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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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RESUMO
Esta pesquisa tem como objetivo conhecer e avaliar as
condições e os postos de trabalho dos operadores
checkout de um grande supermercado da cidade de
Palmas (TO). O supermercado dispõe de 30 operadores
de caixas distribuídos entre os turnos diurno e noturno,
o horário de atendimento é de 7:00 às 24:00 horas. A
coleta de dados foi realizada através de um
questionário, aplicação de lista de verificação e a análise
mediante acompanhamento dos operadores durante
sua jornada normal de trabalho. Os resultados

demonstram que as condições de trabalho exercidas por
estes são prejudiciais à sua saúde, o supermercado
segue parcialmente os itens da NR‐17. As observações
diretas analisaram as rotinas do trabalho apontando os
movimentos realizados pelos operadores. A aplicação da
lista de verificação confirmou o alto risco de adquirir
Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho
devido principalmente aos movimentos repetitivos,
desta forma torna‐se necessário que sejam realizadas
melhorias nos postos de trabalho destes profissionais.

PALAVRAS‐CHAVE: Operadores de caixa de supermercado, riscos, saúde ocupacional.

ERGONOMICS WORKSTATION ANALYSIS
SUPERMARKET CASHIERS IN A SUPERMARKET IN PALMAS‐TO
ABSTRACT
This research aims to understand and workplace
conditions assessment in large supermarket in
Palmas(TO). The supermarket has 30 supermarket
cashiers between day and night shifts, from 7:00 to
24:00. Data collection was conducted through a
questionnaire, application checklist and analysis
through monitoring of operators during normal
working hours. The results demonstrate that the
workplace conditions these are harmful to your
health, the supermarket partially follows the items in
the NR‐17.
KEY‐WORDS: supermarket cashiers, risks, occupational health.

Direct observations analyzed the work routines
pointing movements performed by operators. The
application checklist confirmed the high risk of
acquiring the Work Related Musculoskeletal Disorders
mainly due to repetitive movements, thus it is
necessary that improvements are made in the jobs
these professionals.

ANÁLISE ERGONÔMICA DO POSTO DE TRABALHO DE OPERADORES DE CAIXA EM
SUPERMERCADO NA CIDADE DE PALMAS‐ TO

INTRODUÇÃO
A Ergonomia se constitui como uma ciência aplicada capaz de adaptar as condições de trabalho
às capacidades psicofisiológicas do trabalhador. É definida como um conjunto de conhecimentos
científicos relativos ao homem e necessários à concepção de instrumentos, dispositivos,
materiais que possam ser utilizados com o máximo de conforto, segurança e eficácia pelas
pessoas (WISNER, A., 1994).
Diversas profissões vêm sendo estudadas, evidenciando‐se a necessária identificação de riscos e
condicionantes ergonômicos decorrentes dos resultados esperados no atendimento aos
objetivos que uma empresa se propõe na realização das atividades de forma singular (GUERIN et
al., 2001). A operação de checkout de supermercados pode ser citada entre elas devido às
posturas corporais em que os operadores destes realizam sua atividade e devido às
características dos postos de trabalho (SOUZA, 2007).
Em 1970 foram relatados os primeiros casos de danos à saúde entre operadores de checkout no
Japão (NAKASEKO et al., 1982). Ohara et al. (1976) constaram no Japão, por meio de
questionários, maior incidência de queixas de fadiga geral, cefaléia, insônia e dores lombares
entre mulheres operadoras de checkout do que entre mulheres que trabalhavam em escritórios
e em outras atividades. Dormência e dores nos ombros, braços, mãos e dedos, principalmente do
lado direito, eram características das operadoras de checkout. O exame físico mostrou que 31,3%
de 371 operadoras sofriam de rigidez muscular ou sensibilidade; 13 estavam severamente
afetadas e 69 operadoras estavam afastadas ou alocadas em outras atividades ou trabalhando
menos horas por dia.
Em março de 2007, o Ministério do Trabalho e Emprego aprovou o Anexo I da NR‐17 (Portaria n.°
8, 30/05/2007), que trata das condições de trabalho de operadores de checkout. Assim como
afirma Guimarães (2005), a profissão de operador de checkout de supermercado é caracterizada
por movimentos repetitivos e na maior parte do tempo há realização de movimentos alternados
enquanto se está no posto de trabalho. Sendo assim, essas posturas assumidas podem estar
influenciando e comprometendo o desempenho nas horas trabalhadas, gerando dor e/ou
desconforto corporal.
Desta forma, num mundo onde a busca por inovações tecnológicas vem se tornando cada vez
mais frequente, o setor de supermercados tem incorporado tecnologias à sua atividade, muitas
vezes sem atentar para a repercussão que a falta de um planejamento pode causar nos postos de
trabalhos inseridos neste sistema comercial. Particularmente no checkout, a demanda por novas
tecnologias é mais intensa, já que este é um ponto fundamental na organização por representar
a interface entre o supermercado e o cliente (STOPA et al, 1997).

Observa‐se que, no checkout a tecnologia tem peso importante sobre o controle do tempo de
atendimento, do ritmo e dos erros de operação, o que implica necessariamente numa avaliação
do grau de produtividade e de confiabilidade da operação. Além disso, o registro automático das
vendas possibilita o controle do estoque e o controle sobre a rentabilidade do empreendimento
(MELO‐ JUNIOR E RODRIGUES, 2005).
O operador de caixa é aquele funcionário encarregado de registrar todas as mercadorias
compradas pelos clientes, receber os pagamentos e dar o troco devido. O seu posto de trabalho
fica localizado na área chamada frente de loja, sendo esta área crítica e importante, constituída
por todas as operações de fechamento de venda, além de nela também estarem os fiscais de
caixa, empacotadores e respectivo gerente (KASPER, 1991).
A incidência de LER/DORT é comum em várias atividades profissionais, incluindo os operadores
de checkout de supermercados. Nesta categoria profissional a LER/DORT, geralmente está
relacionada com a introdução de novas tecnologias, como a informática e a leitura óptica, sem a
adaptação dos postos e do ritmo de trabalho à nova situação (DINIZ; FERREIRA, 1998). De fato,
Carrasco et al. (1995) citam que a introdução do leitor óptico no checkout melhorou o serviço aos
clientes, no entanto, esse benefício trouxe um custo para a saúde do operador, como as Lesões
por Esforços Repetitivos.
Diniz e Ferreira Jr (1998) relatam que frequentemente o scanner é colocado em checkouts
convencionais sem nenhuma modificação prévia. Além disso, o operador sofre pressão a fim de
evitar a formação de grandes filas de espera e cobrança por parte dos clientes por um serviço
mais rápido, eficiente e perfeito. Esses fatores fazem com que o trabalhador acelere o ritmo de
trabalho e consequentemente aumenta a sobrecarga física e mental (TRELHA, 2002).
Objetivou‐se assim, realizar uma análise ergonômica do posto de trabalho dos operadores de
caixa de um grande supermercado da cidade de Palmas‐ TO, para verificar se o supermercado
aplica o que está disposto no Anexo I da Norma Regulamentadora 17.
MATERIAIS E MÉTODOS
A elaboração do artigo fez parte da avaliação da disciplina de ergonomia do 3º módulo do curso
Técnico em Segurança do Trabalho, a turma foi dividida em grupos de quatro alunos e cada
grupo teve que escolher um local para aplicar uma lista de verificação, após a aplicação da lista
foi elaborado um artigo com os resultados obtidos.
Para o desenvolvimento do artigo foi utilizada uma lista de verificação com 30 itens baseada no
anexo I da NR 17: Ergonomia ‐ Trabalho dos Operadores de Checkout que estabelece a
adequação das condições de trabalho, visando à prevenção dos problemas de saúde. Além da
lista, também foi utilizado um questionário com perguntas relacionadas à organização do
trabalho, antes de aplicar o questionário, era explicado sobre os objetivos do trabalho e
solicitado um termo de consentimento livre e espontâneo e que o mesmo seria identificado por
códigos para que não fosse possível a sua identificação.

A coleta de dados foi realizada através da aplicação da lista de verificação e a análise mediante o
acompanhamento dos operadores durante sua jornada normal de trabalho entre os turnos
diurno e noturno, o horário de atendimento é de 7:00 da manhã às 24:00 da noite.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os operadores de checkout do supermercado pesquisado trabalham 9 horas por dia, durante 6
dias da semana, com 1 hora para as refeições, no local possui refeitório, há pausas para a
realização de necessidades fisiológicas, no caso de faltas de operadores há a tentativa de
substituição do operador para evitar sobrecarga de trabalho, também foi constatado que não há
ginastica laboral, atividades recreativas e Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho
(SIPAT), mas há treinamentos para operação no posto de trabalho.
O posto de trabalho dos operadores de checkout do supermercado apresentou pontos que não
estavam em conformidade com a norma, como por exemplo, no item 2.1, alínea “f”, não foi
verificado apoio para os pés, independente da cadeira, como pode ser verificado na figura 2.
Outro ponto que chama a atenção é item 2.3 alinea “c” que obriga a utilização de superfícies
opacas, todavia a superfície do checkout é feita de material que reflete luz como pode ser
observado na figura 1.

Figura 1‐ Checkout do Supermercado.
A avaliação da manipulação de mercadorias levantou vários itens que apesar da norma dispor da
preferência do empregador na escolha das medidas a serem adotadas, as empresas geralmente
optam por seguir o mínimo de itens possíveis e acabam por aumentar a necessidade do uso da
força do operador. No supermercado não foi identificada a adoção do item 3.1 que sugere, por
exemplo, a negociação do tamanho e volume das embalagens na alínea “a” ou o uso de
equipamentos e instrumentos de tecnologia adequada na alínea ”b”. Também não foi verificada a
presença de um ensacador a cada três checkouts, como sugere o item 3.3, alínea a, apesar de o
supermercado proporcionar que o cliente realize o ensaque como se encontra na alínea “b” do
mesmo item, mas o que acontece normalmente é que o operador acaba no mínimo auxiliando o
cliente no ensacamento.

Segundo o depoimento da operadora 1, que se encontra a seguir, a esteira estava com problemas,
dificultando a movimentação de mercadorias, outro fator relatado é a baixa remuneração que
torna a atividade muito estressante devido a responsabilidade que é exigida no seu desempenho,
pois o operador trabalha com grande fluxo de dinheiro e não pode cometer erros.
A falta de funcionamento da esteira dificulta a realização do trabalho, por que
acabamos pegando peso desnecessário e a remuneração, embora tenha piso,
ainda é pouca em relação à responsabilidade que assumimos.

O supermercado adota vários itens relacionados à organização na tentativa de diminuir o
tamanho das filas e adequar o ritmo do trabalho às características psicofisiológicas de cada
operador, como por exemplo, presença de pessoas para apoio ou substituição quando
necessário, filas únicas, caixas especiais, de acordo com o encontrado nas alíneas de “a” a “c” do
item 4.1., também não foi verificado nenhuma premiação ou sistema de avaliação de
desempenho como determina o item 4.3.

Figura 2‐ Checkout do Supermercado.

No depoimento da operadora 2, que encontra‐se abaixo, é possível verificar que as ações
realizadas pelo supermercado aparentemente não são suficientes, pois a operadora relata que há
problemas de relacionamento tanto com os clientes, como com outros trabalhadores, que pode
ser motivado pelo tamanho da fila ou pela própria relação cliente e operador e entre operador e
outro trabalhador, provavelmente devido a quantidade de operadores ser insuficiente, o que
gera a sobrecarga de trabalho, gerando desgastes com outros funcionários e com os clientes,
outro ponto também possível de se destacar é que o tempo de trabalho e ritmo imposto pela
quantidade de clientes, torna a atividade repetitiva e repercute na saúde da trabalhadora, o que
segundo o próprio depoimento poderia ser resolvido com a redução da carga horária e a
realização de ginástica laboral:

O ambiente de trabalho não é ruim, o trabalho é executado de forma precisa e
se tem algum tipo de pressão é por parte do cliente. O que tem afetado é o
compromisso de alguns colaboradores que acaba sobrecarregando outros. As
horas trabalhadas deveriam ser reduzidas, pois os movimentos repetitivos geram
cansaço físico e até dores musculares. Outro item a ser acrescentado deveria ser
a atividade laboral para alongamento.

Em relação aos aspectos psicossociais do trabalho a empresa segue a norma, pois os operadores
apresentavam crachá com identificação visível e não utilizavam vestimentas temáticas, apenas
uniforme convencional. De acordo com a norma os trabalhadores devem receber treinamento
para aumentar o seu conhecimento em relação à saúde no trabalho, pelo que foi verificado, o
supermercado apesar de oferecer treinamento, não ocorre como determina a norma.

CONCLUSÃO
O checklist baseado na NR 17, demonstrou ser uma ferramenta adequada para avaliar a
adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos operadores de
checkout de um supermercado, principalmente aliado à observação e aplicação de questionário.
Através da análise no supermercado foram observados alguns aspectos que não estão conforme a
NR 17 e as outras Normas Regulamentadoras. Pois os parâmetros previstos concluem que todos
os trabalhadores envolvidos com a atividade de operador de checkout devem receber
treinamentos sobre prevenção e os fatores de risco pra sua saúde. É importante ressaltar que
esforços repetitivos exagerados levam o colaborador a diminuir seu ritmo de trabalho devido às
alterações sofridas no seu organismo. Os parâmetros e diretrizes criadas pelas normas têm
permitido adequação nas condições de trabalho dos operadores de checkout, de modo a
proporcionar o máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente em suas atividades, mas
como em muitos itens encontrados na norma está a critério do empregador a escolha da medida,
o mesmo acaba por utilizar apenas o necessário para ficar em conformidade com a norma.
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RESUMO
O presente artigo trás como objetivo principal abordar a
relação entre as lesões por esforço repetitivo e os
profissionais em Tecnologia da Informação. Têm‐se
evidências de que esses trabalhadores ficam expostos a
uma série de condições desfavoráveis em seu ambiente
de trabalho e tal fato pode acarretar desde lesões de
baixas intensidades, até lesões mais graves, que podem
tornar o profissional inválido. As queixas mais

frequentes são relacionadas ao aparelho osteomuscular
devido o posicionamento incorreto da coluna vertebral
ao trabalhar, movimentos repetitivos e movimentação
incorreta dos membros superiores e inferiores.

PALAVRAS‐CHAVE: Acidentes de trabalho, lesão por esforço repetitivo, profissionais de TI.

REPETITIVE STRAIN INJURY AND ITS IMPLICATIONS IN IT PROFESSIONALS
ABSTRACT
This paper behind the main objective to address
the relationship between repetitive stress injuries and
professionals in Information Technology. There has been
evidence that these workers are exposed to a series of
unfavorable conditions in the workplace and this fact
can result from lesions of low intensities, to more severe

lesions that can become invalid professional. The most
frequent complaints are related to the musculoskeletal
system due to incorrect positioning of the spine to work,
repetitive motions and improper handling of upper and
lower limbs.

KEY‐WORDS: Work injuries, repetitive strain injury, IT professionals.

LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO E SUAS INCIDÊNCIAS NOS PROFISSIONAIS DE TI
INTRODUÇÃO
A tecnologia da informação tem tornado‐se cada vez mais útil e mais utilizada nos ramos do
conhecimento, não só nestas áreas, mas também de modo pessoal. Para que isso possa
acontecer e para que as tecnologias possam se tonar cada vez mais amplas, é necessário que por
trás delas esteja um bom profissional de TI.
Percebe‐se que com o maior uso da tecnologia e a busca por estabilidade financeira faz com que
os trabalhadores busquem uma jornada de trabalho muitas vezes maior do que o que seus
corpos realmente aguentam, acarretando assim inúmeros problemas de saúde.
Lesão por esforço repetitivo consiste em lesões no sistema musculoesquelético e nervoso, tendo
como principais causas esforços vigorosos, tarefas repetitivas, vibrações e/ou posições
desagradáveis durante longos períodos.
Trabalhadores de TI e a LER
Os trabalhadores de TI estão propensos a diversas doenças e lesões musculares sérias. LER tem
tornado‐se cada vez mais comum em programadores, operadores e digitadores, costumando
atacar sempre os membros superiores, como braços e mãos, bem como também dores lombares,
nos ombros e na coluna, devendo‐se tudo isso à má postura por longos períodos de tempo.
Dessas lesões as mais comuns são: tendinite e síndrome do túnel carpal.
A partir de tais perspectivas é possível perceber que as condições de trabalho em que vivem os
profissionais de TI muitas vezes não são favoráveis e a grande demanda de serviço faz com que
ele não tenha tempo disponível para o tratamento de suas lesões.
Os trabalhadores de TI estão expostos a uma série de riscos durante o trabalho e podem sofrer
desde acidentes até doenças ocupacionais.
Considerando que tais profissionais ficam quase que o dia inteiro sentados, em posições não
condizentes com o mais adequado à saúde e por muito tempo digitando ou exercendo alguma
função que tenha envolvimento direto dos membros superiores e/ou inferiores, pode‐se tirar
conclusões que em sua maioria, tais trabalhadores têm ou virão a ter Distúrbios Ortomusculares
Relacionados ao Trabalho (DORT).
Dentre os principais distúrbios que acometem os profissionais de TI, os mais comuns são
provenientes de inflamações no aparelho ostomuscular.
Nesse sentido, o artigo aborda um estudo teórico que busca descrever a relação entre as lesões
por esforço repetitivo e suas ocorrências em trabalhadores de TI.
Lesão por Esforço Repetitivo e os acidentes de trabalho
A LER faz parte das doenças mais comuns a atingir especialistas em Tecnologia da Informação,
isso ocorre muitas vezes devido à grande competitividade existente entre membros de uma
mesma empresa e ainda pela exigência de produtividade, tais fatores fazem com que os
trabalhadores solicitem mais de seus corpos do que eles normalmente podem aguentar,

acarretando assim inúmeros problemas de saúde. Vale salientar que, no Brasil, a lista de doenças
profissionais é constituída por fatores patogênicos e de risco.
Considerando o período que foi de 2000 a 2007, é possível notar uma grande queda no
coeficiente de mortalidade por acidentes de trabalho (CM‐AT). Em 2000 a região Norte detinha o
maior índice, seguida da região Centro Oeste. As regiões Nordeste e Sul ficavam mais abaixo,
com números quase que idênticos. Das cinco, a com menor índice era a Sudeste.
Chegando em 2007 a queda foi notável, a região Norte de primeira em número de incidências,
passou a ocupar a segunda posição, o topo foi assumido pelo Centro Oeste. Nordeste, Sudeste e
Sul apresentavam números quase iguais.

Figura 1 ‐ Coeficiente de mortalidade anual por acidente de trabalho, em profissionais segurados,
por região no Brasil. 2000‐2007. Fonte: Boletim Epidemiológico Acidentes de Trabalho.
UFBA/ISC/PISAT – MS/DSAST/CGSAT – 2011.
Se na figura 1 acima os números de AM‐AT diminuíram, na próxima os índices de AT não fatais
tenderam a aumentar entre 2006 e 2008. Ocorrendo em todas as regiões e no país (Figura 2). Os
maiores aumentos ocorreram no Sul, Centro‐Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste, exatamente
nesta ordem. É importante ressaltar que a menor elevação ocorreu na região Norte e a maior na
Sul, sendo esta a única que superou a média nacional do ano de 2008.

Figura 2 ‐ Incidência anual de acidentes de trabalho não fatais, entre segurados, no Brasil. 2006‐
2008. Fonte: Boletim epidemiológico acidentes de trabalho não fatais. UFBA/ISC/PISAT –
MS/DSAST/CGSAT – 2011.
A década de 90 foi o período no qual ocorreu a ‘ascensão’ das lesões por esforço repetitivo, tais
traumas já apresentavam características epidêmicas (Figura 3) e além de apresentar diagnósticos
crescentes, também se tornaram campeãs em distribuição de auxílio acidente.

Figura 3 ‐ Incidência de LER e outros acidentes de trabalho, em Minas Gerais, 1996.

Segundo Cantarelli (2011) os diagnósticos de LER ficam acima da média entre os trabalhadores
que utilizam móveis desconfortáveis (24%), trabalham com falta de ventilação (23%), estão
exportas a vibrações (20%), utilizam computador (19%), o trabalho exige muitos movimentos
repetitivos (18%), fazem mais de 5 à 10 horas extras semanais (28%).
Os profissionais de TI e a LER
Segundo estudo divulgado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, entre os anos de
2009 e 2012 a área que mais teve vagas abertas de trabalho em nível superior no Brasil, foi a
Tecnologia da Informação. Das mais de 300 mil vagas abertas, 49,5 mil foram disponibilizadas aos
profissionais de TI.
Já em 2013, de acordo com a ABES, Associação Brasileira de Empresas de Softwares, o mercado
de TI teve um investimento de 15,4% a mais que em 2012 no Brasil, somando um total de 61,6
bilhões de dólares.
Com o crescimento elevado da Tecnologia da Informação no Brasil surgem inúmeros benefícios,
mas sem que percebamos os riscos são cada vez maiores. A lesão por esforço repetitivo começa
de forma silenciosa, ela engloba mais de 30 doenças, sendo algumas delas a tendinite,
tenossinovite, bursite, dedo em gatilho, mialgias, síndrome do desfiladeiro torácico, entre outras.
Essas doenças além de sobrecarregar o sistema musculoesquelético, ainda afetam músculo,
nervos e tendões.
A literatura é universal ao dizer que não existe causa única para que a LER possa ocorrer, são
vários os fatores, além da duração e frequência dos movimentos ao trabalhar, a intensidade
também é levada em conta.
A cura para LER torna‐se bem complicada quando a doença atinge um estágio mais elevado, para
isso é recomendado que os empresários tenham maiores cuidados com seus funcionário, não só
porque a saúde de seus trabalhadores deve ser a prioridade da empresa, mas também para que
eles obtenham um desempenho melhor em suas ações.
De acordo com Couto (2004) é importante pausas tanto ativa como passiva como meio de
prevenção, pois em um de seus estudos com profissionais de TI concluiu que a pausa ativa
diminuiu significativamente o índice de fadiga periférica.
Evidencia‐se que as empresas buscam atingir seus objetivos comerciais, e para que isso possa
ocorrer de forma favorável é necessário que preocupem‐se primeiramente com a saúde seus
funcionários, principalmente os que passam muito tempo desempenhando as mesmas funções,
ou que ficam a maior parte de sua carga horária sentados, podendo acarretar doenças
ocupacionais.
Para que tais problemas sejam evitados existe uma nova forma de prevenção, a Ginástica
Laboral, ela é uma modalidade física que se destina principalmente a trabalhadores e com o
objetivo de ser praticada no próprio local de trabalho. Tal prática é benéfica aos profissionais que
dedicam cerca de 5 minutos do seu tempo a cada hora para exercitarem‐se.

CONCLUSÃO
É indiscutível que a tecnologia agiliza não só a vida pessoal como também inúmeras atividades
em empresas. Para os profissionais de TI ela é, evidentemente, vital. Porém, o uso das máquinas
aliado à má utilização do corpo em relação às mesmas pode acarretar inúmeras consequências
negativas ao seu organismo, portanto, o melhor modo de evitar que tais fatos ocorram é a
prevenção, a qual se dá com alongamentos e a aplicação da Ginástica Laboral.
Com poucas atitudes pode‐se diminuir drasticamente os alarmantes números de acidentes de
trabalho e incidentes causados pela LER. Por fim, é possível entender que a saúde do profissional
de TI depende não só do próprio funcionário, como também da empresa que deve orientar e
buscar meios para que seus trabalhadores possam exercer suas funções da melhor maneira
possível.
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RESUMO
No Brasil, a grande produção de resíduos oriundos de
processos de consumo, seguido do descarte inadequado,
tem ocasionado diversos problemas ambientais, sociais
e econômicos. Dessa forma, a utilização da logística
reversa como instrumento de retorno ambiental para a
sociedade tem gerado diversas mudanças significativas
na estrutura empresarial brasileira. Diante disso, o
objetivo deste artigo é discutir, brevemente, o cenário
atual da logística reversa no Brasil à luz da Política
Nacional de Resíduos Sólidos. Tal ponto é ponderado
pelas óticas diversas que a literatura e a legislação traz,
levantadas através de pesquisa exploratória de cunho

qualitativo a partir de revisões bibliográficas, com base
em documentos disponibilizados em meio eletrônico e
sítios eletrônicos, que tratam o assunto. O bônus e o
ônus serão contrastados, propiciando ao leitor a
capacidade da percepção holística do método sua
inserção no contexto brasileiro. Ao fim, pode‐se concluir
que, apesar dos entraves, a logística reversa está se
desenvolvendo e há boas perspectivas para o futuro; o
campo de pesquisa dessa área é bastante vasto, visto
que esse tema tem ganhado bastante abrangência e
reconhecimento para os mais diversos tipos de
empresas e indústrias.

PALAVRAS‐CHAVE: logística reversa, legislação, situação brasileira.

THE CURRENT SCENARIO OF REVERSE LOGISTICS IN THE LIGHT OF NATIONAL POLICY ON WASTE
ABSTRACT
In Brazil, the large production of waste arising from
consumption processes, followed by inappropriate
disposal, has caused many environmental, social and
economic problems. Thus, the use of reverse logistics as
a tool for environmental return to society has generated
several significant changes in the Brazilian corporate
structure. Therefore, the purpose of this article is to
discuss briefly the current scenario of reverse logistics in
Brazil in light of the National Solid Waste. This point is
weighted by the multiple levels that literature and law
brings, raised by exploratory qualitative research from

literature review, based on documents available in
electronic media such and electronic sites, treating the
subject. The bonus and burden are contrasted, giving to
the reader the ability of holistic perception of the
instrument and its place in the Brazilian context. At the
end, we can conclude that, despite the obstacles,
reverse logistics is developing and there are good
prospects for the future; the field of research in this
area is vast, since this topic has gained enough
recognition for the breadth and more various types of
businesses and industries.

KEY‐WORDS: reverse logistics, law, Brazilian situation.

O CENÁRIO ATUAL DA LOGÍSTICA REVERSA À LUZ DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
INTRODUÇÃO
A logística reversa tem se tornado um referencial em questões competitivas entre
empresas. Atualmente, ações de reaproveitamento, reciclagem e redução do uso de resíduos são
fatores que passaram a ter importância na lista de compra dos consumidores no momento de
escolha entre as empresas produtoras. O tratamento das mercadorias, ao fim de sua vida útil, de
forma sustentável e atividades voltadas às necessidades sociais por mais produtos, podem ser
traduzidas pela “logística de fluxo reverso”, uma área e uma performance empresarial que
passou, mesmo de forma lenta e gradual, a fazer parte de alguns empreendimentos em todo o
mundo.
No Brasil, particularmente, ações em prol do meio ambiente só passaram a ser tomadas
efetivamente a partir da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, nº 6.938 de 1981, senão,
através da Lei dos Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98) que trouxeram em si penalidades às
transgressões de seus dispositivos como também critérios para ações potencialmente poluidoras.
Somente em 2010, embora com a preexistência de outras regulamentações visando ao retorno
de alguns produtos ao fabricante para a destinação ambientalmente correta, com a Política
Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) se tornou obrigatória a estruturação e implementação da
logística reversa de pneus; pilhas e baterias; embalagens de agrotóxicos, lâmpadas fluorescentes,
de vapor de sódio e de mercúrio e de luz mista; aparelhos eletroeletrônicos; e óleo lubrificante.
Decorridos 3 anos após a sanção deste dispositivo, o conceito de logística reversa ganhou
as empresas e muitas ações em torno desse instrumento foram iniciadas, portanto é necessário
saber e entender as limitações e desenvolvimentos de tais atividades no âmbito nacional. Diante
desse contexto, o objetivo deste artigo é discutir, brevemente, o cenário atual da logística
reversa no Brasil à luz da Política Nacional de Resíduos Sólidos, sendo, portanto, estruturado a
partir de pesquisa exploratória de cunho qualitativo a partir de revisões bibliográficas, com base
em documentos disponibilizados em meio eletrônico, como artigos científicos apresentados em
congressos e simpósios, artigos de revista, documentos legais, monografias de graduação, tese
de doutorado e sítios eletrônicos, realizada entre os meses de dezembro de 2013 a fevereiro de
2014. Pretende‐se, então, ao fim do estudo, o entendimento dos processos industriais aliados ao
desenvolvimento sustentável, voltados à implementação da logística reversa, assim como o
desenvolvimento e aquisição de maiores conhecimentos na área de estudo.
Diante do exposto, este artigo é dividido em 5 seções e subseções abordando os seguintes
assuntos: a primeira seção mostra a origem da logística reversa com a mudança do seu conceito
e aplicação ao longo dos anos até a atualidade. A segunda seção explica como se dá o processo
da logística reversa, apresentando seu funcionamento de maneira sustentável, que vem desde a
fabricação do produto até o final do seu ciclo de vida. Na terceira seção, são apresentados os
aspectos negativos e positivos ao se adotar a logística reversa nas empresas. Na seção seguinte, é
tecido um breve histórico do surgimento das leis ambientais, sua evolução e seu cumprimento
através das décadas, principalmente a exemplo do Brasil. Na última seção, além de ser exibida
uma avaliação da prática da logística reversa aqui no Brasil, onde apesar das leis vigentes, esse

processo não é adotado de modo pleno, precisando ainda progredir muito, ele também indica as
empresas e serviços que costumam aderir a essa prática. Por fim, ao final do trabalho são feitas
as considerações a título de conclusão da pesquisa.
CONCEITO DA LOGÍSTICA REVERSA
De modo inicial, deve‐se compreender o significado do termo logística, para isso, recorre‐
se ao consagrado Council Of Supply Chain Management Professionals (2013) que define logística
como
parte da Gestão da Cadeia de suprimentos que planeja, implementa e controla
de maneira eficiente e efetiva o fluxo direto e reverso e a armazenagem de
produtos, bem como os serviços e informações associados, cobrindo desde o
ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender aos
requisitos do consumidor (COUNCIL OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
PROFESSIONALS, 2013).

Ainda sobre logística, outra definição, sendo esta mais sintética, é trazida por Ballou G., “a
missão da logística é dispor a mercadoria ou o serviço certo, no lugar certo, no tempo certo e nas
condições desejadas”(2001 apud GUARNIERI, 2006, p.2).
Por se tratar de um instrumento holístico, as conceituações de logística reversa
perpassam por variais óticas, desde a meramente materialista, que sistematiza a logística reversa
pautada na sua ocorrência operacional, até percepções que conversam com os impactos e
relações consecutivas da utilização desse mecanismo.
Consoante a definição dado pela PNRS, a logística reversa é
o instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um
conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a
restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento,
em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação (BRASIL, 2010).

Essa é a percepção que se encontra mais no segundo eixo de definições.
A DINÂMICA DA LOGÍSTICA REVERSA
Para que se desenvolva, a logística reversa precisa que todos os elementos envolvidos
(poder público, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes) participem e venham a
ser responsáveis pelo ciclo de vida do produto, sendo tal compromisso estabelecido através de
um acordo setorial entre eles. Dentre as etapas e as maneiras em que uma parte dos produtos
retorna ao ciclo produtivo ou de negócios, podendo readquirir valor em mercados secundários
pela reutilização ou reciclagem de seus materiais constituintes, tem‐se a logística reversa de pós‐
venda em conjunto com a de pós‐consumo, acarretando vários benefícios tanto ambientais como
de origem econômica e empresarial. De acordo com Rogers e Tibben‐Lembke (1998, apud
CHAVES; BATALHA, 2006),

o canal de distribuição reverso de pós‐consumo se caracteriza por produtos
oriundos de descarte após uso e que podem ser reaproveitados de alguma
forma e, somente em último caso, descartados. Já o canal de distribuição
reverso de pós‐venda se caracteriza pelo retorno de produtos com pouco ou
nenhum uso que apresentaram problemas de responsabilidade do fabricante ou
distribuidor ou, ainda, por insatisfação do consumidor com os produtos
(ROGERS;TIBBEN‐LEMBKE, 1998 apud CHAVES; BATALHA, 2006).

Tais atividades da logística reversa de pós‐venda, bem como a de pós‐consumo, possuem
vantagens econômicas para a empresa que as emprega. Leite (2003, apud CHAVES; BATALHA,
2006) garante que a fundação da logística reversa de pós‐consumo tem como foco econômico a
diminuição dos gastos, devido ao “aproveitamento das matérias‐primas secundárias ou
provenientes de reciclagem, bem como da revalorização dos bens pela reutilização e
reprocesso”. Portanto, enquanto o canal de pós‐venda é de justificativa essencialmente
econômica, o de pós‐consumo traz a tona a ideia de se ministrar tanto a entrega da mercadoria
ao comprador como o seu retorno, encaminhando‐o para ser descartado ou reutilizado
(MUELLER, 2005).
VANTAGENS E DESVANTAGENS
Segundo Costa e Valle (2006), há inúmeros benefícios ocasionados pela a utilização desse
meio de logística. À medida que a empresa apresenta mecanismos de fluxo reverso, ela se
tornará mais vantajosa em relação aos seus concorrentes. Diferenciada pela visão do
consumidor. Além de, a utilização dessa técnica, é ambientalmente adequada e oferece proveitos
econômicos acerca da sua destinação final. A medida que, a matéria prima está se tornando mais
escassa no mundo inteiro, consequentemente, está se tornando mais cara, logo a logística
reversa vem se destacando nesse aspectos, pois seus produtos são feitos para serem utilizados
por mais de um ciclo de produção e não mais descartados logo após o uso dos consumidores.
As empresas que possuem em seus processos a logística reversa obtêm muitos prestígios
sociais que contribuem para o desenvolvimento da mesma; porém, nem sempre este
instrumento pode ser um mecanismo a partir do qual se obtém lucro, pois se houver uma má
gestão do método, a indústria pode acabar em ruínas. Além desse, pode‐se encontrar outros
entraves como descrito pela Confederação Nacional das Indústrias ‐ CNI ‐ (2012, apud COELHO,
2013), um dos principais entraves encontrados pelo setor industrial é que o resíduo que passou
pelo fluxo reverso tem valor negativo no mercado e ainda há uma implantação de imposto sobre
os mesmos.
É comum notar empresas não muito dispostas a contribuir com as exigências da lei, como
afirma a consultora do Instituto ILOS, Gisela Sousa, em entrevista à Agência Brasil, ao dizer que
cerca de 70% das empresas estão prontas para investir até no máximo R$ 400,00 mil, revelando
que muitas delas estão tão somente preocupadas com a imagem, pois sabem que não investir na
área ambiental e social pode prejudicar a imagem institucional da empresa (GANDRA,2012).
Para fim de uma boa implantação do fluxo reverso dos produtos, é necessária a
conscientização social, uma destinação ambientalmente adequada e especialmente uma
preparação setorial na empresa, isto é, uma reorganização dos seus processos de produção,

distribuição e comercialização e comunicação com os consumidores para que esse fluxo se torne
vantajoso.
LEGISLAÇÃO E REGULAMENTOS
No Brasil, embora tenha havido grandes avanços nas normas e regulamentos em termos
de legislação ambiental, a gestão dos resíduos ainda é considerada um dos maiores entraves da
questão de saúde ambiental.
Desse modo, em 2010, a lei que estabeleceu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos,
mudou diversos aspectos da estrutura econômica, ambiental e social no país, estabelecendo
rígidas mudanças e fortes conceitos acerca das questões ambientais ligadas ao tratamento a ser
dado aos resíduos gerados.
Para fins desse princípio, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos afirma a logística
reversa como ferramenta para gestão adequada dos resíduos sólidos, instituindo a
obrigatoriedade de sua aplicação, através do retorno pelo consumidor dos produtos após seu
uso, envolvendo não só os fabricantes, como os importadores, distribuidores e comerciantes.
O acordo setorial é considerado um dos instrumentos, juntamente com o termo de
compromisso e o regulamento, para a viabilidade da implantação da “logística de fluxo reverso”.
Esta ferramenta é definida como “ato de natureza contratual firmado entre o poder público e
fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto.” (BRASIL, 2010). Por se tratar do
instrumento que apresenta maior participação popular, o acordo setorial é visto pelo Comitê
Orientador para a Implantação de Sistemas de Logística Reversa (CORI), criado através do
Decreto nº 7.404/10, como mecanismo primordial na implantação da logística reversa.
A Lei ainda estabelece os produtos que deverão entrar nesse sistema: Agrotóxicos (Lei Nº
7802/1989); Pneus (CONAMA Nº 416/2009); Pilhas e baterias (CONAMA Nº 401/2008); Óleos
lubrificantes (CONAMA Nº 362/2005); Equipamentos eletroeletrônicos e lâmpadas fluorescentes
e de vapor de sódio e de mercúrio e de luz mista (Lei 12.305/10).
CENÁRIO ATUAL DA LOGÍSITCA REVERSA NO BRASIL
Atualmente, no Brasil, as empresas, avaliando‐se por meio de um panorama geral, se
apresentam em processo de desenvolvimento em relação à prática da logística reversa. Porém, é
importante frisar que o processo de retorno das embalagens e alguns produtos aos fabricantes
não é nenhuma novidade, pois é comum visualizarmos empresas de bebidas que gerenciam o
retorno de suas embalagens até os pontos de vendas e, logo em seguida, são dirigidas aos seus
centros de distribuição; assim também acontece com as siderúrgicas que usam como insumo de
produção em grande parte a sucata gerada por seus clientes; indústrias de latas de alumínio que
aproveitam a matéria prima reciclada, dentre outros exemplos que podem ser citados (CAMPOS;
FONSECA; ABRAS, 2013).
Embora a preexistência, no Brasil, de muitos regulamentos em prol do retorno de certos
produtos à empresa fabricante, a PNRS trouxe consigo diversas mudanças. Os produtos listados
pela Lei nº 12.305/10 possuem um caráter de significativo poluidor do meio ambiente. Todos
estes acarretam problemas ambientais: poluição do ar, da água e do solo, além de, em alguns
casos, causar poluição visual; uma má disposição desses resíduos não só abre um leque de

opções para a agressão do meio ambiente como também atinge direta ou indiretamente a saúde
do homem.
A seguir será apresentada breve descrição da atuação brasileira em cada área.
Lâmpadas fluorescentes
De acordo com a recicladora Ambiensys (2007, apud MOURÃO; SEO, 2012, p. 99, grifo
nosso), “apenas 6% das lâmpadas descartadas (no Brasil) passam por algum processo de
reciclagem; aproximadamente 95% dos usuários pertencem ao comércio, indústria ouserviços;
apenas 5% são residenciais”. Os 94% restantes das lâmpadas após queimadas, são jogadas em
lixões, aterros industriais ou sanitários; sabe‐se que a lâmpada fluorescente possui elementos
altamente poluentes para o meio ambiente, como o mercúrio, e por isso não pode ser
simplesmente descartada. Portanto, faz‐se necessário o tratamento de descontaminação em
ambientes especializados (recicladoras), e posterior reaproveitamento das partes (como por
exemplo: o vidro e o alumínio) que podem ser recicladas e postas no mercado para nova
circulação. No Brasil, o custo da reciclagem unitário da lâmpada fluorescente varia de uma
recicladora para outra, mas em geral o valor se encontra entorno de R$ 0,50 a 1,20.
Conforme a Abilumi ‐ Associação Brasileira de Importadores de Produtos de Iluminação
([20‐‐?], apud CAMPÊLO, 2011), existem 10 empresas recicladoras de lâmpadas fluorescentes no
Brasil.
Diante do exposto, nota‐se a dificuldade da aplicação da logística reversa no setor de
lâmpadas fluorescentes, pois apenas 6% das lâmpadas são destinadas corretamente passando
pelo processo de reciclagem. Tal dado é preocupante, logo que esse tipo de lâmpada traz consigo
certa quantidade de mercúrio, substância perigosa à saúde humana e prejudicial também ao
meio ambiente.
Embalagens de defensivos agrícolas
Para as embalagens de defensivos agrícolas, antes mesmo da criação da PNRS, já existiam
leis que regulamentavam sua devolução ao fabricante e destinação ambientalmente adequada,
são elas: Lei n° 9.974/2000 e Decreto n° 4.074/2002. Desde então, 2002 até 2010, observa‐se um
acentuado crescimento de recolhimento das embalagens para uma posterior destinação final
adequada e a obtenção desses resultados se deve ao trabalho concretizado pelo Instituto
Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (inpEV), que, desde 2002, vem realizando a
reciclagem desses produtos.
Outro êxito alcançado foi o Brasil ter se tornado referencia mundial na destinação correta
das embalagens recolhidas.
O Brasil está a frente de até mesmo potencias mundiais como Estados Unidos e Alemanha
sendo recolhido e reciclado 94% das embalagens de agrotóxicos. Se desde 2002 o Brasil já
desenvolve ações que minimizam os impactos negativos causados pelas embalagens de
defensivos agrícolas quando dispostos inadequadamente no meio ambiente, a criação e
execução da logística reversa vieram apenas para melhorar, concretizar e firmar ainda mais o
compromisso e responsabilidade dos fabricantes, dos consumidores e das recicladoras
envolvidas.

Pneus
Antes da criação da PNRS que exige a logística reversa dos pneus inservíveis, já existia a
Resolução n° 416/2009 do CONAMA, que “Dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental
causada por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada”, além de estabelecer
parâmetros para empresas fabricantes e importadoras quanto a sua responsabilidade na coleta e
destinação final correta. A reciclagem desse material, desde muito tempo, vem sendo tratada
com seriedade por empresas que aderiram à responsabilidade de obedecer a Resolução
CONAMA n° 258/99 (retificada pela de n° 416/09). Apesar de no início observar‐se apenas um
crescimento embrionário dessa técnica, hoje já nota‐se bem mais estruturada, com boas
tecnologias a seu favor e subprodutos diferenciados, o que valoriza a busca do remanejamento
ou recuperação da matéria prima constituinte do pneu.
Existem no Brasil dezenas de empresas que são responsáveis pela reciclagem dos pneus
inservíveis, dentre elas, temos como exemplo a Xibiu, UTEP, Valorpneu, Policarpo, Reciclanip,
sendo esta última, uma iniciativa industrial das empresas Bridgestone, Goodyear, Michelin, Pirelli
e Continental para a gestão de pneus inservíveis. Ela foi criada em 2007 e desde então vem
produzindo um reconhecido trabalho na área de reciclagem e destinação adequada de seus
produtos. Segundo dados informados no próprio site da Reciclanip (2013) “Desde o início do
programa até outubro/2013, foram destinados 2,6 milhões de toneladas de pneus inservíveis”.
As empresas fabricantes, até maio do ano passado, investiram R$ 175 milhões na coleta e
destinação dos pneus inservíveis, e a tendência de investimentos só tem a crescer, melhorando
assim o funcionamento da gerência da recicladora. Atualmente, existem 827 postos, em
funcionamento, da recicladora espalhados pelas regiões do Brasil. Na região Nordeste,
especificadamente, no Rio Grande do Norte há 4 postos, sendo 2 em Parnamirim, 1 em Natal e 1
em Currais Novos (RECICLANIP, 2013).
Pilhas e Baterias
No Brasil, algumas empresas de celulares como Nokia, Samsung e LG e Instituições
Federais e Privadas (bancos, instituições de ensino superior, por exemplo) instalam postos de
coleta para recolhimento e armazenagem desses materiais para enviá‐los, algumas vezes sem
custos, para a Suzaquim, a única empresa no país licenciada para a reciclagem de pilhas e
baterias. No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) –
Campus Natal Central existem pontos que recolhem pilhas e baterias por meio do coletor
situado no setor de protocolo e as enviam para a recicladora supracitada, na cidade de
Suzano/SP, que trata e dispõe o resíduo adequadamente. Nesse processo, no ano passado foram
coletados 390 Kg de pilhas e baterias no campus1.
Em 2006, o Banco Santander criou o projeto Papa‐Pilhas, com o objetivo de recolher,
transportar e reciclar pilhas, baterias portáteis, celulares, câmeras digitais e outros aparelhos
eletrônicos portáteis. Desde sua criação foram reciclados mais de 760 toneladas de materiais,
tanto pela Suzaquim como pela Umicore, na Bélgica, recicladora de celulares. Os postos de coleta
estão localizados nas agencias e prédios administrativos do Banco espalhados por todo o Brasil
(BANCO SANTANDER, [20‐‐]).

1

Dados extraídos da entrevista realizada em 2013.

Como pode ser visto, a logística reversa de pilhas e baterias está em atividade no país,
porém, é necessária adição de empresas recicladoras para suporte e ampliação do horizonte
desta prática.
Equipamentos eletroeletrônicos
O Brasil é considerado um dos países que mais gera resíduos eletrônicos no mundo, são
quase 100 toneladas de computadores e mais de 2,2 mil toneladas de celulares por ano. Tais
materiais juntamente com televisores, filmadoras, ferramentas elétricas, DVD’s necessitam de
um descarte adequado, pois apresentam em si diversos componentes tóxicos tanto para o meio
ambiente como para a saúde humana, como chumbo, mercúrio e cádmio (REVISTA ECOLÓGICO,
2013).
A Itautec apresenta um dos projetos mais avançados na reciclagem de produtos
eletroeletrônicos em atividade no Brasil. Na fábrica da empresa, num centro em Jundiaí, interior
de São Paulo, são recebidos computadores, notebooks ou equipamentos de automação que são
desmontados, descaracterizados, pesados e segregados por partes constituintes do material. Só
em 2010, a empresa alcançou o volume de 3.842 toneladas de resíduos reciclados, dos quais 53,8
toneladas de placas eletrônicas foram recicladas fora do país devido à falta de tecnologia
necessária a esse processo. O restante foram 100% reciclados por empresas brasileiras (ITAUTEC,
2013). A maior parte das recicladoras se concentra na região sudeste, principalmente, no Estado
de São Paulo.
Em termos gerais, a atividade de reciclagem dos materiais eletroeletrônicos no Brasil
sofre pela falta de contribuição dos produtos, pois há ainda a informalidade da coleta e da
logística reversa. Além disso, ainda há a necessidade de investimento em tecnologias de ponta
(BRASIL, 2012).
Óleo lubrificante
Segundo a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (BRASIL, 2012, p. 169)
“Atualmente, no Brasil, existe o Sindicato Nacional da Indústria do Refino de Óleos Minerais, ao
qual são associadas 7 empresas rerrefinadoras”. Então, a partir da Portaria Interministerial
MME/MMA n° 464/2007, foram estabelecidas porcentagens de coleta para cada região brasileira
com o objetivo de coletar 35,9% de óleo lubrificante usado em todo o país em 2011. Atualmente,
há 34 postos de coleta que atendem as demandas de todas as regiões e 77% dos municípios
brasileiros: 1.399 no Nordeste, 364 cidades na região Centro‐Oeste, 82 no Norte, 1.471 no
Sudeste e 1.012 no Sul. Ao total, existem 19 empresas no Brasil licenciadas pela ANP para realizar
o processo de reciclagem/rerrefino (BRASIL, 2012). O rerrefino é definido como um processo
industrial para a retirada de contaminantes aditivos e produtos de degradação que concede ao
óleo rerrefinado as características do óleo básico (BRASIL, [c2013]).
No Brasil, geralmente, o óleo é trocado em garagens e postos de gasolina para
posteriormente ser encaminhado às rerrefinadoras licenciadas pela Agência Nacional de Petróleo
e Biocombustíveis (ANP). Segundo Scarpin (2008), no país, a maior empresa de rerrefino de óleo
lubrificante usado é a LWART – Lubrificantes Ltda., localizada em Lençóis Paulista, São Paulo,
sendo responsável por quase metade do rerrefino do óleo no território e apresentando postos de
coleta e armazenagem em todo o país (AZEVEDO, 2002; CEMPRE, 2005; LWART, 2005,apud

SCARPIN, 2008). Outro exemplo é a Indústria Petroquímica do Sul Ltda. uma das maiores
coletoras e rerrefinadoras do Brasil como da América Sul, cuja capacidade de reciclagem é de 30
milhões de litros ao ano (PETROQUIMICA DO SUL, 2005,apud SCARPIN, 2008).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A logística reversa é uma ferramenta legal que subsidia empresas a lidar com seus
produtos de pós‐venda e pós‐consumo, fornecendo‐lhe a responsabilidade de destinar
adequadamente seus resíduos gerados. Este instrumento, como pôde ser notado, não é um
termo tão atual e não surgiu com a PNRS, porém, na atualidade e com a ajuda da lei, ele tomou
outro “corpo” e significância. A legislação brasileira, antes mesmo da criação da PNRS, já havia se
voltado com preocupações para alguns tipos de resíduos com significativo potencial poluidor ao
meio ambiente, criando Resoluções no Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) que
deram suporte e direcionamentos para a destinação final adequada dos resíduos: pilhas e
baterias; embalagens de agrotóxicos; óleos lubrificantes; lâmpadas fluorescentes; pneus e
equipamentos eletroeletrônicos.
Apesar de todas as dificuldades, no Brasil, pôde‐se observar algumas organizações,
associações ou empresas que estão habilitadas e preparadas para fornecer um trabalho de
reciclagem apropriado aos materiais que são exigidos por lei. Todavia, como pôde ser visto no
decorrer do estudo apresentado, essas empresas geralmente estão concentradas no Sul e
Sudeste do país, fator que pode ser um empecilho para gestão dos materiais nas outras regiões
do país.
Sabe‐se que a falta de visão da atividade como potencial gerador de vantagem
competitiva às empresas compromete o funcionamento desse processo de modo eficiente.
Dentre as melhorias que poderiam ser aderidas pelas empresas e organizações para a logística
reversa, encontram‐se no próprio processo produtivo, como a capacitação de funcionários e a
menor geração de impactos no processo (Produção mais Limpa). Alguns fatores, considerados
críticos, devem ser vistos e estudados atenciosamente para que a logística reversa seja bem
sucedida, como ter um bom controle na entrada de materiais, para que não haja confusão com
os tipos que avançarão para próxima etapa (revenda, reciclagem, recondicionamento).
Além disso, é de extrema importância a divulgação de informações, como campanhas
educativas a respeito do conceito da logística reversa, seu uso e sua relevância ambiental, social
e econômica para o público em geral, a fim de que os consumidores saibam como colaborar para
a realização de seu processo, escolham de forma consciente onde efetuar suas próximas compras
e, acima de tudo, onde dispor os produtos após seu consumo.
Ainda como forma de incentivo seria essencial que empresas juntamente com o poder
público colocassem à disposição da população pontos de coleta e incentivando a separação e o
encaminhamento dos produtos para serem descartados corretamente. Ademais, seria
interessante uma parceria das organizações e empresas que não fazem a logística reversa e que
gostariam de adotá‐la no seu ciclo produtivo e de negócios com cooperativas ou outras formas
de associação de catadores de materiais recicláveis que realizam coleta seletiva e fazem a
reciclagem, descarte e manuseamento corretamente, podendo a seguir levar esses produtos de
volta ao mercado.

Por fim, pode‐se concluir que a logística reversa está se desenvolvendo e há boas
perspectivas para o futuro, visto que até mesmo empresas que não são obrigadas pela lei estão
estabelecendo esse instrumento e ampliando tecnologias que além de proporcionarem
melhorias econômicas para a empresa também contribuem com o meio ambiente.
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RESUMO
O presente artigo buscou identificar os problemas
existentes na reestruturação de um layout de uma
determinada empresa de pisos e blocos do estado do
Rio Grande do Norte, com a intenção de evidenciar a
importância do arranjo físico, atrelado a uma boa
movimentação de materiais que advêm justamente da
escolha correta e precisa do layout dentro de qualquer
organização. Para tal, foi utilizado um método de
pesquisa de caráter exploratório‐descritivo e qualitativo
ainda de natureza aplicada, uma vez que serão aplicados

os conhecimentos adquiridos na área logística, na
referida indústria. Com o estudo foram encontrados
problemas decorrentes da má estruturação do pátio de
estocagem revelando a importância da escolha correta
de um layout dentro de uma organização.

Palavras‐chave: Barreiras; Reestruturação; Layout; Estudo de caso.

BARRIERS FOUND IN RESTRUCTURING OF A LAYOUT OF PATIO STORAGE: A case study in a
company in the business of construction of Rio Grande do Norte
ABSTRACT
This paper aims to identify existing problems
in restructuring a layout of a given company's floors
and note the state of Rio Grande do Norte, with the
intention of highlighting the importance of physical
arrangement, coupled to a good handling of
materials that come precisely the correct choice and
the layout needs within any organization. For such a

research method exploratory descriptive and
qualitative nature still applied, since the acquired
knowledge in logistics, will be applied in this industry
was used. To study problems arising from poor
structuring of the stockyard were found revealing the
importance of correct choice of a layout within an
organization.

KEY‐WORDS: barriers; restructuring; layout; Case study.

AS BARREIRAS ENCONTRADAS NA REESTRUTURAÇÃO DE UM LAYOUT DO PATIO
DE ESTOCAGEM: Um estudo de caso em uma empresa do ramo da construção civil do Rio
Grande do Norte
INTRODUÇÃO
Uma boa organização das operações dentro de qualquer empresa é bastante
importante, uma vez que a localização adequada, seja de recursos transformadores ou
transformados, reduz tempo e, consequentemente, custos para os negócios.
Sabe‐se que pelo menos dois pontos são extremamente essenciais para o sucesso
de qualquer negócio: Inovação e custo. Inovar é sempre o foco principal, mas este segundo
fator, também é de grande relevância, principalmente porque o objetivo principal das
empresas é lucro. Assim sendo, um dos principais fatores que contribuem de maneira
significante com a redução destes custos é o fluxo, ou seja, a movimentação de materiais.
A organização dos recursos produtivos tem um papel importante dentro das
empresas. O objetivo da gestão destes recursos é alinhar os elementos do sistema produtivo
de uma forma que garanta um fluxo eficiente do produto pelo processo de produção da
empresa (CHASE et al., 2006).
Albertin (2007) entende que a gestão de recursos produtivos tem por objetivo a
eliminação de perdas e a melhoria contínua nos processos produtivos, tornando o processo
mais eficiente.
Uma das formas de ser eficiente neste sentido é por meio de uma boa
movimentação de materiais. Contudo, para que se possa justamente conseguir uma
excelência no processo de movimentação, é necessário que o fluxo, quer seja de pessoas,
quer seja de maquinário, possa fluir sem a existência de quaisquer obstáculos, de modo que
um fator pode ser decisivo para o sucesso destes fluxos, o layout.
O arranjo físico ou layout deve ser bem observado, uma vez que assume um papel
importante dentro de uma organização, seja esta uma micro, pequena ou grande empresa.
Com isso, novas técnicas para análise e melhoria dos layouts vêm sendo implantadas com o
intuito de otimizar as relações entre processos e espaço.
Toda essa atenção é justificada pelo fato de que simples alterações em qualquer
ambiente mexem com a cultura padrão com que já eram feitos aqueles processos nestes
determinados locais, englobando alguns fatores como, conforto ou estética, contudo, o mais
importante e que deve consequentemente ser priorizado é o fator fluxo.
Segundo Slack, chambers e Johnston (2009, p.183), “a decisão do arranjo físico é
importante porque, se estiver errado, pode levar a padrões de fluxo muito longos ou
confusos, filas de clientes, longos tempos de processo, operações inflexíveis, fluxos
imprevisíveis e altos custos”.
O modo como é configurada a instalação (layout) está em completa consonância
entre as várias atividades realizadas em determinado local, por isso é necessário o correto
estudo dos diversos aspectos ao arranjar ou rearranjar um espaço, pois é possível que,
paredes sejam quebradas, estruturas desmontadas, objetos movidos de lugar, e com isso,
um único erro, por menor que seja, pode influir em qualquer um dos problemas
anteriormente citados.

Com isso tem‐se o seguinte questionamento, quais os fatores que impossibilitam ou
dificultam a estruturação ou reestruturação de um layout do pátio de estocagem de uma
empresa?
Por este motivo, o presente trabalho tem como objetivo identificar as barreiras
existentes no processo de reestruturação de um layout do pátio de estocagem, de uma
empresa do ramo da construção civil no estado do Rio Grande do Norte.
Para isso foram estipulados alguns objetivos específicos, a fim de facilitar a execução
do objetivo principal, tais quais: analisar minuciosamente as operações na empresa durante
o dia a dia, bem como apontar os problemas encontrados.
O assunto reestruturação de layouts já foi explorado na literatura, contudo,
percebeu‐se a ausência de estudos mais aprofundados sobre o tema no tocante a pátios de
estocagem, principalmente no que diz respeito a arranjos físicos de empresas do ramo da
construção civil.
Por este motivo, despertou‐se interesse por explorar tal assunto a fim de possibilitar
a melhor percepção dos problemas existentes, tanto para a organização em questão, quanto
para a comunidade acadêmica uma vez que, além de contribuir com mais um estudo de caso
sobre o assunto, expõe e torna possível enxergar a futuros leitores, a importância da
movimentação de materiais e reestruturação do layout, o que pode levar uma empresa a
uma maior lucratividade devido à redução de tempo ocioso, contudo, não descarta a
relevância adquirida por estudos futuros que amplia o leque de conhecimento a respeito do
assunto.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
Para se analisar a questão do arranjo físico, especificamente neste caso, foi necessária
a observância das operações diárias que ocorrem na referida empresa, tal análise está
diretamente inserida em outro contexto, a gestão de operações.
A Gestão de Operações pode ser definida como o planejamento, operação, controle
e melhoria dos processos que transformam recursos em bens ou serviços. Tal como a função
marketing induz ao desenvolvimento de produtos e a função financeira gerencia o capital, as
operações são responsáveis pela geração do pacote de produtos e serviços vendido aos
clientes.
Segundo Slack et al. (1999, p. 25) “Gestão de Operações tem a ver com a forma que
as organizações geram seus produtos e serviços. Tudo que você veste, come, senta sobre,
usa, lê chega até você graças aos gerentes de operações que organizam suas produções.
Todo livro que você pega na biblioteca, todo atendimento que você recebe no hospital, todo
atendimento que você tem nas lojas e toda aula que você assiste na universidade ‐ todos
foram produzidos."
A gestão destas operações se faz então necessária para que se possam atingir os
objetivos de qualquer empresa, onde dentre eles, podemos destacar o nível de serviço
logístico, diretamente responsável pela satisfação dos clientes.
Para que se possam atingir os objetivos logísticos de custo e nível de serviço, com
um padrão de alta qualidade, algumas atividades são colocadas como essenciais, são:

* Transportes.
* Manutenção de estoques.
* Processamento de pedidos.
Tais atividades são vistas como primárias, ou seja, consideradas as mais importantes
porque, ou elas contribuem com a maior parcela do custo total da logística ou elas são
essenciais para a coordenação e o cumprimento da tarefa logística. Por estes motivos,
processamento de pedido, manutenção de estoque e transporte são comumente chamados de
“ciclo crítico das atividades logísticas”, entretanto, algumas outras atividades surgem para dar
suporte as já citadas, como por exemplo, a movimentação de materiais.
A movimentação de materiais é o processo global de transporte num ambiente de
manufatura. Manusear internamente os produtos e materiais, por exemplo, em depósitos, fábricas,
armazéns e lojas, significa transportar pequenas quantidades de bens por distâncias relativamente
pequenas, quando comparadas às demais operações de logística. O objetivo é repor as matérias‐
primas nas linhas de produção de uma fábrica e transportar o material em processamento, em
função do tempo e espaço disponíveis de modo a maximizar a produtividade total de uma instalação
(MEYERS; STEPHENS, 2000).
A movimentação de material envolve ainda o processo de encaixotamento, de
armazenamento e de emissão de guias de remessa que deverá ser entregue ao armazém,
juntamente com os produtos acabados (RUSSOMANO, 1976).
Mesmo sendo considerada uma atividade de apoio às principais da logística, de acordo com
Ray (2008, p. 2), muitas empresas aumentam os seus custos devido a rotinas ineficientes na
movimentação de materiais. Isso demonstra claramente o quão importante é a movimentação de
materiais para qualquer organização bem como a não observação de suas operações, pode gerar
prejuízos consideráveis.
Dentro deste contexto e considerando que a movimentação, que por vezes parece
desprezada com relação às atividades consideradas primárias, pode acarretar custos, as empresas
necessitam estar atentas a maneira como esta movimentação está sendo realizada bem como
observar um fator extremamente importante para tal, o layout.
Chiavenato (2005) entende que arranjo físico é a forma como os recursos de produção estão
distribuídos em uma manufatura de forma mais adequada ao processo produtivo. Esta organização
tem papel fundamental no processo de uma empresa, pois, se bem montado, permitirá um caminho
correto da primeira à última operação, reduzindo, desta forma, a circulação de mercadorias.
Segundo Peinado e Graeml (2007), o arranjo físico é a parte mais visível e exposta de
qualquer organização. Assim, o arranjo físico é uma das características mais evidentes de uma
operação produtiva porque determina sua “forma” e aparência. É aquilo que a maioria de nós
notaria em primeiro lugar quando entrasse pela primeira vez em uma unidade produtiva (SLACK et
al., 2002).
Slack et. al. (2002) afirmam que existem quatro tipos de Layouts principais, são eles:
1. Layout por processo ou funcional;
2. Layout por produto ou de linha;
3. Layout celular;
4. Layout posicional ou fixo.

Layout por processo ou funcional

Figura 1. Modelo adaptado de SLACK (2002).
Arranjo por processo ou funcional. Segundo Martins e Laugeni (2006), os procedimentos e
os equipamentos do mesmo tipo são desenvolvidos no mesmo local e também operações ou
montagens similares são unidas na mesma área (Figura 1). O objeto se movimenta tentando
alcançar os diferentes processos. O Layout é flexível para atender a mudanças de mercado e do
espaço físico, atendendo a produtos diversificados em quantidades variáveis ao longo do tempo.
Esse modelo apresenta um fluxo longo dentro do ambiente da organização, que é adequado a
produções variadas em pequenas e/ou médias quantidades. Este modelo de Layout também
proporciona uma relativa satisfação no ambiente de trabalho.
Layout por produto ou em linha
Para Martins e Laugeni (2006) as máquinas e/ou as departamentos de trabalho são
posicionadas para ficar de acordo com a seqüência das atividades e são executadas de acordo com
a seqüência determinada sem percorrer caminhos alternativos, ou seja, precisam passar pelo
percurso estabelecido. O objeto cursa um caminho previamente determinado no processo. É
apontado para produção com baixa ou nenhuma variedade, em quantidade alta e constante ao
longo do tempo. Necessita de um forte investimento em maquinário e pode apresentar problemas
com relação à qualidade dos produtos desenvolvidos ou produzidos caso não chegue a ter um bom
aproveitamento do modelo de Layout. Para quem opera este modelo costuma gerar índices
elevados de estresse e monotonia.
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Figura 2. Modelo adaptado de SLACK (2002). Layout por produto ou em linha

Layout Celular
Segundo Martins e Laugeni (2006) em definir em apenas um local (a célula) máquinas
variadas que possam produzir o produto completo, o produto se movimenta dentro da célula para
realizar os processos necessários. A característica principal é a relativa flexibilidade quanto ao
volume de lotes por produto produzido. Isso permite um nível significante de qualidade e de
produtividade, mesmo tendo uma tendência para especificidade para uma família de itens. Reduz
também o deslocamento do material e os estoques. A responsabilidade sobre o produto final é
centralizada e transmite satisfação no trabalho, com isso, torna a produtividade quase full‐time.
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Figura 3. Modelo adaptado de SLACK (2002). Layout celular
Layout Posicional ou Fixo
O Layout posicional é contraditório se levar em consideração o padrão dos outros modelos,
pois os recursos transformados não se movem entre os recursos transformadores, mas sim o
inverso. Em vez de materiais, informações ou clientes fluírem através de um processo, quem sofre
o processamento se mantém parado, enquanto os recursos que realiza a montagem do produto
como, equipamento, maquinário, instalações e pessoas movem‐se para a cena do processamento
na medida do necessário (SLACK et al. 2002).
De acordo com Silva et al (2005), esse tipo de layout é utilizado, por exemplo, quando os
recursos a serem transformados são muito grandes e de difícil locomoção. A indústria naval utiliza
este tipo de arranjo físico. Este tipo de Layout também é utilizado na construção civil, pois os
recursos transformados normalmente são produzidos para permanecerem em um único local
indefinidamente, exemplo prédios, pontes, barragens, etc.
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Figura 4. Modelo adaptado de SLACK (2002). Layout fixo ou posicional.
Para Dias (1993), usar um bom layout para melhor utilização do espaço disponível deve
refletir não só na estrutura física das organizações, mas também na melhoria dos processos e na
diminuição de tempo gasto por tais. Portanto, não é difícil entender que a correta observação do
arranjo físico é capaz de proporcionar um ganho de tempo considerável através da redução de
atividades ou principalmente, movimentação desnecessária dentro de uma determinada operação,
o que, consequentemente, reduzirá custos e aumentará a produtividade.

Tem‐se com isso, que, para que se possa obter sucesso no tocante a movimentação, se faz
necessária a análise minuciosa dos fluxos executados dentro das organizações para que seja
possível definir com exatidão o layout correto a ser aplicado ou, na existência do mesmo, rearranjar‐
lo.
Segundo Davenport (Davenport, 1993) a busca pela competitividade industrial na década
de oitenta, levou as organizações mais avançadas a adotarem processos de melhoria continua (tipo
TQM e TQC). Muitas dessas mesmas organizações, nos anos noventa, estão experimentando
mudanças mais radicais através de processos de reengenharia.
Sabe‐se que a maioria das mudanças nos processos operacionais está focalizada no
aprimoramento, ou aperfeiçoamento dos produtos ou serviços a fim de satisfazer as necessidades
dos clientes e fornecedores. A melhoria contínua, por exemplo, trabalha sempre com o fator tempo
para ser implementada e suas mudanças são geralmente pequenas, localizando‐se dentro da
cultura já existente na empresa. Entretanto, muitas organizações têm revisto tais conceitos, por
reconhecerem a necessidade de mudanças mais radicais em seus processos. Para tal, a
reengenharia de processos surgiu como procedimento para mudanças mais amplas.
Reengenharia é repensar os fundamentos e mudar radicalmente os processos de negócio,
objetivando alcançar melhorias drásticas, computadas através de índices críticos de performance,
como custo, qualidade, serviço e tempo (HAMMER, 1993).
Existem vários fatores que podem contribuir na decisão de rearranjar um processo dentro
de uma determinada empresa e o layout não está fora destes. Quando o arranjo físico é pouco
funcional, os problemas como a falta de espaço entre atividades produtivas bem como seus
respectivos equipamentos começam a surgir, faz‐se necessária então, a reengenharia desse layout,
a fim de otimizar as operações existentes, principalmente no que diz respeito ao fluxo.
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O referente estudo caracteriza‐se por ser exploratório‐descritivo e qualitativo ainda de
natureza aplicada, uma vez que foram aplicados os conhecimentos adquiridos na área logística,
dentro de uma empresa do ramo da construção civil, objeto de pesquisa deste trabalho.
No que concerne às pesquisas de razão prática ou aplicada, pode‐se afirmar que visam à
realização de algo de forma mais eficiente. Pode, também, apresentar uma investigação de ordem
intelectual no decorrer de sua realização. (GIL, 2005).
Em consonância com o que afirma Gil (2005), para a realização do presente estudo, foram
necessários seis meses de observações diárias minuciosas das operações realizadas dentro da
organização em questão, bem como a leitura de pelo menos quatorze artigos que tratam de layouts
para que assim pudessem descrever com precisão, sem a utilização de ferramentas estatísticas, os
resultados da pesquisa, o que está de acordo com o que relata Minayo (1996) que afirma tratar‐se
de uma maneira correta para se adquirir conhecimento da natureza de fenômenos sociais, haja
vista que a coleta de dados por parte de um determinado pesquisador se dá na realidade
pesquisada, ou seja, na prática de suas funções, para então somente analisá‐los de maneira
indutiva.
RESULTADOS
A observância das operações diárias realizadas no ambiente de trabalho possibilitou a
identificação do layout da empresa que se assemelha ao conhecido como Funcional ou por
Processo, onde, segundo Martins e Laugeni (2006), o objeto se desloca tentando alcançar os
diferentes processos.

Tais observações tornaram possível a percepção dos problemas, em consonância com o que é
dito por vergara (2000) quando expõe que a coleta de dados, que neste caso foi concebida através
da observação contínua, é a maneira com que são obtidos os dados para então se responder o
problema. Neste caso pelo menos quatro problemas relacionados ao estoque, ou seja, a má
estruturação do layout foram identificados.
 Produtos diferentes alocados no mesmo espaço
 Gasto excessivo de combustível por parte das empilhadeiras
 Resistência às mudanças
 Dificuldade de modificação dos processos equivocados
No primeiro caso, observou‐se que durante a retirada diária dos paletes da produção até sua
futura alocação no pátio de estocagem, não existe uma identificação precisa dos mesmos que é
feita apenas de maneira visual e através de data, fixada por meio de tinta no próprio produto.
Com a necessidade imediata de locomoção dos mesmos, os empilhadores, responsáveis
pelo deslocamento destes, acabam por alocá‐los em qualquer área vazia que encontram,
misturando assim, o produto acabado, tornando complexa a futura identificação da alocação do
material bem como dificultando, também, sua retirada do estoque. Além deste, outros
subproblemas podem surgir em consequência do anterior como, por exemplo, a lentidão ao
abastecer um veículo com o produto desejado, o deslocamento desnecessário e dificultoso dos
caminhões que transportam a mercadoria, em busca de espaços que facilitem seu carregamento,
entre outros. Isto vai totalmente de encontro ao que é exposto por Dias (1993), por exemplo,
quando relata que o bom layout vai justamente, refletir na melhoria dos fluxos nos processos bem
como minimizar os tempos gastos por tais.
O segundo caso surge exatamente em consequência do primeiro. Devido o fato dos
empilhadores não encontrarem um setor definido para a alocação do material a ser estocado,
acabam indo e vindo para diferentes lugares, muitas vezes, bastante distante da produção, o que
acarreta um subgrupo de outros problemas, contudo, pretende‐se aqui destacar o gasto excessivo
de combustível com percursos desnecessários, o que mais uma vez, vai de encontro ao que relata,
por exemplo, Ray (2008), onde segundo suas palavras, ocorre um aumento nos custos, gerado por
rotinas ineficientes na movimentação de materiais.
Observou‐se ainda que, mesmo apontando tais deficiências nos processos, uma vez que o
referido estudo foi levado ao conhecimento de alguns funcionários e principalmente gestores,
existe uma grande resistência as mudanças, por vezes relacionadas aos funcionários da empresa
mais antigos. Contudo, a maior parcela vem da gestão da empresa, pelo costume de realizar as
atividades, mesmo que equivocadas, a muito tempo daquela maneira, ou ainda os fatores tempo e
custo, já que para a realização de mudanças drásticas no layout, modificando por completo as
operações antes realizadas, fazem‐se necessárias, de acordo com o estudo apresentado, semanas
ou até meses para a completa reestruturação, necessitando de mão de obra, principalmente dos
empilhadores, combustível para empilhadeiras, e até mesmo o pessoal envolvido no projeto, que
indicariam as devidas modificações. Isso faz com que não seja dada a devida importância ao
processo de reestruturação do arranjo físico, o que por fim, acarreta extrema dificuldade em
modificar tais processos, onde, insistir na mudança, pode ocasionar desconforto ou conflitos,
afetando o ambiente de trabalho. Tais resistências podem ser vistas como naturais em muitos
ambientes de trabalho nas mais diversas organizações, contudo, podem ser mais bem percebidas
em empresas que necessitam de uma melhor gestão de suas operações, assim como relata Slack
(2002), considerando que tudo passa pelos gerentes de operações.
CONCLUSÃO

Como dito anteriormente, este trabalho buscou identificar os problemas encontrados na
reestruturação de um layout por meio de um estudo de caso em uma empresa do ramo da
construção civil no estado do Rio Grande do Norte.
Como foi possível verificar através dos objetivos específicos estipulados pelo referido
estudo, encontraram‐se vários problemas decorrentes da má estruturação do arranjo físico dentro
da empresa em questão, como por exemplo, produtos diferentes alocados no mesmo espaço. De
mesmo modo, alguns outros de movimentação, que derivam da falta de um layout adequado.
Todos os problemas que foram encontrados, principalmente no tocante a questão resistência,
passam pelo crivo da reengenharia de processos, que de acordo com Hammer (1993), é mudar
radicalmente a forma como são realizados os processos.
Dados os fatos, tornou‐se nítida a necessidade da reengenharia de processos no tocante ao
arranjo físico da empresa, uma vez que o arranjo físico inadequado está acarretando uma série de
problemas relacionados também a movimentação, prejudicando o fluxo dos materiais, sua devida
alocação e desperdiçando tempo bem como gerando custos provenientes do deslocamento
excessivo de recursos transformadores e transformados.
Seria ainda indicado que, novos estudos de caso como este, devam ser realizados em outras
organizações, até mesmo de ramos diferentes para que assim, abra‐se um leque ainda maior de
possibilidades para futuros estudos a respeito do tema reestruturação de layouts.
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RESUMO
Com o avanço da economia mundial, a logística se
apresenta como ponto de debate. Neste contexto
o modal aéreo tem grande relevância pelas suas
vantagens. Dentro do Programa de Aceleração do
Crescimento do Governo Federal está a obra do
novo aeroporto da região metropolitana de Natal.
Este aeroporto será um dos maiores em operação
no Brasil, principalmente no transporte de cargas.
Porém é necessário que se discuta se há

infraestrutura periférica do terminal é capaz de
atender a sua capacidade. Assim, este tem como
objetivo levantar os principais impactos,
relacionados à logística, da instalação do
Aeroporto. O trabalho de um projeto de pesquisa,
considerando apenas a visão do aeroporto. Os
resultados foram obtidos através de entrevistas,
visitas e observações diretas.

PALAVRAS‐CHAVE: Logística, modal aéreo, infraestrutura aeroportuária.

IMPACTS OF SÃO GONÇALO DO AMARANTE AIRPOT OPERATIONS FOR THE METROPOLITAN
REGION HIGHWAY NETWORK ‐ A view of Airport

With the global economy advancement, logistics is
presented as a discussion point. In this context, air
transportation has great relevance for its advantages.
Within the Programme for Accelerated Growth of the
Brazil Federal Government is the new airport in the
metropolitan region of Natal building. This airport is
one of the largest in operation in Brazil, mainly in
cargo transportation. However, it is necessary to

discuss
whether
the
peripheral
terminal
infrastructure is able to meet its capacity. This work
aims to raise the main impacts related to logistics of
the airport installation. The work is part of a research
project, considering only the airport view. The results
were obtained through interviews, visits and direct
observations.

KEY‐WORDS: logistics, air transportation, airport infrastructure.

1 INTRODUÇÃO
Nos últimos anos o Brasil vem passando por crescente desenvolvimento da sua economia. Neste contexto,
a logística se apresenta como instrumento fundamental, no sentido de integrar os processos produtivos
desde a matéria‐prima até o produto acabado. Assim, a distribuição de cargas através do modal aéreo
atinge crescente relevância para o avanço logístico do país, visto que possui um elevado alcance e
velocidade superior aos demais modais de transporte.
No ano de 2007, o Governo Federal, iniciou um programa de incentivo ao desenvolvimento econômico do
país, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Este programa promove a retomada do
planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética do país.
Tal programa tem promovido, entre outras ações, a execução de diversas obras relacionadas à estrutura
aeroportuária, como forma de melhorar a capacidade logística do país. Dentre estas se destaca a obra do
novo aeroporto de São Gonçalo do Amarante que atenderá à região metropolitana de Natal: o Aeroporto
Internacional Governador Aluízio Alves, que tem inauguração prevista para o fim de maio de 2014 e este
será um dos maiores aeroportos de carga em funcionamento no Brasil.
O novo aeroporto será dotado de duas pistas de pousos/decolagens, medindo 3.000 x 60m, possibilitando
a operação das grandes aeronaves de passageiros e cargas. O edifício que abrigará o terminal de cargas
será capaz de operar e estocar itens destinados à importação ou exportação, com uma área útil de dois
mil e oitocentos metros quadrados e a capacidade de processamento de, em média, 10 mil toneladas ao
ano. Além disso, a estrutura foi projetada de tal forma que é possível de ser expandida conforme a
necessidade de crescimento.
É importante ressaltar que o escoamento destas cargas desembarcadas no aeroporto será feito
unicamente através do modal rodoviário, já que não há previsões para construções de infraestrutura que
atenda a outros modais de transporte para a distribuição destas cargas. Observa‐se que isso não é
exclusividade da Região Metropolitana de Natal, o transporte rodoviário é o principal meio para o
deslocamento de cargas dentro do país. Embora o Governo Federal venha aumentando os investimentos
nos outros modais, observa‐se que o rodoviário ainda é responsável por quase 63% do TKU (toneladas por
quilômetro útil) movimentado no território nacional.
Assim, é necessário que a estrutura periférica do aeroporto, principalmente a malha rodoviária, seja
planejada e construída considerando esta capacidade de carga desembarcada para aperfeiçoar o
escoamento da mesma. Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo principal levantar os
impactos das operações do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, considerando o ponto de vista do
próprio aeroporto, no sentido de identificar os gargalos da infraestrutura aeroportuária que podem
dificultar que a capacidade de operação do aeroporto seja otimizada.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
Segundo Martins (2002), a logística é responsável pelo planejamento, operação e controle de todo o
fluxo de mercadorias e informações, desde a fonte fornecedoras até o consumidor. Ballou (1993)
descreve a logística empresarial como todas as atividades de movimentação e armazenagem, que
facilitam o fluxo dos produtos desde aquisição da matéria‐prima até o ponto de consumo final, assim
como dos fluxos de informação que colocam os produtos em movimento, com o propósito de
providenciar níveis de serviço adequados aos clientes a um custo razoável.

Segundo Ballou (2006), o transporte é uma área fundamental de decisões no mix logístico.
Excetuando os produtos adquiridos, o transporte é, dentre as atividades logísticas, a que absorve a
maior porcentagem dos custos. O autor ressalta ainda que, embora há diversas decisões a serem
tomadas em relação a atividade de transporte, porém as principais são: a seleção do modal, a
roteirização dos embarques, a programação dos veículos e a consolidação dos fretes. Dentre as
opções de modais existentes estão o modal ferroviário, o rodoviário, o aquaviário, o dutoviário e o
aéreo.
Ballou (2006) ressalta ainda que o grande atrativo do transporte aéreo é a sua inigualável rapidez
origem‐destino, principalmente em grandes distâncias. Para o autor, apesar de grandes vantagens, a
capacidade do serviço aéreo tem sofrido enormes restrições em decorrências das dimensões físicas
do espaço de cargas e limitações de potência das aeronaves. Isto, contudo, vai sendo contornado e
superado à medida que aviões de maior capacidade e potência entram em serviço. Porém, tais
aeronaves necessitam de uma estrutura mais robusta de terminais.
Porém, uma desvantagem do modal aéreo é que este não é capaz de entregar os itens “porta a
porta”, necessitando, portanto, de intermodalidade ou multimodalidade. A intermodalidade se
caracteriza pela utilização de mais de um modal na suboperação de transporte, porém nesta são
usados documentos e registros fiscais diferentes para cada modal utilizado. Já a multimodalidade
seria a integração completa de diferentes modais de transporte de forma utilizando apenas um
documento.
Segundo a World Energy Outlook, até 2030, a demanda global por transporte crescerá 45%. Por isso,
resolver o problema no acesso aeroportuário será fundamental para o futuro da expansão do setor.
Porém, segundo Coelho e Portugal (2010), no Brasil ainda não existe uma preocupação de traçar uma
política consistente de intermodalidade no sistema aeroportuário. O crescimento aeroportuário tem
se tornado ainda mais visível através dos congestionamentos na rede viária no entorno do aeroporto
e da deterioração da qualidade ambiental (COELHO e PORTUGAL, 2010).
Neste sentido, Caves e Gosling (1999) afirmam que um dos maiores desafios é tornar eficiente o
acesso/egresso aeroportuário e este, observa‐se que tem sido feito, essencialmente, por carros (para
passageiros) e caminhões (para cargas). Esta dependência do modal rodoviário, o crescimento urbano
e o aumento no número de veículos nas redes de tráfego no entorno do aeroporto reduz a
confiabilidade deste empreendimento.
Porém, é importante ressaltar que um aeroporto é fonte de desenvolvimento econômico na região
onde está inserido (Jones, 2004), destacando, assim, a relevância destes locais.
Para os pequenos aeroportos, a dominância rodoviária se explica pela falta de fluxo de tráfego
necessário para sustentar uma competitividade entre os serviços de transporte. Já nos grandes
aeroportos do mundo, são grandes as opções de transportes de alta capacidade (Humphreys et
al., 2005), como metrôs ou trens, porém esta não é a realidade brasileira. Neste contexto, o
planejamento para um acesso multimodal tem se tornado um tópico muito importante neste sistema
(Shapiro et al., 2002).
Alguns critérios devem ser levados em conta para o planejamento da localização dos aeroportos. A
possibilidade do aeroporto estar no centro, periferia ou no litoral e até se a região é montanhosa ou
plana são critérios importantes, principalmente quando se analisa o impacto ambiental que este
empreendimento gera (COELHO e PORTUGAL, 2010). Porém, é importante ainda analisar os impactos
ambientais, econômicos e logísticos desta instalação.
Segundo Humphreys e Ison (2002), a capacidade aeroportuária é normalmente determinada e
dependente dos seguintes fatores: controle do tráfego aéreo das pistas de pouso/decolagem, dos

terminais e do acesso. Uma limitação em qualquer uma destas áreas repercute, seriamente, no
funcionamento de qualquer aeroporto, se configurando um gargalo para um pleno aproveitamento
da capacidade. No Brasil, o acesso ao aeroporto, prioritariamente, é feito pelo modal rodoviário –
entre 60% e 75% de viagens em automóveis (Goldner e Andrade, 2002). Sendo assim, a estrutura das
rodovias um fator limitante relacionado ao acesso ao aeroporto.
O setor de carga também é um elemento importante do sistema aeroportuário, pois produz e
necessita de uma infraestrutura terrestre eficiente para que este funcione de maneira adequada.
Assim, a solução encontrada pelas companhias que necessitam transportar seus produtos, através do
modal aéreo, é o uso e caminhões para deslocarem os itens até o aeroporto, aumentando o
congestionamento rodoviário e a poluição (Graham e Guyer, 1999).
3 METODOLOGIA
A pesquisa é de cunho qualitativo e descritivo, pois tem como foco descrever um cenário e não são
usados métodos estatísticos no tratamento dos dados. Os dados foram obtidos a partir de visita de
campo no aeroporto de São Gonçalo do Amarante, em que foi realizada uma entrevista aberta e não‐
estruturada com o Superintendente da empresa Inframérica, responsável pela construção e operação
do Aeroporto, além de observação direta.
O trabalho é fruto de um projeto de pesquisa que está dividido em três partes e na etapa
apresentada neste artigo serão relatados os impactos relacionados à visão do aeroporto e suas
operações. Em trabalhos posteriores serão relatados os pontos de vista do governo e da população
para a finalização de toda a pesquisa e as conclusões completas a respeito dos impactos da operação
do aeroporto.
4 O AEROPORTO
Existe uma grande expectativa pelos potenciais benefícios trazidos pela construção do novo
aeroporto de São Gonçalo do Amarante, uma vez que este promete acarretar um grande crescimento
econômico e que contribuirá com as atividades de todo o país, tendo em vista que será um
consequente impulsionador das atividades logísticas atuais.
O Aeroporto Governador Aluísio Alves, que está sendo construído no município de São Gonçalo do
Amarante/RN será o primeiro aeroporto do nordeste operado pela iniciativa privada, através da
empresa Inframérica. O projeto do aeroporto foi desenvolvido para facilitar a circulação de
passageiros e carga com fluidez e segurança, possuindo uma estrutura gerada em torno de 200
milhões de dólares.
Um fator relevante para o bom funcionamento tanto de terminais de passageiros e, principalmente,
terminais de carga é a localização estratégica. O local de instalação do aeroporto foi escolhido pelo
Departamento de Aviação Civil (DAC) principalmente devido as características do local: altitude,
planicidade do terreno, clima, elevação do terreno, vento favorável, fatores financeiros e fatores
políticos. Todos os estudos do impacto ambiental, EIAA/RIMA, foram realizados e aprovados pelos
órgãos ambientais do Estado do Rio Grande do
Norte (IDEMA) e pelo órgão Federal, IBAMA.
Durante pleno funcionamento, o fluxo previsto no terminal de passageiros do aeroporto de São
Gonçalo do Amarante será de cerca 6,2 milhões de passageiros por ano. Vale salientar que o atual
aeroporto da Região Metropolitana de Natal, o Aeroporto Augusto Severo, tem uma circulação média
de 2 milhões de passageiros por ano. Portanto, é importante ressaltar que as operações do novo
aeroporto necessitarão de uma estrutura periférica que consiga atender a esta capacidade

incrementada em relação a capacidade atual de recebimento e embarque de passageiros da Região
Metropolitana.
O terminal de cargas será subdividido em três setores: área de importação, área de exportação e de
cargas domésticas; e terá capacidade média de 10 mil toneladas por ano, auxiliando o desenvolvimento
Estado, uma vez que este é, entre outras coisas, um dos maiores produtores mundiais de Atum, Camarão
e frutas e necessita, portanto, de uma estrutura moderna para o escoamento destas cargas. Além disso, é
importante salientar a cidade situa‐se num ponto estratégico para Europa (em torno de 6hs de viagem) e
África (em torno de 4hs de viagem), sendo potencialmente importante também para o escoamento das
cargas do país.
Outro destaque é que o terminal de cargas contará ainda com uma estrutura semelhante à de grandes
aeroportos do mundo, no que diz respeito à capacidade de realizar a Consolidação e
Desconsolidação de itens, pois atenderá também ao transporte através de aeronaves de grande porte.
Esta estrutura favorável à consolidação (e/ou desconsolidação) e intermodalidade torna possível
aproveitar cada característica positiva dos diferentes modais envolvidos no processo logístico e permite
uma melhor adequação as constantes mudanças promovidas pela globalização, visto que o aeroporto
facilitará atividades relacionadas ao comércio internacional.
Porém, como dito anteriormente, a capacidade do aeroporto pode ser limitada por problemas nas vias de
acesso e não há, atualmente, transportes em massa para passageiros até o aeroporto. Além disso, o
modal aéreo não é capaz de realizar o transporte porta‐a‐porta e como não há previsão de ferrovias até o
aeroporto, as cargas deveram escoar através de caminhões. Demonstrando ai a necessidade da estrutura
periférica para que a capacidade do aeroporto não seja subutilizada.
As vias de acesso (entroncamento rodoviário) ao aeroporto estão orçadas em R$ 73,1 milhões, sendo, R$
12,1 milhões do governo Federal e R$ 61 milhões do governo estadual. A construção, que é
responsabilidade do Governo Estadual, contará com 33 km de estradas duplicadas, ligando, pelo Acesso
Norte, o aeroporto à BR‐406 (Ceará Mirim) e, às BRs 304 e 226 (Macaíba), pelo acesso sul. Estas obras irão
compor o futuro anel viário da Região Metropolitana de Natal.
Segundo informações recebidas durante a visita ao aeroporto, sem as estradas duplicadas, com a
atual estrutura de rodovias, o acesso de Natal ao aeroporto seria de, em média, 45 a 50 minutos.
Estando às estradas já duplicadas o acesso ao aeroporto é calculado em, aproximadamente, de 25 a
30 minutos. Outra análise, baseado nas demandas trazidas pela realização da Copa do Mundo de
Futebol de 2014, a ideia dos órgãos responsáveis pela obra é que se chegue com facilidade, através
do novo anel viário, ao estádio Arena das Dunas, a BR‐101, ao aeroporto Augusto Severo e à cidade
do Recife. Além disso, através do PAC, está previsto a construção das VLTs (veículos leves sobre
trilhos) que terão uma rota no entorno da cidade de Macaíba, diminuindo, portanto, os gargalhos
nesses trechos, que são críticos para altos fluxos.

5 OS IMPACTOS IDENTIFICADOS
Observa‐se que a instalação do Aeroporto na cidade de São Gonçalo do Amarante traz um potencial
incremento das atividades logísticas da Região Metropolitana de Natal, no sentido de que o
aeroporto será uma porta para as operações de transporte e distribuição de cargas provocando um
consequente incremento na economia local.
Porém, vale salientar que com a instalação do terminal haverá um aumento no tráfego de
passageiros pelas novas rodovias e também pelas rodovias já existentes na região. Este incremento
na circulação de pessoas, favorece também o desenvolvimento da economia local. Contudo, um
maior número de carros circulando faz com que haja a necessidade de um melhor planejamento das

rodovias para que estas sejam capazes de permitir a circulação com o mínimo possível de
congestionamentos e potenciais lentidões.
O mesmo raciocínio se aplica ao aumento da circulação de veículos relacionados ao transporte de
cargas, com o agravante de que esses veículos são, geralmente, mais pesados, gerando um risco
maior de deterioração das rodovias, principalmente quando estas não estão preparadas para receber
tal peso. Além disso, um fluxo maior de caminhões de grande porte gera uma natural lentidão nas
faixas de trânsito.
Ademais, é necessário ressaltar que, para que o potencial e esperado desenvolvimento econômico,
principalmente relacionado à geração de emprego e renda, é importante que se desenvolva uma
infra‐estrutura logística de apoio no entorno do aeroporto, em especial a instalação de Operadores
Logísticos de suporte às operações das empresas que se utilização dos terminais de carga do
aeroporto.
Cabe ainda apontar, apesar de não ser objetivo principal do problema, dado o destaque do tema, é
pertinente evidenciar outros impactos observados no processo de operação do aeroporto. Um deles
é que, com o aumento da circulação de automóveis na região, há um incremento na quantidade de
gases tóxicos emitidos na atmosfera. Além disso, o aumento do fluxo de aeronaves no espaço aéreo
traz como consequência uma ampliação da poluição sonora em regiões próximas.
6 CONCLUSÕES
Após a visita ao aeroporto foi possível, através da entrevista realizada e da observação, levantar
potenciais impactos das operações do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, principalmente, para
a malha rodoviária da Região. O trabalho teve um enfoque nas operações logísticas, principalmente
na suboperação de transporte.
Vale salientar que este artigo é parte de um projeto de pesquisa e os resultados foram obtidos
apenas com base na visão do aeroporto e serão apresentados em trabalhos posteriores a visão do
governo e as ações previstas por este, bem como a visão da sociedade.
Durante a execução do trabalho foram levantados potenciais gargalos que podem limitar o uso
otimizado da capacidade de escoamento de cargas do aeroporto. Estes gargalos residem,
principalmente, no projeto das obras de acesso ao aeroporto, pois a capacidade de recebimento de
cargas do terminal só será utilizada no seu máximo se a insfraestrutura aeroportuária tiver
capacidade para absorver tais cargas.
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RESUMO

Avaliar o nível de serviço dos processos está
intimamente relacionado com a avaliação da
percepção de qualidade e consequente
satisfação dos mesmos. Vale salientar que a
qualidade é um fator fundamental na busca
pela vantagem competitiva frente à
concorrência dos mercados atuais. Este
trabalho tem como objetivo principal avaliar o
nível de satisfação dos funcionários da cantina

do Campus São Gonçalo do Amarante do IFRN.
Para isso, foram aplicados 80 questionários,
visando a realização de uma análise
quantitativa dos dados para a obtenção de
sugestões de melhoria deste serviço. Os
resultados apontam para índices elevados de
insatisfação dos clientes reduzindo o nível de
serviço
da
organização
estudada.

PALAVRAS‐CHAVE: Nível de serviço, Qualidade, Logística

ANALYSIS OF SATISFACTION LEVEL OF USERS OF THE CANTINA IFRN / CAMPUS São Gonçalo do
Amarante

Evoluate the level of service of process is
closely related to the assessment of the quality
perception and consequent satisfaction. It is
worth mentioning that quality is a key factor in
the search for competitive advantage against
the competition of the markets today. This
work aims at assessing the level of
satisfactionCampus snack bar employees São
KEY‐WORDS: level of service, quality, logistics.

Gonçalo do Amarante's IFRN. For this, 80
questionnaires were applied in order to carry
out a quantitative analysis of the data to
obtain suggestions for improving this service.
The results indicate high levels of customer
dissatisfaction by reducing the level of service
the organization studied.

ANÁLISE DO NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DA CANTINA DO IFRN/ CAMPUS SÃO GONÇALO DO
AMARANTE
1 INTRODUÇÃO
De acordo com as constantes transformações e inovações ocorridas cotidianamente, o mercado
vem se colocando em um patamar competitivo, devido à concorrência e especialização das empresas, que
visam conquistar a confiabilidade e assiduidade de seus clientes.
Em função disso, a Logística é introduzida no processo de planejamento, implantação e controle
do fluxo eficiente e eficaz de mercadorias, serviços e das informações relativas, desde a origem até o
ponto de consumo, com o propósito de atender as exigências do cliente (COUNCIL OF LOGISTICS
MANAGEMENT, 1962).
Todavia, a sua preocupação nem sempre esteve com foco no cliente. Em um primeiro momento, a
logística era subdesenvolvida, pois tinha a finalidade de buscar o avanço no desempenho individualizado
das atividades básicas de uma empresa, tendo eficiência na distribuição física das atividades como:
comprar, produzir, gerenciar estoques, transportes e distribuição.
Posteriormente teve como base o processo de buscar a eficiência nas integrações logísticas,
focando no transporte e na armazenagem, em que as atividades funcionais deviriam ser cumpridas de
forma complementada e compatibilizada, para que a organização pudesse alcançar um bom desempenho.
Por fim, a logística está totalmente moldada, aprimorada em previsão de demanda e
planejamento, entre as ligações da cadeia e de grande investimento nos sistemas de informações e
conhecimentos.
A logística, porém, é apenas uma dentre as várias maneiras de acompanhar essas mudanças.
Dentre elas, o nível de serviço diferenciado apresentando‐se como um fator crucial para qualificação do
bem ou serviço. O planejamento logístico é a maneira eficaz de conciliar os serviços de forma eficiente.
Este trabalho tem como principal objetivo avaliar a qualidade dos serviços oferecidos, na Cantina,
localizada no IFRN‐ Campus São Gonçalo do Amarante.
A pesquisa justifica‐se por conduzir uma análise do nível de serviço logístico do estabelecimento,
por meio dos dados quantitativos, buscando sugestões estratégicas para a melhoria da cantina e, com
isso, proporcionando um melhor serviço às necessidades dos clientes.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
A logística é uma atividade que contribui para o sucesso dos negócios e é manifestado a sua
importância primariamente em termos de tempo e lugar. É necessário que os produtos estejam com fácil
acesso ao cliente para que eles possam consumi‐los, podendo perder seu valor quando não estão
dispostos no tempo e lugar apropriado. Ballou (2006), traz um exemplo sobre os bares que servem
bebidas e lanches nos estádios de esportes afirmando que não teriam valor algum para os consumidores,
se não estivessem à disposição do público.
A logística se torna essencial para a empresa e seu desenvolvimento, segundo Ballou (2006) as empresas
gastam um tempo enorme buscando maneiras de diferenciar suas ofertas de produtos em relação os da
concorrência. Quando a administração empresarial a logística/ CS como uma significativa parcela dos
custos da empresa e que o resultado das decisões tomadas proporciona diferentes níveis de serviço ao
cliente, atinge uma condição de penetrar de maneira eficaz em novos mercados, de aumentar sua fatia do
mercado e de aumentar os lucros

É importante salientar que a logística é ferramenta fundamental para a satisfação das
necessidades dos clientes, no que diz respeito a facilitar as operações relevantes de produção e
marketing. Procurando atingir a qualidade predefinida de serviço prestado ao cliente por intermédio da
competência operacional. Essa competência consiste em desenvolver uma estrutura analítica integrada
que defina e relacione conceitos chaves.
Em virtude disso, LaLonde (1988) afirma também que: “O serviço ao cliente é um processo cujo
objetivo é fornecer benefícios significativos de valor agregados à cadeia de suprimentos de maneira
eficiente em termos de custo”. Para isto, foram criados conceitos básicos que possibilitam a qualificação
do nível da atividade logística. O serviço entregue ao cliente, podendo não ser exclusivamente o produto
e, sem a eficiência e a eficácia do processamento do pedido até a entrega final.
O Total Quality Control (TQC ou Controle da Qualidade Total), surgiu no Japão e baseia‐se na
participação de todos os setores da empresa, de todos os empregados no estudo e na condução do
controle de qualidade, procurando estabelecer normas internas garantindo que a empresa possa produzir
com qualidade, procurando prezar “o algo a mais” que uma empresa necessita ter no mercado
competitivo.
Segundo Falconi (2004), “qualidade é uma questão de vida ou morte. Sua empresa só sobreviverá
se for a melhor no seu negócio”. A qualidade em uma organização, é o princípio que direciona a ação da
organização segundo normas de funcionamento em cada uma de suas partes, para Paladine (2009) afirma
que ao se tratar de preceitos com grande abrangência, os da Gestão da Qualidade devem ter estrutura
consistente, solidamente embasada, visto que que serão adotados por todas as áreas e todos os setores,
que definirão todos os procedimentos e, enfim, terão impacto sobre todas as pessoas que atuam na
organização.
Na prática a qualidade é um conceito que evolui cada vez mais. Por isso se entende porque as
organizações e pessoas investem intensamente na qualidade e a consideram como inovadora, moderna
ou até mesmo “à frente de seu tempo” e descartam os conceitos de qualidade considerados velhos ou
ultrapassados, porém, são necessários ao produto, como por exemplo, a necessidade de dinamicidade
que priorizem ações e resultados, competência, persistência, movimentação constante e primordialmente
sua originalidade.
Para obter a satisfação do cliente, não é necessário apenas ter um produto de acordo com as
especificações, em uma embalagem bonita ou em uma plataforma de supermercado. O nível de serviço
deste produto consistirá na compra na quantidade certa, no tempo adequado, escolhendo o melhor
fornecedor para a sua matéria prima, entre outros fatores. Em resumo produto é o resultado do
planejamento das operações logísticas. Segundo BALLESTERO‐ALVEREZ (2009) para que uma empresa se
torne competitiva a organização deve identificar cuidadosamente seus processos e gerenciá‐los de forma
adequada, considerando todos os conceitos de interdependência, inter‐relação, e a sinergia entre os
processos, pois normalmente qualquer coisa que seja alterada em um deles acarretará interferência nos
demais.
Na logística empresarial, essa prática é definida como nível de serviço, segundo BALLOU (2006),
nível de serviço logístico é a qualidade com que o fluxo de bens e serviços é gerenciado, é o tempo
necessário para se entregar um pedido ao cliente. O nível de serviço preza a disponibilidade do produto, o
tempo e entrega e o cumprimento de prazo. Baseando‐se nestes aspectos o nível de serviço é importante
para que as empresas possam ter uma maior estabilidade na sua área de mercado, contudo focando
atender com flexibilidade as exigências dos seus clientes que estão cada dia mais informados.
A Figura 1 apresenta o ciclo da satisfação dos clientes. Nesta figura é possível visualizar a
importância tanto dos fatores internos, quanto dos fatores externos à organização para o aumento de
nível de satisfação dos clientes.

FIGURA 1 – CICLO DA SATISFAÇÃO DO CLIENTE
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Fonte: BALLESTERO‐ALVEREZ (2009)

3 METODOLOGIA
Com o objetivo de analisar a cantina o campus São Gonçalo do Amarante do IFRN, foi realizada
uma pesquisa para coletar os dados referentes à avaliação do nível satisfação do cliente em relação ao
serviço prestado na Cantina. Para isso, foram aplicados oitenta questionários entre usuários da cantina
(professores e alunos do Campus) e para a análise destes dados, utilizou‐se a abordagem qualitativa e
método estatístico, a partir das estatísticas descritivas estatísticas descritivas.
A metodologia adotada pela pesquisa é exploratória no sentido de buscar conhecer com maior
profundidade o assunto (Beuren, 2003 & Malhotra, 2001). Inicialmente foi utilizada pesquisa bibliográfica
que permite ao investigador se utilizar de informações necessárias à condução da pesquisa de origem
secundária, seguido de análise de discurso baseado na entrevista realizada com os alunos dos cursos de
redes de computadores, edificações e logística.
4 RESULTADOS
Por meio dos dados obtidos a partir da aplicação dos questionários, foram obtidas algumas
respostas em relação à avaliação do nível de serviço da cantina. A figura 2 apresenta os resultados obtidos
através do seguinte questionamento: Você está satisfeito com o atendimento na cantina? A partir das
respostas dadas pelos usuários observou‐se que 46,3% das pessoas desaprovam o atendimento oferecido
e 53,7% dos clientes aprovam o atendimento na cantina, como pode ser visualizado na Figura 2.
Figura 2 ‐ Nível de satisfação do atendimento oferecido pela Cantina
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Fonte: Dados da pesquisa, 2013.
A partir da Figura 2 pode‐se observar que a cantina tem uma boa aceitação, com relação ao
atendimento, entre os usuários, visto que mais da metade dos entrevistados estão satisfeitos.
A Figura 3 expõe o seguinte questionamento: Você está satisfeito com os produtos e serviços
oferecidos na cantina? De acordo com o que foi pesquisado 59% não aprovam os serviços e produtos do
estabelecimento e 41% estão de acordo com a qualidade prestada de serviços e produtos ao cliente.

Figura 3 ‐ Nível de satisfação do cliente aos produtos oferecidos na Cantina
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Fonte: Dados da pesquisa, 2013.
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Já a respeito da qualidade dos produtos fornecidos pela cantina, há uma consideração inversa: a
maior parte dos entrevistados está insatisfeito. Determinando, portanto que esta dimensão precisa ser
melhorada.
A Figura 4 apresenta os resultados a respeito da seguinte indagação: Qual seu nível de satisfação
com a higiene da cantina? Analisando as respostas dos entrevistados foram obtidos os seguintes
resultados: 4 % dos clientes classificam como excelente, 4% consideram como péssimo, 15% afirmam que
é ruim e 77% consideram a higiene como boa.
Figura 4 ‐ Nível de satisfação do cliente a higiene do ambiente da Cantina
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Fonte: Dados da pesquisa, 2013.
Já a Figura 5 apresenta os dados sobre a quantidade de funcionários responsáveis pelo
atendimento da cantina. Para isto, foi feita a seguinte pergunta: Você considera os funcionários de
atendimento da cantina suficientes para atender a demanda? Mediante a avaliação dos consumidores é
possível estimar que 18,7% a consideram como suficientes 81,3% conceitua como insuficiente os
funcionários do estabelecimento, apresentando‐se então como mais um ponto de melhoria necessária.
Figura 5 ‐ Consideração da demanda de funcionários

Fonte: Dados da pesquisa, 2013.
A pergunta 6 está relacionada com a existência de opções de lanches saudáveis na cantina.
Quando perguntados sobre esta dimensão 80% dos consumidores entrevistados não considera que os
alimentos sejam saudáveis e 20% aprovam e conceituam os lanches como saudáveis, conforme exposto
na Figura 6.
Figura 6 ‐ Consideração dos alimentos saudáveis oferecidos pela Cantina

Fonte: Dados da pesquisa, 2013.
Por fim, a sétima pergunta questionou aos entrevistados se estes já haviam se sentido indispostos
ao consumir algum lanche da cantina. Entre os participantes da pesquisa, 27% alegaram que
apresentaram algum tipo de mal estar ao ingerir o produto ou lanche disponível ao cliente e 73% não
sentiram nenhuma indisposição ao apropriar‐se de alguma refeição.
Figura 7 ‐ Porcentagem dos clientes com indisposição após consumir algum alimento.

Fonte: Dados da pesquisa, 2013.
Apesar de os clientes que não sentiram indisposição não terem sido maioria entre os pesquisados,
esta dimensão é muito importante pois, em se tratando de uma empresa relacionada a alimentação, este
fator é essencial para a qualidade percebida.
5 CONCLUSÕES
O trabalho forneceu dados para uma avaliação sobre o nível de serviço prestado pela Cantina do
Campus São Gonçalo do Amarante do IFRN, através da aplicação dos questionários e, principalmente
análise dos dados.
Dentre as questões levantadas pelos entrevistados, algumas sugestões de melhoria foram
apontadas, visando uma maior satisfação dos clientes. Por meio dos resultados obtidos, observou‐se que
é necessário um aumento do número de funcionários responsáveis pelo atendimento, para que a empresa
consiga atender à demanda, para que o atendimento ao público seja melhorado. Além disso, a pesquisa
apontou para a necessidade de fornecimento de alimentos saudáveis entre as opções de lanches, pois
esta ausência é percebida pela maioria das pessoas entrevistadas.
Assim, observa‐se que a pesquisa resultou em dados relevantes para a melhoria do nível de
qualidade e serviço prestado pela empresa estudada. Vale salientar que a melhoria da Cantina da
Instituição não trará apenas benefícios para esta, mas também favorecerá aos usuários da Cantina, que
passam boa parte do seu dia no Instituto.
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RESUMO
O presente trabalho apresenta como objetivo uma nova
proposta de classificação de resíduos, que oferecem
índices de toxidades distintos. Estes são provenientes
das atividades de exploração/produção e refino de
petróleo gerados em bases on shore da bacia potiguar,
Rio Grande do Norte, a fim de auxiliar no processo de
gestão destes. A metodologia utilizada nesta pesquisa se
deu por meio da construção de uma nova classificação
dos detritos petrolíferos baseados em duas
classificações já existentes, quais sejam: NBR
10004/2004 (Classificação dos Resíduos Sólidos) e a NR‐

9 (Programa de Prevenção de Risco Ambientais). Esta
dividiu‐se em dezoito classes distintas, dentre essas
somente cinco fizeram‐se presentes nos rejeitos
estudados. Os resíduos com maiores índices de
produção e que necessitam de uma gestão mais
adequada
são
os
classificados
como
B‐Q,
correspondendo a pouco mais de 60% dos analisados.

PALAVRAS‐CHAVE: Resíduos; Classificações; Meio Ambiente; Gestão.

NEW TECHNOLOGY ABOUT CLASSIFICATION TO RESIDUES PETROLEUM INDUSTRY
ABSTRACT
This paper has like goal a new proposal of solid residues
classification in order to help the process of managing
these. The residues in question are from
exploration/production
and
petroleum
refining
activities, they were originated in on shore bases located
in the RN basin and refined in the same region, Rio
Grande do Norte. The methodology used in this
scientific study was effected by a conception of a new
solid petroleum debris classification, which was based in

two existing classifications: NBR10004/2004 (solid
residues classification) and the NR‐9(Prevention
Program Environmental Risk. This classificatory study
arose eighteen different classes, among these classes
only five were present in the tailings studied. The
residues with the higher production and needs a better
management are classificated with B‐Q, corresponding
to just over 60% of the analyzed.

KEY‐WORDS: Residues; Classifications; Enviroment; Management.

1. INTRODUÇÃO
Com o passar dos anos o homem tem feito descobertas que mudaram seu estilo
de vida e a natureza que o cerca. Dentre as mais importantes, a se considerar o
advento do petróleo e seus derivados. Este se tem destacado como uma das fontes de
energia e matéria prima mais utilizadas mundialmente no último século, uma vez que
está presente nos itens do cotidiano das pessoas e das indústrias. É visto como
sinônimo de riqueza e poder para uma nação.
Nos bancos de dados da ANP (Associação Nacional do Petróleo), o anuário de
2013, acompanha uma breve análise da produção, consumo e de reservas provadas de
petróleo em âmbito mundial. Este demonstra a relevância desta atividade por meio de
índices que corroboram que o mundo está cada vez mais empenhado na exploração e
produção do petróleo, uma vez que se tenta acompanhar o consumo que tem
aumentado de acordo com o desenvolvimento da sociedade.
De acordo com o Anuário ANP (2013) em 2012, o consumo mundial de
petróleo totalizou 89,8 milhões de barris/dia, após um incremento de 1% (+895 mil
barris/dia). Fazendo um levantamento do contexto nacional “O Brasil se manteve em
sétimo lugar, após acréscimo de 2,4% (+64 mil barris/dia) no consumo de petróleo,
totalizando 2,8 milhões de barris/dia (3,1% do total mundial)”, porem houve um
“decréscimo de 2% no volume de óleo produzido, totalizando 2,1 milhões de barris/dia
(2,5% do total mundial)” enquanto em sua produção (Anuário ANP, 2013).
O setor de petróleo e gás natural tem gerado grande valor social e econômico
para o país e todo o mundo, contudo na mesma proporção faz‐se existente a geração
de resíduos. A esses, porém, na maioria dos casos não se é dada a devida importância
e cuidado, visto que o seu controle ainda é muito ineficiente.
No Brasil, os resíduos petrolíferos são de responsabilidade de suas indústrias
geradoras. Estes são resultantes das etapas de exploração/produção (E&P) e refino, os
quais em sua maioria são não perigosos, porem os índices de produção dos detritos
perigosos gera grande preocupação dos órgãos ambientais.
Conforme dados obtidos pelo PNRS (Plano Nacional de Resíduos Sólidos) no
ano de 2008, o setor de E&P produziu cerca de 34 mil toneladas de resíduos
petrolíferos. Em 2009, foram 39 mil toneladas e em 2010, 51 mil toneladas destes. O
segmento do refino arrebatou, em 2008, um montante próximo a 34 mil toneladas de
resíduos sólidos perigosos. Em 2009, 92 mil toneladas e em 2010, 64 mil toneladas.
Integrando um conjunto entre o Rio Grande do Norte e o Ceará, a bacia
potiguar é a quinta maior reserva petrolífera onshore (bases terrestre) brasileira,
contando com cerca de 83 campos de exploração. Sozinho o RN é responsável por 85%
de toda a produção gerando inúmeros detritos não geridos de formas adequadas com
relação ao meio ambiente.
Contando com cerca de 4000 poços de extração petrolífera terrestre e
marítima o Rio Grande do Norte em 2012 produziu 21,75 milhões de barris de
petróleo, dos quais 18,97 milhões em terra e 2,78 milhões em mar. No entanto os
resíduos gerados dessa produção são parcialmente desconhecidos e sendo assim não
são gerenciados para uma destinação adequada que diminua os impactos ambientais,
uma vez que, são consequências do desenvolvimento da atividade petrolífera.
Sendo os detritos petrolíferos solicitantes de uma gestão adequada, uma vez
que mal geridos causam danos à saúde humana e/ou ao meio ambiente, evidencia‐se
que as ferramentas existentes para esta no estado do Rio Grade do Norte são escassas
e/ou falhas. Nesta totalidade será apresentada uma nova proposta de classificação dos
resíduos provenientes dessa atividade por meio das classificações normatizadas pela
NBR 10.004/2004 e pela NR‐9, a fim de auxiliar nos processos de gerenciamento e de
futuras aplicações destes rejeitos.

Com o intuito de se obter maior eficiência na gestão de resíduos, o presente
trabalho objetivou propor uma classificação dos detritos provenientes da área
petrolífera, a partir da NR‐9 e NBR 10.004/2004.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1. NORMATIZAÇÃO
Conforme Ugaya e Henschel (2004) as regulamentações obrigam as empresas e a
legislação específica destas a obterem melhores resultados com relação ao tratamento
de resíduos e reciclagem, porem estes não são satisfatórios até então. Para
estabelecer regulamento a nível federal o Conselho Nacional de Meio Ambiente
(CONAMA) publicou diversas resoluções como a Resolução 313 de 2002, que institui o
Inventário Nacional de Resíduos Sólidos e também estabeleceu critérios para
determinados tipos de tratamento de rejeitos e a Resolução 316 de 2002, que
regulamenta o tratamento térmico de detritos.
“No Brasil, com o advento da lei de crimes ambientais (Lei 6938/1998), que
responsabiliza o gerador do resíduo pela sua deposição final, as empresas e os órgãos
ambientais têm se esforçado para que sejam empregadas técnicas de gerenciamento e
deposição de resíduos adequadas.” (Lucena et al., 2007).

O IBAMA define regras mais rígida com relação ao controle de tal temática. A
padronização dos Projetos de Controle da Poluição pela Nota Técnica
CGPEG/DILIC/IBAMA N° 01/11 determina que seja reportado os quantitativos dos
resíduos gerados, armazenados e destinados, as formas de tratamento e disposições
utilizadas (Santos, 2013). Visando o atendimento do instituído utiliza‐se como suporte
a NBR 10.004/2004 para se dar a classificação dos rejeitos em perigosos e não
perigosos (Classe I e Classe II) e inertes e não inertes (Classe IIA e Classe IIB) e a NR‐9, a
qual considera os riscos ambientais e os seus agentes geradores, estes se dividindo em
cinco: Químicos, Físicos, Biológico, Ergonômicos e Mecânicos. Para tanto faz‐se de
total importância o vigor dessas resoluções que buscam a diminuição dos impactos
gerados a fim de tornar a sustentabilidade cada vez mais presente no âmbito.
2.2 SUSTENTABILIDADE
Segundo Dantas e Reis (2009) o conceito de sustentabilidade só começou a ser
discutido em meados da década de 80, quando se fizeram notar os efeitos da
exploração humana no planeta, alterações físico‐químicas na natureza. Segundo
Gurgel et al. (2013), esta concepção está ligada ao desenvolvimento tecnológico e
econômico sem agredir o meio ambiente, desfrutando e possibilitando o manuseio dos
recursos naturais de maneiras inteligentes a fim de garantir a existência de vida no
futuro.
Tendo como referência o Relatório da Comissão Mundial de Desenvolvimento e
Meio Ambiente das Nações Unidas, um progresso sustentável é o que consiste em
“suprir as necessidades atuais da população sem comprometer a habilidade das
futuras gerações de atender suas próprias necessidades.” (CMMAD, 1987).
Cada atividade realizada pelo ser humano deve ser pensada colocando em
primeiro plano a sustentabilidade para que o seu desenvolvimento possa suprir as
necessidades humanas sendo ambientalmente corretas, economicamente viável e
socialmente justas (Gurgel et al. 2013).

“É indubitável que a extração do petróleo gera impactos ambientais e sociais
tanto diretamente quanto indiretamente. Uma vez que essa atividade se
constitui na intervenção do meio ambiente para extração de um recurso natural,
com potenciais impactos ambientais.” (Gurgel et al. 2013).

Os impactos ambientais devem ser analisados cuidadosamente levando‐se em
consideração o que se tornará mais vantajoso tanto para o meio ambiente quanto para
a sociedade considerando as definições de sustentabilidade e as relevâncias do
dinamismos econômico da região.
2.3 RESÍDUOS
Sendo a indústria do petróleo uma das atividades mais poluidoras atualmente, os
seus detritos estão compreendidos em três classificações – sólidos, líquidos (efluentes)
e gases. Os poluentes emitidos dos diversos processos variam conforme a sua
composição e toxidade. As particularidades destes dependem do processo de
produção gerador, o tipo de petróleo e os derivados produzidos. Conforme Kindinger e
Ugaya (2004) os rejeitos oriundos da atividade que são emitidos em quantidades
elevadas são:
“As emissões atmosféricas provenientes das refinarias incluem emissões fugitivas dos
compostos voláteis presentes no óleo cru e nas suas frações, as emissões geradas pela
queima de combustíveis nos aquecedores de processo e nas caldeiras, e as emissões
das unidades de processo propriamente ditas. Os efluentes líquidos consistem em
águas de resfriamento e águas de processo. Por fim, os resíduos sólidos tipicamente
gerados na indústria de refino de petróleo incluem a lama dos separadores de água e
óleo, a lama dos flotadores a ar dissolvido e a ar induzido, os sedimentos do fundo dos
tanques de armazenamento do petróleo cru e derivados, borras oleosas, as argilas de
tratamento, lamas biológicas, lamas da limpeza dos trocadores de calor e das torres de
refrigeração, além de sólidos emulsionados em óleo.”

No Rio Grande do Norte a principal forma de extração petrolífera se faz por
meio do bombeio mecânico, cuja bomba é intitulada “cavalo de pau” ‐ exploração
onshore. Dentro deste contexto a quantificação da produção residual feita neste tipo
de exploração – em terra – no estado é de 1.546.813,10 toneladas por ano de resíduos
em geral, dos quais 3.362,81 toneladas são classificados como perigosos e o restante,
não perigoso.
Estima‐se anualmente os aterros industriais potiguares recebem cerca de
35.000 toneladas de resíduos e na categoria de extração de petróleo e gás natural são
produzidos uma quantidade acima de 47.000 toneladas, afirma Vale et al (2012).
O resíduos sólidos provenientes da indústria do petróleo, na grande maioria das
vezes, gerados em refinarias, despertam um olhar preocupante das legislações
ambientais. Para tanto no Brasil, com o advento da lei de crimes ambientais (Lei
6938/1998), que responsabiliza o gerador do resíduo pela sua deposição final, as
empresas e os órgãos ambientais têm se esforçado para que sejam empregadas
técnicas de gerenciamento e deposição de resíduos adequadas. A NBR 10.004/2004,
relativa ao gerenciamento de resíduos sólidos, propõe práticas de classificação destes
quanto aos riscos potenciais a natureza e a saúde pública implicada pelos rejeitos e
código para a identificações dos detritos de acordo com suas características (ABNT,
2004).
Os detritos sólidos e semissólidos dessa atividade industrial são os únicos
gerenciados segundo legislações por meio da elaboração de um Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS). A NBR 10.004/2004 auxilia a classificá‐los
segundo as suas características, se reconhecidos como perigosos, ou quanto ao seu
nível de toxidade.
De acordo com a classificação da ABNT (2004), os resíduos podem ser divididos
em duas classes, quais sejam:

 Classe I: Perigosos, aqueles cujas propriedades físicas, químicas ou
infectocontagiosas podem apresentar riscos ao meio ambiente e/ou a saúde
pública.
 Classe II: São considerados os não perigosos. Estes por sua vez se subdividem
em:
o Classe II – A: Não inertes. Apresentam‐se com propriedades de
biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água.
o Classe II – B: Inertes. Possuem características e composições físico‐
químicas, que não sofrem transformações físicas, químicas ou
biológicas.
No topo da cadeia geral de produção de resíduos sólidos encontram‐se as
borras oleosas e os cascalhos de perfuração, que considerados com rejeitos classe I ‐
perigosos. Conforme Andrade et al (2013) os materiais oleosos são a principal fonte de
resíduos gerados nas refinarias de petróleo, estima‐se que para cada um 1kg são
gerados de 10 a 20g do detritos.
2.3.1 RESÍDUOS LÍQUIDOS
Na indústria do petróleo é discriminado resíduos líquidos os fluidos de
perfuração. “Define‐se como fluido de perfuração, todo liquido utilizado em uma
operação de perfuração. Esse líquido é circulado, ou bombeado, da superfície até a
broca, através do poço, retomando pelo anular.” (Melo, 2008, p. 19).
Sendo estes relacionados, direta ou indiretamente, com a grande parte dos problemas
na perfuração são considerados fluidos de perfuração misturas complexas de sólidos,
produtos químicos e gases (Melo, 2008, p. 19).
Segundo Thomas (2001, apud Melo 2008) este fluidos devem apresentar como
principais características para garantir uma perfuração rápida e segura: ser
quimicamente estável, estabilizar as paredes do poço, mecânicas e quimicamente,
facilitar a separação dos cascalhos na superfície, ser inerte em relação a danos ás
rochas produtoras, aceitar qualquer tratamento, químico e físico, ser bombeável,
apresentar baixo grau de corrosão e de abrasão, facilitar as interpretações geológicas
do material retirado do poço e apresentar custo compatível com a operação.
Existem inúmeros tipos de fluidos de perfuração. Esses são classificadas de
acordo com a fase do fluido, alcalinidade, dispersões e tipos de elementos químicos
utilizados – aditivos – podendo ser líquida (água ou óleo) ou gasosa. Representando
99% dos resíduos da produção de óleo e gás estas se dividem‐se conforme Ferreira
(2003) em quatro tipos básicos: Base Água ou Water‐Based Fluids (WBF), Base Óleo ou
Oil‐Based Fluids (OBF), Base Sintética ou Synthetic‐Based Fluids (SBF) e Base Gás.
Os três primeiros tipos encontram grande aplicação na indústria offshore,
enquanto o último é basicamente empregado na perfuração terrestre. No Rio Grande
do Norte uma quantidade considerável dos campos produtores já estão há algum
tempo em atividade, produzindo cada vez maiores quantidades de efluentes (água,
gases, resíduos). Estima‐se que um campo novo produz de 5 a 15 % de volume de
água. À medida que vão se tornando obsoletos, essas águas podem atingir uma faixa
de 75 a 90 % de volume total extraído do poço.
Por ser destaque da produção em terra de petróleo no Brasil o estado do Rio
Grande do Norte tem uma elevada produção de lamas de perfuração de base gasosa,
ou também conhecidos por fluidos leves. Estes por sua vez são dotados de vantagens
com relação a produção e a pouca geração de resíduos.
3. MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia adotada na condução da pesquisa proposta é essencialmente

exploratória no sentido de buscar conhecer com maior profundidade o assunto, de
modo a torná‐lo mais claro e a construir questões importantes para a pesquisa;
bibliográfica, já que se trata de um estudo a partir de duas normas já existentes; e
qualitativa, no sentido de se obter uma nova classificação para os resíduos em
questão.
O Quadro 1 apresenta o delineamento da nova classificação proposta por esta
pesquisa, a partir da classificação utilizada pela NBR‐10.004/2004 e da utilizada pela
NR‐9.
Quadro 1 – Metodologia de classificação proposta
NR‐9

Perigosos (B)

Químicos (Q)
Físicos (F)
Ergonômicos (E)
Biológicos (B)
Mecânicos (M)
Sem Risco (S)
Fonte: Dados da pesquisa, 2014.

B‐Q
B‐F
B‐E
B‐B
B‐M
B‐S

NBR‐10.004/2004
Não perigosos (A)
Inertes (1)
Não Inertes (2)
A1 ‐ Q
A2 ‐ Q
A1 ‐ F
A2 ‐ F
A1 ‐ E
A2 ‐ E
A1 ‐ B
A2 ‐ B
A1 ‐ M
A2 ‐ M
A1 ‐ S
A2 ‐ S

No intuito de se alcançar uma nova classificação para facilitar a utilização dos
resíduos, cruzou‐se o arranjo utilizado pela NBR‐10.004/2004 [Perigosos (B); Não
perigosos (A) – Inertes (1), Não inertes (2)] com a classificação da NR9 [Químicos (Q),
Físicos (F), Ergonômicos (E), Biológicos (B), Mecânicos (M), Sem Risco (S)] atribuindo
uma codificação para cada componente. O código resultante de cada cruzamento
passou a ser a classificação proposta no estudo.
A partir da construção da nova classificação, realizou‐se a categorização dos
resíduos escolhidos para esta pesquisa.
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Sedo os resíduos petrolíferos sólidos cabíveis de reaproveitamento em diversos
campos fez‐se um comparativo entre trinta destes que apresentam características em
níveis de toxidades diferentes, gerados na exploração/produção e refino do petróleo,
que provem dos poços onshore da bacia potiguar.
Utilizando as definições da NR‐9 (Norma Regulamentadora sobre o Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais, os quais se dividem em cinco grupos, sendo eles:
Físicos, Químicos, Ergonômicos, Biológicos e Acidentais) e a NBR 10.004/2004, que
classifica os detritos sólidos em Classe I – Perigoso e Classe II – Não perigoso (II‐A Não
inerte e II‐B Inerte), fez‐se a categorização dos detritos fichados, conforme
apresentado no Quadro 2.
Por meio das categorizações efetivadas obteve‐se uma nova, Classificação
proposta (CP), na qual tem como propósito identificar por meio de categorias os
resíduos produzidos, a fim de auxiliar nos processos de gestão e futuras aplicações,
destes. A CP está dividida em dezoito classes distintas, destas apenas cinco foram
constatadas nos resíduos estudados por meio do Quadro 1, sendo elas:
 Classe B‐Q: Resíduos perigosos contendo substancias químicas que podem
apresentar riscos de toxidade, teores elevados de óleos e graxas entre
outros fatores que impedem a sua disposição no meio ambiente sem um
tratamento prévio.
 Classe A1‐M: Resíduos inertes que podem contribuir para a ocorrência de
acidentes e probabilidades de incêndios ou explosões.
 Classe A2‐S: Resíduos não inertes que podem ser reciclados e não
oferecem nem um risco ao meio ambiente e/ou a saúde pública.




Classe A1‐S: Resíduos inertes que podem ser reciclados e não oferecem
nem um risco ao meio ambiente e/ou a saúde pública.
Classe A1‐Q: Resíduos inertes que apresentam riscos de toxidade ao meio
ambiente e/ou a saúde pública.

Quadro 2 – Classificação de resíduos da produção/exploração e refino de empresas
petrolíferas
Matriz de
processo*
1

Classif. ABNT
10004/2004
Classe I

Classif.
NR‐9
Químico

Classif.
Proposta
B‐Q

2, 3, 4, 9, 10
6, 7, 8, 10, 13.

Classe I
Classe I

Químico
Químico

B‐Q
B‐Q

4, 6, 7, 10

Classe I

Químico

B‐Q

1, 2, 3, 4, 6, 9, 10

Classe I

Químico

B‐Q

1, 2, 3, 6, 7, 9, 10,
13
1, 10
6, 12, 10
6, 7, 8, 11, 10, 13
1

Classe II‐B

Químico

A1 ‐ Q

Classe I
Classe I
Classe II‐B
Classe I

Químico
Químico
Químico
Químico

B‐Q
B‐Q
A1 ‐ Q
B‐Q

1, 4, 5, 6, 7, 10
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 11, 13, 14, 10
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 11, 13, 14, 10
1, 10, 14
5, 6, 12, 10
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10, 13, 14
1, 3, 6, 7, 8, 11,
10, 13
1, 8, 10, 13

Classe I
Classe II‐A

Químico
Sem riscos

B‐Q
A2‐ S

Classe II‐A

Sem riscos

A2‐S

Classe I
Classe II‐B
Classe I

Químico
Sem riscos
Químico

B‐Q
A1 ‐ S
B‐Q

Classe II‐B

Mecânico

A1‐ M

Classe II‐B

Mecânico

A1‐ M

1, 2, 3, 4, 9, 10,

Classe l

Químico

B‐Q

1, 5, 6, 8, 11, 10,
13.
1, 6, 8, 10, 13.

Classe II‐A

Sem riscos

A2‐ S

Classe II‐B

Mecânico

A1‐ M

Resíduo
Água contaminada c/ fluido de
perfuração/completação/estimulação
Absorventes Industriais usados
Material contendo amianto (telhas,
lonas, etc.)
Areia de processo usada
(filtros/jateamento)
Borra oleosa (resíduos oleosos das
atividades de exploração e produção
de petróleo e derivados)
Carepas metálicas (ferrugem)
Cascalho de perfuração
Cinzas e fuligens em geral
Espuma de poliuretano
Fluidos de perfuração, completação e
estimulação
Graxa usada
Papel e papelão não contaminados
Plásticos não contaminados
Produtos químicos inservíveis
Refratários não contaminados
Resíduos oleosos associados
Resíduos de vidro
Restos de materiais de construção
(entulho)
Solo contaminado com
petróleo/derivados
Sucata de madeira não contaminada
Sucata elétrica e eletrônica

Fonte: Adaptado de Abreu, M. C. S. & Sousa, H. F. (2005).
Nota: *perfuração (1); produção (2); transporte (3); tratamento de efluentes (4); tratamento de água
(5); manutenção (6); montagem industrial(7); construção civil (8); limpeza industrial (9); armazenamento
(10); atividade administrativa (11); geração de vapor (12); serviços gerais (13); laboratórios(14)

A partir da Classificação Proposta (CP) foi feita uma organização por meio do da
Figura 1, a fim de se obter uma melhor visualização com relação ao maior percentual
do tipo de detritos produzidos. Para isso as informações do Quadro 1 (Classificação
ABNT 10004/2004 e NR 9) fizeram‐se necessárias a fim de se apresentar os índices de
periculosidade.

Figura 1 – Classificação gráfica da tipologia de resíduos gerados

Fonte: Dados da pesquisa, 2014

Observa‐se que pouco mais de 60% dos resíduos expostos enquadram‐se como
B‐Q – perigosos contendo substâncias químicas – grande parte destes são oriundos do
processo de perfuração e contem em suas composições hidrocarbonetos necessitando
assim de um pré‐tratamento antes da reutilização. Dentre estes encontram‐se as
borras oleosas, os cascalhos e as lamas de perfuração, resíduos os quais apresentam
altos valores quantitativo de produção, conforme constatado pelos estudos de Lucena
et al (2007); Melo (2008); Andrade et al (2013)
Observou‐se que dentre os resíduos fichados da bacia potiguar, os que menos
necessitam de medidas mitigadoras, A2‐S, correspondem a pouco mais de 13%. Tendo
estes em comum o fato de não estarem contaminados. As demais classes – A1‐M, A1‐S
e A1‐Q – apresentam‐se uma quantidade razoável dos detritos aqui expostos.
Conforme o apresentado na Figura 1 e no Quadro 2 os resíduos expostos que
possuem uma maior probabilidade de reciclagem, A2 – S representam uma pequena
parte dos estudados. Com relação aos de Classe A‐Q constatou‐se que correspondem a
maioria destes, necessitando dessa forma de maiores estudos para se obter
destinações adequadas.
5. CONCLUSÕES
Os diferentes índices de toxidade dos rejeitos estudados fizeram com que estes se
enquadrassem em categorias distintas de acordo com a NBR 10.004/2004 e a NR‐9.
Com o intuito de se obter maior eficiência na gestão de resíduos, o presente trabalho
objetivou propor uma classificação dos detritos provenientes da área petrolífera, a
partir da NR‐9 e NBR 10.004/2004.
A partir das categorizações normatizadas utilizadas (NBR e NR‐9), fora criada a
Classificação Proposta (CP), na qual se divide em dezoito classes. Fez‐se a utilização
desta nos resíduos estudados e constatou‐se que dentre os expostos a classificação
que apresenta maiores preocupações com relação ao meio ambiente e a saúde
humana foi a classe A‐Q.
Portanto, é licito dizer que a Classificação Proposta é uma ferramenta de auxilio no
processo de gestão dos resíduos sólidos tornando possível a indicação dos níveis de
toxidade destes para uma gestão objetivada no reaproveitamento/reciclagem.

A pesquisa sofreu limitações com relação à análise quantitativa e classificatória dos
resíduos gerados no estado do Rio Grande do Norte não possibilitando a aplicação
metodológica em todos os rejeitos gerados na área.
Sugere‐se, para pesquisas futuras, estudos relacionados à classificação de outros
resíduos a fim de se constatar os índices de toxidade e as medidas a serem
desenvolvidas para a sua melhor gestão. Estas podem ser efetivadas por meio da
análise, implementação e reutilização dos resíduos sólidos na indústria da construção
civil.
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RESUMO
A segurança e saúde do trabalhador no Brasil ainda é
uma questão preocupante. As condições inadequadas
de trabalho e o despreparo do trabalhador ainda
contribuem para elevados índices de acidentes. As
medidas adotas por órgãos oficiais nos últimos anos
para uma maior atenção ao trabalhador não tem sido
suficientes para mudar uma realidade que tem
provocado perda de produtividade do país, elevados
custos acidentários e principalmente sofrimento ao
trabalhador e seus entes. Uma das medidas eficazes
para prevenção de acidentes é a realização da análise de

riscos. Dentre as diversas técnicas, neste trabalho,
apresenta‐se a elaboração de um checklist com 33
quesitos, para prevenção de acidentes na manutenção
em sistemas de refrigeração, tomando‐se como base a
Norma NBR 16069 e as Normas Regulamentadoras. Por
se tratar de uma técnica de fácil execução espera‐se que
o checklist seja adotado como parte da rotina dos
trabalhadores, expondo‐os a menos riscos.

PALAVRAS‐CHAVE: acidente de trabalho, prevenção, análise de risco, checklist, refrigeração.

RISK ANALYSIS IN PLANT MACHINERY OF THE REFRIGERATION SYSTEMS: DEVELOPING A
CHECKLIST
ABSTRACT
The safety and health of workers in Brazil is still a matter
of concern. The poor working conditions and the lack of
workers still contribute to high accident rates. Measures
employed by official bodies in recent years for greater
attention to worker has not been enough to change a
reality that has caused loss of productivity of the
country, high costs and labor accident mainly suffering
worker and loved. One of the effective measures to
prevent accidents is to perform risk analysis. Among the

various techniques, this paper, presents the
development of a checklist with 33 questions, for
accident prevention maintenance on refrigeration
systems, taking as a basis the NBR 16069 and Normas
Regulamentadoras. Because it is a simple technique is
expected that the checklist be adopted as a routine part
of workers, exposing them to fewer risks.

KEY‐WORDS: occupational accident, prevention, risk analysis, checklist, refrigeration.

ANÁLISE DE RISCOS EM CASA DE MÁQUINAS DE SISTEMAS FRIGORÍFICOS: ELABORAÇÃO DE UM
CHECK LIST
INTRODUÇÃO
Nos últimos anos o Brasil tem demonstrado uma maior interação com questões globais
como a preservação ambiental e o respeito aos acordos trabalhistas internacionais. Mas percebe‐
se um longo caminho para podemos afirmar que o país já pode ser considerado como integrante
do grupo desenvolvido onde essas questões são tratadas como maior seriedade e respeito.
Infelizmente, não raro, o país tem que dar justificativas para os danos ambientais progressivos,
mas felizmente em ritmo mais lento, e a existência de trabalho escravo em pleno século XI. Com
esse cenário fica difícil acreditar que a saúde e segurança do trabalhador estejam sendo bem
tratadas.
O país ainda apresenta preocupantes índices de acidentes de trabalho, o que traz
enormes repercussões negativas para economia e para a seguridade social. A alta taxa de
subnotificação dos acidentes é outro fator negativo, uma vez que a mesma mascara uma
realidade complexa e não favorece o desenvolvimento de políticas governamentais para
melhoria das condições de trabalho.
Em matéria de programas para saúde e segurança do trabalhador o Brasil ainda está
dando passos iniciais e lentos. A prova disso é que só em 2011 é que foi instituída a Política
Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho – PNSST. Esse é um marco importante para a
melhoria das condições de trabalho no país e dá ênfase, em suas diretrizes, à inserção dos
trabalhadores, das empresas, aos programas de prevenção e a harmonização da legislação. Em
termos de legislação aponta‐se que o país está bem instrumentalizado, no entanto, isso tem
demonstrado não é suficiente para garantia da preservação do trabalhador.
Os setores econômicos mais preocupantes em termos de acidentes de trabalho são o
industrial e o de serviços. O setor de supermercados atua no segmento de autosserviço e as
condições de trabalho no comércio continuam com elevada precarização em termos salariais e
de jornada de trabalho, segundo o DIEESE (2013).
O setor de supermercados está em plena expansão e apresentou, segundo o ranking da
Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), em 2012, um faturamento de R$ 242,9 bilhões,
um aumento real de 2,3% em relação a 2011 (DIEESE, 2013). Para Associação Brasileira de
Supermercados (ABRAS) a meta de crescimento prevê a participação dos supermercados no
aumento do PIB, de 5,5% em 2012 (média dos últimos 5 anos) para 6,0% em 2014, participação já
alcançada em 2013.
Essa expansão da rede de supermercados fez crescer obviamente a demanda por serviços
de manutenção e de instalação de novos sistemas frigoríficos. Por se tratar de uma área
extremamente delicada e complexa, pois é também responsável pela garantia de suprimentos
alimentícios e principalmente pela segurança alimentar, a área de refrigeração tem
particularidades que exigem dos trabalhadores o envolvimento em tarefas e ambientes com
riscos à sua saúde e estão sujeitos a pressões para resolver os problemas de manutenção
corretiva que exigem o pronto atendimento para não comprometerem a preservação dos
alimentos em função de falhas nos sistemas.

Há uma preocupação crescente por parte dos supermercados com as questões
ambientais, visando o cumprimento de acordos ambientais, o que reflete a mudança de visão dos
gestores. O mesmo deve acontecer com relação às condições dos trabalhadores do setor de
refrigeração, muitas vezes terceirizados, uma vez que as exigências sobre os mesmos também
tem crescido e, com isso, a possibilidade de eventos indesejados para sua saúde e segurança.
Nesse sentido, é fundamental a utilização dos meios disponíveis para prevenção de tais eventos e
uma das medidas comumente adotadas é a análise de riscos e de perigos. Diversas técnicas
consagradas podem apresentar ser empregadas resultando em excelentes para melhoria da
gestão de riscos nas empresas.
Apesar da melhoria das condições de trabalho o Brasil ainda tem muito em que avançar.
Os dados atuais de acidentes são preocupantes e merecem atenção por parte dos entes
envolvidos no processo produtivo e dos órgãos governamentais. As funções desempenhadas por
trabalhadores nas casas de máquinas de sistemas de refrigeração apresentam riscos próprios e
que não estão sendo tratados adequadamente. Pesquisando a literatura nacional e internacional
verifica‐se a carência de estudos sobre os riscos nas atividades desenvolvidas nesses ambientes,
o que motivou o interesse e a necessidade da realização desse trabalho.


A Saúde e Segurança do Trabalhador
A situação do Brasil em relação aos acidentes de trabalho ainda é bastante grave, muito
embora medidas para uma maior atenção ao trabalhador tenham sido adotadas.
Aproximadamente 700 mil acidentes de trabalho são registrados em média no Brasil todos os
anos, porém sabe‐se que a subnotificação é elevada, o que piora ainda mais esse cenário. Por
motivos diversos existe uma cultura de não se comunicar o acidente por parte das empresas. A
fiscalização precária dos órgãos oficiais, a má atuação dos sindicatos e falta de conhecimento dos
trabalhadores sobre seus direitos são alguns fatores que podem favorecer essa situação de
subnotificação. Estima‐se que o país gasta cerca de R$ 70 bilhões esse tipo de acidente
anualmente (PORTAL BRASIL, 2012).
Segundo o Gabinete de Estratégia e Planeamento ‐ GEP (2009) a saúde e a segurança no
trabalho consistem numa disciplina de grande amplitude, que envolve muitas áreas de
especialização. Assim, a atuação de profissionais da área de saúde, de higiene e segurança do
trabalho, de ciências jurídicas, de ciências humanas, entre outras se faz necessária. A saúde e a
segurança no trabalho englobam o bem‐estar social, mental e físico dos trabalhadores, ou seja,
da “pessoa no seu todo”. De forma genérica, a saúde e segurança do trabalhador perseguem os
seguintes objetivos, GEP (2009):
 A promoção e a manutenção dos mais elevados níveis de bem‐estar físico, mental e
social dos trabalhadores de todos os sectores de atividade;
 A prevenção para os trabalhadores de efeitos adversos para a saúde decorrentes das
suas condições de trabalho;
 A proteção dos trabalhadores no seu emprego perante os riscos resultantes de
condições prejudiciais à saúde;
 A colocação e a manutenção de trabalhadores num ambiente de trabalho ajustado às
suas necessidades físicas e mentais;
 A adaptação do trabalho ao homem.



Riscos à Saúde do Trabalhador
Risco e perigo são constantemente considerados ou utilizados indistintamente como
sendo sinônimos, ou até mesmo são usados invertendo suas definições. Para OIT (2011) “perigo é
a propriedade intrínseca ou potencial de um produto, de um processo ou de uma situação
nociva, que provoca efeitos adversos na saúde ou causa danos materiais. Enquanto risco é a
possibilidade ou a probabilidade de que uma pessoa fique ferida ou sofra efeitos adversos na sua
saúde quando exposta a um perigo, ou que os bens se danifiquem ou se percam”. Em termos
simbólicos pode‐se relacioná‐los por (Figura 1):

Figura 1. Representação equacional do risco (OIT, 2011).
Trivelato (1998) apud BRASIL (2001) classifica os fatores de risco de acordo com sua
natureza, como: ambiental (físico, químico e biológico); situacional (instalações, ferramentas,
equipamentos, materiais, operações, etc.); humano ou comportamental (decorrentes da ação ou
omissão humana).


Identificação e Avaliação das Condições de Risco
Segundo o BRASIL (2001) para o reconhecimento das condições de risco no trabalho são
exigidos procedimentos que visam a definir se existe ou não um problema para a saúde do
trabalhador e, no caso afirmativo, a estabelecer sua provável magnitude, a identificar os agentes
potenciais de risco e as possibilidades de exposição. “Reconhecer o risco significa identificar, no
ambiente de trabalho, fatores ou situações com potencial de dano, isto é, se existe a
possibilidade de dano. Avaliar o risco significa estimar a probabilidade e a gravidade de que o
dano ocorra”. Esses procedimentos nem sempre resultam em resultados precisos e tem suas
limitações, mas são fundamentais, para a decisão quanto às ações a serem adotadas e para o
estabelecimento de prioridades.
O reconhecimento das condições de risco presentes no trabalho pode ser realizado com o
auxílio de metodologias variadas, porém todas elas incluem três etapas fundamentais (BRASIL,
2001): o estudo inicial da situação; a inspeção do local de trabalho para observações detalhadas e
a análise dos dados obtidos.
Com base nas informações obtidas o estabelecimento de prioridades e a definição das
ações posteriores podem ser as seguintes (BRASIL, 2001):
 A condição de risco é evidente e seu potencial de causar dano para a saúde é grave,
este reconhecimento deve bastar para que se recomendem medidas preventivas
imediatas, sem esperar pelo processo de avaliação quantitativa da exposição,
geralmente demorado e dispendioso;
 Não há evidência de risco, não há necessidade de avaliação quantitativa da exposição,
porém, devem ser anotadas quaisquer mudanças futuras que possam alterar a situação
de risco;

 A situação de risco não é clara, é necessária uma avaliação quantitativa para confirmar a
presença e determinar a magnitude das condições de risco.
O controle das condições de risco para a saúde e melhoria dos ambientes de trabalho
envolve as seguintes etapas: identificação das condições de risco para a saúde presentes no
trabalho; caracterização da exposição e quantificação das condições de risco; discussão e
definição das alternativas de eliminação ou controle das condições de risco e implementação e
avaliação das medidas adotadas.
Segundo a OIT (2011) o Órgão Executivo de Segurança e Saúde do Reino Unido
desenvolveu um método de avaliação de riscos que consiste em cinco etapas (Figura 2). Esse
método se destaca por sua simplicidade em abordar a avalição dos riscos e particularmente na
aplicabilidade em empresas de pequena dimensão:

Figura 2. Etapas do processo de avaliação de riscos (OIT, 2011).
Segundo o PUBLIC SERVICES HEALTH & SAFETY ASSOCIATION (2011), podem ser
implementadas as seguintes medidas para o controle de perigos:
 Na fonte: eliminação, substituição, redimensionamento, isolamento, automação.
 No percurso: desvios, barreiras, absorção, diluição.
 No trabalhador: controles administrativos, orientação, treinamento e supervisão,
procedimentos de trabalho, emergência planejamento, limpeza, práticas de higiene,
pessoal protetor equipamento.


Técnicas de Identificação e Análise de Riscos
De acordo com Souza (2014) a análise de fatores que determinam a busca de técnicas
mais sofisticadas para o gerenciamento de riscos e o controle de perdas podem ser classificadas
em: tecnológicas, econômicas e sociais.
Segundo Medeiros (2010) as técnicas de análise de risco podem ser qualitativas,
quantitativas ou ambas, em função do objetivo a ser atingido, principalmente conforme a
natureza dos seus resultados, e sua aplicação depende das circunstâncias de avaliação do risco.
Medeiros (2010) apresenta como fatores relacionados com a seleção da técnica de análise
de risco: o grau de especificidade que se pretende atingir, de tal forma que aspectos como os
objetivos da análise, a gravidade dos riscos, a complexidade dos processos, a natureza dos
sistemas envolvidos, as informações e dados necessários, devem ser considerados.

Dentre as técnicas qualitativas mais difundidas tem‐se, de acordo com Souza (2014): os
Checklists, a Análise Preliminar de Perigos (APP), a análise “What‐If?” e a Matriz de Riscos. Essas
técnicas são mais simplificadas e podem ser empregadas na fase inicial uma instalação, sendo
bastante útil nas análises futuras mais detalhadas. Dentre os métodos mais detalhados incluem‐
se: Análise de Modos de Falhas e Efeitos e o HAZOP (Hazard and Operability Studies).


Segurança nos Sistemas Frigoríficos
Uma instalação segura de refrigeração sustenta‐se em três pilares (BRASIL, 2005): projeto
apropriado, orientado por normas e códigos de engenharia; manutenção eficaz e operação
adequada.
Elementos para a gestão da segurança e saúde em estabelecimentos que possuam esse
tipo de sistemas devem incluir: informações de segurança do processo; análises dos riscos
existentes; procedimentos operacionais e de emergência; capacitação de trabalhadores;
esquemas de manutenção preventiva; mecanismos de gestão de mudanças e subcontratação;
auditorias periódicas e investigação de incidentes.
A Figura 3 apresenta os principais componentes de um sistema frigorífico, indicando os
pontos de monitoramento das condições operacionais do sistema (Figura 3).

Figura 3. Verificação das condições de operação do equipamento frigorífico (ABRAS, 2012).
MATERIAIS E MÉTODOS
Em termos metodológicos o estudo realizado pode ser classificado como (KAUARK et al.,
2010): qualitativo, aplicado, exploratório e bibliográfico.
Dentre as técnicas de análise de riscos foi selecionado o checklist por ser o mais simples
utilizado para a identificação de perigos. O método consiste de uma lista de perguntas sobre a
organização da planta, operação, manutenção e outras áreas de interesse para verificar que
várias exigências foram cumpridas e nada é negligenciado ou ignorado (KHAN e ABBASI, 1998,
tradução nossa).
Para observação in loco dos fatores de riscos em foram realizadas visitas às instalações de
lojas em casas de máquinas com características semelhantes.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Após as visitas em 55 lojas localizadas no Estado de São Paulo foram constatadas as seguintes
condições gerais nas instalações:
 Com relação ao acesso à casa de máquinas, cerca de 50% o acesso se dá por escada para
piso superior da loja;
 O condensador fica em cima do telhado, acesso por escadas em 30% das lojas;
 Não existe controle de acesso para pessoas que não sejam profissionais;
 A sinalização normalmente existente é dos extintores de incêndio e dos quadros elétricos.
As instalações são de baixa tensão, sendo 380V ou 220V.
 Não há sinalização de perigo para as tubulações, que na descarga chegam a 60° C, assim
como nos compressores.
 Existem extintores de incêndio em todas as casas de máquinas;
 O piso da casa de máquinas apresenta risco de acidentes, alguns sendo muito lisos,
apresentam buracos e com resíduos de óleos ou graxas;
 Não existe dispositivo para retirar os compressores, a retirada se dá por meio de cambão
(equipamento manual) com grande risco de acidentes;
 A contratante exige a NR10, mas nem todos atendem;
 Muitos quadros elétricos não atende a NBR 5410;
 Nenhuma casa e máquinas tem detector de vazamentos;
 Não apresenta ventilação mecânica;
 Cerca de 30% são climatizadas, temperatura interna 25°C;
 O gás utilizado não é toxico e nem inflamável;
 Apenas cerca de 20% dos vasos atendem a NR13;
 Todos os vasos apresentam válvula de segurança no tanque;
 O sistema apresenta válvulas de bloqueio para manutenção;
 EPI básico utilizado: bota de seguranças, protetor auricular tipo concha e óculos para
solda.
As Figuras 4 e 5 apresentam alguns pontos de destaque para avaliação de riscos nas casas de
máquinas.

Figura 4. Vista do rack de congelados.

Figura 5. Quadro de comando elétrico.

Com base nas visitas às casas de máquinas, na literatura, nas Normas da Técnicas (ABNT,
2010) e nas Normas Regulamentadoras e na experiência dos operadores, foram elaborados 7
itens e 33 subitens considerados importantes para prevenção dos acidentes e cumprimento de
requisitos legais. No Quadro 1 tem‐se, portanto, a proposta de um checklist para casa de
máquinas de sistemas frigoríficos em loja de supermercados.
Quadro 1 ‐ Checklist para casa de máquinas de sistemas frigoríficos.
1.Gás Refrigerante (NBR 16069)

SIM NÃO

P

SIM NÃO

P

SIM NÃO

P

SIM NÃO

P

SIM NÃO

P

1.1 O gás refrigerante é inflamável (6.1).
1.2 O gás refrigerante é tóxico (6.1).
1.3 A casa de máquinas apresenta detector de vazamento (8.11.2.1).
1.4 A casa de máquinas tem ventilação mecânica de emergência contra vazamentos (8.11.2.1).
1.5 A casa de máquina tem alarme contra vazamento de nível sonoro e visual (8.11.2.1).
2. Acesso às instalações (NBR 16069)
2.1 O acesso a casa de máquinas é fácil e sem obstrução (8.3).
2.2 O acesso aos condensadores é fácil e sem obstrução (8.3).
2.3 A casa de máquinas está no pavimento térreo ou mesmo nível do supermercado.
2.4 Para os condensadores tem escada permanente de acesso (8.3).
2.5 O acesso as instalações é restrito (8.11.8).
2.6 Existe sinalização para as áreas restritas (11.2.4).
3. Layout das Instalações (NBR 16069)
3.1 Na casa de maquinas tem espaço disponível para inspeção e execução dos serviços de
manutenção, como troca de compressores e demais componentes mecânico e elétricos (8.3).
3.2. Nos condensadores tem espaço disponível para inspeção e execução dos serviços de
manutenção, como troca de motores e limpeza dos aletados (8.3).
3.3 Na casa de máquinas temos altura livre de 2,20 m abaixo do equipamento (8.11.1).
3.4 A sala de máquinas tem porta estanque ou portas que abrem para fora com fechamento
automático (8.11.2).
3.5 As paredes, pisos e tetos são rígidos e de material não combustível. (8.12 c).
3.6 Cada sistema frigorífico existente na casa de máquinas, apresenta uma placa de
identificação (9.15).
3.7 A casa de máquina apresenta iluminação adequada.
3.8 A casa de máquina é climatizada.
4. Vasos de Pressão (Tanque de líquidos) (NBR 16069)
4.1 Os vasos de pressão (tanques) atendem os requisitos da NR‐13 (9.7.1).
4.2 Os vasos de pressão (tanques) contendo fluido frigorífico líquido, apresenta dispositivos de
proteção contra pressão excessiva (9.7.2).
5. Manutenção (NBR16069)

5.1 Todos os componentes do sistema frigorífico passível de manutenção está acessível de
forma segura (9.12.1).
5.2 O sistema instalado prever manuseio seguro da carga do fluido frigorífico de acesso seguro,
para uma possível recuperação, reciclagem ou regeneração do fluido (9.12.3).
5.3 As válvulas de bloqueios do sistema frigorífico estão identificadas, por exemplo, com
plaquetas (9.12.6).
5.4. Sistema com capacidade superior a 50 kg de fluido frigorífico apresenta válvulas de
bloqueios instaladas nos locais: sucção de cada compressor, descarga de cada compressor, na
entrada e saída dos reservatórios de liquido e na entrada e saída dos condensadores (9.12.4).
5.5. Os quadros elétricos atendem a NR‐10 e NBR 5410 (8.5).
5.5 Os sistemas frigorífico está em boas condições de limpeza, livres de óleo sujo, resíduos e
detritos em geral (11.7).
5.6 Os equipamentos instalados dispõem de ferramentas para auxilio da retirada e instalação
de equipamentos, exemplo do dispositivo, talha.
6. Responsabilidade pela operação e parada de emergência (NBR 16069)

SIM NÃO

P

SIM NÃO

P

6.1 Existe um fluxograma ou instruções de operação do sistema, afixado em um local
conveniente para os mantenedores do equipamento (11.8):
‐ Instruções para paradas do sistema em caso de emergência.
‐ Nome, endereços e telefones diurnos e noturnos para obtenção dos serviços;
‐ Nomes, endereços e telefones dos órgãos competentes juntamente com as instruções.
7. Medidas de ordem geral para proteção individual e coletiva
7.1 Os trabalhadores utilizam os EPIs de acordo com a NR 6.
7.2 Existem treinamentos quanto aos procedimentos de emergência e primeiros socorros.
7.3 Trabalhadores são certificados de acordo com a NR 10.
7.4 Existe sinalização de segurança conforme a NR 26.
7.5 As proteções contra incêndio estão adequados com a NR 23 e a ABNT (NBR 9077, NBR
12693 e NBR 11742).
P – Prioritário.

CONCLUSÕES
O Brasil ainda apresenta um quadro preocupante quanto à proteção da saúde dos seus
trabalhadores. O setor de refrigeração, em particular, demanda atenção uma vez que não se tem
programas de prevenção específicos para os profissionais desse setor. Observou‐se que há a
necessidade da adoção de medidas para proteção contra riscos de acidentes nas operações nas
casas de máquinas de sistemas frigoríficos. Como forma de contribuir nesse sentido foi
apresentado um checklist baseado em Normas Técnicas, Normas Regulamentadoras e inspeções
das instalações, que pode ser adotado como medida de prevenção nas rotinas operacionais dos
profissionais do setor. O checklist é de fácil aplicação, mas exige a supervisão de um profissional
com experiência no setor de refrigeração e segurança do trabalho
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RESUMO
O presente artigo disserta sobre o programa de
Rotulagem Ambiental Tipo I, tendo como principal
objetivo analisar a sua influência no consumo de
produtos orgânicos. Foi feita uma pesquisa exploratória
descritiva com uma amostra de 43 pessoas, escolhidas
aleatoriamente em cinco ambientes diversos da cidade
do Natal, no período de 09 a 13 de dezembro de 2013,
observando suas características socioeconômicas e os
fatores que influenciam ou interferem no consumo de
produtos orgânicos. Constatou‐se que mais da metade
dos entrevistados consideram as informações na
embalagem ao invés do selo ambiental e que a maioria

destes possui nível superior, porém, os que mais
consomem produtos orgânicos são os que se encontram
numa faixa intermediária de poder aquisitivo. Verificou‐
se também que os preços elevados são o principal
obstáculo na aquisição de produtos orgânicos. Por fim,
observou‐se que a mídia tem um importante papel na
divulgação dos benefícios oriundos do consumo de
produtos orgânicos, sendo essencial para expor aos
consumidores que a presença do selo ambiental
orgânico representa não só garantia de alimentos
saudáveis, mas também de qualidade de vida para quem
os produz e menor impacto para o meio ambiente.

PALAVRAS‐CHAVE: rotulagem ambiental, orgânicos, consumidores, selo ambiental, meio ambiente.

TYPE I ENVIRONMENTAL LABELLING: ANALYSIS ON THE USE OF ORGANICS
ABSTRACT
This article talks about the Type I Environmental
Labelling, having as main objective to analyze its
influence on the consumption of organic products. A
descriptive and exploratory research has been done for
performing such analysis, with a sample of 43 people,
randomly chosen in five different environments in the
city of Natal, from 09 to 13 December, 2013, by
observing its features and socioeconomic factors that
influence or interfere with the consumption of organic
products. It was found that more than half of
respondents take into account the information on the
packing instead of the environmental seal and although

most of them have a higher level education, those who
consume more organic products are people who have
an intermediate level of purchasing power. It was also
found that higher prices are the main obstacle for
buying organic products. Finally, it was observed that
the media has an important role in disseminating the
benefits derived from the consumption of organic
products and it is essential to expose to consumers that
the presence of organic environmental seal is not only
ensuring healthy food, but also quality life for those who
produce it and less impact on the environment.

KEY‐WORDS: environmental labelling, organics, consumers, environmental seal, environment.

ROTULAGEM AMBIENTAL TIPO I: ANÁLISE SOBRE O CONSUMO DE ORGÂNICOS
1 INTRODUÇÃO
A rotulagem ambiental é um instrumento informativo que busca promover a
conscientização ambiental dos consumidores, influenciando suas escolhas e estimulando o
desenvolvimento sustentável. Segundo a International Organization for Standardization (ISO), ela
divide‐se em três tipos, sendo os rótulos ecológicos certificados, as autodeclarações ambientais e
as declarações ambientais de produtos, além de outras classificações oriundas de outros autores.
Seus principais objetivos: conscientização por parte dos consumidores, empresas e
produtores; promover melhorias da qualidade ambiental de produtos e processos de produção;
incentivar mudanças nos padrões de consumo; minimização do uso de substâncias tóxicas,
funcionando como uma ferramenta que auxilia no desenvolvimento de políticas públicas para
uma nova forma de consumo (CORRÊA, 1998).
No caso dos produtos orgânicos, a Lei 10.831 de 23 de dezembro de 2003 estabeleceu
critérios para que assim sejam considerados, devendo ser produzidos em sistema orgânico de
produção agropecuária, de modo sustentável e não prejudicial ao ecossistema local e serem
obrigatoriamente certificados por organismo reconhecido oficialmente para que sejam
comercializados, com exceção daqueles vendidos diretamente por agricultores familiares
previamente cadastrados junto ao órgão fiscalizador (BRASIL, 2003). Nestes produtos, a
rotulagem veio como uma garantia para o consumidor de que os critérios para a sua produção
estão sendo atendidos.
Buscando analisar a influência da rotulagem ambiental tipo I no consumo de produtos
orgânicos, realizou‐se uma pesquisa exploratória e descritiva, focada em questões como: grau de
conhecimento dos benefícios e consumo de produtos orgânicos por consumidores de faixas
etárias variadas, com diferentes graus de poder aquisitivo, nível de escolaridade e fator de
decisão.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 ROTULAGEM AMBIENTAL
A rotulagem ambiental é responsável por indicar os atributos ambientais dos produtos em
seus rótulos, folhetos e anúncios, representando, ao mesmo tempo, uma ferramenta positiva na
mudança de hábitos dos seres humanos, mas também uma arma perigosa, podendo enganar o
consumidor sobre o verdadeiro impacto gerado pelo produto que ele está consumindo (VILELA
JÚNIOR E DEMAJOROVIC, 2013). De acordo com o site Start IPP1, e em conformidade com a ISO
14020/2002, trata‐se de “[...] um conjunto de instrumentos informativos que procura estimular a
procura de produtos e serviços com baixos impactos ambientais através da disponibilização de
informação relevante sobre os seus desempenhos ambientais”.

1

START IPP. Rotulagem Ambiental. Disponível em: <http://www.startipp.gr/toolkit3_pt.htm>. Acesso em: 02 dez.

Um programa de rotulagem ambiental busca atingir a cinco objetivos inter‐relacionados
que, segundo Corrêa (1998, p. 46), são:
[...] aumentar a conscientização ambiental dos consumidores, pelas campanhas
institucionais promovidas; fornecer informações acuradas e oportunas aos consumidores
para permitir‐lhes julgamento das qualidades ambientais dos produtos no mercado;
melhorar as vendas ou a imagem de um produto rotulado; estimular os produtores a
desenvolver novos produtos e processos com menor impacto ambiental e contribuir
para a proteção do meio ambiente.

A ISO classificou a rotulagem ambiental em três tipos, criando uma norma específica para
cada uma. São elas: do tipo I, referente aos programas de selos verdes, contemplada pela ISO
14024/1999; do tipo II, voltada para programas de autodeclarações ambientais, desenvolvida na
ISO 14021/1999; e a do tipo III, que corresponde às avaliações do ciclo de vida, presente na ISO
14025/2006.
Já Corrêa (1998, p. 46) fala de cinco modalidades de rotulagem: os selos ambientais,
baseados na análise do ciclo de vida e na formulação de critérios múltiplos, que é a rotulagem
tipo I na ISO; selos ambientais relativos a um atributo em particular ou monocritério; selos
ambientais baseados em análise do ciclo de vida, mas sem critérios de experiências, que é a
rotulagem tipo III na ISO; selos mandatórios, com informações ambientais exigidas por lei; e
rótulos de advertência, também obrigatórios por legislação. Desses cinco tipos citados, apenas o
primeiro e o terceiro são compreendidos pela ISO.
Guéron (2003, p. 23) classifica com relação ao modo como é feita a verificação do
atendimento aos critérios exigidos, podendo os rótulos serem de primeira parte, quando é o
próprio fabricante que atesta o atendimento aos critérios, ou de terceira parte, quando essa
verificação é feita por entidades independentes.
2.2 CERTIFICAÇÃO X ROTULAGEM
A crescente busca por uma vida mais sustentável, visando um meio ambiente mais
equilibrado e reduzindo assim os impactos gerados no mesmo tem preocupado a sociedade,
empresas e governo para que haja um aumento da disponibilização de produtos e serviços que
possuam certificação ambiental.
Para que esse objetivo seja alcançado existem critérios e condições de ordem técnica e
legal, para avaliar se o processo de produção e o produto estão inseridos no conceito de
sustentabilidade. A isto se considera certificação.
Rotulagem ambiental tem a função de comunicar (nas embalagens) os benefícios
ambientais que determinado produto oferece, tendo como objetivo estimular o consumo de
produtos que ofereçam menor impacto ambiental, promovendo assim o desenvolvimento
sustentável (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMBALAGEM, 2010).
Em resumo, rotulagem ambiental identifica a qualidade ambiental de um produto através
de um símbolo. Certificação ambiental é uma comprovação documentada através de
instrumentos regulatórios. Ou seja, enquanto o rótulo é voltado para os consumidores, a
certificação ambiental é voltada para indústrias ou empresas.

2.3 HISTÓRICO DA ROTULAGEM
A rotulagem ambiental remonta a década de 1940, quando se obteve os primeiros
registros dos rótulos obrigatórios, com um foco amplo em agrotóxicos, raticidas, fungicidas e
pesticidas (CORRÊA, 1998, p. 40).
Com o aumento dos debates ambientais, constatou‐se um aumento da conscientização e
do envolvimento da sociedade, mostrando um mercado consumidor que levaria em consideração
a questão ambiental na escolha do produto a ser consumido (SANTOS, 1998). Com isso,
programas de marketing ambiental foram desenvolvidos em busca dos chamados “Consumidores
Verdes”, sendo imprescindível a adequação das empresas a esta crescente tendência no
mercado, denominada “consumerismo ambiental”, ou seja, a tradução da consciência ambiental
dos consumidores por meio do seu poder de compra e sua opção em adquirir produtos que
geram menor impacto sobre o meio ambiente (OTTMAN, 1994 apud HORI; RENOFIO, 2009).
Para essa adequação, as empresas buscaram o seu enquadramento nas normas e
exigências ambientais visando não somente um ambiente equilibrado, mas a ampliação de seus
lucros. Segundo Santos (1998), o primeiro passo para isso deu‐se com o surgimento e utilização
da rotulagem ambiental monocriteriosa, nos anos 70, que informava a redução de uma ou duas
substâncias mais poluentes no produto. Esse atestado era concedido por entidades ambientais e
pelos próprios produtores de modo a atrair consumidores que buscavam produtos mais
saudáveis.
As empresas foram, então, modificando sua forma de produção, desde a matéria prima
até o descarte, por meio da rotulagem ambiental. Esta rotulagem, também conhecida como Selo
Verde, a partir dos anos 70 começou a obedecer a multicritérios que acompanhavam todo o
processo produtivo, consolidando a preocupação e mudança de mentalidade e atitude com o
Meio Ambiente.
O primeiro selo criado foi o Blau Engel, na Alemanha, em 1977, atestando produtos
oriundos da reciclagem e aqueles com baixa toxicidade. Apesar da ampla aceitação, tal iniciativa
não se mostrou contagiante, tendo em vista que o segundo país a apresentar um programa de
rotulagem ambiental foi o Canadá, somente onze anos depois, com o Environmetal Choice
Program, em 1988. A partir daí, essas iniciativas se multiplicaram, surgindo o selo EcoMark, no
Japão, em 1989; no mesmo ano o Green Seal, nos EUA; dentre outros. Além dessas iniciativas
individuais, merece destaque a iniciativa regional adotada por Noruega, Suécia, Finlândia e
Islândia, lançando o Nordic Swan, em 1989 (CORRÊA, 1998).
No Brasil, o primeiro selo surgiu pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o
Selo de Qualidade Ambiental ABNT, em 1993, com o objetivo de certificar os produtos
disponíveis no mercado, considerando seu ciclo de vida, e dinamizar a criação de novos
programas de certificação ambiental de produtos onde seja necessário. A ABNT também procura
seguir os padrões internacionais de certificação, buscando ser um padrão de referência como o
“rótulo ecológico brasileiro” (CASTRO; CASTILHO; MIRANDA, 2004).

2.4 A ROTULAGEM TIPO I
A rotulagem ambiental tipo I, também chamada de “selo verde”, compreende os
programas de certificação baseados tanto na análise do ciclo de vida, como no atendimento a
multicritérios, analisando vários aspectos ao longo de todas as etapas do processo produtivo,
desde a extração da matéria prima até o descarte final, evitando que possíveis impactos
ambientais sejam transferidos para outras fases do processo (CORRÊA, 1998).
Segundo Guéron (2003), são os selos considerados de terceira parte, “quando entidades
independentes, baseadas em critérios ambientais ou normas, concedem a utilização de rótulos
aos produtos”. Essas entidades ou terceiros, que podem ser governamentais ou não
governamentais, vão atestar se um produto é ambientalmente superior a outros produtos
similares (VILELA JÚNIOR; DEMAJOROVIC, 2013).
Vale salientar que, assim como inexiste ação antrópica que não produza impactos ao meio
ambiente, também não existe produto absolutamente livre de produzir impactos ambientais. Por
isso, de acordo com Corrêa (1998), os esquemas de rotulagem são considerados relativos,
buscando atrair a atenção dos consumidores para produtos menos nocivos que outros de mesma
categoria e acabam servindo como “instrumento de política dos governos para incentivar
mudanças de padrão de consumo e de produção”, agregando valor ao produto em mercados
onde o consumidor detém uma maior sensibilidade ambiental.
A ISO 14024/1999 considera um rol de princípios para o desenvolvimento dos programas
de rotulagem ambiental tipo I. São eles: natureza voluntária do programa, relação com a ISO
14020, relação com a legislação ambiental vigente, consideração ao ciclo de vida do produto ou
serviço, seletividade, critérios ambientais de produtos, características funcionais do produto,
validade dos requisitos do programa, consulta, conformidade e verificação, transparência,
aspectos comerciais internacionais, acessibilidade, base científica de critérios ambientais de
produtos, prevenção de conflitos de interesse, taxas e custas, confidencialidade, reconhecimento
mútuo.
2.5 A ROTULAGEM E OS PRODUTOS ORGÂNICOS
Até meados da década de 80, os produtos convencionais, ou seja, aqueles produzidos de
forma acelerada, com o auxílio de agrotóxicos, fertilizantes e até mesmo sementes melhoradas
geneticamente, podendo ser produzidos em maior quantidade e a baixo preço, dominavam as
prateleiras dos mercados. Foi aí que se deu início a um movimento com o intuito de resgatar a
forma antiga de produzir alimentos, de um modo mais seguro e saudável, tanto para o ambiente
como para o consumidor (TIVELLI, 2012).
Essa agricultura orgânica, como foi chamada, trata‐se de:
[...] processo produtivo comprometido com a organicidade e sanidade da produção de
alimentos vivos para garantir a saúde dos seres humanos, razão pela qual usa e
desenvolve tecnologias apropriadas à realidade local de solo, topografia, clima, água,
radiações e biodiversidade própria de cada contexto, mantendo a harmonia de todos
esses elementos entre si e com os seres humanos (ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTURA
ORGÂNICA, 2013).

É a partir dessa prática que, segundo cartilha sobre produto orgânico, elaborada pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2009), são produzidos produtos que
não utilizam organismos geneticamente modificados (transgênicos), agrotóxico e adubação
química em qualquer fase do processo produtivo. É essencial que este também esteja associado
a condições dignas de trabalho, que seja realizado de modo sustentável e que não prejudique o
ecossistema local, proporcionando a harmonização dessa atividade econômica com o meio
ambiente e o ser humano. Segundo a Lei 10.831 de 23 de dezembro de 2003, tal produto deve
ser obrigatoriamente certificado por organismo reconhecido oficialmente para que seja
comercializado, com exceção daqueles vendidos diretamente por agricultores familiares2
previamente cadastrados junto ao órgão fiscalizador (BRASIL, 2003).
Para os que são obrigados a passar pela certificação, foram criados os selos ambientais
orgânicos, com o intuito de atestar que o produto é realmente produzido de acordo com as
exigências para que seja considerado orgânico. Alguns exemplos desses selos são: IBD, AAO,
Ecocert, Demeter, CMO, IMO. O que apresenta um maior número de certificações no Brasil é o
IBD3, cujos critérios para sua obtenção destacam:
[...] a desintoxicação do solo por 1 a 3 anos para áreas em transição de agricultura
química para orgânica, a não utilização de adubos químicos e agrotóxicos, a obediência a
aspectos ecológicos (manutenção de Áreas de Preservação Permanente por exemplo
com a recomposição de matas ciliares) e a preservação de espécies nativas e mananciais,
o respeito às reservas indígenas e às normas sociais baseadas nos acordos internacionais
do trabalho, o tratamento humanitário de animais e para o protocolo ECOSOCIAL, o
envolvimento com projetos sociais e de preservação ambiental (INSTITUTO
BIODINÂMICO, 2013).

São produtos que acabam sendo mais caros, em virtude de fatores como os citados por
Tivelli (2012): o próprio processo de certificação, que representa um custo para o produtor
receber atestado de que atende aos critérios estabelecidos; a necessidade da área a ser cultivada
passar por um período de conversão, com manutenção de barreiras que protejam a produção
orgânica dos agrotóxicos, pragas e doenças oriundos dos sistemas convencionais vizinhos; maior
necessidade de mão de obra; a questão da produtividade e a escala de produção menor do
cultivo orgânico em relação ao convencional; a falta de apoio à pesquisa e à transferência de
tecnologia.
3 METODOLOGIA
Foi desenvolvida uma pesquisa do tipo exploratória, pois envolve tanto o levantamento
bibliográfico e documental como a elaboração e aplicação de questionário; e descritiva, por
analisar características de uma determinada população (GIL, 1999, p. 43 e 44).
O questionário foi aplicado no período de 09 a 14 de dezembro de 2013, com o intuito de
analisar o consumo de produtos orgânicos por consumidores oriundos de localidades diversas da
cidade do Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, sendo escolhidas 10 pessoas do
2
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Na agricultura familiar, a própria família dirige o processo produtivo.
Instituto Biodinâmico.

Hospital Doutor João Machado, localizado no bairro do Tirol; 10 do Núcleo de Análises de Águas,
Alimentos e Efluentes, no bairro do Tirol; 6 da empresa SDantas Empreendimentos Imobiliários,
localizada no bairro de Lagoa Nova; 8 da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, localizada no
bairro da Ribeira; 9 da empresa Hipercard, localizada no bairro de Lagoa Nova, totalizando uma
amostragem aleatória de 43 consumidores.
O questionário aplicado continha questões tanto fechadas, como abertas e dependentes,
com perguntas que abordavam aspectos socioeconômicos, importância para saúde e para o meio
ambiente, tempo de consumo, fatores que dificultam a aquisição de produtos orgânicos,
influência do rótulo ambiental na aquisição, dentre outros.
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Analisando‐se a amostra total dos 43 consumidores, verificou‐se que 60% destes são do
sexo feminino e 40% do sexo masculino. A maioria encontra‐se na faixa etária de 31 a 50 anos,
ficando em segundo lugar a faixa de 18 a 30 anos. Em torno de 63% destes possuem uma renda
familiar entre 1 a 6 salários mínimos e 61% possuem ensino superior completo ou estão cursando
no momento.
Em torno de 74% sabiam o conceito correto de produto orgânico. Ainda assim, do total,
19% disseram não consumir nenhum tipo de produto orgânico, 67% afirmaram consumir de 1 a 3
produtos, 12% de 4 a 6 e apenas uma minoria de 2% consumiam acima de 6 produtos.
Com relação aos fatores que influenciam no consumo de orgânicos, a Figura 1 demonstra
que a preocupação com a saúde ficou em primeiro lugar, com 58%.

Figura 1 – Influência no consumo de produtos orgânicos.
Quanto ao modo como os entrevistados identificam um produto orgânico nos mercados e
feiras, o principal meio é através de informação contida na embalagem (69%). Apenas 3% dos
entrevistados fazem essa identificação pela presença do selo IBD ou AAO na embalagem. Em
torno de 63% consideram que a presença de um selo ou do próprio nome “produto orgânico”
influencia na aquisição de tal produto (Figura 2).

Figura 2 – Produto identificado com selo IBD orgânico e com informação “produtos orgânicos”.
Vale ressaltar a importância da mídia para o aumento no consumo de produtos orgânicos,
tendo em vista que 78% dos entrevistados dizem ter tomado conhecimento dos benefícios destes
através de reportagens em jornais, televisão ou internet, além da influência de familiares e
amigos (Figura 3).

Figura 3 – Como os consumidores tomaram conhecimento dos orgânicos.
Quando perguntados sobre há quanto tempo consomem produtos orgânicos, 39% dos
entrevistados ainda apresenta um consumo recente (de 1 a 3 anos) e apenas 12% consomem
produtos orgânicos há mais de 5 anos, conforme Figura 4.

Figura 4 – Tempo de consumo de produtos orgânicos.
Mais da metade dos entrevistados, 51%, consideram os preços elevados um entrave para
o consumo de orgânicos. A falta de informação sobre os produtos orgânicos (28%) e a pouca
variedade (21%) ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Por fim, com relação ao hábito de leitura das embalagens, a maioria dos entrevistados
(63%) lê algumas informações sobre os produtos que estão adquirindo, 23% têm o hábito de ler
todas as informações contidas nos rótulos e 14% não se preocupam em ler as informações sobre
os produtos que estão consumindo.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do questionário aplicado foi possível perceber que há uma necessidade constante
em se divulgar os benefícios dos produtos orgânicos e, consequentemente, do selo ambiental
que o acompanha. Tais produtos ainda são consumidos em baixas quantidades, quando
comparados aos produtos convencionais, principalmente pelo fator preço elevado, que interfere
na opção pelos mesmos. Com relação à preocupação com a saúde como influência para o
consumo de orgânicos, seria interessante que a preocupação com o meio ambiente estivesse no
mesmo patamar de influência, tendo em vista que a produção desses produtos acarreta
benefícios de cunho sustentável, minimizando os impactos sobre o meio e ainda trazendo
benefícios de cunho social.
Com relação ao estudo bibliográfico realizado, constatou‐se a importância econômica,
social, ambiental e de saúde que o selo orgânico possui, pois sua presença não garante apenas a
produção do produto sem o uso de agrotóxicos e fertilizantes ou sem a utilização de sementes
geneticamente modificadas, mas também que as pessoas envolvidas na sua produção possuem
condições dignas de trabalho, salários justos e, em alguns casos, até participação nos lucros da
empresa.
É verdade que a implantação do selo promove uma melhoria na qualidade de vida dos
trabalhadores e garante que as pessoas estão ingerindo alimentos saudáveis, mas infelizmente,
também se percebe que poucas pessoas estão cientes dos reais benefícios oriundos da
agricultura orgânica e do selo orgânico. Os consumidores não sabem o que a presença do selo
IBD, por exemplo, representa.
Em virtude disso, observa‐se que, para que haja uma maior conscientização da sociedade,
uma maior promoção de mudança de hábitos de consumo e uma minimização da degradação
ambiental por parte da produção de produtos, faz‐se necessário uma maior divulgação dos
programas de rotulagem ambiental.
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RESUMO
Os riscos ocupacionais presentes na atividade
laboral trazem prejuízos à saúde e ao bem‐estar
dos trabalhadores, como também, reduzem a
lucratividade da empresa. O presente estudo
objetivou analisar os riscos ocupacionais no setor
de produção de uma indústria de pipocas em
Tabira, Pernambucano. Sendo usado um
questionário semiestruturado destinado a uma
amostra de 20 funcionários de ambos os sexos,
perfazendo a seleção por idade e tempo de serviço,
buscou – se analisar a percepção dos trabalhadores
sobre os fatores de riscos existentes no setor de

produção. Todos os riscos ocupacionais foram
relatados pelos trabalhadores entrevistados, sendo
o calor, a presença de vapores orgânicos e o risco
ergonômico os riscos mais incidentes. Através dos
dados coletados evidenciou‐se a necessidade da
adoção de medidas mitigatórias dos riscos
ocupacionais existentes, como também a inserção
de um profissional de Segurança no Trabalho para
realizar
as
orientações
necessárias
aos
colaboradores, melhorando assim as condições de
trabalho no ambiente laboral.

PALAVRAS‐CHAVE: Riscos Ocupacionais, trabalhadores, indústria.

ANALYSIS OF OCCUPATIONAL HAZARDS IN A POPCORN INDUSTRY OFFICIALS IN TABIRA,
PERNAMBUCO
ABSTRACT
The occupational hazards present in labour activity bring
losses to the health and welfare of workers, but also
reduce the profitability of the company. The present
study aimed to analyze the occupational hazards in
production sector of an industry of popcorn in Tabira,
Pernambuco.
Being
used
a
semi‐structured
questionnaire to a sample of 20 employees of both
sexes, making the selection by age and length of service,
sought‐analyzing the perception of employees about the

KEY‐WORDS: Occupational Hazards, workers, industry.

existing risk factors in the production sector. With the
results obtained in high risk exposure numbering,
showed
the
need
for
the
adoption
of
preventive/corrective measures of occupational hazards
that exist, as well as the insertion of an occupational
safety professional to perform the necessary guidelines
to employees, thus improving working conditions in the
working
environment.

ANÁLISE DE RISCOS OCUPACIONAIS EM FUNCIONÁRIOS DE INDÚSTRIA DE PIPOCAS EM TABIRA,
PERNAMBUCO
INTRODUÇÃO
A existência de riscos no ambiente laboral é algo já observado desde tempos remotos,
quando os trabalhadores da antiguidade queixavam‐se de problemas de saúde ocasionados pela
exposição a tais riscos, o que era, na grande maioria das vezes, negligenciado pelos seus
empregadores. As pequenas empresas, muitas vezes formadas de origem no ciclo familiar,
desenvolvem‐se visando a produtividade e deixando de lado a segurança de seus trabalhadores.
A cidade de Tabira, Pernambuco, localizada no sertão do Pajeú, segundo o IBGE possuía
no ano de 2013 uma população estimada em 26.427 hab. distribuída em uma área de 388,005
km². Referência entre as cidades de desenvolvimento econômico do sertão do estado, com um
potencial reconhecido na indústria alimentícia, destacando‐se na fabricação de pipocas e
salgadinhos de milho, alimento procedente do aquecimento e estouro do grão de milho,
atividade que emprega um grande número de trabalhadores.
A falta de fiscalização e a ausência de atos preventivos, pode deixar o ambiente de
trabalho prepostos a vários riscos de acidente e desenvolvimento de doenças ocupacionais.
Segundo Alves Cabral (2012), a doença ocupacional pode ser dividida em doença profissional e
doença do trabalho. Em que a doença profissional é produzida ou desencadeada pelo exercício
do trabalho peculiar a determinada atividade e constante na relação oficial do Ministério do
Trabalho e Previdência Social. E a doença do trabalho é adquirida ou desencadeada em função de
condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. Pode‐se
perceber que o acidente do trabalho, bem como a doença profissional ou do trabalho, podem
acarretar lesões de ordem material e moral, passando a ser devida a respectiva indenização pelo
empregador, quando violado direito de personalidade do empregado (GARCIA, 2011).
Sendo assim essas doenças e acidentes de trabalhos devem ser evitados pois podem levar
no decorrer do tempo ao afastamento do trabalho riscos à saúde do indivíduo, na maioria dos
casos o acidente ou a doença ocorrem pela falta de conhecimento do trabalhador ao risco a que
está exposto no ambiente de trabalho, cabe, principalmente, à empresa informar aos seus
funcionários sobre esses riscos.
De acordo com, a Norma Regulamentadora – 9, Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais, considera‐se riscos físicos, diversas formas de energia que possa está exposto o
trabalhador; riscos químicos, as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar pelas
vias respiratórias ou serem absorvido através da pele ou por ingestão; e riscos biológicos,
possíveis microrganismos que venham a afetar a saúde do trabalhador como exemplo, fungos,
bactérias, vírus, entre outros. Acrescentado a atividade o risco ergonômico, destacado na NR 17 –
ergonomia, que é definido como os fatores que possam interferir nas características
psicofislológicas do trabalhador; e risco de acidentes, todos os fatores que coloquem em risco a
saúde física e mental do trabalhador (BRASIL,2009).
Um das alternativas para o conhecimento do risco é a análise de risco, é um processo
simples, que poderá ajudar não só na investigação de acidentes, mas, sobretudo na sua
prevenção. A Análise de Riscos é a parte de muitos programas bem‐sucedidos de Segurança no
Trabalho em muitas empresas. Consiste em desmembrar o trabalho em etapas básicas e

identificar os riscos associados a cada uma dessas etapas, bem como a prescrição para o controle
ou neutralização de cada um desses riscos (RODRIGUES, 2012).
Com isso, afirma‐se a importância da existência de trabalhos de cunho acadêmico que
procurem investigar qual a percepção dos trabalhadores sobre os riscos ocupacionais aos quais
estão expostos é algo preocupante, uma vez que o desconhecimento por parte destes pode levá‐
los ao adoecimento, o que acarretará o afastamento da sua atividade ocasionando prejuízo para
as empresas e ao bem‐ estar do trabalhador.
Desta feita, o presente estudo objetiva contribuir para melhoria da qualidade de vida dos
trabalhadores de uma indústria de pipoca na cidade de Tabira, Pernambucano, através da análise
dos riscos ocupacionais existentes segundo a percepção dos mesmos, buscando contribuir para a
adoção de medidas prevencionista, reduzindo assim a sua exposição ocupacional e o risco de
adoecimento.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para levantamento inicial foi realizado visitas técnicas para análise do ambiente de
trabalho onde viabilizou a necessidade de uma pesquisa mais aprofunda, realizando um estudo
descritivo exploratório, com abordagem quantitativa, analisando os riscos ocupacionais dos
funcionários segundo a percepção dos mesmos. O presente estudo foi realizado em uma
indústria de pipocas no sertão de Pernambuco na cidade de Tabira no mês de outubro de 2013.
A população do estudo foram os 40 funcionários do setor de produção da referida
empresa, sendo a amostra constituída por 20 funcionários de ambos os sexos que concordaram
em participar através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), tendo
os indivíduos apresentado idade entre 21 a 50 anos e tempo de atividade profissional na
empresa variando entre 1 a 14 anos.
RESULTADOS E DISCURSÃO
Nessa pesquisa foram analisados 20 funcionários do setor de produção da indústria de
pipocas de ambos os sexos. Como observado na Tabela 1, 80% dos indivíduos eram do sexo
feminino e 20% do sexo masculino. Segundo Nonato et al (2012), a crescente incorporação das
mulheres ao mercado formal de trabalho nas últimas décadas, somada à ainda significativa
diferença entre os níveis de participação masculino e feminino, dão indícios de que esse
fenômeno parece não ter se esgotado.
A taxa de participação feminina saltou de 32,9% para 52,7% no período considerado, o
que caracteriza uma mudança expressiva na participação das mulheres no mercado de trabalho
nos últimos anos, embora ainda exista um gap de quase 20 pontos percentuais (p.p.) em relação
ao nível de participação masculina.

Tabela 1: Gênero dos participantes do estudo.
GÊNERO

PARTICIPANTES

%

Feminino

16

80

Masculino

4

20

Total

20

100

Fonte: Tabira‐PE, 2014.

Quanto à função desenvolvidas pelos trabalhadores da empresa, o grupo da pesquisa foi
dividido em: 85% são embaladores, 10% realizam serviços gerais e 5% trabalham como
operadores de máquinas. Dentre os embaladores todos os indivíduos pesquisados são do gênero
feminino.
Quando questionados sobre os riscos físicos presentes no ambiente de trabalho, 49% dos
entrevistados relataram ser o calor o risco mais importante, 38% declaram ser o ruído, 10%
acreditam que as vibrações causadas pelos maquinários e 3% informaram ser a presença de
umidade, como visto no gráfico 1.
Segundo Cavalcante, Ferrite e Meira (2012), nas plantas de produção das fábricas, os
processos mediados pelo funcionamento de máquinas produzem ruídos indesejáveis, geralmente
de forte intensidade, com potencial para causar danos à audição dos trabalhadores.

Gráfico 1: Riscos Físicos Presente do Ambiente de Trabalho, Tabira‐PE, 2014.
No presente estudo, 38% dos funcionários do setor de produção acreditam que o ruído
seja um fator de risco, contudo os mesmos possivelmente não tem conhecimento que esse
agente pode vir a causar danos à saúde inclusive à perda auditiva.
Analisando o gráfico 2, constatou que 85% dos trabalhadores da indústria tem entre 1 a
10 anos de tempo de serviço, 10% tem mais de 10 anos, e apenas 5% não soube opinar. Sabe‐se
que, quanto maior o tempo de exposição ao risco, maior a probabilidade do trabalhador
desenvolver a doença.

Gráfico 2: Tempo de Serviço na Industria, Tabira‐PE, 2014.
Ao observar o gráfico 3, referente à idade dos indivíduos analisados, constata‐se que 65%
dos entrevistados tem entre 21 e 30 anos, 30% estão entre 31 a 40 e apenas 5% estão entre 41 a
50 de idades. Comprovamos que todos os funcionários que participaram são maiores de dezoito
anos.
Segundo Fantinel, Denardin e Murini (2007), constataram que 22% dos empresários
entrevistados consideram grande a aceitação por profissionais com mais de 40 anos de idade,
67% argumentam ser a aceitação mediana e 11% avaliam que é pequena a aceitação em sua
empresa por profissionais com mais de 40 anos de idade.

Gráfico 3: Idade dos Trabalhadores, Tabira‐ PE, 2014.
A aceitação do perfil jovial dos trabalhadores, deve‐se ao fato destes profissionais
estarem bem preparados e correspondendo às expectativas e necessidades das empresas em
que estão trabalhando. Mesmo sendo poucos os que têm idades acima de 40 anos no mercado
de trabalho, o setor industrial ainda contratam os profissionais pelo currículo e não pela faixa
etária.
Neste contexto, Vasconcelos; Camarotto (2001), avaliando os resultados dos
trabalhadores de ALVES, (1995) sobre a incidência de LER/DORT, constatou que esta síndrome
atinge a faixa etária de maior produtividade predominando nos indivíduos que se encontram na
faixa de 20 a 39 anos, representando em 1993, 80,72% dos casos.

Entretanto, essa situação é considerada extremamente grave pelos efeitos sociais que
acarreta como afastamento e aposentadoria precoce indivíduos em meio a sua fase produtiva, e
em muitos casos permanecem incapacitados para o trabalho assalariado ou mesmo para o
desempenho de atividades da vida diária.
O gráfico 4, apresenta os riscos químicos que os funcionários entrevistados acreditam
existir no ambiente laboral, sendo que 25% dos entrevistados relataram existir poeira e gases; e
50% informaram ser o vapor, o risco químicos mais presente. Uma vez que os mesmos estão
expostos ao milho, onde no seu processo produtivo origina poeira, gases e vapores proveniente
do processo de fabricação das pipocas e salgadinhos. Podendo vir a acarretar doenças
pulmonares causados pelos riscos químicos encontrados.

Gráfico 4: Referente aos Riscos Químicos, Tabira‐PE, 2014.
Segundo Fernandes, Stelmach e Algranti (2006), depois da pele, o trato respiratório é o
sistema orgânico em maior contato com o meio ambiente. A poluição ocupacional e ambiental na
forma de poeiras, fumos, vapores e gases tóxicos são fatores de risco importantes para o sistema
respiratório e, em conjunto com fatores genéticos, doenças respiratórias na infância e tabagismo,
constituem‐se nos principais determinantes da função pulmonar na idade adulta. A asma
brônquica tem uma prevalência populacional entre 5% e 10%.
Atualmente, a asma relacionada ao trabalho (ART), é a doença respiratória associada ao
trabalho de maior prevalência em países desenvolvidos. A incidência e a prevalência da ART
variam de acordo com os perfis econômicos regionais, e estruturas dos sistemas de saúde,
previdenciário e legal. Diferentemente das pneumoconioses, a ART afeta preferentemente
adultos jovens em idade produtiva, com implicações socioeconômicas importantes (FERNANDES;
STELMACH; ALGRANTI, 2006).
Por isso, é importante que os trabalhadores do setor de produção tenham um
acompanhamento por profissionais especializados em Saúde e Segurança do Trabalho, uma vez
que as poeiras, vapores e gases são os riscos que mais causam as doenças respiratórias. Cabe à
empresa proporcionar palestras preventivas quanto aos riscos químicos existente no ambiente
de trabalho e buscar medidas preventivas.
Um importante risco a ser atentado nas empresas é o risco ergonômico, observado no
gráfico 5, sendo ele capaz de atingir no trabalhador nas esferas físicas, psicologias e
organizacionais da atividade. Sendo o mais grave, o organizacional, que macroergonomicamente
afeta o trabalhador em corpo e mente.

Gráfico 5: Riscos Ergonômicos Presente no Ambiente de Trabalho, Tabira‐PE, 2014.
Quando questionados sobre os riscos ergonômicos presentes no ambiente de trabalho,
71% dos entrevistados relataram que o risco ergonômico mais importante é o trabalho em turno
(dia), 11% declaram ser o controle rígido de produção e a jornada de trabalho prolongada que
causam problemas ergonômicos, 7% acreditam que seja o levantamento e transporte manual de
peso como visto no gráfico 6.
Segundo Agahnejad (2011), o índice de afastamento por doenças de origem ergonômicas
entre (2009‐2010) de acordo com a região da coluna vertebral acometida foi de 46% para
lombalgia, 36% dorsalgia e 18% devido a hérnia de disco. De acordo com seus estudos algumas
patologias da coluna estão relacionadas diretamente ao manuseio e movimento manual de
cargas como a escoliose, cifose e hiperlordose.
No caso do setor de produção os trabalhadores, em sua maioria, apresentaram dores nas
pernas. Esse fato pode ser explicado pelo fato dos indivíduos realizarem suas atividades,
principalmente, de pé, causando danos aos membros inferiores. O que não quer dizer que não
possam ser acometidos com problemas de coluna, ao longo dos anos.
Comparando com os demais, riscos o ergonômico tem sido um dos fatores que mais
atinge os trabalhadores nos setores industriais devido ao fato da repetitividade e controle
excessivo da produção diária. Principalmente em se tratando do trabalho realizado em pé em
que a empresa não fornece assentos para descanso em locais em que possam ser utilizados para
todos os trabalhadores durante as pausas conforme determina a NR‐17 que trata da Ergonomia.
O risco de mecânico ou acidentes, destacado no gráfico 6, é gerado por fatores muitas
vezes extintores, por terem alta proporção de danos a empresa e ao trabalhador.

Gráfico 6: Relativo aos Riscos de Acidentes ou Mecânicos, Tabira‐PE, 2014.
Quando questionados sobre os riscos de acidentes presentes no ambiente de trabalho,
5% declararam serem as máquinas e equipamentos sem proteção, iluminação e armazenamento
inadequados, 20% relataram a probabilidade de incêndio ou explosão o que tem maior risco no
ambiente de trabalho devido os maquinários presentes no ambiente laboral e 65% não opinaram
quanto aos riscos de acidentes, talvez por não terem conhecimento da probabilidade de causa de
danos, como visto no gráfico 6.
Segundo Souza (2012) em sua Análise sobre Gerenciamento de Riscos de Processos
Industriais ao observar 20 trabalhadores em uma indústria durante o período de um ano
constatou‐se que 52,1% dos acidentes ocorridos foram decorrentes de atos e condições
inseguras. A metodologia utilizada mostrou‐se eficaz na identificação de condições geradoras de
acidentes antes do surgimento de lesões que, normalmente, seriam notificadas nas atuais
categorias informativas.
Sendo assim, os atos e condições inseguras na maioria das vezes são fatores
determinantes para que ocorram acidentes nas indústrias, principalmente quando os
funcionários não seguem as normas de segurança e prevenção de acidentes, ou não são
treinados para a atividade que exerce assim como os agentes de risco no qual estão inseridos.
Risco biológico nas empresas alimentícias devem ser inexistentes para algumas
atividades. Dos vinte funcionários do setor de produção questionados, 5% acreditam que existem
vírus no ambiente de trabalho, 20% bactérias, e 75% não opinaram quanto à existência dos riscos
biológicos.
Os trabalhadores que não souberam opinar quanto à presença de riscos biológicos
exercem suas funções no setor de embalagem não tendo nenhum contato manual com o
produto.

Gráfico 7: Riscos Biológicos Presentes no Ambiente de Trabalho, Tabira‐PE, 2014.
Mesmo usando os EPI como luvas, avental ou mesmo máscara facial, se não souberem
como higienizá‐los e armazená‐los adequadamente após o uso os mesmos podem vir a
transmitirem não para o produto e sim para os demais que estão no local do setor de produção
algum tipo de vírus ou mesmo bactérias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise de riscos ocupacionais em funcionários nas indústrias de alimentos, nos dias
atuais, ainda não tem sido tão abordada nos estudos acadêmicos, o que dificulta muito as
pesquisas de campos e viabiliza‐se a necessidade.
No decorrer da pesquisa percebeu‐se que os trabalhadores, provavelmente, não
conheciam os riscos da sua profissão, sendo que os mesmos podem no decorrer dos anos
produzirem ou desencadear, pelo exercício do trabalho, algum tipo de doença. Apesar de terem
declarado a existências dos cinco tipos de riscos ocupacionais como os físicos, químicos,
biológicos, ergonômicos e de acidentes ou mecânicos.
Este fato pode ser constatado devido ao fato, por exemplo, de 49% dos indivíduos
acreditarem que o calor seja um dos fatores que mais prejudicam o seu trabalho, embora 75%
dos mesmos ter dito que a ventilação no setor é adequada. As queixam de dores nos membros
inferiores também apresentam relação nítida com a profissão, pois os trabalhadores
permanecem em pé a maior parte da jornada de trabalho. Por isso que 75% declaram ter dores
nas costas, 55% dores musculares, mesmo 85% ter declarado que não cansam com facilidade,
comprovando que os riscos ergonômicos estão presentes no ambiente.
O ruído tem causado a 50% dos funcionários dores de cabeça, 30% problemas na audição
quando sai do trabalho e 25% no ambiente de trabalho tem dificuldade para ouvir no momento
que estão trabalhando. Mesmo com essas declarações, todos declararam que as empresas
fornecem os Equipamentos de Proteção Individual ‐ EPI e que gostam de trabalharem no setor de
produção. Corroborando a tese que esses trabalhadores não apresentam um bom conhecimento
entre a exposição às quais estão expostos e os sinais e sintomas patológicos apresentados.

Diante do que foi exposto, acredita‐se ter se conseguido alcançado os objetivos propostos
para o estudo e esperamos que o mesmo contribuísse para o melhoramento desse setor.
Ressaltamos a importância da atuação de um profissional especializado em Saúde e Segurança no
Trabalho no local para mitigar os riscos existentes, bem como, a necessidade de novos estudos
com populações diferentes.
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RESUMO
A preocupação com o meio ambiente e com a saúde das
populações é algo que vem crescendo gradativamente.
Um dos focos dessa preocupação é o modo como se faz
o gerenciamento dos resíduos, principalmente aqueles
com características químicas potencialmente causadoras
de doenças e poluição, como pilhas e baterias. A
Logística Reversa (LR) é uma das alternativas que surge
para solucionar esse problema e apresenta‐se como
uma medida eficiente capaz de reduzir custos de
fabricação, preservar os recursos naturais e reduzir a
produção de lixo. Pensando nisto, este trabalho tem

como principal objetivo estudar a realidade da LR nas
lojas de telefonia celular quanto aos pontos de coleta
dos principais shoppings de Natal, a fim de apontar
quais as medidas a serem tomadas para um sistema
mais eficiente. Para tanto a metodologia adotada é de
caráter exploratório, baseada em pesquisa bibliográfica
e estudo de caso. Os resultados e discussão preveem a
necessidade de melhoria dos sistemas implantados e as

considerações finais trazem uma análise crítica do
que foi observado, bem como as dificuldades
enfrentadas durante a elaboração do artigo.

PALAVRAS‐CHAVE: Resíduos, pilhas, baterias, logística reversa.

REVERSE LOGISTICS: THE REALITY OF STORES OF MOBILE AS TO THE MAIN POINTS OF
COLLECTION CENTERS OF NATAL‐RN
ABSTRACT
Concern for the environment and people's health is
something that comes growing gradually. One focus of
this concern is the way as is done the management of
the residues, especially those ones with chemical
characteristics that have potential to cause diseases and
pollution, such as batteries. The Reverse Logistic is one
of the alternatives that arises to solve this problem and
presents itself as an efficient measure that can reduce
manufacturing costs, preserve the natural resources and
reduce the output of trash. Thinking about it, this work

aims to study the reality of the reverse logistics in
Natal’s major cellular stores in order to point out the
measures to be taken to a more efficient system. For
that, the methodology is exploratory and based on a
literature review and case study. The results and
argument predict the need of improvement of the
systems implanted and in the final considerations will
bring a critical analysis than was observed during the
elaboration of the article.

KEY‐WORDS: petroleum, environmental risks, drilling rig, the risk maps.

LOGÍSTICA REVERSA: A REALIDADE DAS LOJAS DE TELEFONIA MÓVEL QUANTO AOS PONTOS DE
COLETA NOS PRINCIPAIS SHOPPINGS DE NATAL‐RN

INTRODUÇÃO
Desde a Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, o mundo vem passando por
diversas alterações antrópicas que, na maioria das vezes, resulta em degradação ambiental.
Consumismo, obsolescência planejada e descarte inapropriado de resíduos sólidos são exemplos
de ações que vem ampliando essa degradação. Nesse contexto, o ser humano passou a se
preocupar com o futuro do planeta. Assim, foram pensados projetos/ações mitigadores e
preventivos. A logística reversa surge como uma dessas ações.
Lacerda (2009) define LR como o processo de planejamento, implementação e controle
do fluxo de matérias‐primas, estoque em processo e produtos acabados do ponto de consumo ao
ponto de origem, com o objetivo de recapturar valor ou realizar um descarte adequado.
Paulo Roberto Leite (2003) afirma que esse sistema atribui valores de âmbito econômico,
ecológico, de imagem coorporativa, entre outros. Entre as vantagens atribuídas à implantação de
um sistema de logística reversa podemos citar a redução de custos e o consequente aumento de
lucros a partir da reintrodução de matérias‐primas secundárias no ciclo de produção, a redução
da extração de recursos naturais, evitando, possivelmente, seu futuro esgotamento, a diminuição
da geração de lixo, que aumenta a vida útil dos aterros sanitários, a amenização da poluição a
partir de um descarte adequado e, por fim, a melhoria da imagem da empresa diante de seus
clientes em virtude de sua preocupação com o meio ambiente demonstrada por uma postura
consciente e uma atitude ecologicamente correta.
Este artigo trará o enfoque da logística reversa para os resíduos gerados por empresas de
telefonia móvel, a fim de identificar quais são os tipos de resíduos produzidos, quais ações são
desenvolvidas por cada loja para o gerenciamento dos produtos de pós‐venda e pós‐consumo, as
políticas de divulgação existentes, a destinação final do lixo eletrônico e principalmente se há
pontos de coleta desses materiais nas próprias lojas.
A importância da existência desses pontos se dá para alertar o consumidor de que não se
pode descartar tais resíduos no lixo comum, visto que, os mesmos são constituídos por metais
pesados tóxicos que, se forem descartados em aterros sanitários comuns, levará a contaminação
do solo ou da água, trazendo grande prejuízo à população, pois podem ser cancerígenos ou levar
a outros agravos na saúde humana. Além disso, é de responsabilidade de cada fabricante receber
o lixo eletrônico de cada consumidor para dar uma destinação adequada: tratamento dos metais
tóxicos constituintes para só então serem encaminhados aos aterros comuns.
O principal objetivo desse trabalho é estudar a realidade da logística reversa nas lojas de
telefonia móvel quanto aos pontos de coleta dos principais shoppings de Natal a fim de apontar
quais as medidas a serem tomadas para um sistema mais eficiente. A pesquisa foi realizada nas
lojas de operadoras dos dois principais shoppings da cidade de Natal/RN: o Midway Mall,

localizado na Avenida Bernardo Vieira, 3775 ‐ Tirol; e o Natal Shopping, localizado na Avenida
Senador Salgado Filho, 2234, Candelária.
O artigo está dividido em fundamentação teórica, metodologia, resultados e
considerações finais. A fundamentação teórica apresenta os conceitos relevantes para a
compreensão do tema e o enquadramento na legislação. A metodologia caracteriza e descreve
os métodos utilizados na obtenção dos dados da pesquisa. Nos resultados serão discutidos e
analisados os rendimentos encontrados. E, por fim, as considerações finais trará uma análise
crítica do que foi observado durante o processo de elaboração do artigo em questão.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Esta seção apresenta alguns conceitos relevantes na elaboração e compreensão deste
trabalho, são eles: a logística reversa, o qual se discute sua noção básica e classificações; o ciclo
de vida, o qual destaca a possibilidade de diversos destinos dos produtos após o consumo; as
pilhas e baterias, apresentando a necessidade de um descarte apropriado, e por fim, o
enquadramento na legislação, o qual demonstra como as leis tratam da Logística Reversa, bem
como do gerenciamento de pilhas e baterias no fim da vida útil.


Logística Reversa

Sendo uma área relativamente nova nas empresas brasileiras, a Logística Reversa (LR)
surge como uma alternativa para disposição de resíduos sólidos de maneira sustentável. Esse
ramo vem crescendo de acordo com que aumenta a necessidade de preservação ambiental. De
acordo com Andrade, et al (2009), os principais fatores que motivam as empresas a implementar
a LR são: legislação, razões competitivas, melhoria da imagem coorporativa, revalorização
econômica, renovação de estoques, ganhos econômicos, responsabilidade socioambiental,
recuperação de ativos e/ou de valor e prestação de serviços diferenciados.
Segundo Leite (2003) a redução acelerada no ciclo de vida útil de grande parte dos
produtos produzidos da metade do século XX até hoje funciona como uma estratégia de
diferenciação mercadológica, que ocorre por evoluções técnicas nos processos produtivos,
motivada pela redução de custos e modismos, entre outras razões. Um grande exemplo de bens
com redução acelerada de vida útil são os aparelhos eletrônicos, mais especificamente
computadores e aparelhos celular. O nível atual de obsolescência destes produtos nos Estados
Unidos é de 2:3 (de cada três comprados, dois tornam‐se obsoletos) e esta razão tende a 1:1 nos
próximos anos, ainda segundo Leite (2003).
Com a obsolescência e o consequente aumento do descarte de resíduos, é necessário a
implementação de novas estratégias empresariais para que haja uma maior flexibilidade
operacional, de tal forma que possa‐se interligar todos os elos desta rede. Toda essa
preocupação e reformulação do setor são motivadas pela consciência ambiental, a qual está
sendo cada vez mais propagada e atinge um público que tende procurar tornar‐se cliente de
empresas praticantes da responsabilidade compartilhada.


Definições

Logística reversa, de acordo com o que consta na Lei 12.305 da Política Nacional de
Resíduos Sólidos, é um
instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de
ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos
sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos
produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. (BRASIL, 2010).

Culminado no envolvimento de todo um sistema de gerenciamento e de negócios intra e
interempresariais, incluindo os setores administrativos, comerciais e até de pós‐consumo. A
logística reversa leva em consideração o ciclo de vida dos produtos, sendo assim, mais um meio
de reduzir os impactos ao ambiente e à saúde humana que seriam gerados por seus resíduos.
Para melhor entender seu funcionamento, conceituamos de acordo com a literatura referente ao
assunto duas grandes áreas de atuação da logística reversa a seguir: Logística reversa de Pós‐
Venda e de Pós‐Consumo.
Logística Revessa de Pós‐venda trata do equacionamento e da operacionalização do fluxo
físico e das questões logísticas referentes aos produtos sem uso ou com pouco uso que retornam
a cadeia dos canais reversos. Segundo Leite (2003), o ciclo reverso de pós‐venda tem objetivo de
agregar valor aos produtos que são devolvidos por razões comerciais, erros no processamento
dos pedidos, garantia concedida pelo fabricante, defeitos ou falhas de funcionamento no
produto, avarias no transporte, entre outros motivos.
Já a logística reversa de Pós‐Consumo refere‐se igualmente ao equacionamento e da
operacionalização do fluxo físico e das questões logísticas referentes aos produtos em fim de vida
útil ou usados com possibilidade de utilização e os resíduos industriais em geral. Esse retorno tem
o objetivo de agregar valor ao produto que pode fluir por canais de reuso, desmanche e
reciclagem, antes de serem encaminhados à destinação final.


Ciclo de Vida

Para Kinlaw (1997), o ciclo de vida de um determinado produto contém sete fases
relacionadas ao ambiente: Inicia‐se na inserção de matéria prima no processo de produção;
processamento de matéria‐prima para uso sucessor; processo de produção; processo de
embalagem; processo de transporte e distribuição; reintegração dos resíduos e produtos
secundários; e manejo de resíduos.
Desta forma, é certo que o ciclo de vida de um produto não acaba quando chega as mãos
do consumidor. Depois disso ainda existem varias possibilidades de utilidade, até após o uso
deste produto. O consumidor, quem lhe forneceu, o fabricante, enfim, todos os participantes do
processo logístico compartilham uma responsabilidade ambiental pelo produto e seu posterior
resíduo. O destino final do resíduo/produto dependerá desta responsabilidade e deve ser dado
da maneira mais correta possível, obedecendo às normas vigentes para o manejo, dependendo
de sua natureza.


Manejo de Pilhas e Baterias

As pilhas são dispositivos eletroquímicos compactos que armazenam energia para liberá‐
la à medida que for preciso. Já as baterias são formadas por um conjunto de pilhas ligadas em

série. As pilhas e baterias portáteis – aquelas utilizadas em telefonia e equipamentos
eletroeletrônicos –, assim como os demais geradores eletroquímicos de energia elétrica,
merecem uma disposição final ambientalmente adequada, por conterem substâncias tóxicas
potencialmente perigosas ao meio ambiente e a saúde humana.


Enquadramento na Legislação

A logística reversa é uma importante alternativa para minimizar a geração de resíduos
sólidos, reduzir a utilização de recursos naturais para obtenção de produtos e diminuir eventuais
custos de produção que se pode ter. Mas será que essa política tem sido aceita pelos grandes
empresários? Como maximizar as adesões?
Mello (2011) afirma que a logística reversa ainda não é uma realidade nas empresas, isso
porque são elas mesmas as responsáveis por elaborar e implantar um sistema que obedeça às
imposições legais. Observa‐se assim, certa falta de interesse dos produtores em se adequar à
nova política de responsabilidades pelos resíduos gerados. A solução apontada por Lourenço
(2010) para que a logística reversa deixe de ser uma pretensão daqueles que defendem a
preservação do meio ambiente e da saúde das populações e comece a ser realmente colocada
em prática está na instituição de legislações que obriguem a adoção da Logística reversa e ao
mesmo tempo sejam capazes de oferecer diretrizes para sua implantação:
Um ponto chave que contribui para mudanças em toda cadeia produtiva é a existência
de legislações relacionadas às práticas de logística reversa, pois, como já asseverado, as
necessidades de logística reversa também decorrem do crescente número de leis que
proíbem o descarte indiscriminado e incentivam a reciclagem de recipientes de bebidas e
materiais de embalagens.” (LOURENÇO, 2010, p. 23).

Neste sentido, algumas leis foram criadas com o objetivo de tornar a logística reversa uma
medida relacionada a gestão dos resíduos sólidos, é o que acontece na Lei brasileira 12.305/10.
Segundo ela, a Logística reversa é um instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos,
instituída desde então. Atrelada à introdução da Logística Reversa na estratégia de gestão do lixo
no Brasil estão as ideias de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e o
acordo setorial. O primeiro está relacionado com a responsabilidade atribuída ao produtor pelo
recolhimento e destinação dos resíduos gerados por ele, conforme o inciso III do art. 31. O
segundo se refere a um contrato que deve ser firmado entre o poder público e fabricantes,
importadores, distribuidores ou comerciantes afim de se implantar o primeiro. Através desse
acordo, o empresário deve também obedecer ao plano municipal de gestão integrada quando
determinado produto oferecido por ele não faça parte ainda do sistema de logística reversa
(inciso IV, art. 31).
A Resolução nº 401/2008 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) por sua
vez, reconhece o potencial poluidor atribuído às pilhas e baterias e os impactos negativos ao
meio ambiente gerados pelo seu descarte inapropriado. A principal medida adotada para mudar
essa realidade preocupante, foi atribuir a responsabilidade pelo gerenciamento das pilhas e
baterias após o consumo ao fornecedor desse tipo de material, conforme o art. 4º:
Os estabelecimentos que comercializam os produtos mencionados no art. 1º, bem como
a rede de assistência técnica autorizada pelos fabricantes e importadores desses
produtos, deverão receber dos usuários as pilhas e baterias usadas, respeitando o

mesmo princípio ativo, sendo facultativa a recepção de outras marcas, para repasse aos
respectivos fabricantes ou importadores. (CONAMA, 2008).

A Resolução também sugere medidas preventivas ao aconselhar os fabricantes a realizar
estudos em busca da substituição e/ou redução de substâncias tóxicas que fazem parte da
composição de pilhas e baterias. (Art. 26). Além disso, proíbe o descarte em corpos d’água, o
lançamento em terrenos e a queima a céu aberto. (art.22, incisos I, II e III).
Ainda ressalta a importância da participação popular no processo de efetivação do
sistema de logística reversa ao dispor no artigo 17 que:
Os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes destas pilhas e baterias, ou
de produtos que as contenham para seu funcionamento, serão incentivados, em parceria
com o poder público e sociedade civil, a promover campanhas de educação ambiental,
bem como pela veiculação de informações sobre a responsabilidade pós‐consumo e por
incentivos à participação do consumidor neste processo. (CONAMA, 2008).

É importante também destacar que a lei sugere também que os fabricantes capacitem
periodicamente todos os envolvidos na cadeia dessa atividade, tornando‐os sabedores da
destinação correta dos resíduos de pilhas e baterias. (Art. 18).
METODOLOGIA
A pesquisa realizada, de acordo com Gil (2002), caracteriza‐se como exploratória, na
medida em que é feito um levantamento bibliográfico sobre o assunto, entrevista e análise
quantitativa dos exemplares para melhor constatação da realidade do caso em foco.
A coleta de dados para pesquisa bibliográfica foi executada em artigos de periódicos,
jornais, autores de livros, monografias, resoluções, leis e materiais disponibilizados na internet.
O estudo de caso foi realizado com o auxílio de um questionário acerca da logística
reversa (quadro 1) aplicado em 14 lojas de telefonia móvel localizadas nos dois grandes
shoppings de Natal. As pesquisadas são quatro diferentes operadoras, nomeadas por operadora
A, B, C e D.
Quadro 1 – Questionário aplicado em lojas de telefonia móvel
QUESTIONÁRIO

1. Você conhece a Lei nº 12.305 sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos?
2. Vocês tem conhecimento do que seja a responsabilidade compartilhada dos resíduos sólidos?
3. Vocês fazem gerenciamento pós‐consumo?
4. Que tipo de material vocês recebem?
5. Qual é o destino desse resíduo?
6. Vocês dão algum tipo de benefício ao consumidor?
7. Quantos celulares vocês vendem por mês?

8. Quantos vocês recebem média por mês?
9. Qual a principal razão pelas devoluções?
10. Existe alguma política de divulgação desse tipo de ação?

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da aplicação do questionário nas lojas de operadoras de celular dos principais
shoppings de Natal/RN é possível perceber, em primeiro lugar, a falta de familiaridade dos
funcionários com a Lei n° 12.305. Entre as 14 lojas visitadas, todos os funcionários abordados
admitiram não ter conhecimento sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, e apenas dois
souberam definir o que é responsabilidade compartilhada dos RS.
O gerenciamento pós‐venda, em obediência ao Código do consumidor, é praticado por
100% das lojas analisadas. Todas elas aceitam devolução de celulares com defeitos de fabrica em
um período de 3 a 10 dias após a compra. Paralelo a isso, o gerenciamento pós‐consumo é
adotada por aproximadamente 79% dos estabelecimentos. É necessário destacar, porém, que
uma das lojas objeto deste estudo recebe os produtos pós venda e os encaminha a um ponto de
coleta, não sendo responsável por sua destinação.
Os principais materiais recebidos, em uma ordem quantitativa decrescente, são: baterias,
pilhas, aparelhos celulares, carregadores, chips e modems. Vale ressaltar que uma das lojas
informou não incluir os chips no sistema de coleta de resíduos destinados à logística reversa. Os
descartes são motivados por fim de vida útil, desuso, defeito e consciência ambiental, sendo esse
último o motivo menos recorrente (ver Figura 1).
Motivações para o descarte
Desuso

Defeito

Fim de vida útil
5%
48%

Consciência ambiental

21%

26%

Figura 1 – Valores em porcentagem dos principais motivos para o descarte do lixo eletrônico
nos pontos de coleta.
Fonte: pesquisa de campo, 2013.

Dos 14 funcionários abordados, apenas um soube informar a que tipo de processo eram
submetidos os materiais coletados na loja. Os demais ficaram limitados a informação de quem é
o encarregado de ir até a loja para esvaziar a caixa coletora.
Observando a Figura 2 é possível perceber que 36% das lojas analisadas usa um serviço
terceirizado para assumir a responsabilidade pelo descarte dos materiais depositados nos pontos
de coleta. Sobre as empresas terceirizadas poucas informações foram alcançadas, os motivos
desse fato oscilaram entre: a real falta de maiores conhecimentos dos entrevistados e a não

autorização para fornecer informações. Por essa razão, não ficou claro se o material é
reaproveitado como matéria‐prima em algum processo de produção ou mesmo se é realizado
descarte apropriado.
Responsável pós ponto de coleta
Empresa terceirizada

Central da operadora
7%

Outro ponto de coleta

36%

57%

Figura 2 ‐ Principais encaminhamentos dado pelas lojas de operadoras de celular.
Fonte: pesquisa de campo, 2013.

Constatou‐se que, das quatro operadoras estudadas, apenas uma oferece beneficio ao
consumidor que leva o lixo eletrônico ao ponto de coleta. O beneficio se trata de um programa
da empresa que consiste em converter a devolução em pontos que correspondem a bônus.
Atrelado a isso, das quatro operadoras somente duas possuem politicas de divulgação para
informar ao consumidor que a loja funciona como ponto de coleta. Entre as estratégias de
divulgação estão: aviso oral ao cliente na hora da compra; propaganda na TV; panfletos
informativos; divulgação no site; entre outros (ver Figura 3).
Estratégias de divulgação
Aviso oral

Propaganda

E mail

Site

Panfleto

SMS

25%
33,33%
16,66%
8,33%
8,33%8,33%

Figura 3 ‐ Principais meios usados como estratégia de divulgação das duas operadoras que
adotam politicas de divulgação.
Fonte: pesquisa de campo, 2013.

Vale salientar que aparentemente os sistemas de divulgação não são tão eficientes, isto
fica mais evidente ao observar os dados da Figura 4. Comparando a quantidade média de
celulares vendidos por cada operadora com a quantidade média de celulares coletados, fica
perceptível a diferença numérica preocupante. A rapidez com que os aparelhos são
comercializados e a sua quantidade comparados à precária consciência ambiental da população
resulta em um quadro de desequilíbrio, tornando a logística reversa uma utopia.

Quantidade média por mês
(unidade)

Relação entre a quantidade média de celulares vendidos e
recebidos por operadora
300
200
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aB
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aC
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Operador
aD
125

Celulares recebidos

23
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11

30

Figura 4 ‐ Gráfico comparativo entre a quantidade média por mês de celulares vendidos e
recebidos por cada operadora estudada.
Fonte: pesquisa de campo, 2013.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do que foi pesquisado é perceptível que o sistema de logística reversa ainda não é
adotado em muitas empresas, identificando‐se que as mesmas não investem o suficiente nessa
estratégia de gestão ambiental.
A partir do questionário aplicado nas lojas de telefonia, ficou claro que, apesar da
existência de um sistema de logística reversa em algumas empresas, por meio de pontos de
coleta, a forma de divulgação é superficial e impessoal. Um exemplo disto é a falta de instrução
dada aos vendedores para que eles orientem os consumidores no ato da compra sobre a
reversibilidade do seu produto. Apesar de algumas empresas adotarem meios de comunicação
para informar sobre o recebimento da mercadoria obsoleta, não conseguem fazê‐lo de forma
eficaz a ponto de despertar o interesse no cliente. Além disso, é precário e não exerce grande
influência na população (um dos principais métodos utilizados é o site da operadora, que não é
acessado por boa parte da sociedade). Para persuadir um maior número de clientes a devolver os
produtos após o consumo, as empresas devem investir mais na divulgação e na preparação dos
funcionários quanto à importância da logística reversa. Além disso, é importante desenvolver
projetos que ofereçam beneficio direto ao consumidor que devolve seu produto seguindo o
exemplo de uma das operadoras estudadas.
A principal limitação da pesquisa realizada está no fato de as informações sobre o sistema
reverso ser muito restrito. Dessa forma, não foi possível através da pesquisa obter dados precisos
acerca da destinação final dos resíduos recolhidos. Ainda é necessário desenvolver estudos mais
aprofundados sobre o sistema de logística reversa de eletrônicos, abrangendo o aproveitamento
e destinação final dos produtos recolhidos.
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RESUMO
Existe uma carência na prestação de serviços de
manutenção por indicadores que apresentem o nível de
serviço realizado e uma relação com as empresas
concorrentes. Este trabalho tem como objetivo
principal, apontar os indicadores mais viáveis para uma
empresa prestadora de serviços de manutenção em
elevadores e assim, oferecer uma correta e contínua
otimização do processo de manutenção a partir de um
referencial sólido, confiável e eficiente. Para tanto, é
apresentado o Balanced Scorecard (BSC), amparado das
recomendações literárias sobre os indicadores de
desempenho na manutenção. Essas recomendações
foram utilizadas como ferramentas no desenvolvimento

do estudo de caso. Foi sugerido e avaliado cada
indicador de desempenho, escolhidos a partir dos
fatores críticos de sucesso debatidos em reunião com a
administração da empresa, sempre obedecendo aos
seus objetivos estratégicos. Foi apresentado o mapa
estratégico com a influência da variação dos índices dos
indicadores na vida econômica e operacional da
empresa. Os resultados enfatizam a vantagem
econômica e operacional da implantação desses
indicadores e as pesquisas relacionadas ao problema
têm uma ampla área de abrangência e cria perspectivas
para trabalhos futuros.

PALAVRAS‐CHAVE: Balanced Scorecard (BSC), melhoria de processo, Indicadores de desempenho da manutenção.

APPLICATION OF BALANCED SCORECARD (BSC) IN THE PROCESS OF MAINTENANCE: A CASE
STUDY IN AN ELEVATOR MAINTENANCE COMPANY.
ABSTRACT
There is a lack in the provision of maintenance
services by indicators showing the level of service
performed and compared with the competitors. This
work has as main goal, the indicators point more viable
for a company providing maintenance services for lifts
and then provide a correct and continuous optimization
of the maintenance process from a reference solid,
reliable and efficient. Therefore, it is presented the
Balanced Scorecard (BSC), supported the literary
recommendations on performance indicators in
maintenance. These recommendations were used as

tools in the development of the case study. It was
suggested and evaluated each performance indicator,
chosen from the critical success factors discussed in a
meeting with the company management, always
obeying their strategic objectives. Was presented the
strategic map with the influence of variation in the
indicators in the economic and operating company. The
results emphasize the economic advantage and
operational deployment of these indicators and the
research related to the problem have a wide area of
coverage and creates perspectives for future work.

KEY‐WORDS: Balanced Scorecard (BSC), process improvement, performance indicators maintenance.

APLICAÇÃO DO BALANCED SCORECARD (BSC) NO PROCESSO DE MANUTENÇÃO: UM ESTUDO
DE CASO EM UMA EMPRESA DE MANUTENÇÃO EM ELEVADORES.
INTRODUÇÃO
Nos últimos anos tem existido uma crescente cobrança na qualidade dos serviços
prestados do setor de manutenção. Com isso, as empresas começaram a se preocupar em
mensurar seus serviços para estabelecer referências e assim trabalhar para uma melhoria
contínua do processo. No entanto, o mercado exige do setor alguns parâmetros que estabeleçam
essas referências de maneira eficaz e satisfatória.
Segundo Kardec e Nascif (2001), nos últimos 20 anos a atividade de manutenção tem
passado por mais mudanças do que em qualquer outra atividade. Ainda destaca que tais
mudanças são consequências do aumento e diversidade de itens físicos como: instalações,
equipamentos, edificações, projetos mais complexos, ou ainda, novos técnicas de manutenção,
bem como novos enfoques sobre a organização da manutenção e suas responsabilidades.
Os indicadores de desempenho no processo de manutenção fornecem uma base teórica
para a implantação de parâmetros confiáveis e eficientes das referências do nível de serviço
realizado pelo setor. Contudo, a coleta de dados realizada da maneira correta, se destaca como
um ponto muito importante para formação de uma base histórica confiável.
Os indicadores seguem uma pesquisa de campo que conforme Oliveira e Alvarez (2006), o
uso de indicadores de desempenho consiste na ação ou no conjunto de ações para transformar
em valores quantitativos atividades que já foram realizadas ou exercidas. Atualmente, com a
competitividade tão acirrada, torna‐se imperativo o uso de medidas para a compreensão da
realidade da organização.
BALANCED SCORECARD (BSC)
A necessidade de um estudo mais aprofundado com um desdobramento da estratégia
sobre as simples medidas financeiras direcionou a criação de novos meios de se mensurar o
desempenho nas instituições.
Segundo Kaplan & Norton (1997), o sistema de indicadores afeta fortemente o
comportamento das pessoas dentro e fora da empresa. Se quiserem sobreviver e prosperar na
era da informação, as empresas devem utilizar sistemas de gestão de medição de desempenho
derivados e suas estratégias e capacidades. Infelizmente, muitas empresas defendem estratégias
baseadas no relacionamento com clientes, competências essenciais e capacidades
organizacionais, medindo o desempenho apenas como medidas financeiras.
O Balanced Scorecard é uma ferramenta muito importante para a alta gerência das
empresas, pois revela a visão estratégica da organização através de uma série de indicadores de
desempenho. Cordeiro (2001) traduz a missão e a estratégia das empresas num conjunto
abrangente de medidas de desempenho que serve de base para um sistema de medição e gestão
estratégica. Isso permite que as organizações acompanhem o desenvolvimento financeiro, ao
mesmo tempo em que monitoram outros indicadores que serão fundamentais para alcançar os
objetivos da organização.

Segundo Figueiredo (2002), inicialmente, o BSC era visto apenas como um sistema de
indicadores, entretanto, os seus criadores resolveram ampliá‐lo para comunicar novas estratégias
e alinhar as empresas às estratégias criadas. Isto significava afastar as empresas do foco de curto
prazo na redução de custos e na concorrência de preços baixos, procurando gerar oportunidades
de crescimento, oferecendo aos clientes, produtos e serviços personalizados com alto valor
agregado.
Cordeiro (2001) aponta que os processos gerenciais críticos viabilizados pelo BSC são: (1)
Esclarecer e traduzir a visão e a estratégia, (2) Comunicar e associar objetivos e medidas
estratégicas, (3) Planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégicas, e (4) Melhorar o
feedback e o aprendizado estratégico.
A estrutura das perspectivas do BSC (financeira, dos clientes, dos processos internos e do
aprendizado e crescimento) identifica‐se de forma mais clara os fatores críticos de sucesso, ou
seja, os fatores que devem ser privilegiados com um gerenciamento mais detalhado para um
acompanhamento daquele processo que exige mais atenção. Na Figura 1, pode‐se ter uma visão
sistêmica das perspectivas e suas interdependências.

Figura 1 – As quatro Perspectivas do BSC (Adaptado de KAPLAN & NORTON, 1997).

PERSPECTIVA FINANCEIRA
De acordo com Mendes (2002), a perspectiva financeira corresponde aos aspectos
financeiros da organização, principalmente no que diz respeito aos impactos das decisões
estratégicas da empresa nos indicadores e metas estabelecidos no campo financeiro.
A análise de indicadores financeiros é uma atividade convencional na maioria das
empresas de qualquer área ou porte. Seja para atender os requisitos legais, fiscais, dos
proprietários ou para simples controle administrativo. As medidas financeiras acompanham
todos os procedimentos de negócio das empresas, desde a constituição ao encerramento das
atividades.
PERSPECTIVA DOS CLIENTES

Kaplan & Norton (1997), na perspectiva do cliente, aborda que o Balanced Scorecard
permite que os executivos identifiquem os segmentos de clientes e mercados nos quais a
unidades de negócios competirão e as medidas do desempenho da unidade nesses segmentos‐
alvo.
Essa perspectiva normalmente inclui várias medidas básicas ou genéricas do sucesso de
uma estratégia bem formulada e implementada. Entre as medidas essenciais de resultado estão:
a satisfação do cliente, a retenção de clientes, a aquisição de novos clientes, a lucratividade dos
clientes e a participação em contas (clientes) nos segmentos‐alvo. No entanto, a perspectiva do
cliente também deve incluir medidas específicas das propostas de valor que a empresa oferecerá
aos clientes desses segmentos. Os vetores dos resultados essenciais para os clientes são os
fatores críticos para que esses mudem ou permaneçam fiéis aos seus fornecedores.
APRENDIZADO E CRESCIMENTO
Segundo Müller (2001), na perspectiva do aprendizado e do crescimento, o enfoque deve
ser na capacidade de a empresa melhorar continuamente e se preparar para o futuro. Seus
indicadores devem mostrar como a organização pode aprender e se desenvolver para garantir o
crescimento em longo prazo (índice de renovação dos produtos, desenvolvimento dos processos
internos, avaliação de falhas no planejamento).
Figueiredo (2002) relata que, no indicador de aprendizado, foram desenvolvidas medidas
genéricas ou específicas para as categorias abordadas. Na abordagem relativa aos funcionários,
foram desenvolvidas três medidas essenciais de resultados que são: medição do nível de
satisfação dos funcionários, medição do nível de retenção dos funcionários e a medição do nível
de produtividade dos funcionários.
Assim, vários indicadores podem ser utilizados, destacando‐se os seguintes: o volume de
produção por funcionário, o valor agregado por funcionário, a razão entre a produção e a
remuneração dos funcionários que permite medir o retorno sobre a remuneração e não
simplesmente o retorno sobre o número de funcionários.
PROCESSOS INTERNOS
É exatamente nessa perspectiva que se enquadra o setor de manutenção, alvo deste
trabalho, que com a abordagem do scorecard resulta na identificação de processos inteiramente
novos, dos quais uma empresa deve alcançar para atingir a excelência e os objetivos que são
absolutamente críticos para o sucesso da estratégia da empresa.
Segundo Kaplan e Norton (1997), na perspectiva dos processos internos, os executivos
identificam os processos internos críticos nos quais a empresa deve alcançar a excelência. Esses
processos permitem que a unidade de negócios ofereça as propostas de valor, capazes de atrair e
reter clientes em segmentos‐alvo de mercado e também satisfaça às expectativas que os
acionistas têm de excelentes retornos financeiros. As medidas dos processos internos estão
voltadas para os processos que terão maior impacto na satisfação do cliente e na consecução dos
objetivos financeiros da empresa.
Mendes (2002) afirma que o Balanced Scorecard, em relação aos processos internos,
busca avaliar o grau de inovação nos processos de gestão e o nível de qualidade das operações

da empresa. Portanto, a empresa deve desenvolver indicadores que avaliem o percentual de
serviços gerados por novos produtos, a capacidade da empresa em inovar seus processos de
gestão.
Macdonald (2003) reforça que nessa perspectiva são identificados os processos internos
críticos ao sucesso das organizações e são desenvolvidos objetivos e indicadores que conduzem à
obtenção de excelência nos mesmos.
Nessa perspectiva, são agrupados os seguintes indicadores do setor de manutenção,
conforme tabela 1:
Tabela 1 – Perspectivas Balanced Scorecard e os indicadores de manutenção..
Custos Totais de Manutenção/Faturamento
CUSTOS

Produtividade (Work sampling)
Absenteísmo
Quantitativo de horas extras

DISPONIBILIDADE

Disponibilidade de equipamentos
Resserviço

CONFIABILIDADE

Percentual de manutenção preventiva e preditiva/ Total
Taxa de frequência de acidentes
Percentual de horas de treinamento

TEMPO

Tempo Médio entre falhas (TMEF)
Back‐log

Fonte – Adaptado de KAPLAN & NORTON, 1997.

MÉTODO PROPOSTO
FASE 1 ‐ DESCREVER A EMPRESA PESQUISADA, CONHECER E INTERPRETAR A MISSÃO, A VISÃO
E A SUA ESTRATÉGIA
Será feita uma coleta de dados sobre a empresa pesquisada com o objetivo de uma maior
informação do seu cotidiano. Dentre as ações de obtenção desses dados estão: um breve
histórico da empresa; os serviços fornecidos pela empresa; os processos internos da empresa, os
clientes e o seu mercado‐alvo.
Nesta fase, é levado em consideração que a missão, visão e a estratégia adotada pela
empresa já é bastante conhecida e delineada. Contudo, existe a necessidade de trabalhar a sua
real interpretação para que as ações sejam realmente voltadas para esses princípios.
FASE 2 ‐ DEFINIR AS PERSPECTIVAS DO BALANCED SCORECARD (BSC) PARA A EMPRESA
A opção dessa utilização foi apresentada na fundamentação teórica desse trabalho, onde
foram mostradas as quatro perspectivas estabelecidas por Kaplan & Norton (1997): financeira, de

clientes, de processos internos e de aprendizado e crescimento.
Entretanto, é importante ressaltar que a manutenção está inserida nos processos internos
e é o alvo da empresa analisada. Contudo, outras perspectivas podem ser incluídas desde que
julgadas adequadas às necessidades da empresa.
Neste modelo, parte‐se do pressuposto que principalmente os processos internos, dentre
as perspectivas do BSC, se enquadram nos objetivos estratégicos da empresa.
FASE 3 ‐ AGRUPAR OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR PERSPECTIVA
Devem‐se agrupar os objetivos definidos na estratégia da empresa dentro das quatro
perspectivas do Balanced Scorecard conforme Kaplan & Norton (1997), fornecendo mais ênfase
nos processos internos, onde está inserida a manutenção por ser o serviço prestado pela
empresa.
FASE 4 ‐ IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES CRÍTICOS DO SUCESSO
Nesta fase, a partir dos objetivos estratégicos já definidos na etapa anterior, devem ser
selecionados os fatores críticos do sucesso da empresa para cada perspectiva do BSC, com
desenvolvimento em 5 subfases, que são: Possíveis fatores críticos do sucesso (FCS), critérios
para seleção, hierarquização, Seleção, e por fim, a obtenção dos fatores críticos segundo as 4
perspectivas do BSC.
Na determinação, a partir das possibilidades dos fatores críticos de sucesso que possam
existir para a realidade da empresa, deve ser elaborada uma listagem a partir das perspectivas do
BSC, traçadas em reunião com a alta administração da empresa e assim obter uma lista de
fatores críticos definitiva.
FASE 5 – IDENTIFICAÇÃO DOS INDICADORES COM BASE NOS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
A identificação dos indicadores é um processo permanente, pois tem a tarefa de aliar os
objetivos estratégicos com a constante mudança dos cenários dos quais as empresas estão
inseridas. A identificação desses indicadores deve ter a participação da maioria possível dos
membros da empresa que por sua vez deverão ser selecionados de acordo com a perspectiva do
BSC analisada.
FASE 6 – IDENTIFICAÇÃO DAS RELAÇÕES DE CAUSA E EFEITO (MAPA ESTRATÉGICO)
Nesta fase, precisará ser exposta a relação de causa de efeito dos indicadores nas diversas
perspectivas do Balanced Scorecard (BSC) para que assim possa ser gerenciada e corretamente
interpretada. Com isso, o gerente de manutenção deverá estudar e expor essa relação em
conjunto com a alta administração da empresa, bem com o seu grupo de trabalho.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste tópico, será exposta a aplicação do modelo proposto para identificação de
indicadores de desempenho na manutenção em uma empresa de manutenção em elevadores,

situada em Fortaleza – CE, cujo modelo pode ser considerado típico das existentes na cidade.
FASE 1 ‐ DESCREVER A EMPRESA PESQUISADA, CONHECER E INTERPRETAR A MISSÃO, A VISÃO
E A ESTRATÉGIA DA EMPRESA
A empresa tratada está atuando no mercado de manutenção em elevadores por cerca de
20 anos, tem estrutura familiar e emprega cerca de 10 funcionários sendo 5 (cinco) técnicos de
manutenção que se dividem para atender em média cinco clientes por dia. Além dos
atendimentos realizados, também são efetuadas entre 5 a 8 manutenções preventivas em 120
elevadores nos mais variados locais da cidade.
Visando o crescimento da empresa, investiu‐se no desenvolvimento de pessoas e na
implantação de indicadores, onde se espera mostrar em qual setor a empresa está mais carente
e necessitando de investimentos, bem como apontar a situação da empresa em relação às
demais do mesmo ramo.
Sua missão é por meio de forte presença local, reunir e desenvolver competências e
conhecimento, objetivando gerar o mais elevado nível de serviço para seus clientes,
colaboradores e a sociedade, sempre priorizando a confiabilidade e segurança. Sua visão consiste
em ser a melhor empresa de prestação de serviços de manutenção em elevadores do estado do
Ceará e isso consiste em: Ser considerada pelos clientes como a melhor opção de serviços; Ser
uma excelente opção no desenvolvimento profissional no setor de manutenção e ser
considerada pelos clientes como a melhor opção em relação à segurança do serviço prestado.
FASE 2 ‐ DEFINIR AS PERSPECTIVAS DO BALANCED SCORECARD (BSC) PARA A EMPRESA
A partir da análise dos objetivos estratégicos da empresa, são suficientes as quatro
perspectivas do Balanced Scorecard (BSC) relatadas na fundamentação teórica e amparadas pela
literatura de Kaplan e Norton (1997) entre outros, pois abrangem toda a estratégia formulada
pela instituição.
FASE 3 ‐ AGRUPAR OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR PERSPECTIVA
Nesta fase, os objetivos já definidos na estratégia da empresa foram confirmados e
agrupados dentro das quatro perspectivas do Balanced Scorecard (BSC) abordadas no capítulo da
fundamentação teórica deste trabalho.
FASE 4 ‐ IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES CRÍTICOS DO SUCESSO
Conforme sugerido na metodologia, obteve‐se a listagem dos fatores críticos do sucesso,
observando a crítica para os objetivos estratégicos da empresa, indicando a monitoração dos
resultados no decorrer do tempo, sensibilidade às mudanças, quantificação e medição, assim
como o seu reconhecimento e aceitação. Os fatores críticos do sucesso seguem na tabela 2:
Tabela 2 – Perspectivas do Balanced Scorecard, objetivos estratégicos e os fatores críticos de
sucesso.
Perspectivas
Financeira

Objetivos Estratégicos

Fatores Críticos do Sucesso

Aumentar o retorno sobre o investimento e Redução dos custos, aumentar a lucratividade e
melhorar o fluxo de caixa.
aperfeiçoar a aplicação de recursos.

Clientes

Superar as expectativas dos clientes,
aumentar a participação no mercado e
efetuar pesquisa de satisfação.
Melhoria contínua da qualidade e
confiabilidade do serviço de manutenção.

Reação rápida às solicitações dos clientes, reduzir as
reclamações dos clientes, fidelizar e captar novos
clientes.
Processos
Acesso às novas tecnologias, reduzir o tempo de
Internos
manutenção corretiva e diminuir a incidência de
manutenção corretiva através da manutenção
preventiva.
Aprendizado e Melhorar o nível de satisfação dos Melhorar a motivação dos funcionários e Identificar
Crescimento
funcionários, a sua produtividade e investir novos mercados.
em treinamento.

Fonte – Autoria própria.

FASE 5 – IDENTIFICAÇÃO DOS INDICADORES COM BASE NOS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Conforme indicado, organizou‐se uma lista dos indicadores de desempenho da
manutenção segundo cada uma das perspectivas do BSC. Essa listagem resultou de um conjunto
de informações e restrições colhidas na empresa em estudo. Com isso, é apresentada a tabela a
seguir:
Tabela 3 – Resultados dos indicadores de desempenho na manutenção.

CUSTOS

DISPONIBILIDADE

CONFIABILIDADE

TEMPO

Indicadores de desempenho na manutenção

Valor encontrado

Custos Totais de Manutenção/Faturamento

5%

Produtividade (Work sampling)

60%

Absenteísmo

3%

Quantitativo de horas extras

5%

Disponibilidade de equipamentos

95%

Resserviço

1%

Percentual de manutenção preventiva e preditiva/ Total

61%

Taxa de frequência de acidentes

0

Percentual de horas de treinamento

0

Tempo Médio entre falhas (TMEF)

7 meses

Back‐log

30 minutos

Fonte – Autoria própria.

FASE 6 – IDENTIFICAÇÃO DAS RELAÇÕES DE CAUSA E EFEITO (MAPA ESTRATÉGICO)
Nesta fase, foi realizada uma análise de relações de causa e efeito entre os indicadores de
desempenho da manutenção que resultou em uma cadeia de indicadores vinculados com as
perspectivas do Balanced Scorecard (BSC) e também apresentou suas relações entre si, ou seja,
vinculados com os mais diversos objetivos da empresa. Conforme visto no modelo, a
monitoração desses indicadores após a sua implementação deve ser um processo contínuo e

requer um longo período de observação. Na figura 2 é destacada uma cadeia do mapa
estratégico que demonstra as relações existentes.

Figura 2 – Mapa estratégico (Relações de causa e efeito).

A cadeia mostra que a partir do desenvolvimento profissional pertencente à perspectiva
de aprendizado e crescimento, o indicador de desempenho da manutenção (tempo médio entre
falhas) pode ser otimizado, pois com a melhor preparação desse profissional, o nível de serviço
tende a se especializar, aumentando a qualidade da intervenção. Além de ocasionar uma
melhoria na confiabilidade do serviço, aumentando a disponibilidade da máquina que sofreu a
manutenção.
Portanto, com altos índices de confiabilidade e qualidade na prestação de serviços, a
empresa poderá aumentar o seu número de clientes, que por sua vez ocasionará um aumento na
sua lucratividade, conforme está exposto na figura 3:

Figura 3 – Exemplo de uma cadeia do mapa estratégico.

CONCLUSÕES
A implantação dos indicadores de desempenho da manutenção a partir dos fatores
críticos de sucesso, obedecendo aos objetivos estratégicos da empresa, atendeu a necessidade
de propor uma sistemática de indicadores de desempenho que contribuísse para o processo de
melhoria de gestão de uma empresa do ramo de manutenção de elevadores, pois revelou os elos
entre as atividades praticadas no cotidiano da manutenção e os objetivos estratégicos
estipulados pela própria organização, com isso atendendo ao objetivo geral deste trabalho.
Além disso, a existência desses indicadores de desempenho criou uma referência para a
empresa com relação ao seu nível de serviço prestado e apresentou uma importância em se
determinar critérios confiáveis para a tomada de decisão. A melhoria do processo de
manutenção ficou evidenciada pela correta utilização e medição desses indicadores, reforçada
pelas influências traçadas no mapa estratégico entre as perspectivas do Balanced Scorecerd (BSC)
aliadas aos objetivos estratégicos da organização, assim também evidenciando que qualquer
indicador de desempenho da manutenção poderá afetar nos resultados da empresa.
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RESUMO
As técnicas desenvolvidas na Toyota apresentam
significativo nível de aplicação, sendo que importantes
resultados têm sido alcançados com sua aplicação. O JIT
é ativo nas suas ações, pois nos sistemas normalmente
utilizados há um estoque de amortecimento entre as
etapas, e foca na melhoria das características do
processo no método tradicional. Caso aconteça um
problema no sistema tradicional, o problema será
“camuflado” e no Just in Time, por não haver estoques
de amortecimento o problema será facilmente
localizado. O Just in time tem como objetivo principal o
melhoramento contínuo do processo produtivo.
Quando se fala em melhoramento, se refere não
somente a produtos, mas a integração da “filosofia” de

trabalho, um método de produção com intuito de
reduzir custos, aperfeiçoando o chão de fábrica e com
isso buscando a melhor qualidade no processo
produtivo. Para que o sistema seja bem sucedido, em
sua implantação, é necessário o envolvimento de todos
os colaboradores, visando à liderança através da
qualidade, de corte nos gastos, redução no espaço físico
da fábrica, baixo valor por unidade e crescimento na
produção. Esse artigo tem a finalidade de detalhar o
estudo aprofundado do conceito JUST IN TIME nos
processos produtivos.

PALAVRAS‐CHAVE: melhoria contínua, produção, desperdício, estoques, Just in time.

JUST IN TIME: THE EVOLUTION OF PRODUCTIVE SYSTEMS
ABSTRACT
The techniques developed at Toyota have
significant application level, and important results have
been achieved with its application. The JIT is active in its
actions because the systems normally used for a stock
buffer between steps, and focuses on improving the
characteristics of the process in the traditional method.
If a problem occurs in the traditional system, the
problem will be "camouflaged" and Just in Time for no
stocks cushioning the problem will be easily located. The
Just in time mainly aims at the continuous improvement
of the production process. When it comes to breeding,

refers not only to products, but the integration of the
"philosophy" of work, a production method in order to
reduce costs, improving plant floor and thus seeking the
best quality in the production process. For the system to
be successful in its implementation, it is necessary to
involve all employees, aiming at leadership through
quality, cutting spending, reducing the physical space of
the factory, low value per unit and production growth.
This article aims to detail the in‐depth study of the
concept JUST IN TIME production processes.

KEY‐WORDS: Continuous improvement, production, waste, inventory, Just in time.

JUST IN TIME: A EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS PRODUTIVOS
INTRODUÇÃO
A técnica, meta ou filosofia de Gestão Just in Time tem merecido recentemente grande
destaque em todo mundo, tendo em vista a grande necessidade de redução de custos à área de
produção. A filosofia JIT surgiu no Japão na década de 70, sendo desenvolvida e aplicada
inicialmente na indústria automobilística Toyota Motors Company. Aos poucos os princípios
gerais dessa filosofia foram se consolidando, onde o Japão passou a ser reconhecido como
padrão de excelência. (TUBINO, 2000).
De acordo com Ohno (1997) o JIT é definido como a absoluta eliminação de perdas.
Shingo (1996) afirma que equivale a dizer que cada processo deve ser abastecido com os itens
necessários, na quantidade necessária, no momento necessário – Just in time, ou seja, no tempo
certo, sem geração de estoque. Para Santiago et al. (2008) é um conjunto de métodos que visa
uma produção mais eficiente, rápida e limpa. Slack et al. (2009) o define como produzir bens e
serviços exatamente no momento em que são necessários, não antes, para que não formem
estoques, e não depois, para que seus clientes não tenham que esperar. Segundo Corrêa e
Gianesi (1993) não se trata apenas de uma técnica ou conjunto de técnicas de administração da
produção, mas uma completa filosofia de trabalho.
Com base no material pesquisado o Just In Time pressupõe fazer somente o que é
necessário, na qualidade necessária e principalmente no momento exato. É redução de estoques,
porém não somente, é também uma estratégia de produção, uma filosofia de trabalho.
SISTEMA DE PRODUÇÃO JIT
O sistema JIT está sustentado fundamentalmente sobre três pilares básicos: a integração
e excelência, a melhoria continua e finalmente, o esforço em compreender e responder as
necessidades dos clientes (MARTINS; BIDIN, 2006). Conforme menciona Slack et al. (2009), o
sistema Just In Time visa atender à demanda instantaneamente, com qualidade e eficiência. O
mesmo relata que o sistema é definido como à movimentação rápida e coordenada de
componentes ao longo do processo de produção e rede de suprimentos para atender à demanda
do consumidor, com a redução dos tempos de trabalho das máquinas (setup) a fim de flexibilizar
a produção; redução dos lead times de produção e transportes.
Ainda de com acordo com Slack et al.(2009), diferentemente dos sistemas da produção
empurrada, o JIT é ativo nas suas ações, pois nos sistemas normalmente utilizados há um
estoque de amortecimento entre as etapas. Conforme Leite (2006), com os estoques altos não é
possível detectar os problemas com facilidade, o que não quer dizer que os problemas não
existam. Caso aconteça um problema no sistema tradicional, o problema será “camuflado” e no
Just in time, por não haver estoques de amortecimento o problema será facilmente localizado.
Ainda segundo Slack et al.(2009), a técnica JIT nada mais é que um sistema de manufatura, cujo
objetivo principal é aperfeiçoar os processos e procedimentos pela redução dos desperdícios. Na
produção, desperdício se refere a todos os elementos de produção que aumentam os custos sem
agregar valor ao produto (OHNO, 1997). Em foco nesta filosofia com os pensamentos dos
autores, o JIT torna os problemas ainda mais visíveis para serem solucionados imediatamente.

OBJETIVOS DO JUST IN TIME
Segundo Gabela (1995), o planejamento e programação da produção dentro do contexto
da filosofia JIT procura adequar a demanda esperada às possibilidades do sistema produtivo.
Como citado anteriormente, o sistema Just in time está associado a uma política de redução que
envolve principalmente o estoque de matérias‐primas, o que pressupõe a utilização de um
fornecimento em intervalos e lotes menores, no intuito de evitar, de acordo com Gianesi e
Corrêa (1993), três grandes grupos de problemas na produção: Problemas de qualidade;
Problemas de máquina; Problemas de preparação de máquina.
Conforme Slack et al.(2009), o JIT requer idealmente alto desempenho no processo
produtivo e para isso alguns objetivos devem ser alcançados:
 A qualidade deve ser alta porque distúrbios na produção devido a erros de qualidade irão
reduzir o fluxo de materiais, reduzir a confiabilidade interna de fornecimentos, além de gerar
o aparecimento de estoques, caso os erros reduzam a taxa de produção em algum ponto da
operação;
 A velocidade, em termos de rápido fluxo de materiais, é essencial caso se pretenda entender à
demanda dos clientes diretamente com a produção, ao invés de através dos estoques;
 A confiabilidade é um pré‐requisito para um fluxo rápido se o fornecimento de componentes
ou se os equipamentos não são confiáveis;
 A flexibilidade é especialmente importante para que se consiga traduzir em lotes pequenos,
atingindo‐se fluxo rápido e lead times curtos. Refere‐se principalmente às flexibilidades de mix
e de volume.
CARACTERÍSTICAS DO JIT
Sua principal característica é “puxar” os lotes dentro do processo produtivo (TUBINO,
2000). Internamente, na fábrica, há mudanças do trabalho e da sequência de informações Leite
(2006). Para Corrêa e Gianesi (1993) fábrica que adota a filosofia JIT apresenta as seguintes
características:
 O layout deve ser subdividido em pequenas linhas de produção (células)¬¬¬¬¬¬, dividindo os
itens produzidos em “famílias”, tornando o processo mais produtivo, reduzindo a
movimentação do produto e o lead time;
 A gestão da célula necessita da autonomia dos operantes;
 O controle de qualidade é feito diretamente na produção (a redução de estoques e a
resolução de problemas operacionais e de qualidade formam um ciclo Kaizen);
IMAI (1994, p. 3) Define o Kaizen da seguinte forma:
“A essência do kaizen é simples e direta: kaizen significa melhoramento. Mais ainda,
kaizen significa contínuo melhoramento, envolvendo todos, inclusive gerentes e
operários. A filosofia do kaizen afirma que o nosso modo de vida – seja no trabalho, na
sociedade ou em casa – merece ser constantemente melhorado”.

 A base da produção está fundamentada em grupos de trabalhadores polivalentes que operam

dentro das células, para que todo o sistema funcione os produtos devem fluir de um grupo
para o outro num fluxo perfeito. Os erros têm de ser imediatamente separados e corrigidos;
 Atenção na redução dos tempos, procedimentos que não acrescentam valor ao produto
devem ser cortados, enquanto tempos utilizados em atividades que agregam ao produto
devem ser consumidos de maneira plena;
 Para não gerar nem um tipo de estoque, o fornecimento de matéria prima no JIT deve ser
feito em pequenos lotes, de forma frequente, com curtos lead times e elevados níveis de
qualidade. A estratégia de controle e produção deve compor um sistema confiável para
garantir o fluxo continuo de materiais e uma carga de trabalho estável. A utilização do kanban
auxilia esse controle.
JIT E MÉTODO TRADICIONAL
Na visão de Alvarez (2001), o JIT também pode ser considerado como uma resposta
contrária à administração tradicional, que é passiva aos erros.
Tabela 1 – JIT e Método tradicional
Item
Qualidade
Mão de obra
Fornecedores
Erros
Estoques
Setup
Lead time
Filas
Automação
Custos
Flexibilidade
Lotes
Fluxo
Especialização

Método tradicional

Just in time

Conseguida com muito investimento e custo
alto.
Obedece às ordens superiores

Decorrência natural do trabalho bem feito na
primeira vez.
Participa e influencia na produção

Incentivo a disputa, inimigos.
São aceitáveis, resta corrigi‐los.
Mantém a produção funcionando.
É inevitável, não tem importância.
Maior tempo, melhor produção.
Necessário para manter a velocidade máxima
da maquina.
Dirige o trabalho para o produto final.

Participam do processo, colaboradores.
Base do processo de melhoria.
Ocultam problemas, devem ser evitados.
Deve ser reduzido ao mínimo possível.
Deve ser produzido ao mínimo possível.
Não deve haver filas, a produção deve ser a
tempo (Just in time), sem paradas.
Pode valorizar a qualidade quando bem
empregada.
Redução com a velocidade com que o produto
passa pela fabrica.
Pela redução de todos os tempos em todas as
etapas internas da produção.
Quanto menos, melhor.
Puxado através da fábrica.
Os funcionários são altamente especializados
no âmbito operacional.

Redução pelo incremento no uso de maquinas;
altas taxas de produção.
Pelo excesso da capacidade, de equipamentos,
de estoque e de despesas administrativas.
Lotes econômicos de compra.
Empurrado através da fábrica.
Altos níveis de especialização nos escalões de
comando.

Fonte – Adaptado de Gianesi e Corrêa (1993).

VANTAGENS E DESVANTAGENS DO JIT
Profeta (2003, p. 9) “As técnicas do JIT apresentam hoje significativo nível de aplicação,
sendo que importantes resultados têm sido atingidos com o seu uso, embora o processo de

implantação possa apresentar uma série de problemas”.
Nas empresas, o Just in time propicia uma melhor agilidade em seus procedimentos e
processos de produção, o que leva a empresa a atender mais rapidamente a demanda e
aumentar os seus resultados.
Com isso, segundo Leite (2006), o JIT apresenta as seguintes vantagens:
 Diminuição de desperdícios
 Tempo de preparação;
 Movimentação e consequentemente custos;
 Aumento da qualidade, devido aos pontos apresentados anteriormente e flexibilidade;
 Confiabilidade.
Todavia há também desvantagens nesse sistema de produção, Leite (2006):
 Necessidade de mercado estável;
 Demanda variável de empresas com grande mix de produto;
 Visão em curto prazo.
BENEFÍCIOS ADQUIRIDOS COM O JUST IN TIME (EM CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO)
Tomando como base a pesquisa realizada por Profeta (2003), que catalogou 55 artigos de
16 autores que citaram o tema (resultados ou benefícios), ate o referido ano, apresenta‐se a
tabela a seguir:
Tabela 2 – Resultados e/ou benefícios do JIT.
Autores dos Artigos
Em curto prazo
Redução de estoque
Aumento da qualidade
Redução de perdas e
trabalho
Redução de lotes de
fabricação
Redução no fluxo de
materiais
Redução de paradas de
máquinas
Em médio e longo
prazo
Redução do lead time
Redução de custos
Aumento
na
produtividade

a

b

c

d

e

f

g

h

x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

l

m

n

o

p

Total

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

41
24

x

x

x

x

x

x

x

x

19

x

x

x

x

x
x

x

x

k

x

x

x

j

x

x

x

i

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

15
x

14
11

x
x

x

23
16

x

x

13

Total de
apontados

resultados

6

12

5

6

7

6

6

5

7

7

14

5

16

6

7

8

Fonte – Profeta (2003).
Autores dos artigos: a) AGGARWAL, Samer C (1985); b) MALLEY, J. C., RAY Ruthann. (1988); c) MANOOCHEHRI, G. H.
(1988); d) INMAN, R, Anthony, MEHRA, Satish. (1989); e) CRAWFORD, Karlene M., COX, James F. (1991); f) INMAN, R.
Anthony, MEHRA, Satish. (1991); g) LUMMUS, Rhonda, R., DUCLOS‐WILSON, Leslie. (1992); h) INMAN, R. Anthony,
BRANDON, Larry D. (1992); i) PAYNE, Terry E. (1993); j) HENDRICKS, James A. (1994); k) NORRIS, Daniel, SWANSON,
Robert D., CHU, Yung‐Lin. (1994); l) EPPS, Ruth W. (1995); m) HUM, Sin‐Hoon, NG, Yong‐tjoon. (1995); n) KARLSSON,
Christer, AHLSTROM, Par. (1996); o) YASIN, Mahmoud M., WAFA, Marwar A. (1996); p) GARG, Dixit, KAUL, O. N.,
DESHMUKH, S. G. (1998).

Na tabela 2 “Resultados e/ou benefícios do JIT” foram apresentados separadamente os
resultados em curto prazo, ou seja, que são obtidos e verificados logo após a implantação das
técnicas e os de médio/longo prazo. Com isso, a interpretação da mesma permite concluir, por
exemplo, que a principal vantagens do just in time é a redução nos estoques seguido por
aumento da qualidade e a longo prazo com a redução dos lead times.
PROBLEMAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO JUST IN TIME
Em sua pesquisa, Profeta (2003) mostrou também os problemas com a implantação das
técnicas JIT, embasado nos principais artigos que se pôde extrair o maior número de citações de
problemas e os dividiu em cinco grupos principais: Falta apoio da alta administração, Adaptação
dos fornecedores, Fatores Geográfico/Logísticos, Fatores Organizacionais e Preparação dos
Recursos Humanos.
Tabela 3 – Problemas encontrados com a implantação do JIT.
Autores dos artigos
Falta de apoio da alta administração
Apoio a alta administração
Comunicação
Falta de preparação dos Recursos Humanos
Aceitação pelo funcionário (falta de informação
medo do desemprego)
Sindicalização do trabalhador
Falta de Adaptação dos Fornecedores
Quantidade de fornecimento
Incentivo aos fornecedores para usar técnicas JIT
Pressão/Força dos fornecedores
Cooperação com empresas externas
Problemas Geográficos/Logísticos
Estrutura de transporte ruim (logística)
Dispersão geográfica/custos de transporte
Problemas Organizacionais
Dificuldades de contabilização JIT

a

b

c

d

x

x

e

f

h

Total

% de
artigos

x

9
3

36,0%
12,0%

x

7

28,0%

x

7

28,0%

x

5
3
3
2

16,0%
12,0%
12,0%
8,0%

5
5

20,0%
20,0%

2

8,0%

g

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x

x
x

x
x
x

x
x

x

x
x

x

x

Pobreza de previsão de demanda
Alterações no sistema de estoques

x

x

x

2
2

8,0%
8,0%

Fonte – Profeta (2003).
Autores dos artigos: a) AGGARWAL., Sumer C. (1985); b) ANSARI, A., MORARRES, B. (1990); c) KIM, Gyu Chan,
SCHNIEDERJANS, Marc J. (1990); d) LAWRENCE, John J., LEWIS, Holly S. (1993); e) KARLSON, Christer, NORR, Christer
(1994); f) HUM, Sin‐Hoon, NG, Yong‐Tjioon.(1995); g) WAFA, Marwan A., YASIN, Mahmoud M. (1998); h) GARG, Dixit,
KAUL, O. N., DESHMUKH, S. G. (1998).

A falta de apoio da alta administração, aceitação pelos funcionários, sindicalização dos
trabalhadores, quantidade do fornecimento, estrutura de transporte e dispersão geográfica
aparecem como as principais fontes de problemas de sua implementação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através dos resultados alcançados, é possível perceber que o Just in Time, vem ganhando
seu espaço e esta sendo bastante utilizado principalmente no ramo competitivo, já que seu ideal
é a eliminação total de perdas. Os conceitos da filosofia JIT deve se expandir a outras indústrias,
embora seu surgimento tenha ocorrido na indústria automobilística, não impede que a filosofia
seja implantada em outros ramos. O presente artigo teve a finalidade de detalhar o estudo
aprofundado do conceito just in time nos processos produtivos, contudo, mostra que a filosofia
abordada, além de um sistema de produção, é um método que envolve todo o processo
produtivo e integra os setores desde o planejamento até as logísticas, reduzindo sempre o
desperdício a partir do estoque.
Vivemos em uma era de novos conhecimentos, que a sustentabilidade deve está sempre
nos planos de qualquer indústria, com isso o Just in Time ajuda na compreensão e aplicação da
ideia nos ramos industriais. Desta forma, estamos caminhando para uma melhoria contínua nos
espaços em que a filosofia JIT aperfeiçoa o processo produtivo e gera lucro para a empresa.
Enfim, podemos considerar que o sistema Just in Time trata‐se de uma proposta
adequada em relação à administração tradicional.
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RESUMO
Este artigo tem por objetivo identificar as estratégias do
ecodesign relacionadas ao briquete, também conhecido
como “lenha ecológica”. De acordo com os
procedimentos metodológicos, o trabalho é considerado
um estudo de caso, caracterizando‐se como exploratório
e descritivo. Considerando as oito estratégias do
ecodesign sugeridas pela Teia de Estratégias do PNUMA
e vinte e três variáveis associadas a elas, foi elaborado
um questionário. Este foi enviado por e‐mail a uma
fábrica de briquetes localizada em São Paulo/SP. A
empresa classificou as variáveis de acordo com o grau

de aplicação (“nenhuma”, “pouca” ou “muita”) no ciclo
de vida do briquete produzido. Diante dos resultados
obtidos, uma teia de estratégias foi construída,
apresentando os percentuais de “muita aplicação” de
cada estratégia. A partir disso, observou‐se o
desempenho ambiental do briquete. Em média, as
estratégias possuem 78,1% de muita aplicação.
Portanto, foi possível constatar que, através do
ecodesign, o briquete atende a requisitos ambientais
relevantes, o que contribui para a redução do impacto
ambiental no fornecimento de energia para queima.

PALAVRAS‐CHAVE: ecodesign, briquete, estratégias, desempenho ambiental.

IDENTIFICATION OF ECODESIGN STRATEGIES RELATED TO THE BRIQUETTE
ABSTRACT
This paper aims to identify the ecodesign strategies in
developing, producing, using and post‐using of the
briquette, also known as “ecological firewood”.
According to the methodological procedures, this work
is a case study, characterized as exploratory and
descritive. Considering the eight ecodesign strategies
suggested by the PNUMA’s Ecodesign Strategy Wheel
and twenty three variables associated to the strategies,
a questionnaire was prepared. The questionnaire was
sent by e‐mail to a briquette factory from São Paulo/SP.
The company classified the variables according to their
application grade (“no application”, “little application”

and “much application”) in the produced briquette’s life
cycle. In the light of the results obtained, a strategy
wheel was constructed, presenting the percentages of
“much application” of each strategy. Therefore, it was
observed the briquette’s environmental performance.
On average, the strategies had 78.1% of much
application. It was found that, through ecodesign, the
briquette meets important environmental requisites
that can decrease the environmental impact of
providing energy to the burn.

KEY‐WORDS: ecodesign, briquette, strategies, environmental performance.

IDENTIFICAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE ECODESIGN RELACIONADAS AO BRIQUETE
INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, muitas empresas têm buscado empregar o conceito de sustentabilidade
ao desenvolverem seus produtos. Para isso, procuram aliar preservação ambiental à satisfação
das necessidades do mercado e ao cumprimento de normas legais, utilizando‐se, direta ou
indiretamente, de ferramentas de gestão ambiental. Algumas empresas se posicionam no
mercado de modo a demonstrar essa tendência.
Nessa perspectiva, o presente estudo de caso tem por objetivo identificar as estratégias
do ecodesign relacionadas a um produto chamado ecológico, o briquete, dando ênfase à
aplicabilidade dessa ferramenta de gestão ambiental no ciclo de vida – desenvolvimento,
produção, comercialização (armazenamento e transporte), utilização e pós‐uso – deste produto,
concebido com forte propósito sustentável. Assim, uma fábrica de briquetes localizada em São
Paulo/SP forneceu dados e informações para o estudo, com base no questionário elaborado
pelos autores. Essa fábrica, por sua vez, há 12 anos, atua produzindo, o briquete, a chamada
“lenha ecológica”, e fornecendo equipamentos e consultoria para implantação de pequenas
unidades de produção do biocombustível.
Quanto a sua estruturação, este artigo apresenta: explanações de conceitos básicos para
o entendimento dos aspectos do estudo (ecodesign e briquete); a metodologia utilizada; e
resultados e discussão, onde a aplicação de cada uma das oito estratégias do ecodesign no
desenvolvimento, fabricação, utilização e pós‐uso do briquete é analisada e expressa através de
uma Teia de Estratégias, modelo gráfico que resume e facilita as considerações finais do trabalho.
ECODESIGN
O ecodesign é uma ferramenta associada à gestão ambiental. De acordo com IHOBE
(2000), ecodesign significa considerar o meio ambiente na tomada de decisão durante o processo
de desenvolvimento de um produto, além dos outros aspectos tradicionalmente levados em
conta, como custos, qualidade, funcionalidade, estética, preço, etc. Pode‐se inferir que o
conceito se concretiza quando se identifica e analisa a o impacto ambiental em pontos
fundamentais do ciclo de vida do produto: seleção de matérias‐primas, processo de manufatura,
estocagem e transporte, uso e disposição final (PLOUFFE, et al., 2011 apud MARTÍNEZ et al.,
2011).
Assim, conforme García (2006), o ecodesign é uma metodologia que leva em conta a
condição ambiental dos produtos e serviços, partindo de sua concepção, a fim de que, ao longo
do seu ciclo de vida, sejam menos prejudiciais ao meio ambiente. Isso significa buscar neutralizar
os impactos ambientais negativos em todas as fases do ciclo de vida do produto, compreendidas
no desenvolvimento, produção, comercialização (armazenamento e transporte), utilização e pós‐
uso.
Quanto aos princípios de aplicação do ecodesign, tem‐se como referência a metodologia
criada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a chamada “Teia de Estratégias

do Ecodesign” (CRAMER; HEMEL, 2002). A teia representa uma avaliação qualitativa de um
determinado produto ou serviço, a fim de conhecer e melhorar o seu desempenho ambiental,
através da análise das estratégias e variáveis aplicadas às fases do ciclo de vida do produto.
Conforme o que é mostrado na figura 1, a Teia de Estratégias é formada a partir da
atribuição de um valor percentual para cada círculo, partindo, em crescente, do centro (0%) ao
ponto mais externo, que representa um desempenho ambiental adequado (100%). A figura
interna mostra a situação atual do produto e uma nova figura será formada a partir da avaliação
dos dados referentes à relevância e/ou aplicabilidade das oito estratégias definidas. Para cada
uma das estratégias, são consideradas variáveis distintas. Os percentuais são atribuídos de
acordo com a relevância e/ou aplicabilidade das variáveis que materializam cada estratégia
(NASCIMENTO; VENSKE, 2006).

Figura 1 – Teia de Estratégias do Ecodesign elaborada pelo PNUMA
Fonte: CÂNDIDO et al (2011)

O BRIQUETE
O atual contexto mundial revela a busca pela autossuficiência energética por parte de
diversos países através do desenvolvimento de novas fontes de energia ou melhoramento das
atuais. Os fatores determinantes de tal corrida remetem, dentre outros acontecimentos, às crises
do petróleo e ao surgimento de uma preocupação ambiental no século passado. Nesse sentido, o
briquete, apesar de ter sido criado em 1948 pela indústria naval dos Estados Unidos da América,
somente nas últimas décadas conseguiu alcançar maior expressão (GENTIL, 2009).
O briquete é uma lenha ecológica produzida a partir da secagem e prensagem de
resíduos. Em comparação à lenha comum, geralmente possui um preço mais acessível,
apresentando‐se como um produto sustentável, por atender aos âmbitos social, econômico e
ambiental. O briquete destaca‐se por não possuir aglutinantes, ter alto poder calorífico, emitir
menos cinzas em comparação com a lenha, ocupar pouco espaço devido à alta densidade,
possuir embalagens limpas e adaptáveis, não apresentar sazonalidade, não demandar adaptação
em equipamentos que utilizam lenha etc. (BRIQUETES LAGE, 200?).
É utilizado para queima em fornos, aquecedores, secadores, torradores e similares,
podendo ser composto por resíduos de madeiras e dos mais diversos tipos (GENTIL, 2008). O
processo de fabricação que resultará no produto final denomina‐se briquetagem, quando os
resíduos terão sua temperatura elevada e se aglutinarão, no geral, naturalmente.
MATERIAIS E MÉTODOS
Este artigo trata‐se de um estudo de caso. Considerando os procedimentos
metodológicos, caracteriza‐se como exploratório, uma vez que expõe informações sobre as
estratégias do ecodesign presentes no briquete, proporcionando uma maior familiaridade com o
tema, e descritivo, porque exprime características do briquete, delimitando as estratégias do
ecodesign presentes em tal produto (GIL, 2002).
Para o desenvolvimento deste estudo, tomou‐se como base a metodologia utilizada por
Cândido et al (2011). O instrumento de coleta de dados – questionário – foi elaborado a partir de
uma adaptação da Teia das Estratégias do Ecodesign, no contexto do setor de energia e de
acordo com o produto. Conforme o quadro 1, foram consideradas as oito estratégias, agrupadas
em vinte e três variáveis, a partir das quais foram elaboradas afirmações.
Essas afirmações baseavam‐se nas estratégias, atendendo aos propósitos de cada
variável, as quais correspondem às fases de desenvolvimento, produção, utilização e pós‐uso do
briquete.
O instrumento foi enviado por e‐mail a uma empresa produtora de briquete localizada em
São Paulo/SP. As afirmações ilustravam práticas associadas aos princípios do ecodesign,
classificadas quanto ao grau de aplicação na experiência da empresa com o briquete, com base
nas seguintes opções: nenhuma aplicação, pouca aplicação e muita aplicação. Segundo Gil
(2006), as questões apresentadas no questionário foram classificadas como questões fechadas,
uma vez que apresentavam um conjunto de alternativas das quais o respondente deveria
escolher a que melhor condizia com a situação.

Estratégias
0 ‐ Desenvolvimento de novo conceito
1 ‐ Seleção de materiais de baixo impacto

2 ‐ Redução do uso de materiais
3 ‐ Otimização das técnicas do produto

4 ‐ Sistema de distribuição eficiente
5 ‐ Redução do impacto ambiental no nível
de usuário
6 ‐ Otimização do tempo de vida do produto
7 ‐ Otimização do sistema de vida útil

Variáveis
Desmaterialização do produto. Otimização funcional do
produto.
Utilização de: materiais não agressivos; materiais
renováveis; materiais reciclados; materiais de baixo
conteúdo energético.
Redução do peso e/ou volume. Racionalização de
transportes.
Técnicas de produção alternativas. Redução de etapas de
processo de produção. Redução do consumo e uso
racional da energia. Redução da geração de
refugos/resíduos. Uso de energia mais limpas. Redução e
uso racional de insumos de produção.
Uso de embalagens limpas. Uso de sistema de transporte
eficiente. Logística eficiente.
Uso de fontes de energias mais limpas. Uso racional e
redução de insumos durante a aplicação. Utilização de
insumos limpos.
Utilização de design clássico.

Total
2

Recondicionamento e remanufatura. Reciclagem de
materiais.
Total de variáveis

4

2
6

3
3

1
2
23

Quadro 1 – Estratégias e variáveis do ecodesign consideradas para o briquete
Fonte: adaptado de CÂNDIDO et al (2011)
Diante da classificação feita por um funcionário da empresa que participou do estudo,
obteve‐se um percentual com base na frequência de cada resposta (nenhuma aplicação, pouca
aplicação e muita aplicação) para as afirmações relacionadas às variáveis, sendo possível
observar, ao final, a contribuição de cada estratégia em relação ao produto, neste caso, o
briquete. Por fim, foi gerada uma média geral de todas as estratégias, sintetizando a presença do
conceito de ecodesign no desenvolvimento, produção, utilização e pós‐uso do briquete.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com as respostas extraídas do questionário enviado por e‐mail à empresa em
25 de novembro de 2013, pôde‐se montar a tabela 1, que classifica a aplicabilidade das
estratégias do ecodesign, considerando suas respectivas variáveis, relacionadas ao produto. Os
dados foram analisados com o auxílio de embasamento teórico acerca do tema.

Tabela 1– Aplicação das estratégias do ecodesign no ciclo de vida do briquete
APLICAÇÃO
ESTRATÉGIAS

Nenhuma

Pouca

0 ‐ Desenvolvimento de novo conceito

0%

0%

1 ‐ Seleção de materiais de baixo impacto

25%

2 ‐ Redução do uso de materiais

0%

Muita

Total

100%

100%

0%

75%

100%

0%

100%

100%

16,7%

0%

83,3%

100%

4 ‐ Sistema de distribuição eficiente

0%

33,3%

66,7%

100%

5 ‐ Redução do impacto ambiental no nível do usuário

0%

0%

100%

100%

6 ‐ Otimização do tempo de vida do produto

0%

0%

100%

100%

7 ‐ Otimização do sistema de vida útil

50%

50%

0%

100%

11,5%

10,4%

78,1%

100%

3 ‐ Otimização das técnicas do produto

Média da aplicação das estratégias

Fonte: Autoria própria (2013)
A estratégia 0, "Desenvolvimento de novo conceito", relaciona‐se à redução de impactos
ambientais na fase inicial da concepção do produto, considerando, para isso, as variáveis de
desmaterialização do produto e otimização funcional do produto. A partir dos resultados
mostrados acima, observou‐se a completa aplicação da estratégia, dada a composição uniforme
do briquete, uma vez que só é utilizado, geralmente, um tipo de matéria‐prima para a fabricação
do produto, e a definição de sua finalidade no mercado, que permite o emprego de insumos e
materiais na medida do necessário.
A estratégia 1, ‘‘Seleção de materiais de baixo impacto’’, trata da preocupação em utilizar,
na fabricação do produto, materiais que provoquem baixo ou nenhum impacto ambiental
negativo. Observa‐se muita aplicação em 75% das variáveis, as quais abordam que na produção
do briquete são utilizados materiais renováveis, não agressivos ao meio ambiente e matéria‐
prima reciclada. Esse fato vai ao encontro da própria concepção do que é o briquete, uma vez
que, como já foi exposto, apresenta‐se como uma lenha ecológica produzida a partir da
compactação de resíduos provindos da própria natureza, sendo, portanto, renováveis e
reciclados, uma vez que processos químicos compõem a fabricação do produto. A fábrica utiliza,
em seus processos, podas de árvores, paletes, restos de madeiras, casca de arroz, cana, tecidos
etc. Este último não apresenta‐se como um material comumente citado nas literaturas e
conhecido pelos autores. Materiais não agressivos são utilizados na fabricação, uma vez que não
há a necessidade de adição de aglutinantes na compactação do produto, visto que a lignina,
molécula encontrada em plantas forrageiras, atua como um aglutinador natural. A própria fábrica
afirma que seus produtos são 100% naturais em sua página na internet. A variável ‘‘Baixo
conteúdo energético’’ apresentou nenhuma aplicação (25% do total referente à estratégia em
questão). Por ter como premissa a utilização de materiais que requerem baixa quantidade de
energia na extração e ou processamento do produto, pode‐se depreender que a aplicação é
mínima ou nula, uma vez que são necessárias máquinas para fabricar o briquete (briquetadeiras),
as quais demandam uma quantidade significativa de energia elétrica.
A estratégia 2, "Redução do uso de materiais", baseia‐se na economia dos materiais
empregados na fabricação do produto e elementos necessários em alguma etapa de sua vida útil.

Consideraram‐se as variáveis de redução do peso/volume e racionalização de transportes.
Conforme os resultados obtidos, essa estratégia é muito aplicada. Isso se justifica pela
característica do briquete de ser mais compacto que o produto o qual substitui, sendo a lenha o
mais comum. De acordo com informações da fábrica, a densidade do briquete produzido está
entre 1.000 e 1.300 kg/m³ e 2,1 toneladas de briquete são proporcionais, em termos energéticos,
a 14 m³ de lenha. Assim, o volume de briquete que libera a mesma energia que 14 m³ de lenha
está entre 1,6 e 2,1 m³, o que permite concluir que esse produto possui volume reduzido,
contribuindo para a economia de materiais. O grau de compactação do briquete também
permite a racionalização de transportes, visto que uma maior quantidade do produto ocupa
menos espaço nos veículos utilizados para o transporte, reduzindo, consequentemente, o
número destes. Além disso, destaca‐se a possibilidade de implantação de uma fábrica de
briquetes com relativa facilidade, de modo que o próprio site da empresa apresenta orientações
para o projeto. Sendo assim, seria possível fabricar o produto no próprio local de beneficiamento.
A estratégia 3, que é ‘‘Otimização das técnicas do produto’’, apresenta seis variáveis, das
quais cinco possuem muita aplicação (a saber: técnicas de produção alternativa; redução de
etapas do processo de produção; redução do consumo e uso racional da energia; redução da
geração de refugos/resíduos e redução e uso racional de insumos de produção) e uma, pouca
(uso de energia mais limpa). Técnicas alternativas de produção, como economia de energia e
insumos, são, segundo o entrevistado, demasiadamente utilizadas, uma vez que a fábrica, assim
como a maioria das empresas, busca melhorar os processos industriais existentes, resultando,
assim, em ganhos nos âmbitos econômico e ambiental. Foi afirmado no questionário que a
fabricação do briquete é resultante da coleta de resíduos, seguida pela sua trituração, secagem e
compactação. Dessa forma, as etapas do processo de produção são simplificadas. Além disso, a
empresa procura utilizar práticas que reduzem o consumo de energia, matéria‐prima e insumos,
promovendo seu uso racional. Por fim, nenhuma aplicação foi dada à utilização de energia limpa
na produção do briquete, uma vez que as máquinas são movidas a energia elétrica, de forma que
ainda há a predominância da utilização de energia convencional na fabricação do produto.
Quanto à estratégia 4, que corresponde a “Sistema de distribuição eficiente”, os
resultados obtidos mostram que esta possui 66,7% de muita aplicação. As variáveis consideradas
foram: uso de embalagens mais limpas, uso de sistema de transporte eficiente e logística
eficiente. São utilizadas embalagens padrão passíveis de reciclagem, que são armazenadas de
maneira higiênica em galpão coberto. O espaço requerido para armazenagem também é
limitado, devido à alta densidade do briquete. O sistema de transporte é considerado eficiente, já
que faz parte da logística, também considerada eficiente. Todavia, tal variável é pouco aplicada
devido ao emprego de sistema de transporte convencional, por exemplo, caminhões, que não
apresentam redução no impacto ambiental se comparado aos outros produtos (lenha).
A estratégia 5 versa acerca da ‘‘Redução do impacto ambiental no nível de usuário’’, ou,
em outras palavras, na fase do consumo. As variáveis adotadas foram uso de fontes de energia
mais limpa; uso racional e redução de insumos durante a aplicação; e geração de
refugos/resíduos e destinação adequada. Todas apresentaram muita aplicação, uma vez que a
utilização do briquete promove o emprego de energias mais limpas, não deixa resíduos (e, se o
faz, este é coletado, selecionado, reaproveitado ou descartado de maneira ambientalmente

adequada) e, por fim, demanda pouca ou nenhuma necessidade de insumos auxiliares (a água,
por exemplo, em outros casos, pode atuar no melhoramento das atividades do produto).
A estratégia 6, “Otimização do tempo de vida do produto”, diz respeito ao
desenvolvimento de condições que permitam o melhor rendimento do produto, isto é, o
aproveitamento máximo de sua vida útil. Para o briquete (produto de curta vida útil, por ser
combustível), foi considerada apenas uma variável, a de utilização de design clássico. Apesar de
sua maior regularidade no formato, o briquete, geralmente, assemelha‐se à lenha quanto ao
design em rolos. Este design atenua o estranhamento do consumidor quanto à aparência do
biocombustível e facilita o transporte e manuseio, dispensando, assim, através da utilização do
design clássico, grandes ônus para adaptações quando da substituição de outros combustíveis
pelo briquete. O produto também chega ao consumidor pronto para a queima, demonstrando
que sua vida útil favorece a finalidade para a qual foi desenvolvido. Diante disso, a estratégia foi
considerada muito aplicada (100%).
A estratégia 7, ‘‘Otimização do sistema de vida útil’’, traz duas variáveis. A primeira, ao
tratar da possibilidade de recondicionar e/ou remanufaturar o briquete (ou resíduo) após o uso,
apresenta nenhuma aplicação, já que, após o processo de combustão, o briquete é consumido.
Por outro lado, a segunda, que versa acerca da possibilidade de reciclar os materiais resultantes
do uso do produto, tem pouca aplicação, em virtude de não ser uma atividade comumente
desenvolvida pelas empresas.
Para sintetizar os resultados explanados, construiu‐se uma teia (figura 3) representando
os percentuais de muita aplicação obtidos para cada estratégia. Assim, é possível, a partir de um
modelo gráfico, observar o desempenho ambiental do briquete, destacando‐se a aplicação do
ecodesign neste produto.

Figura 2 – Teia de Estratégias do Ecodesign para o produto briquete
Fonte: Autoria própria (2013)

Destarte, constatou‐se que, em média, 11,5% das variáveis de cada estratégia não
possuem aplicação no projeto do briquete, 10,4% possuem pouca e 78,1% possuem muita
aplicação. A partir disso, é possível afirmar que o briquete, enquanto proposta de
biocombustível, atende a requisitos ambientais relevantes – através do ecodesign – que podem
reduzir o impacto ambiental no fornecimento de energia para queima, necessária em diversos
setores e processos industriais e comerciais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da busca por alternativas que tornem os produtos e serviços ambientalmente
adequados, o briquete pode ser uma saída viável em substituição à utilização de combustíveis
convencionais para a queima, já que, segundo o que foi apresentado neste artigo, tem seu cerne
de desenvolvimento pautado nas estratégias preconizadas pelo ecodesign.
Assim sendo, conforme dados do estudo de caso, pôde‐se identificar que a ferramenta do
ecodesign tem, em média, aproximadamente, 78% de muita aplicabilidade de suas estratégias
nas etapas de concepção, produção, utilização e pós‐uso do briquete, o que lhe garante maior
credibilidade no que tange à possibilidade de substituição à lenha comum no processo de
queima.
No que diz respeito ao modelo gráfico da Teia de Estratégias do Ecodesign, percebeu‐se
que a estratégia 7, “otimização do sistema de vida útil”, destoou das demais, obtendo 0% de
muita aplicação. Isso, todavia, deveu‐se ao fato de essa estratégia ser pouco aplicável ao
contexto do briquete, uma vez que este é um combustível, sendo, por isso, consumido durante o
processo de combustão. Assim, a vida útil do briquete pode ser considerada curta e limitada.
Durante a realização do estudo, identificou‐se o que pode configurar um ponto negativo
da elaboração deste artigo: a escassez de fontes de pesquisa direcionadas ao briquete. Apesar
disso, o embasamento teórico fundamentado nas referências disponíveis em meio eletrônico foi
suficiente para que o objetivo desse estudo fosse alcançado.
Ademais, é necessária a realização de mais estudos nessa área, seja para aumentar a
aplicabilidade da ferramenta, seja para a criação de novos produtos que já tenham o ecodesign
como objetivo primordial, isto é, desde a fase de planejamento. Dessa forma, estar‐se‐á
fundamentando e alcançando o desejo de atrelar desenvolvimento à preservação ambiental.
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