultado 

de 543,9% ao ano. 



 

  

 

Tabela2 - Cálculo do ROI ou TIR 

 

4.3. AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

 A Tabela 1 mostrou que com a implantação de reuso no sistema de produção como 

prática de P+L foi possível minimizar o uso de matéria-prima virgem e com isso elimina a 

necessidade de extração de 6 toneladas anuais do meio ambiente.  

 

5. CONCLUSÃO 

 

 O objetivo do estudo foi avaliar os benefícios ambientais e econômicos obtidos com a 

utilização dos conceitos existentes na ferramenta ge estão ambiental P+L, com foco na 

reciclagem de material plástico oriundo do processo produtivo de injeção de maçanetas 

veículares.  

Os resultados mostraram que a utilização da P+L no processo em questão, gerou caixa 

anual para a empresa estudada em torno de R$ 119.660, ao mesmo tempo que proporcionou a 

redução de descarte de material considerado como refugo do processo produtivo de injeção 

plástica em um montante de 6 toneladas/ano.  

Desta maneira, este estudo vai ao encontro com as diretrizes da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), aprovada na forma de lei pelo governo federal no ano de 2010, que 

trata da gestão de resíduos e o uso consciente dos recursos naturais. 



 

  

A limitação dessa pesquisa consiste na impossibilidade de generalização dos dados por 

se tratar apenas de um caso. Para pesquisas futuras se sugere mais pesquisas sobre o tema. 
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