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RESUMO 

As preocupações com o meio ambiente têm crescido de forma constante devido aos 

impactos causados em consequências das ações humanas. Estas preocupações 

refletem uma urgência em ações de minimização desses impactos ambientais. Há 

poucas pesquisas científicas e abordagens práticas que tratam da utilização do 

Design for Environment – (DfE) e ecodesign no projeto de um novo produto ou na 

intensificação de mudanças incrementais nos projetos de produtos já existentes. Com 

isso, é possível observar uma lacuna nas pesquisas realizadas dentro do setor 

automobilístico. O objetivo desta pesquisa é avaliar se a implantação de práticas de 

DfE/Ecodesign do produto pelas empresas localizadas no Brasil na primeira camada 

de fornecimento do setor automotivo brasileiro, tem efeito positivo ou negativo no 

desempenho ambiental, ambiental e operacional. Especificamente busca a 

identificação de quais práticas de DfE/Ecodesign do produto são mais ou menos 

utilizadas, o nível de implantação e a relação com o desempenho organizacional. O 

método utilizado para mensurar esse objetivo será uma pesquisa tipo survey em 

empresas localizadas no Brasil na primeira camada de fornecimento do setor 

automotivo brasileiro. Inicialmente foi aplicado um teste de face com cinco 

especialistas do setor para validação do instrumento de pesquisa. Após esta 

validação, uma survey foi aplicada a designers e engenheiros de produto de empresa 

localizadas no Brasil foram obtidas 118 respostas que suportaram a análise 

confirmatória com uso do Software Smart PLS em uma análise multivariada. A 

principal contribuição desta pesquisa consiste na elaboração do modelo das relações 

dos constructos, práticas de DfE/Ecodesing do produto, desempenho ambiental, 

desempenho econômico e desempenho operacional que podem mensurar as 

contribuições dos constructos para empresas da primeira camada de fornecimento do 

setor automotivo brasileiro. As informações obtidas nessa pesquisa foram usadas 

para reforçar os conceitos discutidos conceitualmente e atribuídos às ferramentas e 

cobrindo a lacuna de pesquisa o que possibilitou obter conclusões definitivas sobre a 

relação das práticas de DfE/Ecodesign e desempenho organizacional no setor 

automotivo brasileiro.  

Palavras - chave: Projeto para o meio ambiente, Concepção ecológica, Práticas, 

Desempenho, Automotivo. 



 

 

 

ABSTRACT 

Concerns about the environment have steadily increased due to the impacts caused 

by human actions. These concerns reflect an urgency in actions to minimize these 

environmental impacts. There is little scientific research and practical approaches that 

address the use of Design for Environment (DFE) and Ecodesign in the design of a 

new product or in the intensification of incremental changes in existing product 

designs. With this, it is possible to observe a gap in the surveys carried out within the 

automotive sector. The objective of this research is to evaluate whether the 

implementation of DfE/Ecodesign practices of the product by companies located in 

Brazil in the first layer of supply of the Brazilian automotive sector has a positive or 

negative effect on environmental, environmental and operational performance. 

Specifically, it seeks to identify which DfE/Ecodesign product practices are more or 

less used, the level of deployment, and the relationship to organizational 

performance. The method used to measure this objective will be the survey in 

companies located in Brazil in the first layer of supply of the Brazilian automotive 

sector. Initially, a face test was applied with five industry experts to validate the 

research instrument. After this validation a survey was applied to designers and 

product engineers located in Brazil, 118 responses were obtained that supported the 

confirmatory analysis using Smart PLS software in a multivariate analysis. The main 

contribution of this research is the elaboration of the model of the relations of the 

constructs, practices DfE/Ecodesing of the product, environmental performance, 

economic performance and operational performance that can measure the 

contributions of the constructs to companies of the first layer of supply of the Brazilian 

automotive sector. The information obtained in this research was used to reinforce 

concepts conceptually discussed and attributed to the tools and covering the research 

gap, which allowed to obtain definitive conclusions on the relation of DfE/Ecodesign 

practices and organizational performance in the Brazilian automotive sector. 

Keywords: Design for Environment, Ecodesign, Practice, Performance, Automotive
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO  

Esse capítulo apresenta a contextualização, delimitação da pesquisa, problema 

e pergunta de pesquisa, os objetivos, a justificativa e a estrutura desta dissertação. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

A globalização da indústria e o aumento do consumo de produtos duráveis vêm 

contribuindo com o progresso econômico de alguns países. Nesse contexto segundo 

a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA), o 

Brasil destaca-se no setor automotivo como o quarto maior mercado interno e oitavo 

maior produtor mundial de veículos (ANFAVEA, 2017). 

O aumento do interesse do consumidor pelo desenvolvimento sustentável e 

pressão da concorrência levou muitas empresas a reverem a forma de como lidar com 

a questão da redução do impacto ambiental (GLAZEBROOK et al., 2000). Devido à 

produção em larga escala, a busca na redução de custos e a adoção de práticas 

ambientais na indústria automotiva torna-se atrativa para a investigação dos 

fenômenos relacionados ao desenvolvimento de produto.  

O setor automotivo deveria se preocupar com estas questões e a aplicação dos 

conceitos de Design for Environment/Ecodesign já na fase de desenvolvimento do 

produto e durante a manutenção dos seus projetos de produto. As prevenções 

ambientais precisam ser consideradas já na fase de concepção do produto (MANZINI 

e VEZZOLI, 2003). Juntamente aos requisitos de materiais do produto, sem 

comprometer o desempenho, a funcionalidade, a qualidade e o custo (PIGOSSO et 

al., 2013;WANG et al., 2014). 

Com isso, a utilização da ferramenta de eco eficiência DfE/Ecodesign no 

desenvolvimento do produto proporciona uma redução do impacto ambiental e 

aperfeiçoamento do ciclo de vida do produto desde a concepção ao descarte final  

(CHIANG et al., 2011; AGUDELO et al., 2017).  

Neste contexto, o DfE/Ecodesign possui uma abordagem relacionada a aspectos 

ambientais no projeto do produto voltada à diminuição dos impactos ambientais 

durante o ciclo de vida (JUNIOR et al., 2003).  

Isso tem feito com que as organizações passem a aderir os conceitos de 

DfE/Ecodesign levando-as ao desenvolvimento de produtos, infraestruturas e serviços 
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que necessitam de menores quantidade de recursos, promovendo benefícios 

desejáveis da melhor forma possível e consequentemente reduzindo a emissão e 

geração de resíduos ao longo do ciclo de vida (PLATCHECK, 2012).  

Para a realização desta pesquisa foi selecionado o setor automotivo brasileiro 

pela sua relevância sócio econômica para o país, por utilizar grande quantidade de 

recursos, compostos químicos e a oportunidade de melhoria na redução dos 

desperdícios nos processos industriais, sendo oportuna a adoção das práticas de 

DfE/Ecodesign no projeto do produto.   

1.2 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

O mercado automotivo é um segmento industrial de grande importância para a 

economia brasileira devido a expressiva contribuição na geração de receita e postos 

de trabalho. Possui 27 empresas associadas à Associação Nacional dos Fabricantes 

de Veículos Automotores – ANFAVEA, com 65 fábricas no Brasil distribuídas em 10 

estados e 42 municípios. Possui uma capacidade instalada de 5,1 milhões de 

unidades/ano e em 2017 produziu 2,7 milhões de unidades (ANFAVEA, 2018). 

Este trabalho de pesquisa propôs estudar como as práticas de DfE/Ecodesign 

podem influenciar o desempenho ambiental, econômico e operacional das empresas 

fornecedoras do setor automotivo instaladas no Brasil.  

Os números expressivos evidenciam a importância sócio econômica do setor 

automotivo em razão da sua participação na cadeia produtiva brasileira. Devido ao 

nível de desenvolvimento tecnológico, geração de postos de trabalho, contribuição 

social, impacto ambiental causado pela matéria prima consumida, emissão e descarte 

de resíduos gerados nos processos industriais, verificou-se que o assunto é pouco 

estudado neste segmento industrial como observado na revisão da literatura 

realizada.  

Segundo o Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos 

Automotores – SINDIPEÇAS, a indústria de autopeças no Brasil em 2016 obteve R$ 

63,1 bilhões de faturamento com R$1,57 bilhões de investimentos e 162,2 mil postos 

de trabalho. As projeções para os próximos dois anos são de R$ 76,9 bilhões de 

faturamento, R$ 1,87 bilhões de investimentos e 164,6 mil estações de trabalho para 

2017, R$ 82,6 bilhões com R$ 2,52 bilhões de investimentos e 172,8 mil estações de 
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trabalho para 2018. Atende a quatro segmentos de mercado, montadoras, reposição, 

exportação e Inter setorial. O percentual de faturamento para as montadoras foi 

responsável por 57,5% em 2016, e projeção de 61,6% em 2017 e 62,6% para 2018, 

das vendas realizadas por essas empresas, sendo assim, o segmento de atuação 

mais relevante para esse setor (SINDIPEÇAS, 2016). 

Embora a produção de autopeças para o mercado de reposição, exportação e 

terceiros também tenham significativa importância econômica, este trabalho de 

pesquisa irá ter como foco as empresas de autopeças do primeiro nível da cadeia de 

suprimentos da indústria automotiva brasileira. 

Impulsionando a delimitação do campo dessa pesquisa em profissionais com 

funções ligadas a engenharia de desenvolvimento, engenheiros de produto e 

designers nas empresas automotivas instaladas no Brasil, os Tier 1, ou seja, 

empresas que possuem ligação comercial direta com as montadoras de veículos 

automotores.  

1.3 PROBLEMA E PERGUNTAS DEPESQUISA 

As indústrias automotivas instaladas no Brasil possuem características 

específicas e elevados custos industriais. Isso gera constantes ações na busca de 

economia, aumento do desempenho e elevado investimento em pesquisa e 

desenvolvimento.  

Esses fatores as colocaram em destaque na inovação tecnológica onde os 

conceitos de DfE/Ecodesign aplicados ao desenvolvimento do produto podem 

transformar estes desafios em oportunidades de incremento no desempenho 

ambiental, econômico e operacional. Na revisão da literatura foi constatado apenas 

quatro pesquisas no setor automotivo com abordagem das práticas de DfE/Ecodesign 

para redução do impacto ambiental. Destaca-se na França a implantação de um 

modelo de ecodesign em um processo de desenvolvimento de produto onde a revisão 

da literatura mostrou a necessidade de indicadores relevantes para a aplicação 

industrial (ANDRIANKAJA et al., 2015). 

Na Malásia um estudo fornece critérios e diretrizes destacando requisitos para 

o DfE/Ecodesign de produtos (GO et al., 2015). Em Portugal um estudo avaliou o 

impacto ambiental da utilização de compostos de fibra de juta e seus tratamentos 
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técnicos necessários para aplicações de design automotivo para a fabricação de 

carroceria de um buggy (ALVES et al., 2010). Nos EUA, foi apresentado exemplos de 

Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) integrados ao design do produto e concluiu que há 

questões em aberto como disponibilidade das informações e incertezas de custos 

(SCHMIDT, 2003).  

Neste contexto, há uma lacuna em relação à identificação de práticas de 

DfE/Ecodesign nas empresas localizadas no Brasil, fornecedoras da primeira camada 

de fornecimento do setor automotivo impulsionando as seguintes perguntas de 

pesquisa:  

(Q1) Quais as práticas de DfE/Ecodesign utilizadas pelas empresas localizadas 

no Brasil e fornecedoras da primeira camada de fornecimento do setor automotivo 

brasileiro?  

(Q2) Qual o grau de implantação das práticas de DfE/Ecodesign pelas 

empresas localizadas no Brasil e fornecedoras da primeira camada de fornecimento 

do setor automotivo brasileiro? 

Entretanto, não foi constatado pesquisas científicas realizadas no setor 

automotivo brasileiro que avaliassem o desempenho ambiental, econômico e 

operacional, após a adoção de práticas de DfE/Ecodesign no projeto do produto ou 

promovessem mudanças incrementais no desenvolvimento de produtos denotando 

assim uma lacuna de pesquisa a ser explorada.  

Essa lacuna impulsiona a seguinte pergunta de pesquisa: (Q3) A implantação 

de práticas de DfE/Ecodesign pelas empresas localizadas no Brasil e fornecedoras da 

primeira camada de fornecimento do setor automotivo brasileiro tem impacto positivo 

ou negativo no desempenho ambiental, desempenho econômico e desempenho 

operacional. 

Nesse contexto, identificou-se a necessidade de pesquisar a influência das 

práticas de DfE/Ecodesign no desempenho organizacional de empresas fornecedoras 

do segmento automotivo localizadas no Brasil.  

1.4 OBJETIVOS 

Para responder as questões acima, são considerados os seguintes objetivos 

gerais e específicos da presente pesquisa. 



19 

 

 

1.4.1 Objetivo geral 

O objetivo deste trabalho de pesquisa é avaliar se a implantação de práticas de 

DfE/Ecodesign pelas empresas fornecedoras do segmento automotivo localizadas no 

Brasil tem efeito positivo ou negativo no desempenho econômico, desempenho 

ambiental e desempenho operacional. 

1.4.2 Objetivo específico 

(i) Realizar revisão bibliométrica e sistemática para identificar as práticas de 

DfE/Ecodesign e as variáveis de desempenho relacionadas com o 

desempenho ambiental, desempenho econômico e desempenho 

operacional.  

(ii) Identificar quais as práticas de DfE/Ecodesign são utilizadas pelas 

empresas automotivas localizadas no Brasil. 

(iii) Avaliar o grau de implantação das práticas de DfE/Ecodesign pelas 

empresas Tier1fornecedoras no segmento automotivo brasileiro. 

1.5 JUSTIFICATIVA 

O setor automotivo brasileiro constitui-se num segmento industrial altamente 

representativo e competitivo, estabeleceu inovações gerenciais e tecnológicas 

tornando-se um verdadeiro referencial para o ambiente industrial e atrativo para 

investigação (PIRES, 2004). 

A implantação de práticas do DfE/Ecodesign mostra-se pertinente remetendo 

ao desenvolvimento de projetos de produtos considerando a diminuição do impacto 

ambiental durante a vida útil (GOUVINHAS et al., 2016; KARLSSON e LUTTROPP, 

2006). 

As empresas automotivas em suas áreas de desenvolvimento de produto 

através dos engenheiros e designers de produto necessitam adicionar os princípios 

de DfE/Ecodesign no desenvolvimento de produto modificando a visão tradicional e 

incrementando novos conceitos eco eficiente com objetivo encontrar a melhor 

configuração do produto e aumento do seu desempenho podendo assim responder 

pro ativamente as novas demandas (NAPPI e ROZENFELD, 2015). 
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Esta pesquisa proporciona a identificação do nível de implantação das práticas 

de DfE/Ecodesign, conhecer os resultados positivos ou negativos no desempenho 

organizacional, sugere e justifica a aplicação das práticas de DfE/Ecodesign e, por 

fim, avalia as empresas fornecedoras do setor automotivo brasileiro quanto ao nível 

de conhecimento e a relação com desempenho ambiental, econômico e operacional 

com implantação dos conceitos de DfE/Ecodesign.  

1.6 ESTRUTURA DADISSERTAÇÃO 

Para o melhor entendimento do assunto estudado essa dissertação tem sua 

estrutura proposta em sete capítulos. 

Capítulo 1 - Introdução: aborda a contextualização, delimitação do tema, 

objetivos, justificativa para a pesquisa e a estrutura da dissertação. 

Capítulo 2 - Revisão bibliométrica e sistêmica: são apresentados estudos 

publicados sobre o tema.  

Capítulo 3 - Metodologia de pesquisa: apresentação dos aspectos 

metodológicos, questões técnicas da pesquisa e estrutura da dissertação. 

Capítulo 4 - Teste piloto por meio de teste de face: resultados prévios do teste 

com especialistas de empresas localizadas no Brasil, fornecedoras do setor 

automotivo para validação do instrumento de pesquisa. 

Capítulo 5 - Resultados: apresentação modelo e ajustes necessários para a 

validação do modelo utilizando o Software Smart PLS. 

Capítulo 6 - Discussão: resultados após o tratamento dos dados. 

Capitulo 7 - Conclusão: considerações finais, sugestões para pesquisas futuras 

e contribuições adquiridas na realização da pesquisa. 

As referências bibliográficas finalizam o presente trabalho. 
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOMÉTRICA E SISTEMÁTICA SOBRE DESIGN FOR 

ENVIRONEMENT 

Neste capítulo é apresentado o resultado da revisão da literatura em trabalhos 

e pesquisas encontradas sobre o assunto desta dissertação. Esta revisão tem como 

objetivo fornecer uma visão dos principais conceitos abordados na literatura 

relacionados aos tópicos de pesquisa.  

Estas informações contribuem para a localização do presente estudo dentro do 

que vem sendo discutido na literatura referente a área e como contribuem para o 

desenvolvimento da pesquisa. Este capítulo é dividido em três tópicos: Conceitos 

Preliminares, Revisão Bibliométrica, Revisão Sistemática, temas centrais para esta 

pesquisa. 

2.1 CONCEITOS PRELIMINARES 

As publicações sobre DfE/Ecodesign tiveram seu início na década de 1990, 

onde muitas indústrias criaram suas próprias metodologias com o objetivo de se 

desenvolver de forma mais geral as abordagens para design ambiental. A variedade 

de métodos e ferramentas disponíveis era de genéricas a específicas e concentram 

em partes do ciclo de vida do produto e tipos de produtos (HAUSCHILD et al., 2004).  

O DfE/Ecodesign, também conhecido como ecodesign consistem na inclusão 

sistemática de métodos para a diminuição do impacto ambiental do produto durante o 

seu ciclo de vida (BEN-GAL et al., 2008; COBUT et al., 2013; KENGPOL e 

BOONKANIT, 2011). 

São definidos como a interpretação do desenvolvimento sustentável no 

contexto dos processos industriais e desenvolvimento de produtos utilizando 

abordagens ambientais com a proposição de eliminar efeitos indesejáveis ou 

potencialmente perigosos para o ambiente (KARLSSON e LUTTROPP, 2006; 

POUDELET et al., 2012; STEVELS, 1999). 

São consideradas práticas essenciais na minimização do impacto causado ao 

meio ambiente com uso de matérias primas menos tóxicas, menores consumo de 

energia e otimização das operações, tornaram-se estratégias essenciais para melhora 

do desempenho ambiental e econômico de produtos (CHIANG e ROY, 2012; LI et al., 

2015). 
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No Brasil são conhecidos como Projeto Para o Meio Ambiente, referindo-se 

como a integração sistemática de princípios ambientais dentro do projeto do produto, 

o que é uma definição abrangente e um fenômeno recente ainda em estágio de 

difusão (JACOVELLI, 2005). 

2.1.1 Design For Environment/ Ecodesign 

O conceito central de DfE/Ecodesign foi definido em 1992 no livro Design for 

Environment: Creating Eco-Efficient Products and Processes de Joseph Fiksel, nele o 

autor menciona o empenho de empresas fabricantes de produtos eletrônicos no 

esforço para construir uma consciência ambiental em suas atividades de 

desenvolvimento de produto. Fiksel (1994), define o DfE/Ecodesign como a 

"preocupação com a sistematização no desempenho do projeto referente aos 

objetivos ambientais, de segurança e saúde ao longo do ciclo de vida do produto".  

Conforme Graedell e Allemby (1995) tornou-se relevante entender como as 

mudanças no projeto de produto podem impactar no desempenho ambiental já no 

início do desenvolvimento onde é mais fácil realizar alteração no projeto para adequar-

se aos fatores ambientais. Kalisvaart e Der Horst (1995) enfatizam que é necessário 

prever impactos ambientais significativos nas fases iniciais do desenvolvimento de 

produtos. Segundo Blazek e Dambach (1996) são atividades proativas que visam 

prevenção contra impactos ambientais no processo de concepção do produto. 

Conforme Paton (1997) “DfE/Ecodesign é um conceito fornecedor de 

procedimentos e técnicas para o projeto de produtos responsáveis ambientalmente e 

com ampla capacidade de competir no mercado internacional”. Ainda enfatiza a 

relevância de se determinar o impacto financeiro e que os atributos ambientais não 

devem ser considerados apenas como custo na gestão financeira da empresa.  

Empresas consideram o DfE/Ecodesign como meio para preservar não apenas 

o meio ambiente, mas também a competitividade e a figura pública da empresa 

(VERCALSTEREN, 2001).  

Conforme De Mendonça e Baxter(2001) o Ecodesign engloba todas as novas 

metodologias e simultaneamente concentra-se na redução do impacto ambiental, 

introduzindo modificações no design do produto.  
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Para Junior et al. (2003) é uma ferramenta que deve observar o ciclo de vida 

do produto com objetivo de propor modificações no projeto minimizando o impacto 

ambiental desde a concepção até o descarte do final do produto.  

É uma abordagem de gerenciamento ambiental proativa, corresponde a 

questões relacionadas à redução dos impactos ambientais, diminuição da utilização 

de recursos não renováveis, minimização de emissões tóxicas sem comprometer 

outros critérios essenciais que estão relacionados com o desempenho, 

funcionalidade, estética, qualidade e custo (EROL, 2005; JOHANSSON, 2014; KUO 

et al., 2001; MCDONOUGH et al., 2003; WIMMER et al., 2002). 

O conceito induz as empresas a desenvolver novos produtos com o objetivo de 

atender não só as necessidades funcionais, mas, salientar que é possível conjugar as 

funcionalidades do produto com aspectos ambientais, reduzindo por sua vez o 

impacto ambiental elevando a presença de produtos eco eficiente em mercados já 

firmados (KARLSSON e LUTTROPP, 2006). Acarreta uma mudança na forma como 

os consumidores criam uma opinião sobre esses produtos (DONNELLY et al., 2006; 

KNIGHT e JENKINS, 2009; MANZINI e VEZZOLI, 2003). 

É essencial para as organizações que identificam a responsabilidade ambiental 

como vital para o sucesso em longo prazo, pois proporciona melhorias como: 

inovação, aumento do nível de qualidade, cumprimento da legislação, possibilidades 

de negócio e novos mercados (PIGOSSO et al., 2010; WOLFGANG et al., 2005). 

É uma ferramenta utilizada no estágio inicial da criação de um produto, onde o 

desempenho, confiabilidade e o custo são considerados junto com os objetivos 

ambientais (BORCHARDT et al., 2012; STEFANO e RODRIGUES, 2013). 

Conforme LIM et al. (2013) o DfE/Ecodesign encoraja as empresas a considerar 

questões ambientais, de saúde e segurança no nascimento do projeto focando o uso 

de tecnologias ambientalmente corretas e limpas com a eliminação e redução de 

impacto ambiental na fonte.  

Casamayor e Su (2013) propõem a criação de fases pré-definidas para o 

desenvolvimento do produto e que poderiam ser remanufaturados no fim do seu ciclo 

de vida. Goepp et al. (2013), propõe que revisões e questões ambientais significativas 

devem ser introduzidas no desenvolvimento do produto e que regras e padrões de 
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projeto ambiental específicos da empresa devem ser definidos em equipes 

multifuncionais e com auxílio de ferramentas de suporte.  

Laruccia e Garcia (2015) sugerem que ao implantar práticas de DfE/Ecodesig 

nas empresas podem evitar custos, valorizar sua imagem corporativa, melhorar a 

qualidade de seus produtos, introduzir questões de saúde, segurança e utilização de 

tecnologias mais limpas. 

2.2 REVISÃO BIBLIOMÉTRICA SOBRE DESIGN FOR ENVIRONMENT E 

ECODESIGN 

Esta seção apresenta uma revisão bibliométrica sobre DfE/Ecodesign. Reúne 

informações importantes sobre determinado assunto em publicações dentro das 

bases de conhecimento científico (SANTOS; KOBASHI, 2009).  

Este é um roteiro planejado e desenvolvido previamente mostrando a evolução 

das publicações nos principais periódicos das áreas de engenharia e gestão 

empresarial sobre DfE/Ecodesign no período de 1990 a 2016.  

A procura de trabalhos em periódicos para a realização da revisão foi 

desenvolvida considerando a busca nas bases de dados, Springer, Taylors & Francis, 

Science Direct, Emerald Insight, Scopus, ProQuest, Scielo, Ebsco Host, assumindo 

as palavras chave: Design for Environment, Ecodesign e Product, com o objetivo de 

encontrar as variáveis dos questionários validados em surveys realizadas até julho de 

2017. Posteriormente a realização de pesquisa nas bases de dados 78 trabalhos 

científicos publicados que reuniam as práticas e os conceitos de DfE/Ecodesign do 

produto foram encontrados. 

Com isso, foi possível selecionar os dados bibliométricos e propôs-se assim a 

identificação das lacunas de pesquisa, para isso, foram definidos alguns objetivos tais 

como: 

(i) Apresentar a evolução da produção científica sobre DfE/Ecodesign do 

produto por ano; 

(ii) Identificar os países que contribuíram para a produção de artigos sobre 

DfE/Ecodesign do produto; 

(iii) Identificar os segmentos que foram pesquisados sobre DfE/Ecodesign do 

produto; 
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(iv) Identificar os periódicos que publicaram sobre DfE/Ecodesign do produto; 

(v) Analisar as metodologias utilizadas em estudos sobre DfE/Ecodesign do 

produto; 

2.2.1 Evolução das publicações 

Nesta análise foi possível verificar a evolução temporal do campo de pesquisa, 

o objetivo foi quantificar os trabalhos publicados que apresentam as práticas de 

DfE/Ecodesign identificadas ao longo do período definido para esse estudo 1998 a 

2016 e entender o interesse pelo assunto tratado nesta pesquisa. Esta distribuição 

temporal é apresentada no Gráfico 1, percebe-se uma estabilidade no número de 

publicações até 2010.  

Gráfico 1 - Evolução temporal das publicações sobre DfE e Ecodesign. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Entretanto, conforme se pode observar no Gráfico 1, posteriormente a 2010, 

entre 2011 e 2016, houve um aumento significativo nas publicações o que pode ser 

um indicativo de aumento da preocupação com eco eficiência nos processos de 

desenvolvimento de produtos.  

Com destaque para o ano de 2012 o DfE/Ecodesign é progressivamente 

reconhecido e adotado na visão de sustentabilidade onde o plano de gerenciamento 

é elaborado para articular as práticas coorporativas dentro das unidades de negócio, 
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Além disso, a aplicação da proteção ambiental e regulamentos, como lixo 

eletrônicos e equipamentos elétricos, Waste Electrical & Electronic Equipment 

(WEEE)e diretiva relativa à restrição das substâncias perigosas Restriction of 

Harzadous Substancie (RoHS) tornaram o DfE/Ecodesign inevitável (CHIANG e ROY, 

2012). 

Com isso, conclui-se que a Europa é uma das grandes fornecedoras de 

pesquisas sobre DfE/Ecodesign, com a publicação de 9 trabalhos em diversos 

segmentos devido a sua economia e indústria tecnologicamente desenvolvida somado 

a relevância que este assunto vem ganhando na academia.  

2.2.2 Origem das publicações por países 

Foram identificados trabalhos em 25 países, conclui-se que o tema tem sido 

abordado em quatro continentes Africano, Asiático, Americano e Europeu. Esta 

distribuição é apresentada no Gráfico 2 onde é possível observar a predominância de 

um ranking pelo interesse no assunto. Os resultados mostram cinco países, EUA, 

Espanha, França, Brasil e Reino Unido que representam 48,71% do número de 

publicações selecionadas para esta pesquisa.  

Os Estados Unidos com uma abordagem inclusiva vai além dos esforços 

tradicionais de precaução da poluição, com a promessa de reduzir o impacto 

ambiental geral de produtos e serviços através do uso de uma perspectiva do ciclo de 

vida têm reduzido o uso de materiais perigosos nos processos de fabricação e 

instalações (KURK e EAGAN, 2008).  

As pesquisas realizadas nos EUA destacam a importância do DfE/Ecodesign 

como opção de redução dos impactos ambientais e minimização da chance de 

ocorrência de acidentes ambientais, por oferecer importantes benefícios, 

responsabilidade e aperfeiçoamento de mercado. Destaca-se que o ganho econômico 

e ambiental da empresa por ser relevante e pode ser mensurado por redução dos 

custos de produção, resíduos e tratamentos.  

No que diz respeito a Espanha, desempenha um papel importante na economia 

em termos de emprego e número de empresas. A indústria teve um crescimento 

contínuo devido a um conjunto de condições favoráveis (GONZÁLEZ-GARCÍA et al., 

2011). Mostrou que mesmo antes da recessão econômica, quando as empresas 
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tiveram que procurar novas formas de lidar com um período de incertezas já estavam 

cientes de novas estratégias para seus produtos e novas formas de entregar e 

capturar valor, permitindo identificar impactos ambientais comuns nos diferentes 

processos de produção que serviram de base para a proposta de melhoria do projeto 

do produto. 

Na Espanha as pesquisas identificadas, tratam a aplicação dos conceitos de 

DfE/Ecodesign nos segmentos moveleiro, construção e industrial. Isso impulsionou as 

empresas a tratarem a sustentabilidade e o ecodesign demonstrando que a 

percepção, a realidade e visão do futuro possuem especificidades.  

Os fatores ambientais são cada vez mais vistos pelas empresas como 

oportunidades para elevar a eficiência das empresas, estimularem a inovação, reduzir 

custos, melhorar o posicionamento da marca e melhorar o negócio (SANTOLARIA et 

al., 2011). 

No Brasil a quantidade de publicações é o resultado do atendimento as práticas 

de DfE/Ecodesign com a redução dos resíduos, materiais, distribuição e estoque 

resultando na diminuição do consumo de energia. Apesar de mais de 20 anos de 

progresso econômico a diferença entre países desenvolvidos e em desenvolvimento 

ainda é grande, mas, recentemente a expansão do mercado brasileiro e um alto 

consumo têm impulsionado o crescimento da indústria (LOPES e  AZEVEDO, 2014).   

Também combinações da revisão da literatura e estudos de caso na tentativa 

de determinar se os conceitos e práticas de gerenciamento de projetos foram 

aplicados na integração efetiva do ecodesign. Platcheck et al. (2008) demonstrou a 

viabilidade do redesenho de um produto existente minimizando o impacto ambiental 

durante o período do seu ciclo de vida utilizando práticas do ecodesign no processo 

de desenvolvimento do produto.  

Demais países identificados no Gráfico 2 também apresentam suas 

contribuições a esta revisão com pesquisas realizadas em diversos segmentos. Há 

uma maior aceitação desses conceitos nas empresas em países desenvolvidos e 

estão fortemente ligados à área de engenharia do produto e legislação.  

Foi possível identificar o interesse dos pesquisadores na avaliação conjunta ao 

ciclo de vida e da aplicação das práticas de DfE/Ecodesign.  
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Os resultados indicam que os engenheiros e designers de produto perceberam 

que as práticas de DfE/Ecodesign são importantes e existe dificuldade na implantação 

devido ao custo. Destacaram como o DfE/Ecodesign proporcionam conhecimentos 

para aperfeiçoar o ciclo de vida de seus produtos, além da proposta para definir 

diferentes características que descrevem o design do produto e materiais. 

Conclui-se que o tema vem sendo abordado de forma distribuída entre os 

continentes o que demonstra o interesse mundial sobre o assunto apesar de ser pouco 

explorado até o momento. 

Gráfico 2- Publicações organizadas por países 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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2.2.3 Segmentos Pesquisados 

A pesquisa também evolui no conhecimento em relação aos segmentos onde 

as práticas de DfE e ecodesign foram mencionadas e não estão concentradas em 

apenas um segmento específico. No Gráfico 3 é possível observar os segmentos e 

suas contribuições.  

Gráfico 3- Publicações classificadas por segmentos pesquisados 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

4

5

5

9

17

22

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Máquinas Agrícolas

Metalmecânica

Polímeros

SCM

Energia

Materiais

Saúde

Construção

Ferroviário

Eletroeletônico

Químico

Automotivo

Moveleiro

Máquinas e Equipamentos

Eletrônicos

Diversos setores Indústriais

Sistemas de Gerenciamento e
Suporte

Segmento Pesquisado



30 

 

 

Na revisão bibliométrica foi identificada uma contribuição de 22 trabalhos que 

realizaram a formulação de um modelo de gerenciamento e suporte para a gestão das 

atividades de projetos em suas organizações. Isso contribuiu com o conhecimento de 

como o DfE/Ecodesign estão ligados a empresas orientadas para a inovação, dando 

suporte a implantação das práticas, também analisar, classificar e integrar 

ferramentas na criação de modelos de implantação nas áreas e conhecimento de 

especialistas, fornecendo assim estimativas antecipadas dos impactos ambientais. 

Ainda foi observada outra grande parcela de 17 trabalhos que realizaram suas 

pesquisas de implantação e análise de dados em diversos setores indústrias 

simultaneamente, o que mostra a difusão das práticas no meio industrial. 

Com a análise dos trabalhos foi possível verificar que somente quatro trabalhos 

abordaram de forma isolada a pesquisa no segmento automotivo, ou seja, 5,13% do 

total. Esta análise reforça a lacuna de pesquisa em realizar um estudo mais 

aprofundado para avaliar a implantação das práticas, impactos que a implantação do 

DfE/Ecodesign no segmento automotivo pode gerar e a relação com o desempenho. 

2.2.4 Publicações em Periódicos 

Em primeiro lugar no número de publicações, destaca-se o Journal of Cleaner 

Production, onde foram identificadas trinta e uma publicação em uma amostra de 

setenta e oito trabalhos avaliados neste estudo o que equivale a 39,74% da produção 

científica mundial. Em segundo lugar, aparece o Journal The International Journal of 

Life Cycle Assessment com cinco publicações, representando 6,41%. Juntos somam 

46,15% das publicações identificadas mundialmente nas bases de dados 

pesquisadas. Ainda é importante enfatizar que mais trinta e um journals realizaram 

publicações sobre o tema de pesquisa de forma fragmentada. O Gráfico 4 apresenta 

os periódicos em ordem do número de publicações. 

Conclui-se que o Journal of Cleaner Production foi quem publicou o maior 

número de trabalhos nesta linha de pesquisa. Por ser um periódico internacional 

multidisciplinar focado em pesquisa e prática de Produção Mais Limpa, Meio Ambiente 

e Sustentabilidade. Suas publicações têm foco em contribuir para que as sociedades 

se tornem mais sustentáveis, servindo como uma plataforma para abordar e discutir a 
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produção teórica e práticas que abrangem questões ambientais e de sustentabilidade 

nas organizações, governos, instituições de ensino e sociedades. 

Gráfico 4- Periódicos conforme publicações no período estudado 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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possível identificar que o método de estudo de caso foi o mais usual acumulando 

52,6% do total de artigos analisados. Conclui-se que isto se dá pela necessidade de 

conhecer em profundidade o como e o porquê de um cenário que se supõe ser único 

em muitos aspectos, procurando descobrir o que há nele de mais essencial e 
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característico, não pretendendo intervir sobre o objeto a ser estudado, mas revelá-lo, 

apresentar uma perspectiva global tanto quanto possível completa e coerente. 

Verifica-se que 19 trabalhos possuem natureza empírica e objetivo exploratório, 

17,9% do total utilizaram o método de revisão sistemática. As revisões sistemáticas 

da literatura são consideradas estudos secundários, possuindo nos estudos primários 

suas fontes de dados e são diferentes das revisões tradicionais, são ampliados 

trazendo conhecimentos gerais sobre o tema em questão. Conclui-se haver ainda uma 

necessidade de conhecimento sobre as práticas, então a necessidade de uma busca 

na literatura, uma avaliação da característica metodológica, extração de dados, 

redação e a publicação dos dados. 

Entretanto, é importante mencionar que o método de survey acumulou onze 

trabalhos e representou 14,1%, sendo o terceiro método mais utilizado e foco desta 

pesquisa na identificação das práticas de DfE e Ecodesign. Sete pesquisas fizeram 

uso de questionário se quatro realizaram a coleta de dados por meio de entrevistas 

com especialistas e gestores das empresas.  

Gráfico 5 - Procedimentos Metodológicos identificado nos trabalhos analisados 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Os onze trabalhos que fizeram uso do survey foram utilizados para desenvolver 

o modelo conceitual da presente pesquisa. Ressalta-se também que foram analisados 

o conteúdo das demais publicações a fim de identificar as contribuições em relação 

às práticas e desempenho do DfE/Ecodesign. 

Os métodos menos utilizados foram modelagem que utilizou técnicas 

matemáticas para descrever o funcionamento de um sistema e a pesquisa-ação 
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devido ao ativo envolvimento do pesquisador e a atividade por parte das pessoas ou 

equipes envolvidas no problema. Com isso, foi possível por meio da revisão 

bibliométrica estratificar os dados relacionados à pesquisa e ilustrar como é a 

abordagem nos aspectos: de evolução temporal, localização, por segmento de 

atuação, principais periódicos e procedimento metodológico. 

2.3 REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE PRÁTICAS DE DFE/ECODESIGN 

A revisão sistemática é desenvolvida com objetivo de sustentar a lacuna de 

pesquisa e identificar as práticas de DfE/Ecodesign observadas e validadas em 

trabalhos publicados. Para isso foram verificados aspectos relevantes nos trabalhos 

selecionados e identificado que os onze trabalhos que utilizaram o procedimento 

metodológico survey, serão utilizados para desenvolver o modelo conceitual de 

hipóteses da presente pesquisa. Na análise dos artigos buscou-se responder a 

seguinte pergunta. Quais são as práticas de DfE/Ecodesign utilizadas no 

desenvolvimento do Produto? 

Hunkeler e Vanakari (2000) conduziram um estudo orientado na concepção da 

Análise do Ciclo de Vida – ACV. Formularam seis hipóteses e como resultado 

obtiveram as informações ambientais dos designers de vários produtos e requisitos 

em diferentes setores da indústria. Um segundo resultado foi a determinação do 

tempo disponível para o ecodesign em função de vários produtos. Ainda observaram 

variáveis de ecodesign geralmente focadas na produção (emissões), uso (energia) ou 

eliminação (reciclagem) sendo o transporte e extração geralmente ignorados.  

Van Hemel e Cramer (2002) para saber quais os fatores que estimulam as 

PME’s holandesas no sentido da ecologização de seus produtos e quais os fatores 

que os impedem, um método empírico de estudo sobre o comportamento de 

ecodesign em 77 PME’s holandesas foi executado. Este trabalho resumiu as principais 

conclusões do estudo empírico. Uma comparação das possíveis soluções distinguidas 

para melhorar o desempenho ambiental dos produtos mostrou que as soluções de 

Ecodesign mais frequentemente sugeridas foram as mais bem sucedidas, reciclagem 

de materiais, confiabilidade, durabilidade, material reciclado e baixo consumo de 

energia.   
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Como resultado da investigação baseada em questionário submetido à PME’s 

holandesas conclui-se que (i) a maioria dos gerentes professam um alto nível de 

preocupação ambiental, mas, (ii) eles têm pouco conhecimento de desenvolvimento 

no campo da gestão ambiental e (iii) não introduziram práticas formais para gerenciar 

o desempenho ambiental de empresas. 

Foram observados os chamados princípios de ecodesign possíveis soluções 

para melhorar o meio ambiente levando todas as etapas de seu ciclo de vida em 

consideração. Esses princípios de ecodesign são agrupados em estratégias com base 

na análise da literatura e em experiências atuais. Selecionar materiais de baixo 

impacto, redução do uso de material, diminuição da produção, melhoria do sistema de 

distribuição, impacto durante o uso e durabilidade.  

A pesquisa de Boks (2006) também afirma que uma perspectiva de sistemas é 

necessária para a otimização do uso e minimização de recursos. Na revisão da 

literatura, organizada como barreiras e fatores de sucesso, um questionário foi 

utilizado para a coleta dos resultados. Com base na pesquisa, os três fatores de 

sucesso considerados mais importantes para a divulgação das informações de 

ecodesign em uma empresa ocorrem nas partes anteriores ao processo de 

desenvolvimento do produto. São ferramentas personalizadas de ecodesign feitas à 

medida das necessidades da empresa, o uso de pontos de monitoramento ambiental, 

revisões de marcos e o compromisso de gestão no apoio. Os três fatores de sucesso 

menos reclamados foram o alinhamento das dimensões operacionais e estratégicas, 

um patrocinador ambiental dentro da organização e possuir uma boa rede de 

relacionamentos. 

Santolaria et al.(2011) contribui com o escasso conhecimento de como o 

ecodesign está ligado a empresas orientadas para a inovação.  A pesquisa verifica a 

percepção e conhecimento de ecodesign dos profissionais de empresas orientadas 

para a inovação na Espanha. As estratégias específicas para a sustentabilidade de 

empresas impulsionadas pela inovação estão integrando seus planos estratégicos, 

sua aplicação na cadeia de suprimentos e o futuro das previsões sobre vínculos de 

inovação e ecodesign. O estudo desenvolveu proximidades mensuráveis e definidoras 

para abordagens de ecodesign e inovações conduzidas com 10.000 profissionais 

multidisciplinares de empresas lideradas pela inovação espanhola. 
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Os procedimentos ambientais são cada vez mais vistos pelas empresas como 

oportunidades para aumentar a eficiência das empresas, estimulo a inovação, 

redução dos custos, melhorado posicionamento da marca e melhorar as 

comunicações. Além disso, os sucessos em abordar estes fatores ambientais 

proporcionam novo mercado para competição e novas formas de agregar valor aos 

principais programas de negócios. Também avaliou a implantação de ecodesign e 

integração na cadeia de suprimentos determinando as direções futuras da 

implantação do ecodesign de acordo com o setor econômico, área geográfica, posição 

e especificações de tamanho da empresa. 

Short et al.(2012) examinou no Reino Unido sugestões que a Suécia lidera 

desenvolvendo um cenário do ecodesign baseado em risco e aversão ao risco, 

investigando empresas de fabricação usando hipóteses na pesquisa dos atributos da 

empresa como tamanho e a abordagem no desenvolvimento de produtos, discute e 

compara os resultados dos questionários realizados no Reino Unido e na Suécia no 

teste das hipóteses. Mostra uma ampla revisão da literatura na adoção do DfS e 

ecodesign. Dois objetivos formaram a espinha dorsal do questionário avaliando o nível 

de compreensão do DfS e ecodesign dentro dos fabricantes, estabeleceu quais as 

práticas associadas e se estão sendo aplicadas dentro destas empresas, além de 

avaliar o estado atual dos processos e práticas dentro de uma gama de fabricantes 

em relação ao DfS e DfE. Sobre a formulação do objeto de pesquisa o resultado foi 

um questionário com cerca de 30 perguntas fechadas incluindo respostas usando a 

escala típica de cinco pontos (Likert) e com algumas ramificações.  

Deutz et al. (2013) em seu trabalho abordou três questões, em que medida o 

processo de design está estruturado na prática como sugerido na teoria do design, 

quais os problemas ambientais que os designers consideram relevantes para os seus 

produtos e em que medida as questões ambientais foram incorporadas no design do 

produto. Os autores realizaram entrevistas abertas em conjunto com um levantamento 

postal de uma amostra de empresas de fabricação que incorporam uma ampla gama 

de setores industriais. O questionário compreendeu 24 questões para adquirir 

informações sobre o setor industrial, os produtos e clientes.  

Como resultado foi observado que a maioria dos respondentes dos 

questionários reportou empreendimento em alguma atividade relacionada ao 
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ecodesign. O design para desmontagem é levado em consideração no projeto, os 

consumos de energia poderiam ser considerados pelos designers com base na 

eficiência econômica sem implicações ambientais, durabilidade do produto, 

regulamentação de responsabilidade do produtor como exemplo emissões e ruídos, a 

reciclagem do produto, o impacto ambiental, resíduos e saúde e segurança, 

Na pesquisa de Khor e Udin (2013) os autores relatam que a logística reversa 

e o design de produto verde são práticas de gerenciamento de cadeia de suprimentos 

verdes e que estão sendo implantado para demonstrar o compromisso da empresa 

com a sustentabilidade ambiental. A redução na geração de resíduos de 

equipamentos elétricos e eletrônicos leva à viabilidade da recuperação do produto, 

material e energia. O estudo explora o efeito do design verde dos produtos e do 

comprometimento dos recursos na logística reversa, disposição do produto, 

empregando análise empírica com retorno de 89 pesquisas recebidas sobre a ISO 

14001, de empresas de fabricação elétrica e eletrônica certificadas na Malásia.  

Os resultados indicaram que o projeto para a desmontagem é necessário para 

todas as opções de disposição do produto, exceto quando os recursos têm pouca 

influência no reparo e atividades de eliminação. Como as evidências mostram que o 

design verde do produto e o produto de logística reversa a disposição está inter-

relacionada, as empresas devem empreender abordagens ambientalmente proativas 

para gerar benefícios de recursos que são descartados como resíduos em aterro. 

Hsu et al.(2013) aborda a sustentabilidade e questões ambientais que estão 

entre as preocupações mais modernas da humanidade, governos e organizações 

empresariais conscientes com o meio ambiente. A gestão foi reconhecida como um 

fator chave para promover a sustentabilidade organizacional. O gerenciamento da 

cadeia de suprimentos verde está evoluindo para uma abordagem importante para 

organizações e economias emergentes para gerenciar sua responsabilidade 

ambiental. No entanto, apesar da sua importância para aliviar a degradação ambiental 

e proporcionar benefícios econômicos é necessário estudar os fatores que 

influenciam.  

As iniciativas da cadeia de abastecimento verde em uma economia emergente 

ainda são uma área pouco pesquisada. Com os dados de pesquisa levantados de 

organizações certificadas ISO 14001 na Malásia os autores tiveram como objetivo 
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propor que os direcionadores motivem as empresas a adotar a gestão da cadeia de 

abastecimento verde e possam ser bem sucedidas por uma construção de segunda 

ordem relacionada à implantação das iniciativas da cadeia de suprimentos verdes da 

empresa.  

A pesquisa revela quatro fatores cruciais para a adoção da cadeia verde que 

coletivamente pode afetar as iniciativas verdes de compra, ecodesign e logística 

reversa de uma empresa. Este estudo descobre várias relações cruciais entre drivers 

da cadeia de abastecimento verde e iniciativas entre fabricantes da Malásia. O papel 

dos drivers é crucial para motivar essas empresas a adotar o suprimento verde 

encaminhar iniciativas e facilitar sua adoção.  

Em estudo exploratório Moultrie et al. (2015)  buscam explorar o estado atual 

do DfE no desenvolvimento de dispositivos médicos em uma indústria historicamente 

voltada ao risco que fica atrás dos outros em termos ambientais. Um levantamento 

transversal de 34 designers de dispositivos médicos, principalmente no Reino Unido 

e nos EUA, foi realizado para atingir esse objetivo. Os resultados indicam que existe 

motivação significativa para melhorar a prática de DfE/Ecodesign mas que existem 

múltiplas barreiras para isso. As principais barreiras identificadas são, percepção do 

alto custo do DfE/Ecodesign, a confiança atual da indústria em um negócio de uso 

único, um modelo para muitos produtos atuais e falta de educação sobre os temas de 

DfE/Ecodesign.  

Os designers sentiram que a oportunidade mais significativa para implantar o 

DfE está em situações onde são capazes de exercer o controle, principalmente nos 

estágios iniciais do processo de design. As questões mencionadas incluem a escolha 

da matéria-prima e decisões de embalagem.  

Segundo Raja Ghazilla et al.(2015) o DfE/Ecodesign e DfD foram reconhecidos 

como conceitos efetivos na abordagem de fabricação sustentável para reduzir o 

impacto ambiental durante o ciclo de vida do produto. Embora os fabricantes da 

Malásia tivessem demonstrado que há uma forte presença no mercado global, a 

implementação do DfE/Ecodesign e DfD entre os fabricantes é encontrada em falta.  

Os autores em sua pesquisa tentam investigar a implementação atual do 

DfE/Ecodesign e DfD e a força motriz na indústria local abordando quatro questões 

de pesquisa como os designers da Malásia valorizam a importância do 
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DfE/Ecodesign, quais são as abordagens atuais utilizadas pelos designers para 

incorporar problemas ambientais durante o estágio de desenvolvimento do produto, 

que dificuldades são experimentadas na implementação do DfE/Ecodesign e DfD na 

fase de desenvolvimento do produto e quais são as abordagens necessária para 

melhorar o engajamento do DfE/Ecodesign e DfD nas práticas de design do produto.  

Ainda mostram que o estado atual de implantação e conscientização no setor 

local é bastante baixo. A abordagem da legislação local não contribui muito para ver 

uma grande mudança de atitude. No entanto, parece haver crescente preocupação 

da indústria e do governo. Isto sugere a necessidade de opções que possam saltar a 

situação atual. Isto representa uma oportunidade para que a comunidade de pesquisa 

local tenha várias estratégias que serão discutidas. Finalmente, o artigo propõe uma 

estratégia mais abrangente para que a indústria local seja capaz de manter sua 

presença no mercado(RAJA GHAZILLA et al., 2015). 

Em sua pesquisa Jackson et al. (2016) aborda a relação entre a qualidade e a 

capacidade de iniciativas de manutenção. O sistema de qualidade é normalmente 

reconhecido como um requisito para o ambiente eficaz, gerenciamento mental, mas 

busca a interação de gerenciamento de qualidade específica e sustentabilidade. A 

pesquisa apresenta uma série de informações para designação de ambiente DfE e 

qualidade inovação de gestão para o desempenho ambiental, econômico e 

gerenciamento de qualidade.  

A inovação é definida como ação de TQM especificamente como suporte de 

inovação em produtos e processos. Os resultados sugerem uma relação positiva entre 

DfE e desempenho ambiental e descobrem que ele deve ser medido e possivelmente 

mediado por qualidade do gerenciamento de inovação. O estudo contribui para a 

qualidade e a capacidade de sustentação oferecendo informações úteis aos 

pesquisadores. 

2.3.1 Práticas de Design For Environment e Ecodesign 

Após realizar a revisão sistemática da literatura constatou-se 23 práticas de 

DfE/Ecodesign do produto no qual são apresentadas no Quadro 1. 
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Quadro 1- Práticas de DfE/Ecodesign 

Código Prática de DfE Conceito 
Autores 

Surveys Outras Contribuições 

PDFE_01 
Avaliação do Ciclo de 

Vida - ACV. 

Introduzir uma abordagem dinâmica da ACV no 
projeto para o meio ambiente considerando 
critérios associados à avaliação do impacto 

ambiental e etapas processo de 
desenvolvimento e manufatura apoiando a 

tomada de decisão. 

(HSU et al., 2013; JACKSON et al., 
2016; RAJA GHAZILLA et al., 2015) 

(AGUDELO et al., 2017; CHIANG; CHE; WANG, 2011; DEWULF; DUFLOU; ANDER, 
2004; GROTE et al., 2007; LOPES; DE AZEVEDO, 2014; PIGOSSO; ROZENFELD; 
MCALOONE, 2013; RIBEIRO; PEÇAS; HENRIQUES, 2013; WANG; CHAN; WHITE, 

2014) 

PDFE_02 
Considerar aspectos 
de durabilidade no 
projeto do produto. 

Considerar a durabilidade, com o objetivo de 
promover a longa vida, especialmente para 
produto com aspecto ambiental significativo. 

(DEUTZ; MCGUIRE; NEIGHBOUR, 
2013; HUNKELER; VANAKARI, 2000; 

RAJA GHAZILLA et al., 2015; 
SANTOLARIA et al., 2011; VAN 

BERKEL, 2007) 

(DONNELLY et al., 2006; GONZÁLEZ-GARCÍA et al., 2011; GROTE et al., 2007; J.. 
K. CHOIA; L. F. NIESB; K. RAMANIC, 2008; LOPES; DE AZEVEDO, 2014; 

LUTTROPP; LAGERSTEDT, 2006; PLATCHECK et al., 2008; VARGAS 
HERNANDEZ et al., 2012) 

PDFE_03 
Redução dos 

Impactos durante a 
fase de uso. 

Considerar no desenvolvimento do projeto do 
produto os aspectos relacionados ao 
funcionamento, utilização do produto 

melhorando o desempenho ambiental do projeto 
na redução da utilização de insumos durante a 

sua utilização. 

(DEUTZ; MCGUIRE; NEIGHBOUR, 
2013; MOULTRIE; SUTCLIFFE; 

MAIER, 2015; RAJA GHAZILLA et al., 
2015; SANTOLARIA et al., 2011) 

(ANDRIANKAJA et al., 2015; DIWEKAR; SHASTRI, 2011; DONNELLY et al., 2006; 
GONZÁLEZ-GARCÍA et al., 2011; LEE et al., 2016; LOPES; DE AZEVEDO, 2014; 

PARK; LEE; WIMMER, 2006; PLATCHECK et al., 2008; RIBEIRO; PEÇAS; 
HENRIQUES, 2013; WANG; CHAN; WHITE, 2014) 

PDFE_04 

Considerar o 
desenvolvimento de 
novos conceitos no 
projeto do produto. 

 

Grau de implantação, complexidade, demandas 
do mercado, as soluções alcançadas para estes 
produtos podem ser potencialmente aplicadas a 

outros com características semelhantes. 

(RAJA GHAZILLA et al., 2015; 
SANTOLARIA et al., 2011) 

(GONZÁLEZ-GARCÍA et al., 2011) 

PDFE_05 

 
Considerar o uso 

eficiente da 
tecnologia, design 
para a manufatura 

(DfM). 
 

O design para o meio ambiente é uma 
perspectiva de engenharia na qual as 

características ambientalmente relacionadas de 
um produto ou processo estão relacionadas ao 
uso eficiente dos recursos dentro do processo 

de manufatura. 

(RAJA GHAZILLA et al., 2015; 
MOULTRIE; SUTCLIFFE; MAIER, 2015 

SANTOLARIA et al., 2011; VAN 
HEMEL; CRAMER, 2002) 

(HUNKELER; VANAKARI, 2000; J.. K. CHOIA; L. F. NIESB; K. RAMANIC, 2008; 
KNIGHT; JENKINS, 2009; KURK; EAGAN, 2008; LOPES; DE AZEVEDO, 2014) 

PDFE_06 
Considerar a 

desmontagem (DFD) 
no projeto do produto 

É um conceito em crescimento na manufatura, 
considerar a desmontagem traz benefícios, 

minimizam o consumo de material e energia, 
maximizando a possibilidade de reutilização e 

reciclagem. 

(MOULTRIE; SUTCLIFFE; MAIER, 
2015) 

(ALLENBY, 1993; PARK; LEE; WIMMER, 2006; PLATCHECK et al., 2008a; VARGAS 
HERNANDEZ et al., 2012) 

PDFE_07 

Considera no 
desenvolvimento do 

produto a 
remanufatura ou reuso 

dos componentes 
utilizados no produto 

O processo de remanufatura e /ou reuso na 
recuperação de componentes e materiais é 

importante e estabelece uma fonte confiável de 
materiais e componentes para novos produtos 
ou reparo de produtos que durante o ciclo de 

vida. 

(DEUTZ; MCGUIRE; NEIGHBOUR, 
2013; HUNKELER; VANAKARI, 2000; 

KHOR; UDIN, 2013; MOULTRIE; 
SUTCLIFFE; MAIER, 2015; RAJA 

GHAZILLA et al., 2015; VAN HEMEL; 
CRAMER, 2002) 

(ANDRIANKAJA et al., 2015; BORCHARDT et al., 2008; GONZÁLEZ-GARCÍA et al., 
2011; GROTE et al., 2007; HALADA; AIZAWA; MABUCHI, 2002; J.. K. CHOIA; L. F. 

NIESB; K. RAMANIC, 2008; LOPES; DE AZEVEDO, 2014; LUTTROPP; 
LAGERSTEDT, 2006; PARK; LEE; WIMMER, 2006; PIGOSSO; ROZENFELD; 
MCALOONE, 2013; PLATCHECK et al., 2008a; WANG; CHAN; WHITE, 2014) 
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Continuação Quadro 1 - Práticas de DfE/Ecodesign 

Código Prática de DfE Conceito 
Autores 

Surveys Outras Contribuições 

PDFE_08 

Considerar no projeto do 
produto a possibilidade 
reutilização de materiais 

reciclados. 

A reutilização equivale ao aproveitamento de 
materiais, componentes sem que esses passem 
por quaisquer tipos de alterações ou complexos 

processos de processamento, o reuso dos 
materiais é normalmente simples e refere-se a 

atividade de um desmonte. 

(HSU et al., 2013; HUNKELER; 
VANAKARI, 2000; KHOR; UDIN, 2013; 

MOULTRIE; SUTCLIFFE; MAIER, 2015; 
SANTOLARIA et al., 2011; VAN HEMEL; 

CRAMER, 2002) 

(ANDRIANKAJA et al., 2015; BEVILACQUA; CIARAPICA; GIACCHETTA, 
2012; BORCHARDT et al., 2011; DEWULF; DUFLOU; ANDER, 2004; 

DONNELLY et al., 2006; GONZÁLEZ-GARCÍA et al., 2011, 2012a; GROTE 
et al., 2007; HAUSCHILD; JESWIET; ALTING, 2004; KARLSSON; 
LUTTROPP, 2006; LEE et al., 2016; LIM et al., 2013; LOPES; DE 
AZEVEDO, 2014; LUTTROPP; LAGERSTEDT, 2006; PIGOSSO; 

ROZENFELD; MCALOONE, 2013; PLATCHECK et al., 2008b) 

PDFE_09 

Considerar no projeto do 
produto a possibilidade de 
reciclagem dos materiais 

utilizados. 

A reciclagem de materiais é um processo de 
recuperação dos materiais e componentes de 

produtos usados e que poderão ser utilizados em 
novos produtos. É sugerido projetar um produto 

antevendo reciclagem para recuperação do 
material ao final de vida. 

(DEUTZ; MCGUIRE; NEIGHBOUR, 2013; 
HUNKELER; VANAKARI, 2000; HWANG 

et al., 2012; JACKSON et al., 2016; 
KHOR; UDIN, 2013; MOULTRIE; 
SUTCLIFFE; MAIER, 2015; RAJA 

GHAZILLA et al., 2015; VAN HEMEL; 
CRAMER, 2002) 

(ANDRIANKAJA et al., 2015; BEVILACQUA; CIARAPICA; GIACCHETTA, 
2012; BORCHARDT et al., 2011; BYGGETH; HOCHSCHORNER, 2006; 

DEWULF; DUFLOU; ANDER, 2004; DONNELLY et al., 2006; GONZÁLEZ-
GARCÍA et al., 2012b; GROTE et al., 2007; HALADA; AIZAWA; MABUCHI, 
2002; HAUSCHILD; JESWIET; ALTING, 2004; KARLSSON; LUTTROPP, 

2006; LEE et al., 2016; LOPES; DE AZEVEDO, 2014; LUTTROPP; 
LAGERSTEDT, 2006; PARK; LEE; WIMMER, 2006; PIGOSSO; 
ROZENFELD; MCALOONE, 2013; PLATCHECK et al., 2008a) 

PDFE_10 
Considerar a possibilidade 

da redução do uso de 
energia. 

Projeto que reduza o consumo de energia durante 
o uso. Considerar o consumo de energia na fase 
de utilização quando ainda em desenvolvimento 

melhorando o design do produto. 

(DEUTZ; MCGUIRE; NEIGHBOUR, 2013; 
HUNKELER; VANAKARI, 2000; HWANG 

et al., 2012; MOULTRIE; SUTCLIFFE; 
MAIER, 2015; RAJA GHAZILLA et al., 
2015; SANTOLARIA et al., 2011; VAN 

HEMEL; CRAMER, 2002) 

(ANDRIANKAJA et al., 2015; BORCHARDT et al., 2011; CHIANG; ROY, 
2012; DIWEKAR; SHASTRI, 2011; DONNELLY et al., 2006; GONZÁLEZ-
GARCÍA et al., 2012b; HALADA; AIZAWA; MABUCHI, 2002; LOPES; DE 

AZEVEDO, 2014; PARK; LEE; WIMMER, 2006; PIGOSSO; ROZENFELD; 
MCALOONE, 2013; PLATCHECK et al., 2008a; RIBEIRO; PEÇAS; 

HENRIQUES, 2013; WANG; CHAN; WHITE, 2014) 

PDFE_11 
Considerar a diminuição do 

consumo de água. 

Considerar no projeto do produto ações com 
objetivo de redução do consumo de água durante 

o processo de manufatura e durante o uso em 
vida. 

(MOULTRIE; SUTCLIFFE; MAIER, 2015) 

(BYGGETH; HOCHSCHORNER, 2006; GONZÁLEZ-GARCÍA et al., 2012b; 
GROTE et al., 2007; HUNKELER; VANAKARI, 2000; LUTTROPP; 

LAGERSTEDT, 2006; PARK; LEE; WIMMER, 2006; PIGOSSO; 
ROZENFELD; MCALOONE, 2013; PLATCHECK et al., 2008a, 2008b; 

WANG; CHAN; WHITE, 2014) 

PDFE_12 
Considerar a diminuição de 
emissão de CO2 para o ar. 

Considerar no projeto do produto os aspectos 
ambientais para minimizar os riscos de emissões 

disseminadas de CO2 nas fases de produção, 
consumo e eliminação do ciclo de vida dos 

produtos. 

(HUNKELER; VANAKARI, 2000; 
JACKSON et al., 2016; MOULTRIE; 

SUTCLIFFE; MAIER, 2015) 

(BYGGETH; HOCHSCHORNER, 2006; GONZÁLEZ-GARCÍA et al., 2012b; 
GROTE et al., 2007; HUNKELER; VANAKARI, 2000; LUTTROPP; 

LAGERSTEDT, 2006; PARK; LEE; WIMMER, 2006; PIGOSSO; 
ROZENFELD; MCALOONE, 2013; PLATCHECK et al., 2008a, 2008b; 

WANG; CHAN; WHITE, 2014) 

PDFE_13 
Considerar a não utilização 
de substâncias perigosas 

(Tóxicas) no produto. 

Na definição do material a ser utilizado em um 
determinado produto considerar materiais com 

baixo índice de toxidade e ou se possível isentas 
com propriedades que não interfiram no meio 

ambiente no seu descarte. 

(DEUTZ; MCGUIRE; NEIGHBOUR, 2013; 
HUNKELER; VANAKARI, 2000; KHOR; 
UDIN, 2013; MOULTRIE; SUTCLIFFE; 
MAIER, 2015; RAJA GHAZILLA et al., 
2015; SANTOLARIA et al., 2011; VAN 

HEMEL; CRAMER, 2002) 

(ANDRIANKAJA et al., 2015; BEVILACQUA; CIARAPICA; GIACCHETTA, 
2012; BYGGETH; HOCHSCHORNER, 2006; DEWULF; DUFLOU; ANDER, 
2004; GROTE et al., 2007; LEE et al., 2016; LOPES; DE AZEVEDO, 2014; 

PARK; LEE; WIMMER, 2006; PLATCHECK et al., 2008a, 2008b; 
SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE COMPONENTES PARA 

VEÍCULOS AUTOMOTORES – SINDIPEÇAS et al., 2012) 

PDFE_14 

Considerar no projeto do 
produto a oportunidade de 

reduzir quantidade de 
materiais utilizados. 

No desenvolvimento do produto é possível 
considerar a redução da quantidade de material 

utilizado e cumprimento dos requisitos do produto 
e regulamentações para minimizarem o peso sem 
interferir flexibilidade, resistência ao impacto ou 

propriedades funcionais. 

 
(DEUTZ; MCGUIRE; NEIGHBOUR, 2013; 

HUNKELER; VANAKARI, 2000; 
JACKSON et al., 2016; KHOR; UDIN, 

2013; MOULTRIE; SUTCLIFFE; MAIER, 
2015; RAJA GHAZILLA et al., 2015; 

SANTOLARIA et al., 2011; VAN HEMEL; 
CRAMER, 2002) 

(ANDRIANKAJA et al., 2015; BEVILACQUA; CIARAPICA; GIACCHETTA, 
2007, 2012; BORCHARDT et al., 2008; BYGGETH; HOCHSCHORNER, 
2006; CHIANG; ROY, 2012; DIWEKAR; SHASTRI, 2011; GONZÁLEZ-

GARCÍA et al., 2012a; GROTE et al., 2007; HALADA; AIZAWA; MABUCHI, 
2002; HAUSCHILD; JESWIET; ALTING, 2004; LE POCHAT; BERTOLUCI; 

FROELICH, 2007; LEE et al., 2016; LIM et al., 2013; LOPES; DE 
AZEVEDO, 2014; PARK; LEE; WIMMER, 2006; PLATCHECK et al., 2008b; 
SIMÕES et al., 2016; SOYLU; DUMVILLE, 2011; WANG; CHAN; WHITE, 

2014) 
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Continuação Quadro 1 - Práticas de DfE/Ecodesign 

Código Prática de DfE Conceito 
Autores 

Surveys Outras Contribuições 

PDFE_15 
Considerar a diminuição da 

geração de resíduos 
sólidos. 

O projeto precisa concentrar-se na redução do 
consumo de materiais buscando a minimização de 
resíduos sólidos. Ações preventivas com objetivo 

de minimizar e eliminar a quantidade de material e 
insumos utilizados no produto. 

(DEUTZ; MCGUIRE; NEIGHBOUR, 2013; 
JACKSON et al., 2016; KHOR; UDIN, 

2013; MOULTRIE; SUTCLIFFE; MAIER, 
2015; SANTOLARIA et al., 2011; VAN 

HEMEL; CRAMER, 2002) 

(BYGGETH; HOCHSCHORNER, 2006; GONZÁLEZ-GARCÍA et al., 2012b; 
GROTE et al., 2007; HUNKELER; VANAKARI, 2000; PARK; LEE; 
WIMMER, 2006; PIGOSSO; ROZENFELD; MCALOONE, 2013; 

PLATCHECK et al., 2008b; RIBEIRO; PEÇAS; HENRIQUES, 2013; WANG; 
CHAN; WHITE, 2014) 

PDFE_16 
Considerar no projeto do 
produto a utilização de 

embalagens recicláveis. 

Certifique-se de que sua embalagem possui 
conteúdo reciclável, devem ser desenvolvidas de 

forma a facilitar a sua reciclagem. 

(HSU et al., 2013; JACKSON et al., 2016; 
KHOR; UDIN, 2013; MOULTRIE; 

SUTCLIFFE; MAIER, 2015) 

(BYGGETH; HOCHSCHORNER, 2006; GONZÁLEZ-GARCÍA et al., 2011, 
2012b; LEE et al., 2016; PARK; LEE; WIMMER, 2006; PLATCHECK et al., 

2008b) 

PDFE_17 

Considerar no projeto do 
produto a redução da 

quantidade de materiais 
nas embalagens. 

O impacto ambiental causado pelas embalagens, 
é um assunto discutido há anos no entanto 

alternativas devem ser buscadas a fim de reduzir 
ainda mais a quantidade de materiais e anos 

causados ao meio ambiente, melhorando a gestão 
de resíduos. 

(MOULTRIE; SUTCLIFFE; MAIER, 2015; 
VAN HEMEL; CRAMER, 2002) 

(ANDRIANKAJA et al., 2015; BEVILACQUA; CIARAPICA; GIACCHETTA, 
2012; CHIANG; ROY, 2012; DEWULF; DUFLOU; ANDER, 2004; 

GONZÁLEZ-GARCÍA et al., 2011; GROTE et al., 2007; HALADA; AIZAWA; 
MABUCHI, 2002; J.. K. CHOIA; L. F. NIESB; K. RAMANIC, 2008; LE 

POCHAT; BERTOLUCI; FROELICH, 2007; LOPES; DE AZEVEDO, 2014; 
PARK; LEE; WIMMER, 2006; PIGOSSO; ROZENFELD; MCALOONE, 

2013; PLATCHECK et al., 2008a, 2008b; RIBEIRO; PEÇAS; HENRIQUES, 
2013; WANG; CHAN; WHITE, 2014) 

PDFE_18 
Considerar no projeto do 
produto a utilização de 

embalagens retornáveis 

Desenvolver o projeto do produto considerando a 
embalagem retornável. A utilização de 

embalagens retornáveis pode reduzir os custos 
devido à multifuncionalidade. 

(HSU et al., 2013; JACKSON et al., 2016)  

PDFE_19 
Considerar a eficiência da 
embalagem do produto. 

Eficiência espacial e de proteção da embalagem 
deve ser considerado por impactarem nos 

transportes e armazenagem. 
(MOULTRIE; SUTCLIFFE; MAIER, 2015)  

PDFE_20 

Considerar na rotulagem 
dos materiais e instruções 

para eliminação e 
descarte. 

Incluir informações nos rótulos de identificação 
sobre os materiais utilizados e formas de descarte 

ambientalmente corretos. 

(RAJA GHAZILLA et al., 2015; 
SANTOLARIA et al., 2011) 

(PARK; LEE; WIMMER, 2006; PLATCHECK et al., 2008a) 

PDFE_21 
Considerar aspectos de 

distribuição e transportes. 

Considerar a otimização logística, priorizando o 
uso de veículos com menor emissão de poluentes, 

menor consumo de combustível. 

(DEUTZ; MCGUIRE; NEIGHBOUR, 2013; 
KHOR; UDIN, 2013; MOULTRIE; 

SUTCLIFFE; MAIER, 2015) 

(GONZÁLEZ-GARCÍA et al., 2012b; HAUSCHILD; JESWIET; ALTING, 
2004; LE POCHAT; BERTOLUCI; FROELICH, 2007; LEE et al., 2016; 
LOPES; DE AZEVEDO, 2014; PIGOSSO; ROZENFELD; MCALOONE, 

2013) 

PDFE_22 

 
Considerar normas e 
regulamentações de 
padrões ambientais. 

Garantir o uso de matérias-primas e componentes 
que estejam em conformidade com as normas de 

proteção ambiental. 

(DEUTZ; MCGUIRE; NEIGHBOUR, 2013; 
KHOR; UDIN, 2013; RAJA GHAZILLA et 

al., 2015) 

(BYGGETH; HOCHSCHORNER, 2006; LOPES; DE AZEVEDO, 2014; 
PIGOSSO; ROZENFELD; MCALOONE, 2013) 

PDFE_23 

 
Considerar aspectos de 
segurança e saúde no 

projeto do produto. 
 

Adotar as expectativas dos clientes e os requisitos 
regulamentares como importantes elementos de 
orientação para saúde e segurança no projeto do 
produto, fase de manufatura, uso e descarte ao 

final de vida. 

(DEUTZ; MCGUIRE; NEIGHBOUR, 2013; 
RAJA GHAZILLA et al., 2015) 

BYGGETH; HOCHSCHORNER, 2006; LOPES; DE AZEVEDO, 2014; 
PIGOSSO; ROZENFELD; MCALOONE, 2013) 

Fonte: Elaborado pelo autor
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2.3.2 Variáveis de Desempenho Relacionadas ao Projeto Para o Meio Ambiente 

O DfE/Ecodesign desempenha um papel importante no desenvolvimento de 

produtos na busca para a melhoria do seu desempenho. No entanto, muitos esforços 

são orientados na abordagem de melhorias discretas de uma única edição, em 

contraste com a operacionalização medindo e atuando sobre a melhoria consistente 

da implantação de conceitos de projeto para o meio ambiente e gestão.  

Para permitir uma integração sistemática e simplificada das práticas no 

processo de desenvolvimento do produto, são necessários mecanismos adequados 

para capturar e medir melhorias de desempenho. A sistematização adequada das 

práticas DfE/Ecodesign no processo de desenvolvimento do produto é uma grande 

preocupação para alcançar níveis mais elevados de implementação e desempenho 

(BAUMANN et al.,2002; PIGOSSO et al., 2013). 

Segundo Nappi e Rozenfeld (2015), a medição de desempenho é o processo 

de quantificação da eficiência e eficácia das ações. É necessário para que uma 

empresa avalie o quão bem ela está fazendo e cumprindo suas prioridades em parte 

ou no processo inteiro, para esta finalidade os indicadores de desempenho devem ser 

escolhidos implantados e monitorados.  

Esses indicadores de desempenho são elementos essenciais para o 

planejamento e ciclos de controle estratégico. As variáveis de desempenho 

relacionadas ao projeto para o meio ambiente são apresentadas neste tópico e estão 

divididas em três grupos: I - Desempenho Ambiental, II - Desempenho Econômico e 

III – Desempenho Operacional, conforme apresentadas a seguir. 

2.3.3 Variáveis de Desempenho Ambiental 

O desenvolvimento de produtos com excelente desempenho ambiental é 

considerado um componente principal no compromisso das empresas com o 

desenvolvimento sustentável. Os benefícios possíveis derivados do Projeto Para Meio 

Ambiente são repetidamente destacados na literatura e vão além da dimensão 

ambiental. No entanto, o foco principal na avaliação desses benefícios em termos de 

produtos é o desempenho ambiental o que deixa um potencial aberto para capturar o 

desempenho com uma perspectiva gerencial (RODRIGUES et al., 2016). Com isso, é 

possível constatar a primeira hipótese:  
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H1 – A implantação de práticas de DfE/Ecodesign nas empresas do segmento 

automotivo têm efeitos positivos no desempenho ambiental da organização. 

 Conforme Junior et al. (2003) os indicadores de desempenho trazem 

informações causadas com o tempo ou devido a eventos específicos e fornecem 

relações entre as operações de uma organização. Neste estudo as variáveis 

ambientais relacionadas para avaliação estão apresentadas no Quadro 2. 

Quadro 2- Variáveis de Desempenho Ambiental 

Variáveis de Desempenho Ambiental (VDA) 

Código Variável Proposta Autor (es) 

VDA_01 
Redução no consumo 

de energia 

As indústrias consomem uma grande quantidade de 
energia em seus processos e os produtos em durante 
o uso é necessário verificar a % de redução possível 

nesses processos. 

(NAPPI; ROZENFELD, 
2015; RODRIGUES; 

PIGOSSO; MCALOONE, 
2016) 

VDA_02 
Minimização da 

emissão de gases de 
efeito estufa (GEE). 

Medir as emissões para o ar (acidificação atmosférica, 
fotoquímica, formação de ozônio, etc.), verificar a % de 

redução. 

(JACKSON et al., 2016; 
NAPPI; ROZENFELD, 
2015; RODRIGUES; 

PIGOSSO; MCALOONE, 
2016) 

VDA_03 
Redução do consumo 

de água 

O consumo de água no processo de manufatura e no 
produto na fase de uso deve ser considerado durante 
a concepção do projeto considerando processo com 
menor (consumo, acidificação, demanda de oxigênio, 

eco toxicidade para a vida aquática e etc.). É 
necessário verificar a % de redução ou eliminação 

possível nesses processos. 

(JACKSON et al., 2016; 
RODRIGUES; PIGOSSO; 

MCALOONE, 2016) 

VDA_04 
Redução na Geração 

de Resíduos 

A quantidade de resíduos gerados torna-se indicador 
chave para medição da eficiência dos seus processos 

e fim de vida do produto, considerar fatores de 
remanufatura, reciclagem são formas interessantes de 

avaliar o desempenho ambiental (quantidade/ano, 
recicláveis e reutilizáveis). 

(JACKSON et al., 2016; 
NAPPI; ROZENFELD, 
2015; RODRIGUES; 

PIGOSSO; MCALOONE, 
2016) 

VDA_05 
Redução no consumo 

de materiais 

Concentra-se na proposta de redução d consumo ou 
substituição de materiais perigosos, nocivos, tóxicos à 

saúde como forma de melhorar o desempenho 
ambiental da empresa pode ser substituída por (fibras 

vegetais, sintéticas). 

(ALVES et al., 2010; 
JACKSON et al., 2016; 

RODRIGUES; PIGOSSO; 
MCALOONE, 2016) 

VDA_06 
Redução da 

quantidade de 
Acidentes Ambientais 

Durante o desenvolvimento do projeto do produto 
observar questões de materiais, processo de 

manufatura e fim de via, objetivando a diminuição da 
chance de ocorrência de acidentes ambientais. 

(JACKSON et al., 2016) 

VDA_07 
Número de 

DfE/Ecodesign do 
produto. 

Medir a % dos projetos que usam o Design para o 
Meio Ambiente (DfE) como forma de melhorar o 

desempenho ambiental da empresa. 

(NAPPI; ROZENFELD, 
2015) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

2.3.4 Variáveis de Desempenho Econômico 

O desempenho econômico deve ser explorado com o propósito de avaliar o 

retorno de investimentos e das ações relacionadas ao DfE/Ecodesign, abrange 
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também um conjunto de medidas para avaliar a criação de valor para uma empresa e 

seus stakeholders (DELAI e TAKAHASHI, 2011).   

Diversos autores como Rodrigues et al. (2016), Nappi e Rozenfeld (2015) e 

Goepp et al. (2013) têm sugerido em seus estudos variáveis de desempenho 

econômico para identificação de lucratividade, retorno financeiro, impacto no custo do 

produto e impacto no desenvolvimento de produtos. Com isso, é possível emergindo 

a segunda hipótese: H2 – A implantação de práticas de DfE/Ecodesign nas empresas 

do segmento automotivo têm efeitos positivos no desempenho econômico da 

organização. 

Neste estudo as variáveis de desempenho econômico estão apresentadas no 

Quadro 3. 

Quadro 3 - Variáveis de Desempenho Econômico 

Variáveis de Desempenho Econômico (VDE) 

Código Variável Proposta Autor (es) 

VDE_01 Acúmulo no Lucro 

Relaciona o aumento da % de lucro em novos 
produtos ou modificações com a aplicação das 

práticas (Contribuição de margem incremental de 
novos produtos, desempenho ambiental da 

empresa). 

(JACKSON et al., 2016; NAPPI; 
ROZENFELD, 2015; 

RODRIGUES; PIGOSSO; 
MCALOONE, 2016) 

VDE_02 
Investimento em 

Pesquisas e 
Desenvolvimento 

Relaciona a quantidade % de investimentos em 
capital empregado e pesquisa e desenvolvimento de 

novos produtos ou modificação. 

(RODRIGUES; PIGOSSO; 
MCALOONE, 2016) 

VDE_03 
Redução dos Custos 

de Energia 

Relaciona ao desempenho econômico o resultado da 
redução da % gasta com o consumo de energia, 

melhorando os custos. 

(JACKSON et al., 2016; JEONG; 
LEE, 2009) 

VDE_04 
Redução dos Custos 

de Materiais 

Relaciona ao desempenho econômico o aumento do 
lucro com a redução do custo dos materiais utilizados 
no projeto do produto - Custos reduzidos de material 

(Diminuição do custo de compra de materiais). 

(ALVES et al., 2010; GOEPP; 
CAILLAUD; ROSE, 2013; 

JACKSON et al., 2016; JEONG; 
LEE, 2009) 

VDE_05 
Redução dos Custos 

Ambientais 

Está relacionado a responsabilidade ambiental da 
empresa, é um dos fatores chaves para a valorização 

da marca agregando valor (tratamento ou descarte 
de resíduos). 

(ALVES et al., 2010; JACKSON 
et al., 2016; JEONG; LEE, 2009) 

VDE_06 
Redução dos Custos 

de Manufatura 

Relaciona o aumento dos lucros com os ganhos de 
eficiência no processo de Manufatura, onde a escolha 
correta da (inovação e tecnologia, colaboração, 
gestão do conhecimento, relatórios de processos e 
compras). 

(ALVES et al., 2010; JEONG; 
LEE, 2009) 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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2.3.5 Variáveis de Desempenho Operacional 

Os indicadores de desempenho operacionais devem ser explorados com 

objetivo de obter informações sobre o desempenho ambiental das operações da 

organização, foco no cliente, estrutura operacional dos seus processos e a cultura das 

pessoas envolvidas no processo (NAPPI e ROZENFELD, 2015). É uma métrica que 

avalia a capacidade de uma organização para servir seus clientes em termos de 

pontualidade na entrega, qualidade do produto, ausência de defeitos, nível de 

reclamações e entregar produtos de forma eficiente (ALVES et al., 2010).  

Ou seja, tratam com resultados das operações da empresa, são estabelecidos 

de forma a garantir uma adequada medição dos níveis de desempenho em relação 

aos parâmetros adotados, isso pode ser confirmado com base na formulação da 

terceira hipótese:  

H3 – A implantação de práticas de DfE/Ecodesign nas empresas do segmento 

automotivo tem efeitos positivos no desempenho operacional da organização. 

Neste estudo as variáveis de desempenho operacional estão apresentadas no 

Quadro 4. 

Quadro 4- Variáveis de Desempenho Operacional 

Variáveis de Desempenho Operacional (VDO) 

Código Variável Proposta Autor (es) 

VDO_01 
Quantidade de Mão 

de Obra 

Relaciona-se ao desempenho do processo em relação a 
qualificação da mão de obra necessária para a 

realização das atividades operacionais 
(ALVES et al., 2010) 

VDO_02 
Capacidade 
Operacional 

Está relacionado ás características das máquinas/ 
ferramentas (Tecnologia manual, semi manual ou 

automatizada). 

(ALVES et al., 2010; 
NAPPI; ROZENFELD, 

2015) 

VDO_03 
Redução dos 
Desperdícios 

Avalia a otimização do processo no controle de 
materiais evitando o desperdício de matéria-prima e 

consequentemente a diminuição de resíduos/sucatas. 
(ALVES et al., 2010) 

VDO_04 
Redução do tempo 

de execução 

Tempo médio de aprovação do projeto desde a geração 
de ideias, gestão e tempo médio de cada fase da 

operação ao longo do processo e entrega ao mercado. 

(ALVES et al., 2010; 
NAPPI; ROZENFELD, 

2015) 

VDO_05 
Quantidade de 

Melhorias realizadas 
% de ideias de melhorias implementadas no período. (NAPPI; ROZENFELD, 

2015) 

VDO_06 
Aumento no número 

de lançamentos 
realizados 

Quantidade de novos produtos lançados (versus 
concorrentes). 

(NAPPI; ROZENFELD, 
2015) 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA DE PESQUISA 

Neste capítulo é exposto o método de pesquisa utilizado neste trabalho que foi 

definido a partir de uma revisão bibliométrica e sistemática. Adoção do método de 

pesquisa do tipo survey de natureza quantitativa e confirmatória por ser um método 

que proporciona ao pesquisador obter informações que raramente seriam obtidas 

através de outro método de forma cientifica e ainda possibilita a medição e análise 

desses dados. 

3.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

A preocupação com o meio ambiente tem crescido constantemente, isto reflete 

uma urgência em ações de minimização dos impactos ambientais. No entanto, quando 

avaliado os resultados de desempenho nas empresas que implantaram um sistema 

de gestão ambiental observa-se que estas ações contribuem com a melhoria, mas 

ainda não são suficientes no direcionamento da eliminação da poluição e resíduos 

através do emprego tecnologias mais limpas.  

Isso tem levado as organizações a inserirem conceitos de eco eficiência no 

desenvolvimento de projetos de novos produtos. Isto pode refletir resultados 

expressivos em seus negócios melhorando o seu desempenho com ganhos 

econômicos, ambientais, operacionais o que pode fazer com que aumente sua 

sobrevivência e melhor posição no mercado automotivo brasileiro.  

O problema de pesquisa limita-se a investigar como ponto central seu 

desenvolvimento, a seguinte questão: Como as práticas de DfE/Ecodesign podem 

influenciar o desempenho ambiental, econômico e operacional das empresas 

localizadas no Brasil fornecedoras da primeira camada de fornecimento do setor 

automotivo brasileiro? 

Isto é necessário para fazer com que as empresas passem a aderir os conceitos 

de DfE/Ecodesign promovendo mudanças incrementais nos seus projetos de produtos 

reduzindo o impacto ambiental. Há um número pequeno de pesquisas científicas que 

tratam da utilização da DfE/Ecodesign no projeto do produto ou na intensificação de 

mudanças incrementais nos produtos já existentes.  

Nesse contexto identificou-se a necessidade da pesquisa sobre as influências 

das práticas de DfE/Ecodesign no desempenho organizacional das empresas Tier 1 
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localizadas no Brasil e fornecedoras da primeira camada de fornecimento do setor 

automotivo.  

3.2 REVISÃO BIBLIOMÉTRICA E SISTEMÁTICA 

Preliminarmente realizou-se uma bibliometria analisando estatisticamente as 

produções cientificas relacionada ao tema e de forma sistemática com o objetivo de 

verificar lacunas e hipóteses de pesquisas. O termo "Bibliometria" foi usado pela 

primeira vez por Alan Pritchard em 1969.  

Conforme Pritchard (1969), a bibliometria é uma ferramenta estatística que 

permite mapear e gerar indicadores quantificando os métodos empregados a livros, 

artigos e outras mídias de comunicação para a investigação do processo de 

comunicação científica, medindo e analisando vários aspectos nos documentos 

escritos para o tratamento, gestão da informação e do conhecimento.  

Segundo Berto e Nakano (1999), uma pesquisa investigativa e qualitativa é 

resultado de considerações a partir de um episódio relatado na literatura, uma reunião 

de ideias e opiniões de diferentes autores.  

Enfatiza-se que foram verificadas as variáveis para a estruturação de um 

questionário instrumento de pesquisa e abordagem qualitativa e quantitativo 

segundo(CRESWEU, 2007).  

As variáveis rastreadas foram práticas de DfE/Ecodesign e desempenho 

ambiental, econômico e operacional. Para identificar as práticas foi utilizado um grupo 

de palavras chave conforme apresentado do Quadro 5.  

Quadro 5- Combinação de palavras chave utilizadas na pesquisa 

Combinação 

1 "Design for environment""Ecodesign""product" 

2 "Design for the environment""Ecodesign""product" 

3 "Design for environment""eco-design""product" 

4 "Design for the environment""eco-design""product" 

5 "DFE""Ecodesign""product" 

6 "DFE""eco-design""product" 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Como resultado desta pesquisa obteve-se assim um total de 1252 trabalhos 

incluindo artigos, livros, etc. Para a revisão foram utilizados apenas artigos e utilizando 
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um filtro com critérios de exclusão e duplicidade foi realizada a seleção, resultando 

assim em 554 artigos relacionados ao tema desta pesquisa considerando este um 

primeiro filtro. Posteriormente realizou-se então um segundo filtro, uma análise dos 

estudos considerando a existência das combinações definidas no título e palavras 

chaves resultando em um total de 138 artigos.  

Como terceiro passo, foi considerando a leitura do resumo e introdução dos 

artigos com o objetivo de identificação da aplicação no desenvolvimento de produto, 

sendo o resultado final uma seleção de 78 trabalhos. 

Portanto, os demais artigos não foram considerados porque seus resultados 

não levaram em conta o assunto pesquisado, geralmente apresentaram as palavras 

chaves pesquisadas isoladas ou nas referências do texto.  

Uma planilha Excel foi usada para a categorização do conteúdo em termos 

ambiental, econômico, operacional para o desenvolvimento da revisão da literatura 

dessa pesquisa.  

Os critérios foram: autor, título, ano de publicação, palavras-chave, práticas de 

DfE/Ecodesign, avaliação ambiental, avaliação econômica, desempenho ambiental, 

desempenho econômico e desempenho operacional.  

Esses trabalhos foram submetidos à análise sistemática, como objetivo de 

selecionar os artigos que tivesse variáveis (práticas de DfE/Ecodesign, desempenho 

ambiental, econômico e operacional) já testadas e validadas em outras surveys.  

Na revisão sistemática foram encontradas 11 pesquisas publicadas. Com base 

nesses artigos foram identificadas 23 variáveis de práticas de DfE/Ecodesign do 

produto, 07 variáveis sobre desempenho ambiental, 06 variáveis sobre desempenho 

econômico e 06 variáveis de desempenho operacional, relacionadas a DfE/Ecodesign, 

que compuseram o questionário validado por especialistas. 

Após definido as práticas de DfE/Ecodesign e as variáveis de desempenho 

ambiental, econômico e operacional com suas relações estabelecidas pelas hipóteses 

H1, H2 e H3 foi elaborado o modelo conceitual conforme Figura 01, este foi testado 

por meio de assertivas que foram respondidas pelos engenheiros e designers de 

produto em empresas localizadas no Brasil fornecedoras da primeira camada de 

fornecimento do setor automotivo brasileiro, para confirmação e validação ou não das 

hipóteses mencionadas. 
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Figura 01 - Modelo Conceitual de Hipóteses 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

3.3 APLICAÇÃO DE TESTE DE FACE – VALIDAÇÃO PORESPECIALISTAS 

A estruturação do questionário é muito importante para que sejam atingidos os 

objetivos. Segundo Babbie (1999) há uma necessidade de definir os conceitos e 

deixá-los claros aos entrevistados, para que não haja ambiguidade nos entendimentos 

e consequentemente nas respostas.  

Após a construção do instrumento de pesquisa baseado na pesquisa teórica 

descritiva o procedimento de teste piloto, foi realizado por meio do questionário de 

pesquisa, assim, identificaram-se os gaps na elaboração das questões. 

A condução do teste piloto permite testar o instrumento de aplicação e aferir a 

qualidade da informação e realizar os ajustes elementares antes da aplicação do 

H1 

H2 

H3 
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instrumento de pesquisa (FORZA, 2002).A aceitação do instrumento de pesquisa foi 

executada por intermédio de teste de face.  

As variáveis observadas foram demonstradas na forma de questionário para 

cinco especialistas em desenvolvimento de produtos automotivos de empresas 

localizadas no Brasil, o objetivo era verificar quais delas realmente estão relacionadas 

com o setor automotivo brasileiro.  

O teste de face procurou obter a validação analisando se as assertivas do 

questionário estão adequadas à linguagem utilizada no campo tornando o questionário 

compreensível aos respondentes e suprimir assertivas que não estão apropriadas à 

realidade do objeto de estudo (PASQUALI, 2007).  

3.3.1 Elaboração do Questionário 

O questionário aplicado encontra-se no apêndice 1 foi separado em três blocos 

incluindo vários pontos de cada conceito, isso proporcionou a criação de uma lista de 

conceitos. Referência dos tipos de aspectos que poderão compor o instrumento, 

declarações que se destinam, a saber, a aceitação do entrevistado sobre o conceito 

e as questões abertas sendo de resposta livre e as fechadas as com múltiplas 

alternativas.   

Para que fosse possível identificar o perfil dos respondentes no bloco 1 buscou 

- se as informações sobre o respondente e a empresa, foram elaboradas questões 

que ajudassem nesta proposta e foram aplicadas a engenheiros e designers de 

produto em diversos níveis hierárquicos nas empresas automotivas localizadas no 

Brasil.  

 Estas questões abordaram: a) formação acadêmica; b) tempo na atividade 

profissional; c) cargo exercido atualmente na empresa que trabalha; d) tempo que 

ocupa este cargo na empresa que trabalha; e) porte da empresa que trabalha (ex: 

grande, pequena); f) origem do capital da empresa que trabalha (ex: nacional ou 

multinacional); g) segmento de atuação da empresa que trabalha (ex: mecânico, 

elétrico); h) estado brasileiro onde está localizada.  

 O bloco 2 foi composto por vinte e três assertivas sobre as práticas de 

DfE/Ecodesign do produto e para obtenção dos valores percentuais foi utilizado uma 

escala Likert de 5 pontos considerando o seguinte critério de conversão: nota 0 (Zero) 
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considerada não usual podendo ser descartada; nota 1- não implantado igual a 0%; 

nota 2 – está no plano de implantação igual a 25%; nota 3 – parcialmente implantado 

igual a 50%; nota 4 – implantada com uso esporádico igual a 75% e nota 5 – 

plenamente implantada na rotina de desenvolvimento igual a 100%.  

O bloco 3 apresenta dezenove assertivas sobre desempenho ambiental, 

econômico e operacional. Nesse bloco, solicita-se a análise do grau de combinação 

das variáveis de desempenho às práticas de DfE/Ecodesign do produto pelo 

respondente também foi utilizada uma escala Likert de 5 pontos considerando o 

seguinte critério de conversão: nota 0 (Zero) considerada não usual podendo ser 

descartada; nota 1 - não Influência igual a 0%; nota 2 - pouca influência igual a 25%; 

nota 3 - influência parcialmente igual a 50%; nota 4 – influência igual a 75% e nota 5 

- influência plenamente igual a 100%.O resultado da análise do teste de face será 

apresentado no capítulo 4 desta pesquisa. 

Seguindo o modelo proposto por Forza (2002) os próximos passos foram a 

execução da pesquisa survey na amostra é a análise dos dados de forma preliminar 

e os testes das hipóteses para obtenção dos resultados e conclusões da pesquisa. 

 Para que os dados obtidos tenham confiabilidade científica o método foi 

realizado com rigor metodológico e envolveu o levantamento de informações através 

de um questionário podendo ser digital, escrito ou presencial com o pesquisador, em 

uma amostra definida da população em estudo, neste estudo utilizou-se o meio escrito 

e presencial. O instrumento de pesquisa deve proporcionar que o pesquisador extraia 

os dados, de forma que possa analisá-los através de uma escala mensurável. 

3.4 APLICAÇÃO DA SURVEY 

Segundo Forza (2002) o levantamento de informações com pesquisa tipo 

survey objetiva contribuir para o conhecimento em uma área específica através da 

coleta de informações com aplicação de um questionário estruturado.  

Para realizar a análise de padrões e relacionamentos entre variáveis, sendo 

passíveis análises estatísticas (BRYMAN, 2003). A utilização de pesquisas survey 

permitirá confirmar estatisticamente as hipóteses e variáveis do instrumento, 

adequando-se para a aplicação de pesquisa quantitativa (FORZA, 2002).  
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Segundo Freitas, (2000), o método de pesquisa survey é quantitativo a sua 

seleção deve estar relacionada aos objetivos da pesquisa. Para este método é 

importante o conhecimento da população a ser examinada, a escolha da equipe deve 

estar diretamente relacionada à hipótese da pesquisa.  

Uma pesquisa survey consiste na definição do objetivo de pesquisa, definição 

da população e amostra, produção do questionário, reunião e processamento dos 

dados, analise e divulgação dos resultados. Um levantamento tipo survey, 

confirmatório ocorre quando há compreensão sobre um fenômeno que já foi 

desenvolvido usando conceitos bem definidos, modelos e proposições (FORZA, 

2002).  

A aplicação do método survey deve obedecer três fases: 1) demarcar o 

universo a ser pesquisado e definir o tamanho da amostra; 2) efetuar um pré-teste ou 

teste de face para aferir se o instrumento realmente está adequado para a aplicação 

e 3) aplicação do survey no meio e amostra delimitada. 

Para Babbie (1999), qualquer indivíduo é capaz de estabelecer uma população. 

Por este motivo a pesquisa tipo survey necessita mirar em seu objetivo para escolher 

a amostra apropriada, por exemplo, definindo os requisitos de escolha (conjunções e 

características) dos respondentes que estão participando da amostra (FREITAS, 

2000).  

Após a aplicação do teste de face e validação com especialistas, foi analisado 

o resultado e finalizado o questionário proposto na aplicação da survey. O questionário 

validado seguiu o mesmo princípio do utilizado no teste de face e está demonstrado 

no apêndice 2. Para o bloco 1, sem alterações nos blocos 2 e 3 foi modificado com 

uma nova escala Likert de 10 pontos sem critério de conversão das notas e na 

apresentação das questões foi alterado algumas palavras tornando-as mais 

impactantes aos respondentes. 

Também foi efetuado um cálculo do tamanho amostral mínimo para se usar a 

SEM no Partial Least Square (PLS), no Software G*Power para verificar a quantidade 

de respondentes necessários (WESTLAND, 2010). 

Após a coleta dos dados, foi utilizado a Modelagem de Equações Estruturais 

Structural Equation Modeling (SEM), devido a uma relação causal entre dois 

constructos ou variáveis latentes (VL).  
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Os SEM apresentam dois grupos: o primeiro baseado em covariância e o 

segundo baseado em correlações. O primeiro grupo tem por hipóteses a normalidade 

multivariada e o segundo é mais livre e permite o uso de dados com diversas 

distribuições (HAIR et al., 2014).  

Na análise de dados utilizaram-se as recomendações sistematizadas no artigo 

intitulado “Modelagem de Equações Estruturais com utilização do Smart PLS” 

(RINGLE et al., 2014).  

Desta forma, usou-se o software PLS PM 2.0 e para o ajuste do modelo foram 

considerados os procedimentos conforme Quadro 6a seguir. 

Quadro 6- Síntese do ajuste de modelos no Smart PLS 

INDICADOR/PROCEDIMENTO PROPÓSITO VALORES REFERENCIA/ 
CRITÉRIO 

REFERÊNCIAS 

AVE Validades Convergentes AVE > 0,50 
HENSELER; RINGLE e 

SINKOVICS (2009) 

Alfa de Cronbach e 
Confiabilidade Composta 

Confiabilidade do modelo 
AC > 0,70 
CC > 0,70 

HAIR et al. (2014) 

Critério de Fornell e Larcker Validade Discriminante 

Compara-se as raízes quadradas 
dos valores das AVE’s de cada 

constructo com as correlações (de 
Pearson) entre os constructos (ou 

variáveis latentes). As raízes 
quadradas das AVE’s devem ser 
maiores que as correlações dos 

constructos. 

FORNELL e LARCKER 
(1981) 

Avaliação dos coeficientes de 
determinação de Pearson (R2) 

Avaliam a porção da 
variância das variáveis 

endógenas, que é 
explicada pelo modelo 

estrutural. 

Para a área de ciências sociais 
e comportamentais, 

R2=2% seja classificado como 
efeito pequeno, 

R2=13% como efeito médio 
R2=26% como efeito grande. 

COHEN (1988) 

Teste t de Student 
Avaliação das 

significâncias das 
correlações e regressões 

t  ≥ 1,96 HAIR et al. (2014) 

Tamanho do efeito (f2) ou 
Indicador de Cohen 

Avalia-se quanto cada 
constructo é “útil” para o 

ajuste do modelo 

Valores de 0,02, 0,15 e 0,35 são 
considerados pequenos, médios 

e grandes. 
HAIR et al. (2014) 

Validade Preditiva (Q2) ou 
indicador de Stone-Geisser 

 

Avalia a acurácia do 
modelo ajustado Q2  > 0 

HAIR et al. (2014) 

Coeficiente de Caminho  (Ƭ) 

 
Avaliação das relações 

causais 
 

Interpretação dos valores à luz da 
teoria. 

HAIR et al. (2014) 

Fonte: Adaptado Ringle; Silva e Bido (2014, p. 70). 



54 

 

 

CAPÍTULO 4 – TESTE PILOTO POR MEIO DE TESTE DE FACE 

Neste capítulo é apresentado o resultado da aplicação do teste de face 

realizado com cinco especialistas de empresas multinacionais do setor automotivo 

brasileiro. Os especialistas analisaram as variáveis relacionadas às práticas de 

DfE/Ecodesign do produto e as variáveis associadas ao desempenho ambiental, 

econômico, operacional visando relacionar quais são realmente utilizadas no setor 

automotivo brasileiro. 

Considerando os instrumentos validados na revisão da literatura cientifica 

foram identificadas vinte e três práticas relacionadas à DfE/Ecodesign que estão 

apresentadas no Quadro 1. Ainda na revisão da literatura foram constatadas sete 

variáveis de desempenho ambiental, seis variáveis de desempenho econômico e seis 

variáveis de desempenho operacional que foram expostas nos Quadros 2, 3 e 4 

sucessivamente. 

O Quadro 7 apresenta o resultado obtido com as repostas dos especialistas do 

setor automotivo brasileiro na análise das práticas de DfE/Ecodesign e o Quadro 8 o 

resultado da análise das variáveis de desempenho de DfE/Ecodesign do produto. 

As respostas foram alcançadas utilizando um questionário composto por três 

blocos de assertivas. Os valores na coluna denominada “Aderência” foram obtidos 

utilizando o cálculo da média simples das cinco avaliações. Assim, a aplicação do 

teste de face possibilitou a validação das assertivas pelos cinco especialistas do setor 

corroborando que a abordagem apresentada na literatura pesquisada está aderente 

ao cenário industrial automotivo brasileiro.  

Após a aplicação do teste de face foram identificadas práticas e variáveis 

consideradas como não usual ou não reconhecidas pelos especialistas, sendo uma 

prática de DfE/Ecodesign, duas variáveis de desempenho ambiental, duas de 

desempenho operacional.  

A seguir estão justificados os motivos pelos quais os especialistas não as 

reconhecem e as classificaram como não usual seguido de uma análise preliminar 

sobre as práticas e variáveis de desempenho de DfE/Ecodesign relevantes para o 

setor pesquisado. 
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4.1 ANÁLISE DAS PRÁTICAS DE DFE/ECODESIGNDO PRODUTO POR 

ESPECIALISTAS DO SETOR AUTOMOTIVO BRASILEIRO 

Neste tópico serão analisadas as respostas relacionadas à utilização das 

práticas de DfE/Ecodesign do produto. Segundo os especialistas entrevistados as 

práticas analisadas mostram-se relevantes para o setor automotivo brasileiro que é o 

foco desta pesquisa. De forma geral, observam que todas estão relacionadas ao uso 

eficientes dos recursos na transformação das matérias primas em produtos. Os 

códigos são os mesmos utilizados no Quadro 7. 

PDFE_01: Todos os especialistas afirmaram que a introdução de uma 

abordagem dinâmica de avaliação do ciclo de vida contribui na avaliação dos impactos 

ambientais dentro das fases deste ciclo apoiando a tomada de decisão na seleção de 

materiais e tecnologias. Para o especialista quatro, diferente dos demais destaca a 

importância da prática e acredita que nas organizações ainda está sendo utilizada de 

forma esporádica devido à complexidade em mensurar os dados e limitações de 

alguns fornecedores dentro da cadeia. 

PDFE_02: Há unanimidade de forma plena entre os especialistas em que 

garantir a durabilidade dos produtos equivale a uma menor quantidade de resíduos 

sendo descartada. Para o especialista três é importante para a imagem da empresa. 

Os especialistas um e três também observaram que a redução dos custos de garantia 

é um fator importante e monitorado pelas montadoras do segmento. 

PDFE_03: Considerar no desenvolvimento do projeto do produto os aspectos 

relacionados ao funcionamento, utilização do produto melhorando o desempenho 

ambiental do projeto na redução da utilização de insumos durante a sua utilização. Os 

especialistas um e cinco apontam que as organizações onde trabalham adotam esta 

prática no desenvolvimento dos seus produtos. Para os demais especialistas esta 

prática está em um nível de implantação evolutivo, mas ainda não implantado em suas 

organizações e acreditam que poucas possuem uma maturidade plena quanto a este 

aspecto. 

PDFE_04: Para os especialistas dois, três e quatro há limitante como 

complexidade, demandas do mercado, mas encontra-se em fase de implantação. 

Para os especialistas um e cinco são plenamente usuais em suas rotinas de 
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desenvolvimento e vistas como benefícios as soluções alcançadas para estes 

produtos e podem ser potencialmente aplicadas a outros com características 

semelhantes. 

PDFE_05: Há concordância entre todos os especialistas sobre esta prática no 

segmento estudado. Encontra-se em crescimento e deve ser um aspecto implantado 

plenamente no desenvolvimento de novos produtos de acordo comas novas 

demandas e retomada da economia. Para os especialistas considerar a montagem de 

componentes e materiais durante o desenvolvimento do projeto é uma perspectiva de 

engenharia na qual as características ambientais estão relacionadas ao uso eficiente 

dos recursos.  

PDFE_06: Os especialistas três e cinco confirmam a plena implantação nas 

suas rotinas de desenvolvimento de produtos onde há a utilização de menos 

elementos de fixação possíveis considerando encaixes geométricos de acordo com 

as diretrizes que apoiam e prolongam o ciclo de vida do produto favorecendo a 

desmontagem e reparo. Já os especialistas um e dois consideram uma prática que 

está em ascensão dentro das indústrias automotivas e já as vivenciam dentro das 

empresas em que atuam e estão dedicadas à gestão do fim da vida de produtos. 

PDFE_07: Segundo os especialistas, o setor automotivo não deve utilizar esta 

prática, pois as montadoras não aceitam produtos remanufaturados em seus veículos. 

Existe uma atenção especial quanto a garantia da qualidade e risco da segurança. 

Para confirmação destas afirmações, a PDFE_07 será considerada no questionário 

final desta pesquisa.  

PDFE_08: Os especialistas afirmam que suas empresas não utilizam esta 

prática em seus projetos de produto. Também há um entendimento comum que em 

alguns produtos podem ter em sua composição uma mistura de materiais reciclados 

por não se tratarem de itens cosméticos e atenderem aos testes de validações com 

resultados aprovados.  

PDFE_09: A reciclagem é um processo de recuperação dos materiais e 

componentes usados que poderão ser utilizados em novos produtos. Há uma 

concordância entre os especialistas sobre a implantação desta prática em projetar um 

produto antevendo a reciclagem do material ao final de vida, contudo, alguns materiais 
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devem ser de uso esporádico devido ser de difícil separação e este fator implica na 

reciclagem. 

PDFE_10: Todos os especialistas indicaram que utilizam meios para controlar 

o consumo de energia sendo essa uma atividade relevante para as empresas. De 

acordo com o especialista dois “a energia é um custo, seu controle é uma 

oportunidade de redução e melhoria contínua para o projeto reduzindo o consumo de 

energia durante o uso, é necessário considerar o consumo de energia na fase de 

utilização quando ainda em desenvolvimento”.  

PDFE_11: Todos os especialistas entendem ser relevante e está implantada 

em sua rotina. O especialista cinco ressalta que os setores industriais são 

responsáveis por grande parte do consumo de água e em determinados processos o 

consumo está relacionado a utilização para lavagem e remoção de produtos químicos. 

Entende que deve ser uma prática aplicada no desenvolvimento do projeto do 

processo de manufatura e no desenvolvimento de produtos que utilizam água para 

seu funcionamento, porém, nos produtos de sua organização não soube responder 

com precisão a adesão da prática.  

PDFE_12: Todos os especialistas afirmam considerar no projeto do produto os 

aspectos ambientais para minimizar os riscos de emissões disseminadas de CO2 

durante as fases de produção, consumo e eliminação do ciclo de vida dos produtos. 

PDFE_13: Os especialistas afirmam que esta prática faz parte de sua rotina. 

Torna cada vez mais forte a proposta que na definição do material a ser utilizado em 

um determinado produto deve ser considerado materiais com baixo índice de toxidade 

ou se possível, isento e com propriedades que não interfiram no meio ambiente no 

seu descarte. 

PDFE_14: Segundo os especialistas no desenvolvimento do produto é possível 

considerar a redução da quantidade de material utilizado, cumprimento dos requisitos 

do produto e regulamentações. Isso traz ganhos no peso e área, mas deve ser 

considerado o desempenho, flexibilidade, resistência ao impacto e propriedades 

funcionais. Todos afirmam fazer parte de suas rotinas, mas ainda em evolução a cada 

novo desenvolvimento. 



58 

 

 

 

PDFE_15: Os especialistas afirmam que existem ações concentradas na 

redução do consumo de materiais buscando a minimização de resíduos sólidos. O 

especialista três reforça que sua organização possui um plano de ações preventivas 

com objetivo de minimizar e eliminar a quantidade de materiais e insumos utilizados 

no produto. 

PDFE_16: De forma semelhante o alto grau de relevância dado pelos 

especialistas em PDFE_15 é relatado e as possibilidades de reciclagem das 

embalagens são consideradas no projeto de produtos. Portanto, é fundamental na 

concepção do projeto do produto considerar o rendimento da matéria prima e a 

possível reciclagem. 

PDFE_17: Segundo os especialistas, semelhante a prática PDFE_16, no 

momento de elaboração do projeto dos produtos deve ser considerado o rendimento 

da matéria prima e suas possibilidades de redução da quantidade de material 

observando o impacto ambiental causado pelas embalagens. Alternativas devem ser 

pesquisadas a fim de aumentar a redução da quantidade de materiais e danos 

causados ao meio ambiente melhorando a gestão de resíduos. 

PDFE_18: Desenvolver o projeto do produto considerando a embalagem 

retornável. Segundo o especialista um, o uso de embalagens retornáveis pode reduzir 

os custos devido à multifuncionalidade. De forma semelhante o alto grau de relevância 

dado pelos especialistas para as práticas PDFE_16 e PDFE_17a possibilidade de 

reutilização de materiais e embalagens são consideradas nos projetos dos produtos. 

PDFE_19: A relevância considerada pelos especialistas nas práticas PDFE_16, 

PDFE_17 e PDFE_18 na qual se pode afirmarque a possibilidade de reutilização e 

reciclagem das embalagens, a eficiência espacial e de proteção da embalagem deve 

ser considerado por impactarem nos transportes e armazenagem. 

PDFE_20: Segundo os especialistas esta é uma prática importante à inclusão 

de informações nos rótulos de identificação sobre os materiais utilizados e formas de 

descarte ambientalmente corretos, favorecerá o descarte ao final de vida e 

corroboram que necessitam de melhorias dentro de suas organizações. 

PDFE_21: Segundo os especialistas é importante considerar a otimização 

logística priorizando o uso de veículos menos poluentes ecom menor consumo de 
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combustível. O especialista três, afirma que na sua organização houve uma melhora 

na entrega dos seus produtos ao cliente a partir do monitoramento do indicador de 

Delivery Performance. 

PDFE_22: Os especialistas, um, dois, três e quatro responderam que está 

plenamente implantada em suas rotinas de desenvolvimento. O especialista cinco 

afirma que em seus projetos, quando são itens de legislação, o uso de matérias-

primas e componentes em conformidade com as normas de proteção ambiental, é 

garantido. 

PDFE_23: Adotar as expectativas dos clientes e os requisitos regulamentares 

como importantes elementos de orientação para saúde e segurança no projeto do 

produto, na fase de manufatura, uso e descarte ao final de vida.Todos responderam 

que está plenamente implantada em suas rotinas de desenvolvimento.  

A partir do resultado apresentado no Quadro 7, nota-se que todas as práticas 

apontadas como relevantes possuem ligação direta ou indireta com rendimento da 

matéria-prima e utilização eficiente dos recursos escassos. Isto não deveria ser 

diferente, pois trazem consequências ao desempenho das organizações, sejam eles 

resultados econômicos positivos, bem como benefícios ambientais uma vez que as 

práticas adotadas contribuem para os baixos índices de descartes e emissão no 

ambiente. 

Os resultados obtidos a partir do teste de face mostram que as práticas mais 

usuais estão relacionadas à avaliação do ciclo de vida devido à oportunidade de 

ganhos em cada fase. Na durabilidade por promover a longa vida especialmente para 

produto com aspectos ambientais significativos e na redução de CO2, quando 

considerada na fase inicial do projeto do produto torna-o preventivo e não reativo além 

de um requisito cada vez mais presente dentro do mercado automotivo brasileiro. 

Outras práticas identificadas e ainda consideradas mais usuais estão 

relacionadas à embalagem do produto. A eficiência espacial permite melhor 

aproveitamento do espaço físico compartilhado além da função de proteção do 

produto nos processos de transportes e armazenagem. Ainda a utilização de 

embalagens retornáveis pode reduzir os custos e serem mais funcionais devido a sua 

multifuncionalidade e aproveitamento para outros tipos de produtos. Relacionado a 
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normas e regulamentações, aspectos de segurança e saúde, também são 

considerados relevantes por serem requisitos dentro do segmento automotivo uma 

vez que a preocupação com atendimento destas são fatores determinantes ao 

segmento. 

Dentre as práticas validadas destaca-se a rotulagem de materiais e instruções 

para a eliminação como a menos relevante e baixa aderência, mas foi considerada 

nesta pesquisa devido à importância destacada na informação de correto descarte no 

fim de vida dos produtos. Outro resultado está na identificação de práticas com 

significância onde a redução dos impactos ambientais na fase de uso deve ser 

avaliada. Lições aprendidas e o projeto para manufatura e desmontagem são 

aspectos significativos. Experiências de outros projetos podem suportar a implantação 

de tecnologias mais modernas e propostas de favorecimento ao processo de 

desmontagem do produto, fator importante ao final de sua vida. 

A utilização de materiais reciclados e a oportunidade de reciclar os materiais 

utilizados no produto tornam-se outra oportunidade de ganhos ambientais e são 

consideradas relevantes a esta pesquisa conforme observado pelos especialistas. 

Outras práticas identificadas como relevantes são a redução de água e energia 

utilizada em grande quantidade no processo industrial. As reduções destes insumos 

são de grande impacto na preservação de recursos naturais. 

Um resultado expressivo foi a identificação de práticas para redução da 

quantidade de materiais, a não utilização de substâncias tóxicas e a oportunidade de 

redução na geração resíduo. A relevância encontra-se nas ações preventivas com 

objetivo de minimizar e eliminar a quantidade de material e insumos utilizados no 

projeto do produto. Aspectos relacionados à distribuição e transporte também foram 

apontados como oportunidades de ganhos. Como resultado da avaliação pelos 

especialistas foi possível identificar práticas comuns às organizações onde será 

possível medir o nível de implantação e conhecimento após o final da pesquisa.
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Quadro 7- Resultado da análise das práticas de DfE/Ecodesign do produto e variáveis de desempenho pelos especialistas do setor automotivo brasileiro 

 

Fonte: Elaborado pelo autor

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

PDFE_01 X X X X X

PDFE_02 X X X X X

PDFE_03 X X X X X

PDFE_04 X X X X X

PDFE_05 X X X X X

PDFE_06 X X X X X

PDFE_07 X X X X X

PDFE_08 X X X X X

PDFE_09 X X X X X

PDFE_10 X X X X X

PDFE_11 X X X X X

PDFE_12 X X X X X

PDFE_13 X X X X X

PDFE_14 X X X X X

PDFE_15 X X X X X

PDFE_16 X X X X X

PDFE_17 X X X X X

PDFE_18 X X X X X

PDFE_19 X X X X X

PDFE_20 X X X X X

PDFE_21 X X X X X

PDFE_22 X X X X X

PDFE_23 X X X X X

Considerar no projeto do produto as normas e regulamentações de padrões ambientais 95,00%

Considerar no projeto do produto a aspectos de segurança e saúde 100,00%

Considerar no projeto do produto a rotulagem dos materiais e instruções para eliminação e descarte 40,00%

Considerar aspectos de distribuição e transportes dos seus produtos até o cliente 75,00%

Considerar no projeto do produto a utilização de embalagens retornáveis 100,00%

Considerar a eficiência da embalagem do produto 100,00%

Considerar no projeto do produto a utilização de embalagens recicláveis 85,00%

Considerar no projeto do produto a redução da quantidade de materiais nas embalagens 85,00%

Considerar no projeto do produto a oportunidade de reduzir quantidade de materiais utilizados 60,00%

Considerar no projeto do produto a  diminuição da geração de resíduos sólidos 75,00%

Considerar no projeto do produto a diminuição de emissão de CO2 para o ar 90,00%

Considerar no projeto do produto a não utilização de substâncias perigosas (Tóxicas) no produto. 85,00%

80,00%

Considerar no projeto do produto a diminuição do consumo de água 60,00%

Considera no projeto do produto a utilização de materiais reciclados 75,00%

Considerar no projeto do produto a reciclagem dos materiais utilizados 70,00%

D
fE

/E
co

d
e

si
g

n

Avaliação do Ciclo de Vida no desenvolvimento do produto 95,00%

Desenvolve produtos visando a durabilidade 100,00%

Considera no desenvovimento do produto a redução dos impactos ambientais durante a fase de uso

Considera no desenvolvimento do produto o projeto para a desmontagem (DFD) 75,00%

Considera no desenvolvimento do produto a remanufatura ou re-uso do componentes utilizados no produto 0,00%

80,00%

Considera a inclusão de novos conceitos e de lições aprendidas no projeto do produto 70,00%

Considera no projeto do produto o uso eficiente da tecnologia para o projeto da manufatura (DfM) 60,00%

Considerar no projeto do produto a redução do uso de energia 

Avaliação Respostas Questionários Especialistas

Códigos Práticas
Especialista 1 Especialista 2 Especialista 3 Especialista 4 Especialista 5

Aderência
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4.2 ANÁLISE DAS VARIÁVEIS RELACIONADAS AO DESEMPENHO NA 

ADOÇÃO DE DFE/ECODESIGNDO PRODUTO POR ESPECIALISTAS DO SETOR 

AUTOMOTIVO BRASILEIRO 

Neste tópico serão analisadas as respostas relacionadas ao desempenho 

ambiental, econômico e operacional na adoção de práticas de DfE/Ecodesign do 

produto por empresas localizadas no Brasil. A partir dos três conjuntos de variáveis 

de desempenho propostos para avaliação prévia dos especialistas, observou se que 

quatro das variáveis de desempenho avaliadas não mostraram ser de grande 

relevância. Os códigos são os mesmos utilizados no Quadro 8. 

4.2.1 Variáveis de Desempenho Ambiental 

VDA_01: As indústrias consomem uma grande quantidade de energia em seus 

processos e nos produtos durante o uso. É necessário verificar a % (porcentagem) 

de redução possível nesses processos. Esta variável foi reconhecida como plena 

pelos especialistas três e cinco, com uso esporádico pelo especialista um e sem 

influencia ou pouca pelos especialistas dois e quatro, sendo pontuado que suas 

empresas precisam desenvolver uma forma de mensurar e fazer uso dos dados para 

melhorias nos processos internos. 

VDA_02: Conforme resultado das respostas dos especialistas um e três, esta 

variável é relevante e influencia no desempenho ambiental. É necessário medir a 

emissão para o ar (acidificação atmosférica, fotoquímica, formação de ozônio, etc) e 

verificar a % (porcentagem) de redução. Para os especialistas dois, quatro e cinco, 

estas possuem influencia, porém, pontuaram com pouca ou nenhuma influência 

devido particularidade de suas áreas de atuação.  

VDA_03: Conforme respostas dos especialistas, há semelhança nas respostas 

da variável VDA_02. Há uma concordância sobre consumo de água no processo de 

manufatura e no produto na fase de uso. Deve ser considerada já na concepção do 

projeto a adoção de processos com menor consumo e é necessário verificar a % 

(porcentagem) de redução ou eliminação possível nestes processos. 

VDA_04: Conforme respostas, há unanimidade sobre a plena influencia na 

redução da geração de resíduos. A quantidade de resíduos gerados torna-se indicador 
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chave para medição da eficiência dos seus processos e fim de vida do produto. 

Considerar fatores de remanufatura e reciclagem é uma forma interessante de avaliar 

o desempenho ambiental (quantidade/ano, recicláveis e reutilizáveis). 

VDA_05: Há semelhança nas respostas com a VDA_04. Concentra-se na 

proposta de redução do consumo ou substituição de materiais perigosos, nocivos, 

tóxicos à saúde como forma de melhorar o desempenho ambiental da empresa 

podendo ser substituída por fibras vegetais e sintéticas. 

VDA_06: Esta variável propõe observar durante o desenvolvimento do projeto 

do produto questões de materiais, processo de manufatura e fim de vida, objetivando 

a diminuição da chance de ocorrência de acidentes ambientais. Esta variável não 

apresenta relevância segundo apontada pelos especialistas. Para confirmação desta 

variável será considerada no questionário final desta pesquisa. 

VDA_07: Esta variável não apresenta relevância segundo apontada pelos 

especialistas, o especialista um ressalta que o International Material Data System - 

IMDS é utilizado em sua rotina. Para confirmação, esta variável será considerada no 

questionário final desta pesquisa. 

Como resultado para as variáveis de desempenho ambiental identificadas, 

pode se concluir que ainda existe uma baixa relevância e deve ser verificada conforme 

proposto nesta pesquisa. A redução no consumo de água, energia e emissão de CO2, 

é identificada como menos relevante embora às indústrias consumam uma grande 

quantidade de água e energia em seus processos. É necessário verificar a % 

(porcentagem) de redução possível nestes processos. 

Também analisando o desempenho ambiental é necessário medir a emissão 

para o ar, pois possui influencia, porém, os especialistas pontuaram com pouca 

influência devida particularidade de suas áreas de atuação. A geração de resíduos e 

consumo de materiais foram consideradas mais relevantes pelos especialistas. A 

quantidade de resíduos gerados torna-se indicador chave para medição da eficiência 

dos seus processos. Há semelhança nas respostas com relação ao consumo de 

materiais. Ambas concentram-se na proposta de redução do consumo ou substituição 

de materiais perigosos e tóxicos como forma de melhorar o desempenho ambiental 

da empresa. 
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4.2.2 Variáveis de Desempenho Econômico 

VDE_01: Conforme os especialistas um e três, esta variável vem sendo 

observada em suas operações, mas entendem que pode estar relacionada a outros 

aspectos operacionais e demanda. Para os especialistas dois, quatro e cinco o 

entendimento é de baixa influencia. No questionário final desta pesquisa esta variável 

será considerada para confirmação. 

VDE_02: Há unanimidade entre os especialistas que o investimento em 

pesquisa e desenvolvimento é fator fundamental para o sucesso da organização e 

devem ser variáveis mensuradas e relacionadas ao desempenho no desenvolvimento 

de projetos do produto. 

VDE_03: Para os especialistas, os meios de controlar o consumo de energia 

são atividades relevantes para a empresa. Está relacionado ao desempenho 

econômico, o resultado da redução da % (porcentagem) gasta com o consumo de 

energia e a minimização dos custos. De acordo com o especialista um, a energia 

representa um dos maiores custos e as medições são realizadas nos processos de 

manufatura. O especialista dois destaca a importância de controlar o consumo de 

energia de forma que o monitoramento seja reportado mensalmente aos gestores. 

VDE_04: Está relacionada ao aumento do lucro da empresa com a redução do 

custo de materiais melhorando a margem de contribuição do produto. Para os 

especialistas esta é uma condição necessária e com grande aceitação vista a 

influência nos negócios. 

VDE_05: Há entendimento dos especialistas sobre a responsabilidade 

ambiental da empresa e é reconhecida a influência como um dos fatores chaves para 

a valorização da marca agregando valor. Para o especialista dois, não está claro como 

uma variável de desempenho e sim como uma prática. 

VDE_06: Relaciona o aumento dos lucros com os ganhos de eficiência no 

processo de manufatura. Para os especialistas há uma proximidade com a VDE_04, 

porém, há uma influência parcial, mas uma condição necessária e com grande 

aceitação vista a influência nos negócios. O especialista dois destaca seu 

entendimento desta variável como uma prática. 
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Como resultados das variáveis de desempenho econômico, todas foram 

considerados e no levantamento foi possível observar uma aderência mediana pelos 

especialistas, contudo, as respostas demonstraram dúvidas e uma inquietação na 

identificação do nível de conhecimento, traduzindo assim uma questão importante de 

investigação. 

4.2.3 Variáveis de Desempenho Operacional 

VDO_01: Está relacionada ao desempenho do processo em relação à 

qualificação da mão de obra necessária para a realização das atividades operacionais. 

Esta variável segundo os especialistas poderia ser desconsiderada devido ao não 

reconhecimento. Para os especialistas um e três há pouca influência e conforme os 

especialistas dois e quatro não há influência. O especialista cinco, classificou como 

não usual, porém, no questionário final desta pesquisa esta variável será considerada 

para confirmação. 

VDO_02: Está relacionado às características das máquinas e ferramentas 

(tecnologia manual, semianual ou automatizada). Destaca-se uma pequena influência 

pelos especialistas um e três considerando a oportunidade de melhores resultados 

devido aos equipamentos com melhores tecnologias, mas não afirmou estar seguro e 

não controla isto em sua empresa.  

VDO_03: Há uma aceitação dos especialistas quanto a influência no 

desempenho das organizações, sendo possível avaliar e otimizar o processo 

controlando materiais e evitando o desperdício de matéria-prima e consequentemente 

reduzindo os resíduos. 

VDO_04: Está relacionada ao tempo médio de aprovação do projeto desde a 

geração de ideias, gestão e tempo médio de cada fase da operação ao longo do 

desenvolvimento e entrega ao mercado. O especialista quatro relata que em sua 

organização há um monitoramento do tempo de execução dos projetos devido a 

requisitos dos clientes quanto ao cumprimento dos cronogramas do projeto. 

VDO_05: Há uma concordância entre os especialistas um, dois e três, que 

nesta variável pode ser observado a % (porcentagem) de ideias de melhorias 

implantadas no período. Para o especialista quatro, não há influência no desempenho 
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e o especialista cinco não reconhece como uma variável de desempenho operacional. 

Esta variável será considerada para avaliação, devido existir uma dúvida entre os 

especialistas. 

VDO_06: Está relacionada à quantidade de novos produtos lançados versus 

concorrentes. Conforme respostas dos especialistas, deveria ser desconsiderada por 

não haver o reconhecimento como variável de desempenho. No questionário final 

desta pesquisa esta variável será considerada para confirmação. 

Como resultado das variáveis de desempenho operacional, destaca-se a 

redução dos desperdícios como a mais relevante, pois avalia a otimização do 

processo no controle de materiais evitando o desperdício de matéria-prima e 

consequentemente a diminuição de resíduos.  

Destaca-se também que foram identificadas outras variáveis com aderência 

representativa pelos especialistas, o aumento da capacidade operacional que possui 

uma relação com a proposta de desenvolver processos buscando ganho para a 

manufatura, a redução do tempo médio de execução desde a concepção até a entrega 

e a quantidade de melhorias realizadas no período o que favorece a implantação de 

ideias que objetivam ganhos operacionais. Logo um resultado que fará parte de 

estudos neste trabalho buscando entender melhor a relação com as práticas de 

DfE/Ecodesign. 

4.3 PRÁTICAS DE DFE/ECODESIGN E VARIÁVEIS RECONHECIDAS PELOS 

ESPECIALISTAS 

O Quadro 9 apresenta as vinte e três práticas de DfE/Ecodesign do produto, 

seguido das dezenove variáveis de desempenho. Tanto as práticas quanto as 

variáveis de desempenho são reconhecidas e utilizadas pelas empresas fornecedoras 

do setor automotivo brasileiro e localizadas no Brasil, conforme a validação dos 

especialistas consultados. Após a análise crítica dos especialistas sobre as assertivas 

do questionário, foi possível identificar dezenove variáveis de desempenho aplicáveis 

no setor automotivo. Com isso, foi validado o instrumento de pesquisa para a 

aplicação por meio de survey nas empresas da primeira camada de fornecimento do 

setor automotivo brasileiro.  
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Quadro 8 - Resultado da análise das variáveis de desempenho de DfE/Ecodesign do produto pelos especialistas do setor automotivo brasileiro 

 

Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 9 - Praticas de DfE/Ecodesign e variáveis de desempenho reconhecidas pelos especialistas do 

setor automotivo brasileiro 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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CAPÍTULO 5 – RESULTADOS 

 Neste capítulo é apresentado o resultado obtido após a aplicação da survey 

para os especialistas em desenvolvimento de produto do setor automotivo em 

empresas localizadas no Brasil. Os especialistas analisaram as práticas 

relacionadas ao DfE/Ecodesign do produto e as variáveis associadas ao desempenho 

ambiental, econômico e operacional objetivando verificar sua utilização nas indústrias 

automotivas brasileira. 

5.1 PERFIL DOS RESPONDENTES 

 De modo geral, foi possível verificar a abrangência da pesquisa em indústrias 

de todos os segmentos do setor. As respostas do questionário foram agrupadas em 

uma planilha e o perfil dos respondentes é detalhado a seguir. 

5.1.1 Formação Acadêmica 

A partir da questão relacionada a formação acadêmica foi possível identificar 

no perfil dos respondentes que 96,6% dos profissionais possuem formação de nível 

superior e apenas 2,5% refere-se a profissional com formação técnica. Como critério 

para a identificação do perfil acadêmico dos respondentes a classificação foi dividida 

e cinco níveis de formação. Os dados coletados na pesquisa estão apresentados no 

Gráfico 6. 

Gráfico 6 - Formação Acadêmica 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5.1.2 Tempo na atividade profissional 

Quanto ao tempo na atividade profissional a maioria dos respondentes 

(69,49%), oitenta e dois respondentes possuem mais de 10 anos na atividade 

profissional atual.  Outros (21,12%), trinta e dois respondentes estão nesta atividade 

entre 5 a 10 anos e a minoria (2,54%), três respondentes entre 2 a 5 anos e (0,85%), 

um respondente menos de 2 anos na atividade profissional atual.  

Esses dados denotam que mais de (99%) dos respondentes têm senioridade 

na função ocupada nas indústrias automotivas onde trabalham. Os dados coletados 

na pesquisa estão apresentados no Gráfico 7. 

Gráfico 7- Tempo na Atividade Profissional 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

5.1.3 Cargo exercido atualmente na empresa que trabalha 

Em relação ao cargo que ocupam na empresa foi possível observar que 

(60,20%) um total de setenta e um dos respondentes são engenheiros e designers, 

(16,10%), dezenove respondentes são coordenadores de projetos, (13,56%), 

dezesseis respondentes são analistas de desenvolvimento. Houve também a 

participação (7,63%), nove gerentes e (2,54%), três diretores, responsáveis pelas 

áreas de desenvolvimento. Estes dados mostram a expertise e senioridade dos 

profissionais participantes desta pesquisa na área de desenvolvimento de produto no 

setor automotivo brasileiro. Assim, admite-se que o questionário atingiu todos os 

níveis hierárquicos dentro das organizações. Os dados estão expostos no Gráfico 8. 
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Gráfico 8 - Cargo exercido atualmente na empresa que trabalha 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

5.1.4 Tempo que ocupa o cargo na empresa que trabalha 

Quanto ao tempo que ocupa o cargo atual na empresa atual (32,20%), trinta 

e oito respondentes ocupam esta posição a mais de 10 anos, (32,20%), trinta e oito 

respondentes estão no cargo entre 5a 10anos, (22,03%), vinte e seis respondentes 

estão neste cargo entre 2 a 5 anos e uma menor parte dos respondentes ocupam o 

cargo a menos de 2 anos no total (13,56%), dezesseis respondentes. Esses dados 

confirmam a experiência dos profissionais envolvidos nas respostas utilizadas na 

formulação desta pesquisa. Os dados estão expostos no Gráfico 9. 

Gráfico 9 - Tempo que ocupa o cargo na empresa que trabalha 

 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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5.1.5 Porte da empresa que trabalha 

A análise do porte das empresas onde trabalham os profissionais participantes 

dessa pesquisa demonstrou que (73,70%), oitenta e sete respondentes atuam em 

empresas de grande porte acima de 500 funcionários, (16,95%), vinte respondentes 

atuam em empresas de médio porte, de 150 a 500 funcionários e (9,32%), onze 

respondentes trabalham em empresas de pequeno porte. Esses dados demonstram 

a importância para o setor, pois mais de ¾ dos respondentes participantes desta 

pesquisa são profissionais das grandes empresas do segmento. Os dados estão 

apresentados no Gráfico 10. 

Gráfico 10 - Porte da empresa que trabalha 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

5.1.6 Origem do capital da empresa que trabalha 

Sobre a origem do capital da empresa foi observado que (83,1%), noventa e 

oito respondentes trabalham em empresas que possui capital de origem externa e 

(16,90%), vinte respondentes de empresas nacionais. Dados apresentados no Gráfico 

11. 

Este dado reforça que a inclusão das respostas pelos respondentes nesta 

pesquisa está embasada em diretrizes internacionais, pois muitas destas empresas 

seguem as regras impostas pela matriz, mas não se deve ser descartado a inclusão 

e adequação as diretrizes internas do setor brasileiro fator considerado na pesquisa 

realizada.  
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Gráfico 11 - Origem do Capital das Empresas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

5.1.7 Segmento de atuação da empresa que trabalha 

Os respondentes foram organizados pelo segmento de atuação das empresas 

que trabalham dentro do setor. Esses setores foram classificados como: Metal 

Mecânico com participação de (36,44%), quarenta e três respondentes, uma 

classificação para empresas que possuem diversos segmentos foi denominada como 

vários e sua participação é de (28,81%), com trinta e quatro respondentes. O setor 

Elétrico obteve (14,41%), com dezessete respondentes, outros três setores também 

foram observados, Polímeros com (11,0%), treze respondentes, o Eletroeletrônico 

com (5,08%), seis respondentes e o Eletromecânico com (4,24%), cinco 

respondentes.  

Gráfico 12 - Distribuição por segmento de atuação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A partir dos dados coletados foi observada a abrangência da pesquisa nos 

principais segmentos de atuação no setor automotivo. Esses dados estão ilustrados 

no gráfico12. 

5.1.8 Estado brasileiro onde estão localizados 

Com os dados da pesquisa realizada também foi possível observar que houve 

a participação de respondentes de diversos estados brasileiros, os dados estão 

apresentados no Gráfico 13 e os resultados obtidos foram: São Paulo responsável 

pela maior parte dos participantes (79,66%), noventa e quatro pesquisas observadas, 

isto pode ser explicado devido à grande participação do mercado automotivo no 

estado de São Paulo com um grande número de montadoras na região o que 

representa uma cadeia de suprimentos mais densa em relação a outras regiões.  

Os demais estados acumularam os outros 20,34% dos dados coletados, 

destacando a participação da Bahia (5,93%) sete respondentes com um pólo 

automotivo em expansão devido a participação de uma grande montadora 

americana, Minas Gerais (5,08%) seis respondentes e o Rio de Janeiro com (3,39%) 

quatro respondentes e na região uma montadora de veículos comerciais e outra de 

veículos de passeio. Os demais estados, Paraná, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina e Sergipe tiveram uma singela participação.  

Gráfico 13 - Estado brasileiros onde estão localizadas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5.2 TAMANHO DAAMOSTRA 

Para a determinação do tamanho da amostra foi utilizado o Software G*Power 

3.1.9.2. No cálculo foram consideradas as referências para o teste F: tamanho do 

efeito médio f
2
= 0,15 e Power igual a 0,80 conforme demonstrado na figura 2. Após 

a entrada dos dados foi determinado um número mínimo de 55 casos (respondentes), 

para que o modelo pudesse detectar os efeitos esperado no estudo. A presente 

pesquisa obteve 118 casos (respondentes) de diversos segmentos do setor 

automotivo brasileiro, em várias regiões do país, níveis hierárquicos e senioridade na 

experiência profissional. 

Figura 2 - Teste do tamanho mínimo da amostra – Software G*Power 

 

Fonte: Interface Software G*Power. 

5.3 AJUSTE DO MODELO 

Todos os constructos, Figura 3 (círculo azul) e as variáveis observadas 

(retângulo amarelo), recebem apenas uma seta. Isso implica a existência de só um 

preditor (RINGLE; DA SILVA; BIDO, 2014).  

O constructo Práticas de Design For Environment (PDFE) é reflexivo para as 

vinte e três variáveis da pesquisa representada por PDFE_01 a PDFE_23. Os 
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respectivos constructos de desempenho ambiental são representados por VDA_01 a 

VDA_07. Os de desempenho econômico são representados por VDE_01 a VDE_06 

e os de desempenho operacional são representados por VDO_01 a VDO_06. Da 

mesma forma, estes três constructos dos tipos de desempenho são reflexivos as 

suas respectivas variáveis e compõem o modelo a ser ajustado. 

Figura 3 - Modelo inicial com constructos e variáveis observadas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 



77 

 

 

 

5.3.1 Avaliação do modelo de mensuração 

Para os ajustes necessários no modelo e a análise necessária dos resultados 

foi utilizado como referência as recomendações indicadas por Hair et al. (2014). Após 

rodar o modelo no Smart PLS 2.0 chegou-se aos resultados apresentados na Figura 

4 onde é demonstrado o modelo de mensuração como os valores das cargas fatoriais. 

Foram observadas as cargas fatoriais (λ) e constatado que são < 0,70, sendo uma 

condição ideal todas > 0,70 (HAIR et al., 2014). Por isso, foram observados os valores 

das Average Variance Extracted- AVE. 

Figura 4 - Modelo inicial com as cargas 

 
Fonte: Interface do resultado Smart PLS PM 2.0. 

A AVE é a porção dos dados nas respectivas variáveis que é explicada por 

cada um dos constructos o quanto em média as variáveis se correlacionam 
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positivamente com os seus respectivos constructos. Assim, quando a AVE é maior 

que 0,50 admitimos que o modelo converge a um resultado satisfatório (FORNELL e 

LARCKER, 1981; HAIR et al., 2014). Analisado os valores da AVE na Tabela 1, 

observou que o constructo de práticas de DfE apresenta valor de AVE de (0,445948) 

e este é > 0,50, sendo assim, é necessário ajuste para este modelo inicial.  

Na sequência seguiu-se com o ajuste do modelo realizando a retirada de 

variáveis “uma a uma” e rodando o Smart PLS novamente até o perfeito ajuste do 

modelo com (AVE> 0,50) admitindo-se assim que o modelo chegou a um resultado 

satisfatório e garante validade convergente. 

Tabela 1- Valores da qualidade de ajuste inicial 

  AVE 
Composite 
Reliability 

R Square 
Cronbachs 

Alpha 
 

Communality Redundancy 

Desempenho Ambiental 0,514312 0,875437 0,266964 0,846721 
 

0,514311 0,120591 

Desempenho Econômico 0,748477 0,946912 0,304768 0,9327 
 

0,748477 0,224667 

Desempenho 
Operacional 0,56292 0,882806 0,181503 0,857117 

 
0,562918 0,080787 

Práticas DfE 0,445948 0,944813   0,937568 
 

0,445948   

Fonte: Interface do resultado Smart PLS PM 2.0 

5.3.2 Avaliação de Validade Convergente (AVE> 0,50) 

Após rodar novamente o modelo no software Smart PLS PM 2.0 e a realização 

de ajustes excluindo quatro práticas de DfE/Ecodesign e três variáveis de 

desempenho sendo duas ambientais e uma operacional chegou-se ao resultado 

apresentado na Figura 5. Os valores encontrados nas variâncias médias extraídas 

(AVE) são > 0,50 logo, o modelo proposto apresenta validade convergente. Os valores 

estão apresentados na Tabela 2. 

Para o ajuste do modelo foi necessário a retirada do constructo (considerar no 

desenvolvimento do produto a remanufatura ou reuso de componentes utilizados no 

produto - PDFE_07 - 0,263). Sua retirada foi considerada devido a sua baixa influência 

e ter recebido carga inferior às demais práticas. Isto pode ser explicado devido ao fato 

que segundo os especialistas as indústrias do setor automotivo não utilizam esta 

prática porque as montadoras não aceitam produtos remanufaturados em seus 
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veículos. Existe uma atenção especial quanto à garantia do produto em uso, qualidade 

e risco da segurança. 

A exclusão de PDFE_10 – 0,597 foi considera devido uma baixa influência e ter 

recebido carga inferior às demais práticas. Isso é explicado pelo fato que os produtos 

automotivos não fazem uso de energia elétrica na sua utilização, possuindo o próprio 

veículo uma fonte acumulativa e de reposição de energia (bateria). Porém, controlar 

o consumo de energia é uma atividade relevante para as empresas, isto é observado 

no processo de manufatura visto como uma oportunidade de redução e melhoria 

contínua para o processo.  

Considerar no projeto do produto a redução do uso de água (PDFE_11 - 0,417). 

Essa foi desconsidera devida baixa influência e também ter recebido carga inferior às 

demais práticas, isso é explicado pelo fato de produtos automotivos não utilizar água 

em grande volume, embora os setores industriais sejam os responsáveis por uma 

parcela considerável de consumo de água em determinados processos para lavagem 

e remoção de produtos químicos.  

Considerar no projeto do produto a rotulagem dos materiais e instruções para 

eliminação e descarte (PDFE_20 – 0,478). Sua retirada foi considera devido a sua 

baixa influência e carga inferior as demais práticas. Isto se explica devido ao fato das 

indústrias do setor automotivo não utilizarem como instruções para eliminação e 

descarte descrito nesta pesquisa. 

Atualmente há uma crescente adesão dentro do setor, mas ainda existem 

falhas, pois nos rótulos é apresentada apenas a gravação do tipo de material e falta a 

informação da composição. Apenas para uma pequena parcela dos componentes 

automotivos é conhecido a correta destinação ao final de vida, a exemplo dos 

fabricantes de baterias e pneus. Para alguns especialistas esta é uma prática 

importante, mas concordam que necessita de melhorias dentro de suas organizações. 

A partir do resultado apresentado observa-se que as práticas apontadas como 

relevantes possuem ligação direta ou indireta com ganhos econômicos, custos da 

matéria-prima, utilização eficiente dos recursos escassos. Isto não poderia refletir 

diferente, pois possuem impactos diretos no desempenho das empresas do setor. 

Estão diretamente ligados a ganhos econômicos e benefícios ambientais uma vez que 
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as práticas observadas contribuem para a redução de resíduos, descartes e emissão 

no ambiente. 

Tabela 2- Valores da qualidade de ajuste após ajuste 

  AVE 
Composite 
Reliability 

R Square 
Cronbachs 

Alpha 
Communality Redundancy 

Desempenho Ambiental 0,644414 0,900337 0,253331 0,865084 0,644415 0,151737 

Desempenho Econômico 0,748321 0,94687 0,266585 0,9327 0,748321 0,195569 

Desempenho Operacional 0,616079 0,88817 0,16232 0,851097 0,61608 0,084958 

Práticas DfE 0,513702 0,9498   0,944127 0,513702   

 

Fonte: Interface do resultado Smart PLS PM 2.0 

Os resultados obtidos apontam que as práticas com maiores cargas estão 

relacionadas à avaliação do ciclo de vida devido as oportunidades de ganhos. A 

durabilidade por promover a longa vida, a redução de CO2 considerada na fase inicial 

do projeto do produto e restrição a substâncias tóxicas, isso se torna preventivo e não 

reativo, além de um requisito cada vez mais presente dentro do mercado automotivo 

brasileiro.  

Outras observadas estão relacionadas à embalagem do produto como o 

aproveitamento da eficiência espacial, da função de proteção do produto, embalagens 

retornáveis que podem reduzir os custos e serem mais funcionais no aproveitamento 

para outros tipos de produtos. As normas e regulamentações e os aspectos de 

segurança e saúde, também são relevantes por serem requisitos obrigatórios dentro 

do segmento automotivo e há grande aceitação destas, pois são fatores 

determinantes ao segmento. 

Aspectos relacionados à distribuição e transporte ao cliente também foram 

considerados como relevantes. Assim como outros resultados, a utilização de lições 

aprendidas, o projeto para manufatura e desmontagem são aspectos significativos, 

em razão de experiências anteriores suportar a implantação de novas tecnologias. A 

utilização de materiais reciclados e a reciclagem tornam-se outra oportunidade de 

ganhos relevantes conforme observado nesta survey.  
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Como resultado da avaliação pelos especialistas nesta survey foi possível 

identificar práticas comuns às organizações podendo medir o nível de implantação e 

conhecimento após o final da pesquisa. Em relação as variáveis de desempenho que 

apresentaram baixa carga em relação as demais, pode-se destacar os seguintes 

pontos. 

Redução da quantidade de acidentes ambientais (VDA_06 – 0,444) sua retirada 

foi considera devido a sua baixa influência e carga inferior as demais variáveis de 

desempenho, está sendo descartada devido a não relevância apontada pelos 

especialistas. Isso se explica devido a proposta de que durante o desenvolvimento do 

projeto do produto deve observar questões de materiais, processo de manufatura e 

fim de vida, objetivando a diminuição da chance de ocorrência de acidentes 

ambientais, pontos esses que já estão representados nas demais variáveis e de difícil 

mensuração pelas organizações. 

Número de DfE/Ecodesign do produto (VDA_07 – 0,446) sua retirada foi 

considerada devido a sua baixa influência e carga inferior as demais variáveis de 

desempenho, não há relevância de acordo com as respostas dos especialistas. 

Como resultado relacionado às variáveis de desempenho ambiental 

identificadas, conclui-se que na questão ambiental ainda existe uma relevância 

moderada conforme verificação proposta nesta pesquisa. A redução no consumo de 

água, energia e emissão de CO2, são as identificadas como relevantes embora sejam 

variáveis que relacionam o efeito no desenvolvimento do produto relacionado ao 

processo. As indústrias consumem uma quantidade de água e energia em seus 

processos e para os produtos durante o uso é necessário verificar a % (porcentagem) 

de redução possível. Também no desempenho ambiental é necessário medir as 

emissões para o ar. 

A geração de resíduos e consumo de materiais foram as mais pontuadas 

consideradas mais relevantes pelos especialistas. A quantidade de resíduos gerados 

torna-se indicador chave para medição da eficiência dos seus processos. Existe uma 

semelhança nas respostas com relação ao consumo de materiais, ambas concentram-

se na proposta de redução do consumo ou substituição de materiais perigosos, tóxicos 

à saúde como forma de melhorar o desempenho ambiental da empresa. 
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Figura 5 - Modelo de mensuração ajustado 

 

Fonte: Interface do resultado Smart PLS PM 2.0. 

Relacionado também às variáveis de desempenho operacional, a redução da 

quantidade de mão de obra (VDO_01 – 0,514) apresentou baixa carga comparando 

com as demais e destacando o seguinte ponto. Está relacionada ao desempenho do 

processo na diminuição da mão de obra necessária para a realização das atividades, 

possuindo pouca relação com o desempenho operacional associado ao 

desenvolvimento do produto.  

Como resultado das variáveis de desempenho operacional destaca-se o 

aumento da capacidade e redução do tempo de execução como as mais relevantes. 

Podemos destacar também que foram observadas outras duas variáveis com 
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aderência representativa pelos especialistas, como redução dos desperdícios que 

possui uma relação com a proposta de desenvolver processos observando fatores de 

ganho para a manufatura e a quantidade de melhorias realizadas no período 

favorecendo implantação de ideias que objetivam ganhos operacionais. 

5.3.3 Avaliação da confiabilidade do modelo 

Foram verificadas a consistência interna e confiabilidade composta do modelo. 

Tanto o alfa de Cronbach (AC) como a confiabilidade composta (CC), é usado para 

se avaliar se a amostra está livre de vieses, ou ainda, se as respostas em seu conjunto 

são confiáveis. Um modelo com confiabilidade apresenta valores do AC entre 0,60 e 

0,70 considerados adequados em pesquisas exploratórias, enquanto que valores de 

0,70 e 0,90 do CC são considerados satisfatórios (HAIR et al., 2014). Na Tabela 3 são 

apresentados os valores de (AC) e (CC) e é possível verificar que as condições foram 

atendidas. Todos os valores são maiores que (0,70), isto demonstra que o ajuste do 

modelo está adequado. 

Tabela 3 - Confiabilidade do Modelo 

  AVE 
Composite 
Reliability 

R 
Square 

Cronbachs 
Alpha 

Communality Redundancy 

Desempenho Ambiental 0,644414 0,900337 0,253331 0,865084 0,644415 0,151737 

Desempenho Econômico 0,748321 0,94687 0,266585 0,9327 0,748321 0,195569 

Desempenho 
Operacional 0,616079 0,88817 0,16232 0,851097 0,61608 0,084958 

Práticas DfE 0,513702 0,9498   0,944127 0,513702   

Fonte: Interface do resultado Smart PLS PM 2.0  

5.3.4 Validade discriminante (VD) 

Na continuidade da análise foram comparadas as raízes quadradas dos valores 

da AVE de cada constructo com as correlações (de Pearson) entre os constructos ou 

variáveis latentes, conforme critério de FORNELL e LARCKER (1981) a raiz quadrada 

da AVE deve ser maior que as correlações dos constructos.  

Segundo HAIR et al. 2014 a VD indica até que ponto os constructos ou variáveis 

latentes são independentes um dos outros. O resultado está apresentado na Tabela 

6, onde os valores da diagonal principal, em amarelo, são maiores que os demais 

valores, isto significa que há Validade Discriminante. 
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Tabela 4 - Cálculo das raízes das AVE’s 

  AVE 
Composite 
Reliability 

R 
Square 

Cronbachs 
Alpha 

Communality Redundancy Raízes 
        

Desempenho 
Ambiental 0,644414 0,900337 0,253331 0,865084 0,644415 0,151737 0,80275401 

Desempenho 
Econômico 0,748321 0,94687 0,266585 0,9327 0,748321 0,195569 0,86505549 

Desempenho 
Operacional 

0,616079 0,88817 0,16232 0,851097 0,61608 0,084958 0,78490700 

Práticas DfE 0,513702 0,9498   0,944127 0,513702   0,71673007 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Tabela 5 - Latent Variable Correlations 

  
Desempenho 

Ambiental 
Desempenho 
Econômico 

Desempenho 
Operacional 

Práticas DfE 

Desempenho Ambiental 1,000000       

Desempenho Econômico 0,770232 1,000000     

Desempenho Operacional 0,689865 0,787904 1,000000   

Práticas DfE 0,698311 0,637002 0,51641 1,000000 

Fonte: Interface do resultado Smart PLS PM 2.0. 

Tabela 6 - Validade discriminante do ajuste 

  
Desempenho 

Ambiental 
Desempenho 
Econômico 

Desempenho 
Operacional 

Práticas DfE 

Desempenho Ambiental 0,802754       

Desempenho Econômico 0,770232 0,865055     

Desempenho Operacional 0,689865 0,787904 0,784907   

Práticas DfE 0,698311 0,637002 0,51641 0,716730 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

5.3.5 Avaliação dos coeficientes de determinação de Pearson (R2). 

O coeficiente de Pearson é sempre avaliado entre dois constructos. Para a área 

de ciências sociais e comportamentais, R2 = 2% é classificado como efeito pequeno, 

R2 = 13% como efeito médio e R2 = 26% como efeito grande (COHEN, 1988).  

Os R2 avaliam a proporção da variância das variáveis, indica a qualidade do 

modelo ajustado e pode variar entre 0 e 1. Se o modelo é propriamente estimado, o 

pesquisador pode assumir que quanto maior o valor de R2, melhor a previsão da 

variável dependente. Os valores de R2 estão apresentados na Tabela 7 e indicaram 

que o desempenho ambiental VDA com (25,33%) possui efeito médio, o desempenho 

econômico VDE com (26,65%) possui efeito grande e desempenho operacional VDO 

com (16,23%) possui efeitos fraco.  
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Todas as práticas abordadas possuem sua contribuição para o desempenho 

econômico, porém, o uso eficiente dos insumos evitando desperdícios, pode ser um 

fator determinante devido a reduções nos custos do produto e nos processos de 

manufatura e isto justifica um maior efeito. 

Tabela 7 - Coeficientes de determinação de Pearson (R2) 

  AVE 
Composite 
Reliability 

R 
Square 

Cronbachs 
Alpha 

Communality Redundancy 

Desempenho Ambiental 0,644414 0,900337 0,253331 0,865084 0,644415 0,151737 

Desempenho Econômico 0,748321 0,94687 0,266585 0,9327 0,748321 0,195569 

Desempenho Operacional 0,616079 0,88817 0,16232 0,851097 0,61608 0,084958 

Práticas DfE 0,513702 0,9498   0,944127 0,513702   

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Quanto ao efeito das variáveis ambientais, este pode ser justificado pelo fato 

que a adoção e implantação de práticas que reduzam a quantidade de materiais, 

resíduos, emissões tóxicas, água, uso de materiais recicláveis, melhor aproveitamento 

das embalagens em diversos aspectos e cumprimento de normas e padrões 

ambientais, estejam diretamente ligadas a ações de prevenção ao invés de ações 

corretivas que necessitam de recursos monetários para o posterior tratamento, 

destinação e diminuição dos impactos quando descartados. 

Em relação ao desempenho operacional a adoção de práticas como a 

implantação de ideias e melhorias indicadas pelos funcionários, contribui de forma 

positiva. Embora com menor efeito as práticas operacionais possuam sua expressiva 

contribuição mesmo considerando que o setor tem maior foco no controle dos 

aspectos econômicos e impactos ambientais. 

5.3.6 Avaliação das significâncias das correlações e regressões. 

Para testar a significância das relações apontadas, foi utilizado o módulo 

“Bootstrapping”. Essa avaliação foi realizada por meio do cálculo teste t de student, 

sendo uma condição ideal valores acima de t > 1,96, observando o critério t > 1,96 foi 

possível identificar que todas as relações são maiores que (1,96), conforme 

demonstrado na Figura 6. Os valores conferem confiabilidade ao modelo, pois em 

todos os casos estão acima dos valores de referência (t > 1,96).  
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Figura 6 - Modelo ajustado bootstrapping 

 

Fonte: Interface do resultado Smart PLS 2.0. 

5.3.7 Avaliação da relevância preditiva (Q2) e do tamanho do efeito (f2) 

Essa avaliação verifica a acurácia do modelo ajustado Figura 7 e o quanto cada 

constructo é útil para o ajuste do modelo. Os critérios para essas avaliações são Q2>0 

e f2: valores de 0,02, 0,15 e 0,35 que são considerados pequenos, médios e grandes, 

respectivamente (HAIR et al., 2014). Os dados para a análise são apresentados na 
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Tabela 8 e é possível verificar que o modelo tem validade preditiva, ou seja, (Q2) é 

maior que (0) Zero em todos os casos. 

Figura 7 - Modelo ajustado blindfolding 

 

Fonte: Interface do resultado Smart PLS PM 2.0. 

Tabela 8 - Validade preditiva e tamanho de efeito 

  Q2 f2 

Desempenho Ambiental 0,150227 0,458492 

Desempenho Econômico 0,198252 0,641326 

Desempenho Operacional 0,07953 0,431447 

Práticas DfE 0,448122 0,448122 

Fonte: Interface do resultado Smart PLS PM 2.0. 
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Quanto ao tamanho do efeito (f2) para o modelo, é possível verificar que o 

desempenho ambiental, econômico, operacional e as práticas possuem efeito grande 

conforme critérios apresentados em (HAIR et al., 2014). 

5.3.8 Avaliação dos coeficientes de caminho 

Os coeficientes de caminho para as relações causais apresentam que os 

valores demonstrados na Tabela 9 são significativos conforme modelo ajustado 

apresentado na Figura 5. Com relação as hipóteses desta pesquisa, os coeficientes 

de caminho indicam que:  Os resultados mostraram que a implantação de práticas 

DfE/Ecodesign no setor automotivo em empresas localizadas no Brasil tem um efeito 

substancialmente forte gerando impacto positivo no desempenho econômico (VDE - 

0,516319), confirmando H2.  

Tabela 9 - Valores dos coeficientes de caminho do modelo ajustado 

Relação Causal 
Coeficiente de 

Caminho 
Hipótese Relação 

Práticas de DfE -> Desempenho Ambiental 0,503320 H1 SUBSTÂNCIAL 

Práticas de DfE -> Desempenho Econômico 0,516319 H2 SUBSTÂNCIAL FORTE 

Práticas de DfE -> Desempenho Operacional 0,402890 H3 MODERADA 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Foi identificado que a redução dos impactos ambientais durante a fase de uso 

do produto (PDFE_03 - 0,798) está relacionada com a redução dos custos ambientais 

(VDE_05 - 0,849) porque no desenvolvimento do projeto do produto se considera a 

redução de insumos durante a utilização. Com isso, se reduz custos com tratamento 

e descarte de resíduos. 

Também, é importante avaliar o ciclo de vida no projeto do produto (PDFE_01- 

0,737) com base nas premissas do DfE(PDFE_04 - 0,730) para projetar produtos 

visando uso eficiente dos recursos no processo de manufatura por meio do DfM – 

design para a manufatura (PDFE_05 - 0,750) e mais duráveis (PDFE_02 - 0,717), 

além de reduzir a quantidade de materiais utilizados nos produtos (PDFE_14 - 0,716). 

Com isso, é possível reduzir custos de manufatura (VDE_02 - 0,854), incluindo a 
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minimização dos custos de energia elétrica (VDE_03 – 0,843), denotando relação 

substancialmente forte com o desempenho econômico empresarial, permitindo 

aumentar o investimento em pesquisa e desenvolvimento (VDE_06 - 0,849). 

Constatou-se também, que é importante considerar no projeto do produto a 

utilização de embalagens retornáveis (PDFE_18 - 0,718), reuso de embalagens 

(PDFE_16 - 0,764) e a redução da quantidade de materiais desnecessários nas 

embalagens(PDFE_17 - 0,758), além da eficiência espacial da embalagem para 

acondicionar maior número de produtos por compartimento (PDFE_19 - 0,729), que 

contribuiu com a redução de transporte e distribuição de produtos(PDFE_21- 

0,711),resultando na minimização de custos de materiais indiretos(VDE_04 - 0,908), 

por exemplo, embalagem do produto e compartimentos retornáveis, também 

contribuindo com o aumento no lucro da organização (VDE_01 - 0,837). 

Com isso, utilizando o ACV e DfM é possível no projeto do produto 

desenvolver produtos mais duráveis e com menos material, possibilitando a redução 

dos custos na manufatura.  

Também, a utilização de embalagem retornável (reuso) e a eficiência espacial 

para o acondicionamento do produto minimizamos custos na aquisição de materiais 

indiretos (materiais desnecessários) contribuindo para a minimização dos transportes 

e distribuição, aumentando o lucro da organização. 

Portanto, para as empresas do setor automotivo localizadas no Brasil, estas 

ações são conhecidas como práticas de engenharia de produto e não como práticas 

de DfE/Ecodesign, pois o foco central são redução do custo do produto, redesenho e 

evolução do produto. Ressalta-se que os profissionais respondentes atribuíram maior 

relevância para a oportunidade de obtenção de ganhos econômicos em relação ao 

desempenho ambiental e operacional que são obtidos colateralmente. Há uma grande 

oportunidade de conquistar ganhos econômicos por meio da adoção de práticas de 

DfE/Ecodesign intensificando a implantação no setor com mais efetividade. 

Apesar das empresas do setor automotivo localizadas no Brasil, ter foco 

centrado na obtenção de ganhos econômicos foi identificado uma relação substancial 

com o desempenho ambiental (VDA- 0,503320), confirmando H1, porque quando a 

empresa reduz o uso de insumos na fabricação dos produtos, utiliza menor quantidade 
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de embalagens devido ao reuso e ações retornáveis e reduz o volume de transporte, 

concomitantemente obtém ganhos ambientais. Com isso, as empresas do setor 

automotivo brasileiro possuem uma postura reativa em relação às questões 

ambientais. 

Neste contexto, com o uso de materiais reciclados nos produtos (PDFE_08 - 

0,659) e reuso (PDFE_09 - 0,686), além da minimização de substancias tóxicas em 

sua composição (PDFE_13 - 0,733) foi possível influenciar substancialmente na 

redução de consumo de materiais (VDA_05 - 0,845) contribuindo com a melhoria do 

desempenho ambiental. 

Também, com a redução da quantidade de materiais nos produtos (PDFE_14 

- 0,716) e minimização de materiais nas embalagens (PDFE_17 - 0,718) foi possível 

reduzir substancialmente a quantidade de resíduos (VDA_04 - 0,829). Ainda, com 

estudos sobre a minimização de emissões de gases de efeito estufa no projeto do 

produto (PDFE_12 - 0,579) foi possível reduzir o processo de transporte e distribuição 

(PDFE_21 - 0,711), devido ao uso de embalagens com maior eficiência (PDFE_19 - 

0,729), que minimizou substancialmente as emissões de gases de CO2 para o meio 

ambiente (VDA_02 - 0,824). 

Outro achado foi que a indústria automotiva localizada no Brasil atende as 

normas e regulamentações de padrões ambientais no desenvolvimento de produtos 

(PDFE_22 - 0,716), que são: ISO 14001 e IATF 16949 devido seu escopo possuir um 

apelo às questões ambientais e legislações vigentes no país. Porém, esta constatação 

tem um papel substancial na melhoria do desempenho no consumo de energia 

(VDA_01 - 0,824) e água (VDA_03 - 0,789), porque as empresas se concentram 

apenas no atendimento de requisitos, sendo reativas. 

Com isso, o resultado ambiental é substancial porque é reativo diferente do 

econômico, ocorre devido à redução do uso de materiais, redução no consumo de 

embalagem contribuindo também nos transportes. O uso de materiais recicláveis, o 

reuso e redução de substâncias tóxicas reduz substancialmente o consumo de 

materiais. 

A redução de materiais dos produtos e embalagens reduz substancialmente 

os resíduos. A redução dos transportes devido à eficiência espacial da embalagem 
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minimiza a emissão de CO2. O atendimento as normas e regulamentações ISO 

14001 e IATF 16949 é um fator substancial de redução no consumo de água e 

energia. Ressalta-se que muitas empresas possuem certificações devido à condição 

mandatória para serem empresas fornecedoras na primeira camada de fornecimento 

do setor automotivo e estarem localizadas no Brasil.  

Este estudo ganha uma importância devido aos fatos não demonstrarem ao 

contrário, pois o aspecto econômico é muito evidente, a questão ambiental é tratada 

de forma reativa e não com pensamento proativo, o DfE/Ecodesign ainda não é um 

conceito firmado nas práticas destas organizações do setor automotivo localizadas no 

Brasil, por observarem a questão de produto rentável e não projeto para o meio 

ambiente. 

Consequentemente a implantação de práticas de DfE/Ecodesign no segmento 

automotivo em empresas localizadas no Brasil tem efeito moderado no desempenho 

operacional - VDO (0,402890) confirmando H3. 

Foi constatado que as relações com o desempenho operacional, quanto ao uso 

de novos conceitos e lições aprendidas no projeto do produto (PDFE_04 - 0,730), 

principalmente considerando o processo de desmontagem (PDFE_06 - 0,621), 

contribui com a eficiência da tecnologia para o design da manufatura - DfM (PDFE_05 

- 0,750) por meio de reciclagem de materiais (PDFE_09 - 0,686) e seu uso (PDFE_08 

- 0,659) visando minimizar o uso de matérias-primas (PDFE_14 - 0,716) como forma 

de redução dos desperdícios (VDO_03 - 0,755) aumentando a capacidade 

operacional da organização (VDA_02 - 0,804). 

Também se identificou uma relação moderada considerando a avaliação do 

ciclo de vida (PDFE_01 - 0,737),  que avalia cada fase durante o desenvolvimento 

buscando ações para a durabilidade do produto (PDFE_02 - 0,717) com 

oportunidades de ganhos no processo de manufatura que contribui com a redução do 

tempo de execução (VDA_04 - 0,833) e com melhorias implantadas em todo o 

processo (VDA_05 - 0,871). 

Ainda se constatou que a utilização de embalagens retornáveis (PDFE_18 - 

0,718) trouxe ganhos para a operação deixando de ser necessária a atividade de 

montagem destas (caixas) embalagens, estes ganhos se estendem quando 
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considerado no projeto do produto a eficiência espacial, sendo possível o melhor 

aproveitamento da área do compartimento (PDFE_19 - 0,729). Com isso, estas 

práticas possuem relações diretas com a operacionalização do transporte e 

distribuição do produto até o cliente (PDFE_21 - 0,746) que tem efeito moderado em 

relação ao aumento da capacidade operacional (VDO_02 - 0,804).  

A partir do ganho de capacidade (VDO_02 - 0,804) foi possível identificar o 

cumprimento de aspectos de segurança e saúde (PDFE23 - 0,719) e ainda a 

implantação e atendimento de forma reativa de normas e regulamentações (PDFE_22 

- 0,746) vigentes na localidade onde estas empresas estão localizadas ou seus 

projetos serão lançados (VDO_06 - 0,642).  

Conforme já mencionado anteriormente o grande foco do setor e a redução de 

custo, porém, a atividade relacionada a este objetivo e a redução de impactos 

ambientais proporciona também o ganho operacional como uma consequência.  

Desta forma, é importante utilizar lições aprendidas juntamente com novos 

conceitos de design para a manufatura e para a desmontagem que são oportunidades 

de utilização de materiais reciclados ou reciclar os materiais utilizados no produto, são 

formas de reduzir desperdícios aumentando a capacidade operacional da 

organização. 

Com isso, a análise do ciclo de vida do produto é uma oportunidade de obter 

ações que busquem aumentar a durabilidade do produto e ganhos na manufatura, 

redução do tempo de execução além de possibilitar a implantação de melhorias 

observadas ao longo do ciclo de vida. 

Também, a utilização de embalagens retornáveis e melhor aproveitamento da 

eficiência espacial trazem ganhos operacionais refletindo no transporte e distribuição 

aumentando assim a capacidade operacional da organização. A partir do ganho de 

capacidade é possível observar outro aspecto relevante à preocupação com 

segurança e saúde influenciada pelo atendimento a requisitos de norma e 

regulamentações vigentes nas localidades onde estas empresas do segmento 

estiverem localizadas para a realização de seus lançamentos de produtos. 

As práticas influenciadoras no desempenho operacional devem ser exploradas 

com o propósito de obter ganhos no desempenho ambiental da empresa, e refletir na 
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estrutura operacional, no envolvimento das pessoas, na geração de ideias e utilização 

eficiente dos recursos, dentre outras que geram impacto positivo no aumento da 

capacidade operacional, redução do desperdício e melhoria da segurança do 

operador.  

A medição é uma métrica avaliadora do desempenho operacional, busca 

capacidade de entregar produtos de forma mais eficiente. Ou seja, acompanham os 

resultados das operações da empresa e devem ser estabelecidas de forma a garantir 

uma adequada medição dos níveis de desempenho operacional, confirmando um 

efeito moderado conforme a proposta discutida na H3. 

Desta forma, o resultado apresentado proporciona uma discussão e demonstra 

significância substancialmente forte para o desempenho econômico, substancial para 

o desempenho ambiental e moderado para o operacional a partir da implantação das 

práticas de DfE/Ecodesign dentro da prática organizacional, pois denota uma 

realidade, necessidade de pró-atividade e reconhecimento para todo o setor 

automotivo em empresas localizadas no mercado brasileiro.  
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CAPÍTULO 6 – DISCUSSÕES 

Neste capítulo é apresentada uma discussão dos resultados relacionados a 

esta pesquisa.  

Os achados mostram que a adoção das práticas de DfE/Ecodesign no 

desenvolvimento de produto no setor automotivo por empresas localizadas no Brasil, 

tem efeito substancialmente forte no desempenho econômico, devido redução de 

custos de produção por meio de desenvolvimento de produtos mais duráveis e com 

menor intensidade de materiais, utilizando a avaliação do ciclo de vida no projeto para 

manufatura (DfM). Também, com o reuso de embalagem retornável e a eficiência 

espacial para o acondicionamento do produto foi possível minimizar custos de 

aquisição de embalagens, além de contribuir para a minimização da quantidade de 

distribuição gerando mais lucro. Com isso, as empresas do setor automotivo 

localizadas no Brasil reconhecem como práticas de engenharia de produto e não 

como práticas de DfE/Ecodesign, pois o foco central está na redução do custo do 

produto, redesenho e evolução do produto ou visando a redução dos custos 

ambientais que está relacionado com a responsabilidade ambiental da empresa para 

evitar acidentes ambientais. As pesquisas ao redor do mundo confirmaram que o foco 

principal das empresas do setor automotivo que implantaram as práticas de 

DfE/Ecodesign está mais voltado ao desempenho econômico. O estudo de Dewulf et 

al. (2004), realizado na Bélgica propôs uma metodologia para integrar o desempenho 

econômico e ambiental em uma única base com a interpretação de que o resultado 

econômico pode ser derivado da engenharia de valor, divergindo da interpretação 

proposta pelo World Business Councilon Sustainable Development (WBCSD) com 

base no ganho de valor sobre o impacto ambiental. Jeong e Lee, (2009), na Coréia 

apresentaram um estudo que utilizou dois indicadores econômicos na avaliação do 

DfE/Ecodesign para suportar a decisão de mudanças incrementais nos produtos. É 

corroborado por outra pesquisa realizada em Portugal por Ribeiro et al. (2013), que 

mencionou que a avaliação de desempenho econômico das práticas de 

DfE/Ecodesign consistem em atributos para suportar a tomada de decisões, sendo 

este o mais relevante. Santolaria et al. (2011), desenvolveu uma survey na Espanha 

e identificou que o custo ambiental afeta negativamente o desempenho econômico da 
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empresa devido aos investimentos necessários. Outro estudo na Malásia apresentado 

por Raja Ghazilla et al. (2015), constatou que empresas multinacionais tem maior 

preocupação em desenvolver o DfE/Ecodesign com foco no desempenho econômico 

em relação as empresas locais, devido a competição no mercado global. Jackson et 

al. (2016), realizou uma survey nos EUA e testou hipóteses por meio de análise fatorial 

confirmando que o DfE/Ecodesign está associado positivamente ao desempenho 

econômico, sendo o foco principal das empresas que implantaram as práticas de 

DfE/Ecodesign no projeto do produto. 

Portanto, para as empresas do setor automotivo a implantação das práticas de 

DfE/Ecodesign são iniciativas muito relevantes ao desempenho econômico e 

associadas ao desempenho ambiental e operacional com a redução do custo do 

produto e processo de manufatura. Ressalta-se que a oportunidade de incremento do 

desempenho econômico intensificando no setor automotivo a implantação com mais 

efetividade. 

Outro achado relevante consiste que apesar das empresas do setor automotivo 

localizadas no Brasil ter o foco centrado na obtenção de ganhos econômicos nos 

projetos de DfE/Ecodesign foi identificada uma relação moderada com o desempenho 

ambiental, denotando reatividade devido ao foco restrito no atendimento as normas e 

regulamentações ISO 14001 e IATF 16949, mas que contribui com a preservação do 

ecossistema devido à redução no consumo de água e energia, redução do uso de 

materiais, redução no consumo de embalagem, minimização de emissões de CO2 no 

processo de transportes, uso de materiais recicláveis, e redução de substâncias 

tóxicas. As pesquisas sobre o assunto DfE/Ecodesign em empresas do setor 

automotivo mostram também um efeito no desempenho ambiental. Um estudo nos 

EUA realizado por Choi et al. (2008), forneceu um modelo de análise do ciclo de vida 

e uma medição quantitativa do desempenho ambiental de um produto específico, o 

resultado foi utilizado para selecionar o estágio do ciclo de vida do produto que tenha 

a maior prioridade a ser resolvido utilizando DfE/Ecodesign na prática, uma das 

metodologias de decisão multicritérios é então introduzida para priorizar o design 

alternativo em estratégias ambientais. Na China o estudo de Chiang et al. (2011), 
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apresentou um modelo para avaliar a o desempenho ambiental dos produtos a partir 

da comparação entre dois produtos similares, as ideias de comparação são formadas 

selecionando o valor mínimo entre os valores de desempenho para cada critério, ainda 

Chiang e Roy, (2012), utilizam o mesmo método para desenvolver uma avaliação de 

desempenho utilizando o DfE/Ecodesign minimizando as quantidades de produtos 

químicos perigosos substâncias geradas durante a extração, manufatura e uso, o 

sistema inteligente também é usado  para criar os modelos para avaliação de 

desempenho DfE/Ecodesign e a análise de substâncias químicas perigosas 

excessivas. Wang et al. (2012), nos EUA utiliza um modelo que inclui diferentes 

formas de impactos ambientais, como as emissões de gases com efeito de estufa, 

poluição de água e resíduos sólidos. Em Portugal Ribeiro et al. (2013), apresenta os 

resultados de diferentes materiais alternativos para conduzir os designers em 

decisões mais sustentáveis, suportando-os em conhecimento e nos impactos da 

produção das matérias-primas envolvidas (molde de aço e polímeros alternativos), 

mas também nos impactos no projeto ao longo do ciclo de vida. O estudo mais recente 

realizado por Jackson et al. (2016), revelou que o DfE/Ecodesign está positivamente 

associado ao desempenho ambiental da empresa, possui relação direta com a 

qualidade e inovação e parcial com o desempenho econômico. 

Portanto, este estudo apresenta no seu resultado que o desempenho ambiental 

possui efeito moderado possibilitando uma avaliação do desempenho ambiental na 

empresa e uma melhoria na consciência ambiental com uma redução dos 

desperdícios, o DfE/Ecodesign ainda não é um conceito firmado nas práticas destas 

organizações do setor automotivo, devido observarem apenas a questão de produto 

rentável e não a captação de conhecimento e propostas de inovação dentro das 

empresas e não tratar o projeto para o meio ambiente como redução dos impactos 

ambientais durante a fase de uso e manufatura. 

Outro aspecto relevante consiste que as empresas automotivas localizadas no 

Brasil estão direcionadas ao desempenho econômico no DfE/Ecodesign e analisam 

de forma moderada o processo de desenvolvimento de projetos de produto novos ou 

alterações incrementais viáveis em termos operacionais. Esse aspecto é crítico, 

porque poderia obter melhores resultados em termos de capacidade de produção e 
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novos negócios que poderia resultar em melhorias no desempenho ambiental e 

econômico com maior intensidade. Também é importante utilizar lições aprendidas e 

novos conceitos de design para a manufatura e desmontagem, pois são possibilidades 

de utilizar materiais reciclados e reciclar. A análise do ciclo de vida também é uma 

oportunidade de obtenção de redução de tempo de execução e aumento de 

durabilidade do produto a partir das melhorias identificadas. E a utilização de 

embalagens retornáveis com melhor eficiência espacial traz ganhos operacionais de 

transporte e distribuição. Ainda são relevantes as preocupações com segurança e 

saúde e o atendimento a requisitos de normas e regulamentações vigentes nas 

localidades onde estas empresas do segmento estão localizadas para a realização de 

seus lançamentos de produto. As pesquisas sobre o assunto apresentam efeito 

moderado e impacto positivo no desempenho operacional, o estudo de Chiang et al. 

(2012), relata que na avaliação de desempenho são consideradas as quantidades de 

produtos químicos perigosos e substâncias geradas durante a extração na manufatura 

e saída de um produto considerando a eficiência do sistema. Na Malásia a pesquisa 

apresentada por Raja Ghazilla et al. (2015) revela que empresas multinacionais têm 

preocupação com o desempenho da mão de obra (capacidade da operação) e 

companhias locais demonstram menos preocupação e perceberam que a inclusão do 

DfE/Ecodesign no processo de desenvolvimento do produto tem grande impacto no 

tempo, isso implica em empresas multinacionais estarem mais preocupados com as 

práticas da DfE/Ecodesign por conhecerem os benefício da inclusão dentro de suas 

organizações. No Brasil o estudo realizado por Lopes e Azevedo, (2014) revela uma 

preocupação direta com atividades operacionais, o designer de produto deve ser 

qualificado para analisar processos, identificar desvios e riscos de produção, incluem 

práticas proativas dentro da empresa, procura a inovação dos produtos e serviços e 

até mesmo gerenciar projetos e grupos de trabalho. O estudo relata as características 

e experiência profissional esperada como perfil para designers no desenvolvimento 

de produto, também apresenta o desempenho profissional, o setor e o modelo 

amplamente utilizados nessas empresas e aspectos que expressam uma realidade 

longe do ideal. 
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Portanto, o desempenho operacional é primordial para o sucesso das práticas 

de DfE/Ecodesign devido ao envolvimento das pessoas e a necessidade de 

atendimento as demandas, o resultado apresentado nesta pesquisa proporciona uma 

discussão e demonstra significância moderada em relação ao desempenho 

operacional. 

Desta forma, o resultado apresentado nesta pesquisa proporciona uma 

discussão, denotando uma realidade e necessidade de pró-atividade para todo o setor 

automotivo em empresas localizadas no Brasil a partir da implantação das práticas de 

DfE/Ecodesign dentro do ambiente organizacional. Em linhas gerais foi possível 

identificar que no segmento automotivo o desempenho econômico é o mais relevante 

demonstrando significância substancialmente forte por ser primordial para o sucesso 

e sobrevivência da organização. O ambiental possui uma significância substancial no 

setor, embora necessite movimentar uma quantidade grande de insumos e materiais 

para a concepção do produto final gerando também uma quantidade significativa de 

resíduos sólidos e dificuldade para destinação e descarte correto das partes após a 

vida útil do produto. Também uma relevância moderada foi constatada no 

desempenho operacional destacando a redução dos desperdícios, o incremento na 

capacidade operacional, diminuindo o tempo médio de execução e aumento das 

melhorias realizadas no período o que favorece a implantação de idéias que objetivam 

ganhos operacionais e consequentemente ganhos econômicos. A pesquisa denota 

que aplicação do DfE/Ecodesign no processo de desenvolvimento de produto resulta 

em ganhos ambientais, econômicos e operacionais para a indústria automobilística 

brasileira. Com isso, esse achado é importante para estimular às empresas do setor 

a adoção de tais práticas intrínsecas no processo de desenvolvimento de produtos. 

Esse resultado tem relevância tanto para a prática quanto para a teoria porque há 

poucos trabalhos que utilizaram os conceitos de DfE/Ecodesign e nenhum fez uso de 

avaliações de desempenho conforme proposto nesta pesquisa avaliando as práticas 

e a relação com desempenho ambiental, desempenho econômico e desempenho 

operacional utilizando análise multivariada com suporte do Software Smart PLS. As 

pesquisas geralmente apresentam dados qualitativos, que mencionam sobre a 

implantação DfE/Ecodesign na indústria para o desenvolvimento de produtos ou 



99 

 

 

 

somente para alteração de produtos existentes e poucas fazem uso de dados 

quantitativos.  Esse achado é relevante porque o designer ou engenheiro do produto 

tem o foco apenas na redução de custos, mas não avaliam a oportunidade de obter 

minimização do impacto ambiental e ganhos operacionais. A realização dessa análise 

agrega mais valor no projeto do produto, além de prover informações úteis para as 

lições aprendidas e aplicação a novos projetos. O trabalho também corrobora com a 

proposta da formação de um modelo para comparar os ganhos econômicos em 

relação aos ambientais e operacionais. Ressalta-se que esse modelo pode ser 

adotado como indicadores de desempenho na engenharia do produto, em relação ao 

desempenho econômico, ambiental e operacional dos projetos do produto realizados 

durante determinado ciclo de vida. Esse assunto tem destaque porque as pesquisas 

encontradas mostram a oportunidade de obter redução do impacto ambiental com a 

implantação de práticas visando melhor aproveitamento dos recursos naturais e o 

ganho econômico com a implantação de DfE/Ecodesign do produto, o operacional é 

pouco relacionado e entende-se que é obtido colateralmente permitindo que as 

organizações implantem indicadores de desempenho para suportar a tomada de 

decisão sobre a implantação de ações no desenvolvimento de produto.  
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CAPÍTULO 7 – CONCLUSÃO 

A pesquisa demonstrou que a utilização das práticas de DfE/Ecodesign quanto 

as variáveis do desempenho são reconhecidas e utilizadas pelas empresas 

localizadas no Brasil, proporcionam melhorias no desempenho econômico, ambiental 

e operacional e são ferramentas relevantes à tomada de decisão. 

A contribuição deste trabalho está na consolidação de um modelo que explicita 

de forma clara e eficiente as relações das práticas de DfE/Ecodesign do produto com 

as variáveis de desempenho ambiental, econômico e operacional dentro das 

empresas localizadas no Brasil na primeira camada de fornecimento do setor 

automotivo brasileiro.  

Ajustar as principais práticas para adoção em pequenas e médias empresas do 

setor automotivo traz benefícios e a compreensão dos fatores para inclusão das 

práticas aceitas por estas empresas mesmo que em outros níveis da cadeia. Embora 

o segmento estudado tenha sido o Tier 1, estas são atribuições e desafios para o 

melhor tratamento das questões ambientais no desenvolvimento de produto no Brasil. 

Permitiu através da resposta de designers e engenheiros de desenvolvimento 

de produto quantificar e relacionar as prática e variáveis de desempenho identificadas 

na literatura. No entanto, estas ainda são pouco exploradas na indústria automotiva 

localizadas no Brasil e nas organizações brasileiras. Estudar as ações tomadas no 

desenvolvimento de produtos no mercado automotivo brasileiro mostraram que a 

conquista de incremento no desempenho organizacional com a utilização de práticas 

do DfE/Ecodesign é resultado que deveriam ser reconhecidos pelas organizações 

fornecedoras do setor.  

Esta pesquisa eventualmente pode servir de orientação para apoiar as 

empresas nos seus esforços na adoção das práticas de DfE/Ecodesign do produto. 

Traz contribuições à teoria e à prática de P&D nas áreas de engenharia, gerando 

conhecimento e benefícios com a aplicação de ferramentas de eco eficiência em um 

setor industrial relevante, combinando com uma análise de desempenho econômico, 

ambientais e operacionais. Além disso, gestores e profissionais de fabricação podem 

usar os princípios e os exemplos apresentados aqui para ampliar sua compreensão 
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de como mensurar os ganhos com a implantação das práticas de DfE/Ecodesign em 

seus desenvolvimentos e processo de produção.  

Esta pesquisa também apresenta limitações que devem ser destacadas e 

ajudam no entendimento dos resultados. As práticas de DfE/Ecodesign e variáveis de 

desempenho ambiental, econômico e operacional identificadas na revisão desta 

pesquisa foram testadas com profissionais de design e engenharia de produto em 

empresas no setor automotivo localizadas no Brasil e seus resultados serão 

específicos para o setor local.  

Também a pesquisa tipo survey necessita de uma quantidade significativa de 

respostas para validação, requer um questionário e a aplicação do mesmo mantendo-

se inalterados durante toda a fase de coleta de dados. Por este motivo, os resultados 

e conclusões obtidos neste trabalho servirão de apoio, mas não poderão ser 

generalizados em nível mundial.  

Conclui-se que os designers e engenheiros de desenvolvimento de produto da 

indústria automotiva brasileira poderiam considerar o DfE/Ecodesign na prática 

organizacional, possibilitando reduzir custos, impacto ambiental e contribuindo com a 

literatura científica usando o DfE/Ecodesign como ferramenta para mensurar a eco 

eficiência no desenvolvimento de produtos uma vez que os resultados desta pesquisa 

são confirmatórios. 

Estes resultados podem ser confirmados a partir da verificação dos aspectos 

relevantes identificados na revisão sistemática dos trabalhos selecionados e utilizados 

para a elaboração do questionário utilizado nesta survey e embasando o modelo 

conceitual de hipóteses desta pesquisa. 

Portanto, pesquisas futuras são sugeridas como: um trabalho de pesquisa com 

abrangência em outra camada de fornecimento, exemplo: tier 2 comparando com os 

resultados obtidos nesta pesquisa. Ainda uma abrangência desta pesquisa ao cenário 

das montadoras e uma replicação desta pesquisa em outros segmentos como, por 

exemplo, o de polímeros. Com base na pesquisa, três análises sobre desempenho 

foram consideradas importantes. A implementação de práticas DfE/Ecodesign nas 

empresas setor automotivo localizadas no Brasil geram impactos positivos no 

desempenho ambiental, econômico e operacional. 
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APÊNDICE 1 – Capítulo 4 Questionário Proposto Teste de Face 

PRÁTICAS DE DFE/ECODESIGN NO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO NAS PRIMEIRAS 

CAMADAS DE FORNECIMENTO – SURVEY NO SEGMENTO AUTOMOTIVO BRASILEIRO 

Solicito a gentileza em responder esta pesquisa composta por 57 assertivas e tempo estimado 

em 10 minutos para ser concluída. Ressalta-se que nenhum dado ou comentário que possa identificar 

o indivíduo ou a organização para a qual trabalham, será incluído em qualquer material que seja 

divulgado como resultado dessa pesquisa. O objetivo desta pesquisa é avaliar se a implantação de 

práticas de DfE/Ecodesign pelas empresas no segmento automotivo brasileiro tem efeito positivo ou 

negativo no desempenho econômico, ambiental, operacional e social. 

O DfE/Ecodesign consiste na inclusão sistemática de métodos para a minimização do impacto 

ambiental, sem comprometer o desempenho, funcionalidade, qualidade e custo de um produto ao longo 

do seu ciclo de vida.  

O questionário contempla três blocos: No bloco 1 informações sobre o respondente e empresa. 

O bloco 2 é composto por vinte e três assertivas sobre as práticas de DfE/Ecodesign do produto. O 

bloco 3 mostras vinte e seis assertivas sobre desempenho.  

 

BLOCO 1 - DADOS PROFISSIONAIS DO RESPONDENTE 

 

Nome:  

Formação* 

o Doutor 

o Mestre 

o Pós Graduação 

o Graduação 

o Técnico 

Quantos anos função profissional corporativa* 

o Até 2 anos 

o Entre 2 a 5 anos 

o Entre 5 a 10 anos 

o Acima de 10 anos 

Qual função ocupa atualmente na empresa que trabalha* 

o Diretor 

o Gerente 

o Coordenador 

o Engenheiro/Designer 

o Analista 
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Á quantos anos que ocupa este cargo* 

o Até 2 anos 

o Entre 2 a 5 anos 

o Entre 5 a 10 anos 

o Acima de 10 anos 

Qual o porte da empresa que trabalha* 

o Grande 

o Médio 

o Pequena 

Qual a origem* 

o Multinacional 

o Nacional 

 

Em qual estado brasileiro está localizada? 

Qual o segmento de atuação da empresa (Ex: Elétrico, Mecânico, Polímeros,etc)?* 

 

BLOCO 2 - PRÁTICAS DE DFE/ECODESIGN DO PRODUTO 

Nesse bloco, solicita-se a análise do grau de implantação, conforme a escala a seguir: (0) Não 

Usual; (1) Não Implantado; (2) Está no plano de implantação; (3) Parcialmente Implantado; (4) 

Implantado com uso esporádico; (5) Plenamente implantado na rotina de desenvolvimento. 

 

A empresa que trabalho realiza Avaliação do Ciclo de Vida no desenvolvimento do produto. 

A empresa que trabalho desenvolve produtos visando a durabilidade. 

A empresa que trabalho considera no desenvolvimento do produto a redução dos impactos durante a 

Fase de uso. 

A empresa que trabalho introduz novos conceitos e considera lições aprendidas no desenvolvimento 

do produto. 

A empresa que trabalho considera no desenvolvimento do produto o uso eficiente da tecnologia para o 

projeto da manufatura. 

A empresa que trabalho considera no desenvolvimento do produto o projeto para a desmontagem. 

A empresa que trabalho considera no desenvolvimento do produto o processo de remanufatura e reuso. 

A empresa que trabalho considera no desenvolvimento do produto a possibilidade de reutilização de 

materiais reciclados.  

A empresa que trabalho considera no desenvolvimento do produto a possibilidade reciclagem dos 

materiais utilizados 

A empresa que eu trabalho considera no desenvolvimento de produtos questões como a redução do 

uso de energia. 
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A empresa que eu trabalho considera no desenvolvimento de produtos questões como a redução do 

consumo de água. 

A empresa que eu trabalho considera no desenvolvimento de produtos questões como a redução de 

emissões CO2 para o ar. 

A empresa que eu trabalho considera no desenvolvimento de produtos questões como não fazer uso 

de substâncias perigosas ou tóxicas. 

A empresa que eu trabalho considera no desenvolvimento de produtos a oportunidade de reduzir 

quantidade de materiais utilizados. 

A empresa que eu trabalho considera no desenvolvimento de produtos a oportunidade de diminuição 

da geração de resíduos sólidos. 

A empresa que eu trabalho considera no desenvolvimento de produtos a oportunidade de utilizar 

embalagens recicláveis. 

A empresa que eu trabalho considera no desenvolvimento de produtos a oportunidade de redução da 

quantidade de materiais nas embalagens. 

A empresa que eu trabalho considera no desenvolvimento de produtos a oportunidade de utilizar 

embalagens retornáveis. 

A empresa que eu trabalho considera no desenvolvimento de produtos a eficiência (espacial/ proteção) 

da embalagem do produto. 

A empresa que eu trabalho considera no desenvolvimento de produtos a rotulagem dos materiais e 

instruções para eliminação e descarte. 

A empresa que eu trabalho considera no desenvolvimento de produtos aspectos de distribuição e 

transportes. 

A empresa que eu trabalho considera no desenvolvimento de produtos normas e regulamentações de 

padrões ambientais. 

A empresa que eu trabalho considera aspectos de segurança e saúde no projeto do produto. 

 

BLOCO 3 - VARIÁVEIS DE DESEMPENHO  

Nesse bloco, solicita-se a análise do grau de associação das variáveis de desempenho as 

práticas de DfE/Ecodesign pelo respondente, conforme a escala a seguir: (0) Não Usual; (1) Não 

Influência; (2) Pouca influência; (3) Influência Parcialmente; (4) Influência; (5) Influência Plenamente. 

 

VARIÁVEIS DE DESEMPENHO AMBIENTAL 

O desempenho ambiental deve ser explorado com o propósito de avaliar as ações relacionadas 

ao meio ambiente, abrange um conjunto de medidas para a criação de valor para uma empresa.   

A empresa durante o desenvolvimento do produto ao adotar a preocupação ambiental reduziu o 

consumo de energia. 
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A empresa durante o desenvolvimento do produto ao adotar a preocupação ambiental reduziu a 

emissão de gases de efeito estufa. 

A empresa durante o desenvolvimento do produto ao adotar a preocupação ambiental reduziu o 

consumo de água nos processos industriais e fase de uso. 

A empresa durante o desenvolvimento do produto ao adotar a preocupação ambiental reduziu a 

geração de resíduos nos processos industriais. 

A empresa durante o desenvolvimento do produto ao adotar a preocupação ambiental considerou a 

redução da quantidade de materiais. 

A empresa durante o desenvolvimento do produto ao adotar a preocupação ambiental reduziu a 

quantidade de acidentes ambientais. 

A empresa durante o desenvolvimento do produto ao adotar a preocupação ambiental considerou medir 

o número de ações de DfE/Ecodesign do produto. 

 

VARIÁVEIS DE DESEMPENHO ECONÔMICO 

O desempenho econômico deve ser observado com o objetivo de analisar o retorno de 

investimentos, da lucratividade, impacto no custo e no desenvolvimento de produtos, abrange um 

conjunto de medidas para criação de valor em uma empresa.  

 

A empresa durante o desenvolvimento do produto ao adotar a preocupação ambiental observou o 

incremento/ aumento no lucro. 

A empresa durante o desenvolvimento do produto ao adotar a preocupação ambiental considerou o 

aumento de investimentos em pesquisa e desenvolvimento. 

A empresa durante o desenvolvimento do produto ao adotar a preocupação ambiental reduziu os custos 

de energia. 

A empresa durante o desenvolvimento do produto ao adotar a preocupação ambiental reduziu os custos 

de materiais. 

A empresa durante o desenvolvimento do produto ao adotar a preocupação ambiental reduziu os custos 

ambientais. 

A empresa durante o desenvolvimento do produto ao adotar a preocupação ambiental reduziu os custos 

na manufatura. 

 

VARIÁVEIS DE DESEMPENHO OPERACIONAL 

O desempenho operacional é explorado com objetivo de obter informações sobre o 

desempenho ambiental das operações na organização e estrutura operacional dos seus processos.  

 

A empresa durante o desenvolvimento do produto ao adotar a preocupação ambiental reduziu a 

quantidade de mão de obra. 
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A empresa durante o desenvolvimento do produto ao adotar a preocupação ambiental aumentou a 

capacidade operacional. 

A empresa durante o desenvolvimento do produto ao adotar a preocupação ambiental houve redução 

dos desperdícios. 

A empresa durante o desenvolvimento do produto ao adotar a preocupação ambiental houve redução 

do tempo de execução do projeto do produto. 

A empresa durante o desenvolvimento do produto ao adotar a preocupação ambiental houve aumento 

na quantidade de ideias e melhorias realizadas. 

A empresa durante o desenvolvimento do produto ao adotar a preocupação ambiental houve aumento 

no número de lançamentos realizados. 
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APÊNDICE 2 – Capítulo 5 - Questionário Validado em Campo 

AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE DfE/ECODESIGN NO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO E 

SUA RELAÇÃO COM DESEMPENHO ORGANZACIONAL: SURVEY NA PRIMEIRA CAMADA DE 

FORNECIMENTO DO SETOR AUTOMOTIVO BRASILEIRO. 

 

Solicito a gentileza em responder esta pesquisa composta por 42 assertivas e tempo estimado 

em 10 minutos para ser concluída. Ressalta-se que nenhum dado ou comentário que possa identificar 

o indivíduo ou a organização para a qual trabalham, será incluído em qualquer material que seja 

divulgado como resultado dessa pesquisa.  

O objetivo desta pesquisa é avaliar se a implantação de práticas de DfE/Ecodesign pelas 

empresas no segmento automotivo brasileiro tem efeito positivo ou negativo no desempenho 

econômico, ambiental e operacional.  

O DfE/Ecodesign consiste na inclusão sistemática de métodos para a minimização do impacto 

ambiental, sem comprometer o desempenho, funcionalidade, qualidade e custo de um produto. O 

questionário contempla três partes: 1ª informações sobre o respondente. 2ª é composta por assertivas 

sobre as práticas de DfE/Ecodesign do produto. 3ª assertivas sobre desempenho ambiental, econômico 

e operacional.  

 

1ª Parte DADOS PROFISSIONAIS DO RESPONDENTE 

 

Nome: 

Formação 

o Doutor 

o Mestre 

o Pós Graduação 

o Graduação 

o Técnico 

Quantos anos função profissional corporativa 

o Até 2 anos 

o Entre 2 a 5 anos 

o Entre 5 a 10 anos 

o Acima de 10 anos 

Qual função ocupa atualmente na empresa que trabalha 

o Diretor 

o Gerente 
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o Coordenador 

o Engenheiro/Designer 

o Analista 

Á quantos anos que ocupa este cargo 

o Até 2 anos 

o Entre 2 a 5 anos 

o Entre 5 a 10 anos 

o Acima de 10 anos 

Qual o porte da empresa que trabalha 

o Grande 

o Médio 

o Pequena 

Qual a origem 

o Multinacional 

o Nacional 

Classificação na cadeia de fornecimento 

o Montadora  

o Tier 1 

o Tier 2 

o Consultoria 

Em qual estado brasileiro está localizada? 

Qual o segmento de atuação da empresa (Ex: Elétrico, Mecânico, Polímeros, Estamparia, etc)? 

 

PRÁTICAS DE DFE/ECODESIGN DO PRODUTO 

Nesse bloco, solicita-se a análise do grau de implantação, conforme a escala a: (0) Não 

Implantado; (10) Plenamente implantado. 

 

PDFE_01 Para a empresa eu que trabalho é fundamental a Avaliação do Ciclo de Vida no 

desenvolvimento do produto. 

PDFE_02 É fundamental para a empresa que eu trabalho desenvolver produtos visando a durabilidade. 

PDFE_03 A empresa que eu trabalho sempre considera no desenvolvimento do produto a redução dos 

impactos durante a fase de uso. 

PDFE_04 Para a empresa que eu trabalho é fundamental introduz novos conceitos e lições aprendidas 

no desenvolvimento do produto. 
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PDFE_05 Para a empresa que eu trabalho é fundamental no desenvolvimento do produto o uso 

eficiente da tecnologia para o projeto da manufatura. 

PDFE_06 Para a empresa que eu trabalho é fundamental no projeto do produto o projeto para a 

desmontagem. 

PDFE_07 Para a empresa que trabalho, no projeto do produto a remanufatura/ re-uso dos componentes 

utilizados no produto é fundamental. 

PDFE_08 Na empresa que trabalho no desenvolvimento do produto é fundamental a reutilização de 

materiais reciclados.  

PDFE_09 Para a empresa que trabalho é fundamental no desenvolvimento do produto a reciclagem 

dos materiais utilizados.  

PDFE_10 Para a empresa que trabalho é fundamental no desenvolvimento de produtos questões como 

a redução do uso de energia. 

PDFE_11 Para a empresa que trabalho é fundamental no desenvolvimento de produtos questões como 

a redução do de água. 

PDFE_12 Para a empresa que eu trabalho é fundamental no desenvolvimento de produtos questões 

como a redução de emissões CO2 para o ar. 

PDFE_13 Para a empresa que eu trabalho é fundamental no desenvolvimento do produto não fazer 

uso de substâncias perigosas ou tóxicas. 

PDFE_14 Para a empresa que eu trabalho é fundamental no desenvolvimento do produto a 

oportunidade de reduzir quantidade de materiais utilizados. 

PDFE_15 Para a empresa que eu trabalho é fundamental no desenvolvimento do produto a redução 

na geração de resíduos sólidos. 

PDFE_16 Para a empresa que eu trabalho é fundamental no desenvolvimento do produto utilizar 

embalagens recicláveis. 

PDFE_17 Para a empresa que eu trabalho é fundamental no desenvolvimento do produto a redução 

da quantidade de materiais nas embalagens. 

PDFE_18 Para a empresa que eu trabalho é fundamental no desenvolvimento do produto utilizar 

embalagens retornáveis. 

PDFE_19 Para a empresa que eu trabalho no desenvolvimento do produto a eficiência espacial da 

embalagem é fundamental. 

PDFE_20 Para a empresa que eu trabalho no desenvolvimento do produto a rotulagem dos materiais 

e instruções para eliminação e descarte são fundamentais. 

PDFE_21 Para a empresa que eu trabalho no desenvolvimento do produto aspectos relacionados a 

transporte e distribuição são fundamentais.  

PDFE22 Para a empresa que eu trabalho no desenvolvimento do produto é fundamental o uso de 

normas e regulamentações de padrões ambientais. 
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PDFE_23Para a empresa que eu trabalho no desenvolvimento do produto aspectos de segurança e 

saúde são fundamentais.  

 

VARIÁVEIS DE DESEMPENHO  

Nesse bloco, solicita-se a análise do grau de associação das variáveis de desempenho as 

práticas de DfE/Ecodesign, conforme a escala: (1) Não Influência; (10) Influência Plenamente. 

 

VARIÁVEIS DE DESEMPENHO AMBIENTAL 

O desempenho ambiental deve ser explorado com o propósito de avaliar as ações relacionadas 

ao meio ambiente, abrange um conjunto de medidas para a criação de valor para uma empresa.   

 

VDA_01 A empresa que eu trabalho durante o desenvolvimento do produto ao adotar a preocupação 

ambiental reduziu o consumo de energia. 

VDA_02 A empresa que eu trabalho durante o desenvolvimento do produto ao adotar a preocupação 

ambiental reduziu a emissão de gases de efeito estufa. 

VDA_03 A empresa que eu trabalho durante o desenvolvimento do produto ao adotar a preocupação 

ambiental reduziu o consumo de água nos processos industriais. 

VDA_04 A empresa que eu trabalho durante o desenvolvimento do produto ao adotar a preocupação 

ambiental reduziu a geração de resíduos nos processos industriais. 

VDA_05 A empresa que eu trabalho durante o desenvolvimento do produto ao adotar a preocupação 

ambiental reduziu a quantidade de materiais. 

VDA_06 A empresa que eu trabalho durante o desenvolvimento do produto ao adotar a preocupação 

ambiental reduziu a quantidade de acidentes ambientais. 

VDA_07 A empresa que eu trabalho durante o desenvolvimento do produto ao adotar a preocupação 

ambiental passou a medir o número de ações de DfE/Ecodesign do produto. 

 

VARIÁVEIS DE DESEMPENHO ECONÔMICO 

O desempenho econômico deve ser observado com o objetivo de analisar o retorno de 

investimentos, da lucratividade, impacto no custo e no desenvolvimento de produtos, abrange um 

conjunto de medidas para criação de valor em uma empresa.  

 

VDE_01 A empresa que eu trabalho durante o desenvolvimento do produto ao adotar a preocupação 

ambiental observou o aumento no lucro. 

VDE_02 A empresa que eu trabalho durante o desenvolvimento do produto ao adotar a preocupação 

ambiental aumentou os investimentos em pesquisa e desenvolvimento. 

VDE_03 A empresa que eu trabalho durante o desenvolvimento do produto ao adotar a preocupação 

ambiental reduziu os custos de energia. 
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VDE_04 A empresa que eu trabalho durante o desenvolvimento do produto ao adotar a preocupação 

ambiental reduziu os custos de materiais. 

VDE_05 A empresa que eu trabalho durante o desenvolvimento do produto ao adotar a preocupação 

ambiental reduziu os custos ambientais. 

VDE_06 A empresa que eu trabalho durante o desenvolvimento do produto ao adotar a preocupação 

ambiental reduziu os custos na manufatura. 

 

VARIÁVEIS DE DESEMPENHO OPERACIONAL 

O desempenho operacional é explorado com objetivo de obter informações sobre o 

desempenho das operações na organização e estrutura operacional dos seus processos.  

 

VDO_01 A empresa que eu trabalho durante o desenvolvimento do produto ao adotar a preocupação 

ambiental reduziu a quantidade de mão de obra. 

VDO_02 A empresa que eu trabalho durante o desenvolvimento do produto ao adotar a preocupação 

ambiental aumentou a capacidade operacional. 

VDO_03 A empresa que eu trabalho durante o desenvolvimento do produto ao adotar a preocupação 

ambiental reduziu os desperdícios. 

VDO_04 A empresa que eu trabalho durante o desenvolvimento do produto ao adotar a preocupação 

ambiental reduziu o tempo de execução do projeto do produto. 

VDO_05 A empresa que eu trabalho durante o desenvolvimento do produto ao adotar a preocupação 

ambiental aumentou a quantidade de ideias e melhorias realizadas. 

VDO_06 A empresa que eu trabalho durante o desenvolvimento do produto ao adotar a preocupação 

ambiental aumentou o número de lançamentos realizados. 


