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 Resumo: Com a crescente atenção com os problemas ambientais, a gestão do ciclo de vida 
do produto torna-se fundamental para o desenvolvimento sustentável da sociedade. 
Entretanto, quando se examina a manufatura, os processos produtivos continuam 
necessitando de constantes inovações para manter a vantagem competitiva das empresas em 
um cenário extremamente competitivo. A implementação das estratégias de manufatura -
Produção Enxuta - e ambiental - Produção mais Limpa - podem ser decisivas para o sucesso 
das organizações no gerenciamento sustentável das operações. Neste presente artigo é 
realizada uma reflexão sobre a possível integração dessas estratégias.  
Palavras-chave: Conformação ambiental; Flexibilização dos fatores de produção; Extensão 
da Responsabilidade dos Produtores; Produção mais limpa (P+L); Produção Enxuta. 

1. Introdução 

 A qualidade de vida, desde a Revolução Industrial, tem melhorado pelo incremento da 
capacidade, e principalmente, pelo aumento da produtividade, das manufaturas. A Produção 
em Massa elevou a oferta, que, por conseguinte atendeu a demanda reprimida existente, 
provocando o aumento da utilização de recursos naturais, de energia e gerando um efeito 
colateral até recentemente meados do século XX não perceptível à sociedade: resíduos de 
produção e descarte de produtos (ANDRADE, 2006). 

Apesar da elevação da qualidade de vida, a produção industrial está exaurindo 
rapidamente os recursos naturais disponíveis, segundo Rodrigues (1993, apud MARTINS, 
2004) “se antes eram minérios, o carvão, o petróleo, hoje se tratam também, de água, da 
atmosfera, que, considerados recursos renováveis, parecem atingir um limite para a sua 
recomposição, pois o tempo geológico contrasta cada vez mais com a velocidade de 
utilização”.  Portanto, atualmente, o paradigma da produção industrial necessita ser mudado 
pelas manufaturas “De como produzir mais eficientemente nossos produtos” para “Como 
podemos evitar fabricar produtos e continuar atendendo as expectativas dos consumidores e 
manter os lucros das corporações” (TAKATA et. al., 2004). 

A partir desta nova abordagem, a organização necessita rever sua política interna com 
relação a estas variáveis, buscando a internalização das mesmas em suas estratégias (Lemos, 
1998). As implicações decorrentes da elevação das questões ambientais ao nível de variável 
estratégica são imediatas, e impactam diretamente no desenvolvimento dos produtos, na 
escolha dos processos e operações de manufatura e no gerenciamento do ciclo de vida dos 
produtos (ANDRADE, 2006). Thompson Jr. e Strickland II (2004) afirmam que uma empresa 
terá vantagem competitiva sempre que se sobressair sobre as rivais para atrair clientes e 
defender-se contra as forças rivais.  

Respondendo a estas indagações, Robbins (2001) sugere que em uma economia 
globalizada, para se obter vantagem competitiva, as organizações deverão ser capazes de 
responder rapidamente às mudanças, atendendo melhor às diversas necessidades dos clientes 
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e entregando produtos mais depressa que seus concorrentes. Antes, os clientes se dispunham a 
aceitar produtos padronizados – conseqüência de linhas de montagem não flexíveis e dos 
princípios de produção em massa (MELMAN, 2002).  

Entretanto, com a introdução de tecnologias que visam a flexibilização da produção, 
torna-se cada vez mais necessário a sua adoção por parte das organizações em prol da própria 
sobrevivência em ambiente competitivo, que buscam eficácia crescente em suas operações 
produtivas. Para Womack et. al. (1992), o Sistema de Produção Enxuta tem se mostrado 
superior ao sistema de Produção em Massa, pois exige menor utilização de recursos - 
estoques, espaço físico, tempo, esforço físico humano, entre outros - e mais a capacidade 
intelectual humana, devido a capacidade de atender melhor às mudanças e satisfazer desejos 
individuais dos consumidores cada vez mais exigentes e melhor informados. 

A chave do novo comportamento da manufatura é o encontro entre a necessidade desta 
flexibilização dos processos produtivos com a conformidade ambiental dos produtos 
oferecidos à sociedade. Portanto, neste artigo, é feita uma reflexão sobre a Produção mais 
Limpa (P+L) e a Produção Enxuta buscando despertar o interesse sobre quais formas essas 
duas estratégias podem se unir ou se complementar em um ambiente que vise atender as 
demandas cada vez mais específicas e aumento das pressões sobre requisitos de ordem 
ambiental e social. 

  

2. A Abordagem Ambiental, a visão da Produção Mais Limpa (P+L). 

 
Cramer e Zegveld (apud MARTINS, 2004) comentam que “se a preocupação com o 

meio ambiente continuar a aumentar, os consumidores exigirão padrões crescentemente mais 
altos de qualidade ambiental dos produtos que compram. De fato pode vir a se tornar um dos 
meios principais para pressionar a indústria a estimular a produção mais limpa”. 

Portanto, com os crescentes problemas ambientais tornou-se fundamental a gestão do 
ciclo de vida do produto na realização de uma sociedade sustentável. Deve-se buscar atender 
as expectativas dos consumidores, minimizando o consumo de matéria-prima e energia, 
porém preocupando-se com a manutenção dos lucros das corporações (TAKATA et. al., 
2004). A conscientização ambiental começa a aparecer em meados dos anos 50. Em Paris, 
1968, se realiza a Conferência sobre a Biosfera. Em 1972, na Suécia, é publicada a 
Declaração sobre o Meio Ambiente Humano. Na Assembléia Geral da ONU, 1987, é 
colocado o problema ambiental como preocupação mundial. Em 1988, é publicado o 
Relatório Brundtland.  

Em 1992, no Rio de Janeiro, a ONU promove a Conferência das Nações Unidas Sobre 
o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, conhecida como ECO 92. Da conclusão dos 
trabalhos da ECO 92, resultaram a assinatura de cinco protocolos: a AGENDA 21, a 
Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Declaração dos Princípios 
sobre o uso das Florestas, o Convênio sobre a Diversidade Biológica e a Convenção sobre 
Mudanças Climáticas, sendo este último o embrião do Protocolo de Kioto assinado em 1997, 
do qual o Brasil é signatário (ANDRADE, 2006; GUELERE Fº, 2005). A Agenda 21, um 
plano de ação aprovado por consenso para o Desenvolvimento Sustentável registra (CNI, 
2002): 

 
   Reconhece-se cada vez mais que a 

produção e o manejo que utilizam recursos de maneira ineficiente 
criam resíduos que não são reutilizados, despejam dejetos que causam 
impactos diversos à saúde humana e ao meio ambiente e fabricam 
produtos que, quando usados, provocam mais impactos e são difíceis 
de reciclar, precisam ser substituídos por tecnologias, sistemas de 
engenharia e práticas de manejo boas e conhecimento técnico-
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científicos que reduzam ao mínimo os resíduos ao longo do ciclo 
de vida do produto. Como resultado haverá melhora da 
competitividade geral da empresa (grifo nosso).   

 
 
O crescimento da consciência ecológica levou a inserção do meio ambiente como um 

valor da sociedade, fazendo com que as corporações incluíssem valores ambientais em suas 
estratégias (SOUZA et al., 2000). Ou como cita Andrade (2006), pois a variável ambiental foi 
elevada à condição de variável estratégica corporativa, não sendo mais relegada às políticas 
de fim-de-tubo (end-of-pipe).  

Com efeito, uma das estratégias possíveis de adoção pelas organizações em geral, é a 
adoção da Produção Mais Limpa (P+L). Lemos (1998) destaca que no modo de produção 
atual, quer seja primária, quer seja industrial, pelo menos duas características estão presentes: 
O desperdício de matérias-primas e o desperdício de energia, que em geral, são frutos da 
grande geração de resíduos e emissões. O conceito de Produção Mais Limpa surge com a 
finalidade de reverter ou alterar esta situação. 

O conceito de Produção + Limpa foi criado UNEP (United Nations Environmental 
Program – Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente) em 1988. Baseia-se na 
aplicação contínua de uma estratégia ambiental preventiva integrada para aumentar a 
ecoeficiência e reduzir os riscos para os seres humanos e para o meio ambiente. Nos 
processos produtivos, a P+L busca a conservação de matérias-primas e energia, a eliminação 
dos materiais tóxicos e redução a da quantidade e toxicidade de todas as possíveis emissões e 
resíduos, antes que eles deixem o processo. Para os produtos, a P+L inclui a redução dos 
efeitos danosos do mesmo, durante todo o ciclo de vida do produto, desde a extração das 
matérias-primas até a disposição final do produto. Com relação aos serviços, a P+L incluí as 
questões ambientais no planejamento e execução dos mesmos (GUELERE Fº, 2005; LEMOS, 
1998). 

Do conceito apresentado, percebe-se que o princípio básico da P+L é a eliminação da 
poluição durante o processo de produção, uma atitude pró-ativa, ao contrário da postura 
reativa end-of-pipe onde a proteção ambiental entra tardiamente, depois que produtos e 
processos já ocorreram. 

De acordo com o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 
Sustentável – CEBDS (CEBDS, 200?), a atitude reativa custa caro, pois os resíduos que a 
empresa gera foram comprados a preço de matéria-prima e consumiram insumos tais como 
água e energia. Uma vez gerados estes resíduos continuam a consumir recursos, seja no 
tratamento e armazenamento, ou pelos danos causados à imagem e à reputação da empresa. 

Lemos (1998) afirma que a necessidade de mudança de paradigma de fim-de-tubo para 
produção mais limpa deve impulsionar a implementação desta última e que esta 
implementação pode estar associada à visão de gestores empreendedores que conseguem 
vislumbrar oportunidades de obtenção de vantagem competitiva, bem como a necessidade de 
cumprimento de regulamentações ambientais e a responsabilidade social e ética da empresa. 

Para Furtado (2001), esta mudança de paradigmas requer a reorientação do modelo de 
equação linear econômica (ou industrial) clássica, representado à figura 1, na qual se baseia o 
modelo fim-de-tubo (end-of-pipe), para a equação circular (à figura 2), com maiores 
preocupações ambientais, principalmente com relação ao consumo de água e energia. A 
equação circular incorpora a visão integral, holística, chamada do berço-à-cova, ou do-berço-
ao-berço, se for incluído o conceito de reuso (ou reciclagem) dos produtos ou de seus 
componentes (TANI, 1999). 
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Figura 1 – Equação Linear clássica 
Fonte: Nascimento, 2001. 
 

 

 

 

Figura 2 - Equação Circular 
Fonte: Nascimento, 2001. 
 

 

 

O CEBDS (CEBDS, 200?) ensina, em seu manual, que a implementação da P+L 
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envolve 18 etapas, entre as quais se destacam: (a) Comprometimento da direção da empresa; 
(b) Sensibilização dos funcionários; (c) Estabelecimento das metas da P+L; (d) Definição dos 
indicadores; (e) Elaboração dos balanços de massa e energia; (f) Avaliação das causas de 
geração dos resíduos; (g) Avaliação técnica, ambiental e econômica; (h) Seleção da opção; (i) 
Implementação das opções; (j) Elaboração do plano de monitoramento e continuidade. 

Em resumo, o processo de implantação da P+L nas empresas é uma análise quanto ao 
emprego de matérias-primas, água e energia nos processos ou serviços das mesmas, onde 
todas as fases do programa são realizadas com o total envolvimento de todos stakeholders, 
garantindo a assimilação do conceito da P+L no processo de gerenciamento (SEBRAE e 
CEBDS, 2004). 

A P+L “com seus elementos essenciais (figura 3) adota uma abordagem preventiva, 
em resposta à responsabilidade financeira adicional trazida pelos custos de controle da 
poluição e dos tratamentos de final de tubo” (SEBRAE e CEBDS, 2004). 
 

 

 
 
Figura 3 - Elementos essenciais da abordagem P+L. 
Fonte: SEBRAE e CEBDS, 2004. 

 

3. A Abordagem da Manufatura, a visão da Produção Enxuta 

 
Na primavera de 1950 o exército americano mandou Eiji Toyoda (com “d” no final, o 

que em japonês significa campo de arroz, por este motivo mudou-se o nome da companhia 
para Toyota, o que não tem significado em japonês) para estudar o modelo de produção em 
massa em Detroit, pois o Exército precisava que a Toyota fabricasse caminhões para a Guerra 
da Coréia. Toyoda, quando analisando as linhas de produção de Detroit, mandou um 
telegrama para casa dizendo que poderia melhorar aquilo que tinha observado nas fábricas 
(BLOOMBERG, 2004 apud LEAN INSTITUTE, 2005). O que Toyoda e seu engenheiro-
chefe de produção, Taiichi Ohno, visualizaram mudou a forma de se pensar a manufatura.   

A Toyota resolveu firmemente ingressar na fabricação em larga escala de carros e 
caminhões comerciais – pois antes da II Guerra, por imposição do Estado japonês, só era 
autorizado a fabricar caminhões -, entretanto deparou-se com uma série de problemas: 

 
• A economia do país, devastada pela guerra, estava ávida por capitais e trocas 

comerciais, sendo quase impossível a compra maciça de tecnologias de 
produção ocidentais mais recentes; 
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• O trabalhador japonês, já não mais estava propenso a ser tratado como custo 

variável ou peça intercambiável. As novas leis trabalhistas, introduzidas pelos 
norte-americanos, fortaleciam significativamente a posição dos trabalhadores 
na negociação de condições mais favoráveis de emprego; 

 
• O mercado doméstico era limitado, demandando vasta gama de veículos e o 

mundo exterior estava repleto de imensos produtores de veículos motorizados, 
ansiosos por operarem no Japão e dispostos a defenderem seus mercados 
consagrados contra as exportações japonesas. 

 
Taiichi Ohno percebeu que os recursos eram escassos e que apesar dos métodos 

utilizados na produção artesanal formarem uma alternativa bem conhecida no ocidente, 
necessitaria buscar um sistema de administração que pudesse coordenar a produção com a 
demanda específica de diferentes modelos e cores de veículos com o mínimo atraso (Corrêa e 
Gianesi, 1993). Desta forma, imaginava dobrar a produtividade por meio da eliminação 
de todo e qualquer desperdício, mas precisava encontrar um sistema que produzisse com o 
máximo de economia de recursos.  

Com este princípio em mente, surgiu o Sistema de Produção Enxuta, baseado na 
evidência empírica da melhora da competitividade na indústria (BILLESBACH, 1994; 
OLIVER et al., 1996; LOWE et al., 1997). A meta primária ao introduzir a produção enxuta 
em uma loja, fábrica ou companhia é de aumentar a produtividade, reduzir tempos e 
custos, melhorar qualidade, etc. (SRIPARAVASTU e GUPTA, 1997). 

Womack e Jones (1992), apresentam duas características fundamentais na linha de 
produção realmente Enxuta: 

 
• A máxima transferência de tarefas e responsabilidades para os trabalhadores 

que realmente agregam valor ao produto; 
 
•  E um sistema rápido de detecção de defeitos que relaciona cada problema, 

uma vez descoberto, a sua causa derradeira. 
 

A Produção Enxuta pode ser resumida em cinco princípios: determinar precisamente o 
valor por produto específico, identificar o fluxo de valor para cada produto, fazer o valor fluir  
sem interrupções, deixar que o cliente puxe valor do produtor e buscar a perfeição 
(WOMACK e JONES, 2004). O tópico a seguir fornece uma descrição detalhada destes 
princípios.  

 
3.1 Os princípios da produção enxuta 

A Produção Enxuta é uma estrutura conceitual baseado em alguns princípios e técnicas 
estabelecidas, que busca eliminar desperdícios durante a produção dos produtos, objetivando 
atingir, ou até superar, as expectativas dos clientes (MAC DONALD, VAN AKEN e 
RENTES, 2000). Os cinco princípios da Produção Enxuta são (HINES e TAYLOR, 2000; 
WOMACK e JONES, 2004): 

 
1. Valor: ponto de partida essencial para a Produção Enxuta, expresso 

significativamente somente quando em termos de um produto específico, que 
atenda às necessidades do cliente a um preço específico em um momento 
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específico. Ao contrário do que tradicionalmente se faz, não se deve avaliar sob a 
óptica da empresa ou de seus departamentos, e sim pelo cliente final.  

 
2. Fluxo de Valor: conjunto de todos os passos necessários, ao longo de toda linha 

de produção, para se produzir o produto específico. As três tarefas essenciais para 
produzir um fluxo de valor em qualquer negócio são: tarefa de solução de 
problemas, tarefa de gerenciamento da informação e tarefa de transformação física; 
de modo a não serem gerados desperdícios.   

 
3. Fluxo: criar um fluxo de valor contínuo, sem interrupções, ou esperas, exige uma 

mudança completa na mentalidade da empresa, de maneira com que as etapas 
restantes fluam, o que. 

 
4. Puxar: o cliente puxa o produto, quando necessário, em vez de empurrar produtos 

indesejados, muitas vezes, para o cliente, produzir somente nas quantidades e nos 
momentos solicitados pelo cliente minimizar os desperdícios.  

 
5. Perfeição: quinto e último conceito da Produção Enxuta esforçar-se para manter 

uma melhoria contínua, procurando a remoção de perdas e desperdícios, à medida 
que as empresas comecem a especificar valor com precisão, a identificar fluxo de 
valor total, a criar valor continuamente, deixando o cliente puxar.  

 
Os princípios utilizados na Produção Enxuta se tornam vantagens competitivas para as 

empresas, pois podem ampliar sua variedade de produtos, eliminar desperdícios, atingindo 
melhor diferentes segmentos do mercado, já que buscam uma maior taxa de renovação de 
produtos. 
 

 3.2 Os sete desperdícios identificados pela produção enxuta 

Uma das principais metas da produção enxuta é a eliminação de tudo que não 
acrescente valor ao produto ou serviço (Womack e Jones, 1992). Entretanto, esta atividade 
pode existir, e na realidade existe, em todas as áreas da companhia, qualquer atividade que 
não agrega valor à produção, pode ser considerado desperdício.  

Womack e Jones (1992) e Correa e Gianesi (1996) ressaltam sete categorias de 
desperdício identificadas por Shingo (1996): 

 
1. Desperdício de Superprodução: produzir excessivamente ou cedo demais, 

geralmente provido de problemas e restrições do processo produtivo, como: 
elevados tempos de preparação de equipamentos; incerteza da ocorrência de 
problemas de qualidade e confiabilidade de equipamentos; falta de coordenação 
entre as necessidades (demanda) e a produção, resultando em um fluxo pobre de 
peças e informações, ou excesso de inventário. 

  
2. Desperdício de Espera: formação de filas, longos períodos de ociosidade de 

pessoas, peças e informação, provocando um fluxo pobre com altas taxas de 
utilização dos equipamentos, bem como lead times longos.  

 
3. Desperdício de Transporte: desperdícios de tempo e recursos, as atividades de 

transporte e movimento excessivo de pessoas, informação ou peças, resultam em 
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dispêndio desnecessário de capital, tempo e energia, devendo ser eliminadas ou 
reduzidas ao máximo. 

 
4. Desperdício de Processamento: no próprio processo pode haver desperdícios, 

como na utilização do jogo errado de ferramentas, sistemas ou procedimentos, 
qualquer elemento que não agrega valor ao produto deve ser investigado e 
eliminado.  

 
5. Desperdício de Inventário: excesso de armazenamento e falta de produtos ou 

informação, resultam em excesso de custos e baixo desempenho do serviço 
prestado ao cliente.  

 
6. Desperdício de Movimentação: os desperdícios de movimento estão presentes 

nas mais variadas operações, como na desorganização do ambiente de trabalho que 
resulta baixo desempenho dos aspectos ergonômicos e perda freqüente de itens.  

 
7. Desperdício de Produtos Defeituosos: significa desperdiçar materiais, 

disponibilizar mão de obra, equipamentos, movimentação de materiais defeituosos, 
armazenagem de materiais defeituosos, inspeção de produtos, entre outros, ou seja, 
problemas de qualidade, problemas freqüentes nas cartas de processo, ou baixo 
desempenho na entrega.  

 
 

Para eliminação desses desperdícios, Maximiano (2004) aponta três macros estratégias 
utilizadas pela Toyota: 

 
• Racionalização da força de trabalho - estabelecimento de um conjunto de 

tarefas para serem executadas em equipe e o estabelecimento de um líder para 
coordenar e substituir a ausência de qualquer trabalhador da equipe. 

 
• Just in time (JIT) - reduzir ao mínimo o tempo de fabricação e o volume de 

estoque, por meio de um fluxo contínuo de materiais sincronizados com a 
programação do processo, reduzindo a necessidade de estoque. 

 
• Produção Flexível - fabricação de pequenos lotes, de acordo com as 

necessidades dos clientes, exigindo constantes mudanças nas máquinas da 
linha de produção. 
 

 
 

4. Haverá simbiose na busca de conformação ambiental com a flexibilização dos fatores 
de produção? 
 

A sociedade, atualmente, pressiona o sistema manufatureiro a uma nova postura com 
relação às suas operações em três desafios bem definidos: 

 
• Flexibilidade para a produção de produtos (peças e componentes) que possam 

atender aos mais diversas configurações produção com rapidez, como também 
buscando respostas eficientes ao consumo com maior exigência de opções de 
compra.  
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• Produtos com melhor conformação ambiental, inclusive que busquem uma 
maior durabilidade no seu ciclo de vida útil. E que também apresentem, no seu 
design, componentes ou partes que possam ser substituídas, eliminando o 
descarte total de peças ou produtos inteiros que ainda teriam vida útil ativa 
(ANDRADE, 2006). 

 
• Novas legislações indicam que a responsabilidade das fases finais dos ciclos de 

dos produtos ficarão cada vez mais sob responsabilidade dos produtores 
(POLIDO, 2005; ANDRADE, 2006), inclusive pelo recolhimento de eventuais 
componentes poluentes, como já acontece hoje em dia com baterias de carros e 
de celulares.    

 
 

O primeiro dos desafios, a flexibilidade da produção, é uma realidade para as 
organizações que já adotaram os requisitos da Produção Enxuta (Womack et. al, 1992), pois 
produzem em consonância com o ritmo do consumo, atendendo as necessidades dos clientes 
(seguindo o princípio de agregar Valor). Um exemplo clássico deste comportamento vem da 
indústria automobilística, onde os conceitos já estão disseminados por cinco décadas: Ferro 
(2004) comenta que as montadoras de Detroit “não tem conseguido lançar produtos que 
despertem o interesse e o desejo dos consumidores americanos na mesma proporção da 
concorrência, principalmente japonesa”. Segundo este autor o problema está na adoção da 
produção enxuta que permitiu, principalmente á Toyota, “enormes ganhos de produtividade e 
qualidade, com menores necessidades de investimentos, menores custos, menor tempo de 
desenvolvimento de produtos, etc”. A Bloomberg (2004) apresenta a conta da diferença: “nos 
EUA, a Toyota gasta USD 3,500 menos por veículo do que seus concorrentes em Detroit em 
mão-de-obra e componentes diversos”. 

 Mas apesar da melhor eficiência do sistema produtivo proporcionada pela 
flexibilidade da produção, falta ainda a manufatura alcançar a conformidade ambiental de 
seus produtos e processos, ou a eficiência da sustentabilidade, como este trabalho nomeia 
esta lacuna. A título de exemplo, basta lembrar, que os carros são um dos maiores 
contribuidores para a emissão de gás carbônico e de resíduos nas fases finais do ciclo de vida 
- entre 8 e 9 milhões de toneladas (PARLAMENTO EUROPEU, 2000).  

É exatamente neste ponto, a busca pela eficiência da sustentabilidade, que a P+L pode 
suprir as atuais preocupações ambientais que incidem sobre o setor produtivo, ou seja, agregar 
á eficiência da produção flexível proporcionada pela Produção Enxuta com o conceito de 
“produzir mais e melhor com menos” da P+L criando uma simbiose virtuosa que pode ser o 
equilíbrio (trade-off) entre a dimensão econômico-produtiva com a dimensão ambiental.  

Neste sentido, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN, 2004) 
relata que a implementação da metodologia P+L em empresas no Brasil proporciona em 
média uma economia de 25% de energia e de 30% de água nos processos industriais, sem 
contabilizar os benefícios ambientais e sociais de sua prática efetiva. Em termos financeiros, a 
implementação desta metodologia em nove empresas no Brasil gerou, em média, uma redução 
de custos de R$ 6,00 para cada R$ 1,00 investido (FIRJAN, 2004).  

A união da eficiência de produção sem desperdícios orientada pelo fluxo do consumo 
com a P+L, que busca a redução dos riscos ao homem e ao meio ambiente, além de ser 
radicalmente contra o desperdício também, é a chave da equação da eficiência da 
sustentabilidade, porém, ainda se encontram desafios á frente.  

 
 

 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 

 
10 

4.1 -  Desafios futuros  para a simbiose virtuosa 
 

Dos três desafios enunciados à gestão da produção, dois ainda estão em sem 
formulações conclusivas pela manufatura e servem de incentivo à simbiose virtuosa entre a 
P+L e a Produção Enxuta: 
 

• Produtos com melhor conformação ambiental; 
 
• Atenção à legislação relativa à responsabilidade das fases finais dos ciclos de dos 

produtos.  
 
Para responder a estes dois desafios, as organizações devem trabalhar objetivamente 

em dois aspectos, detalhados a seguir.  
Primeiro, estender o fluxo de valor por toda a cadeia de produção e não somente na 

resguardado endogenamente na própria empresa (WOMACK, 2006). Com esta extensão para 
toda a cadeia de produção pode-se gerenciar todo o ciclo de vida do produto, inclusive suas 
fases finais, ou seja, exatamente o foco do da equação circular posposta pela P+L (ciclo do 
berço-ao-berço). Esta tipificação mostra claramente a influência da P+L sobre a maneira 
como o pensamento enxuta como deve agir quando do enfrentamento das questões de origem 
ambientais, uma vez que Womack (2006) se referiu a extensão do valor, estava registrando a 
sua preocupação quanto aos serviços prestados pelos revendedores de automóveis que podem 
ter efeito adverso à imagem das montadoras devido aos serviços ruins prestados aos 
consumidores, e não quanto aos problemas de conformação ambiental.  

É um exemplo importante da sinergia entre programas em discussão, pois pode ser a 
resposta à preocupação dos legisladores (e a iminente legislação) com relação às 
responsabilidades de produtores e de toda a cadeia produtiva quanto às fases finais do ciclo de 
vida dos produtos. 

O segundo ponto, produtos com melhor conformação ambiental, tem relação, segundo 
esta pesquisa, com a manufatura de produtos com as seguintes característics: (a) design 
visando o incremento da vida útil dos produtos e componentes; (b) componentização, ou seja,  
a utilização de componentes ou partes que possam ser substituídas conforme suas diferentes 
vidas utéis e não o produto todo de uma só vez; (c) eleminação total de compostos nocivos à 
saúde.  

Somente com o desenvolvimento em conjunto de produtos com a mentalidade enxuta 
e da P+L haverá a produção de fato de produtos ou serviços com estas características, e assim 
pode-se almejar a eficiência da sustentabilidade que se espera das organizações atualmente. 

 
5. Conclusões 

 
Nenhum dos dois sistemas em estudo é por si só capaz de promover em conjunto os 

todos desafios estratégicos impostos à gestão da produção. Porém, a aplicação dos princípios 
descritos nas sessões anteriores deve ser o mapa para a implementação de uma manufatura 
consciente – pró-ativa – visando a competitividade da organização e o comprimento das 
exigências da sociedade – principalmente da legislação restritiva que está a caminho – e do 
consumo ambientalmente responsável, pois: 

 
• A Produção Mais Limpa (P+L) é uma postura pró-ativa. Por meio da equação 

circular, faz um balanço de massa e energia com o intuito reduzir o consumo de 
recursos naturais e evitar a geração de resíduos; 
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• A Produção Enxuta apresentou a transposição do modelo de produção em massa 
ao enfrentar um ambiente cada vez mais marcado pela insegurança, incerteza e 
mudanças rápidas ao buscar incessantemente eliminar os desperdícios, por ela 
identificados, no intuito de realizar atividades que agreguem valor ao fluxo 
produtivo e quebrar as estruturas rígidas vigentes. Além de ter como objetivo a 
simplificação dos produtos, processos e a padronização de componentes que 
reduzem os desperdícios de mão-de-obra, os desperdícios relativos à produção de 
defeitos e os desperdícios no processo.  

 
A P+L (Cleaner Production), e a Produção Enxuta (Lean Production), podem 

perfeitamente ser consideradas estratégias, que mais do que próximas em seus nomes são 
complementares em suas aplicações e, desta forma propiciar às organizações a consecução 
dos três desafios à manufatura moderna.  

 
 
• Flexibilidade para a produção de produtos, peças e componentes; 
 
• Produtos com melhor conformação ambiental, ou seja, a eficiência sustentável da 

manufatura com o meio ambiente (trade-off); 
 

• Responsabilidade pelas fases finais dos ciclos de dos produtos.  
 

O que conseqüentemente trará como benefício organizações com melhor capacidade 
competitiva, e o meio ambiente com menores taxas de acúmulo de resíduos e impactos 
ambientais. Além destes, a melhor rentabilidade dos seus ativos com a economia de fatores, 
eliminação de desperdícios e a redução de riscos para o homem e o meio ambiente. 
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