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resumo 
 
 

O sector industrial é um dos principais responsáveis pela contínua degradação 
do meio ambiente. Através dos seus processos e dos seus produtos as 
empresas contribuem, por exemplo, para o esgotamento dos recursos naturais, 
a redução da biodiversidade e o aquecimento global.  
O presente trabalho tem como objectivo apresentar os benefícios da 
incorporação das questões ambientais no sector industrial tendo como foco o 
desenvolvimento de produtos. Inicialmente apresenta-se o conceito de 
desenvolvimento sustentável revelando a importância que as empresas e os 
seus produtos têm na problemática ambiental e no processo de mudança para 
uma sociedade sustentável. Depois são apresentados os contributos da 
Gestão e do Design para a sustentabilidade do sector industrial. Destacou-se a 
importância da Gestão Ambiental como passo inicial para a adopção de 
práticas ambientais no contexto empresarial e do Design de Produto como 
actividade estratégica para a competitividade das empresas. Estas duas 
disciplinas são integradas na denominada Gestão Ambiental do Produto onde 
são apresentadas as suas principais estratégias, ferramentas e benefícios. 
Realizou-se um estudo de caso através de um questionário para identificar o 
perfil das indústrias portuguesas de mobiliário e avaliar o seu nível de 
envolvimento com a Gestão Ambiental, o Design de Produto e a Gestão 
Ambiental do Produto. O perfil das empresas inquiridas é de pequenas e 
médias empresas que se encontram maioritariamente na região norte e 
atendem ao mercado nacional e internacional. As mesmas não apresentam 
nenhum tipo de certificação (ISO 9000, ISO 14000 ou equivalentes) com 
excepção de um caso onde a empresa possui a certificação ISO 9000. Em 
relação à tipologia de produtos o sector residencial é o mais explorado. As 
empresas têm uma visão positiva quanto à Gestão Ambiental e ao Design de 
Produto, sendo o último mais conceituado. A avaliação realizada permitiu 
concluir que as empresas inquiridas estão mais familiarizadas com o Design 
de Produto do que com a Gestão Ambiental e a Gestão Ambiental do Produto, 
revelando a escassez de práticas ambientais por parte destas.  
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abstract 
 

The industrial sector is one of the sectors most responsible for the continuous 
degradation of the environment. Through its processes and products 
companies contribute to the depletion of natural resources, reduction of 
biodiversity, global warming and so on. 
This thesis aims to present the benefits of applying environmental issues in the 
industrial sector, focusing on product development. Initially it presents the 
concept of sustainable development and the importance for companies and 
their products of the transition process toward a sustainable society. 
Then contributions of Management and Design for the sustainability of 
industrial sector are presented. The importance of Environmental Management 
as an initial step towards the adoption of environmental practices in a business 
context and the importance of Product Design as a strategic activity for 
business competitiveness is highlighted. These two disciplines are integrated in 
the so-called Ecodesign which presented its main strategies, tools and benefits.
It is realized with a case study through a questionnaire to identify the profile of 
the Portuguese furniture industry and to assess their involvement with 
Environmental Management, Product Design and Ecodesign. The profile of the 
inquired industries is small and medium size enterprises. They lie in the north 
region of Portugal and work in the national and international markets. None of 
them have any kind of certification (for example ISO 9000, ISO 14000 or 
equivalent) with one exception where a company has the certification ISO 
9000. The main market is home furniture. The inquired companies have a 
positive view about Environmental Management and Product Design, however 
Product Design was most highly rated. The assessment revealed that the 
inquired companies are more familiar with Product Design in comparison with 
Environmental Management and Ecodesign. These facts prove a lack of 
environmental practices in the inquired industries. 
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CAPÍTULO I 

 

1. Introdução 

1.1. Relevância do tema 

 “Levar em consideração as escalas de tempo e de lugar, a necessidade de equidade e o 

bem-estar de todos os seres vivos, a sua existência com o não-vivo em seu espaço vital, 

constitui outra interpretação da palavra “globalização”, uma compreensão e uma 

integração das interdependências entre as esferas económica e social e a biosfera” 

Kazazian (2005, p. 33) 

É evidente a necessidade de uma consciencialização sobre os problemas ambientais e as 

suas origens. No nosso dia-a-dia adquirimos e descartamos vários tipos de produtos 

industriais sem nos preocuparmos de onde vêm e para onde vão após serem consumidos ou 

utilizados. Aspectos fundamentais como a poluição, a perda da biodiversidade e o 

aquecimento global são efeitos colaterais das actividades industriais e da insustentável 

relação entre produção e consumo.  

Principalmente nos países desenvolvidos as organizações vêm sendo questionadas e 

confrontadas com este novo paradigma mundial, a sustentabilidade. O termo ganhou 

notoriedade no relatório produzido em 1987 pela Comissão Brundtland (Our Common 

Future) que destacou a importância de se promover o crescimento económico com o 

mínimo de impacto ambiental possível para não sacrificar o bem-estar das futuras 

gerações. 

Desde então, várias conferências vêm expondo a importância de alcançarmos uma 

produção e um consumo sustentáveis. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), realizada no Rio de Janeiro - Brasil em 1992, 

tornou as questões ambientais parte integrante do processo de desenvolvimento e 

reconheceu que a maior causa da contínua degradação do meio ambiente é o insustentável 

padrão de produção e consumo. Estas iniciativas realçam a importância de se analisar os 
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custos totais (económicos, sociais e ambientais) de um determinado produto, considerando 

todas as fases do seu ciclo de vida, da extracção dos materiais até ao seu descarte.  

“Embora as acções empresariais ambientalmente responsáveis não sejam adoptadas por 

parcelas significativas das organizações, aquelas que o fazem representam lideranças que 

se vão tornando referências em seus respectivos sectores e constituindo-se em modelos 

para a adopção de padrões e patamares de excelência ambiental”. (Dias, 2006, p.IX).  

“A sustentabilidade é hoje princípio fundamental da gestão inteligente” (Savitz e Weber, 

2007, p.6) e torna-se cada vez mais um factor chave para a competitividade. Outros autores 

e instituições têm realizado estudos nesta área e também destacam a necessidade de 

incorporar práticas sustentáveis na cultura empresarial, já que as empresas têm um papel 

central em toda esta problemática ambiental. No entanto, actualmente poucas empresas 

consideram a sustentabilidade ambiental como um valor (UNEP, 2002, p.9). Este facto 

evidencia a importância de investigações que impulsionem o desenvolvimento sustentável 

no contexto empresarial e consequentemente desenvolvam ferramentas que possibilitem a 

sua aplicação prática. 

O desenvolvimento sustentável tem como pilares centrais o crescimento económico, a 

inclusão social e a preservação ambiental. O presente trabalho dará ênfase à vertente 

económico-ambiental que envolve o desenvolvimento de produtos com o objectivo de 

contribuir para o desenvolvimento sustentável (Figura 1). 

Figura 1: Pilares do Desenvolvimento Sustentável: ênfase na 
vertente económico-ambiental 
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Para isso, foram escolhidas duas disciplinas complementares consideradas essenciais para 

diminuir os impactos ambientais dos produtos sem descurar a competitividade da empresa: 

a Gestão e o Design. A Gestão planeia, contribui para a organização e controlo do projecto 

e da empresa e ajuda a avaliar as consequências das suas acções. O Design inspira, ajuda a 

empresa a extrapolar o futuro, a estimular a mudança, a inovar. A união dessas duas 

disciplinas em prol do meio ambiente é denominada de Gestão Ambiental do Produto – 

GAP, a qual pode trazer benefícios consideráveis para a indústria, gerando novas ideias, 

identificando novas oportunidades de negócio e contribuindo para a preservação ambiental 

durante todo o ciclo de vida do produto.  

Optou-se por estudar as indústrias portuguesas do sector de mobiliário. O objectivo é 

analisar as empresas e avaliar o seu nível de envolvimento quanto à Gestão Ambiental, ao 

Design de Produto e à Gestão Ambiental do Produto. A selecção deste nicho dá-se pelas 

suas características, tais como:  

 Diversidade: reunião de diversos processos de produção, envolvendo diferentes 

matérias-primas e uma diversidade de produtos finais. 

 Representatividade económica: o sector movimenta uma extensa rede de 

fornecedores, apresenta um grande volume de vendas e um crescente número de 

exportações. 

 Relevância social: o grande número de empregos gerados. 

 Importância ambiental: relevância do impacto ambiental produzido pelas empresas 

de mobiliário ao longo do ciclo de vida dos seus produtos. 

 Inovação e competitividade: a relevância do Design como ferramenta propulsora de 

inovação e competitividade no sector de mobiliário. 

Além disso, a Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal (AIMMP, 

2007, p.36) destaca a falta de informações estatísticas fiáveis do sector de mobiliário 

português, o que também motivou a escolha deste sector. 

1.2. Objectivos e Questões de Investigação  

Esta dissertação tem como objectivos responder às seguintes questões: 
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 Porquê a necessidade de tornar as empresas e os seus produtos mais sustentáveis? 

 Como podem a Gestão e o Design contribuir para a sustentabilidade do sector 

industrial? 

 Qual o perfil da indústria portuguesa de mobiliário? Qual o nível de envolvimento 

desta com a Gestão Ambiental, o Design de Produto e a Gestão Ambiental do 

Produto?  

Como resposta a estas perguntas o presente trabalho tem a finalidade de revelar a 

importância de incorporar o pensamento sustentável na estratégia empresarial através do 

desenvolvimento de produtos de menor impacto ambiental. 

1.3. Material e métodos 

Este trabalho contou com uma investigação bibliográfica e um caso de estudo. A 

investigação bibliográfica abordou o desenvolvimento sustentável, a Gestão Ambiental, o 

Design de Produto e a Gestão Ambiental do Produto.  

O caso de estudo teve como universo de análise as indústrias portuguesas de mobiliário. 

Estima-se que 2400 empresas compõem este sector (AIMMP, 2005, p.34). Foi utilizado o 

método de amostragem não-probabilística de conveniência que teve como instrumento de 

recolha dos dados um questionário. Segundo Rea e Parker (2000, p.141) “na amostragem 

não-probabilística, o processo de selecção não é formal; o conhecimento da população útil 

é limitado e portanto a probabilidade de se seleccionar qualquer unidade da população não 

pode ser determinada”. Este método foi escolhido devido à falta de acesso aos elementos 

da população e à disponibilidade de tempo e de recursos financeiros e humanos.  

Esta pesquisa contou com o apoio da AIMMP (Associação das Indústrias de Madeira e 

Mobiliário de Portugal) que enviou o questionário semanalmente durante os meses de Abril 

e Maio, através da sua Newsletter, para aproximadamente 200 empresas associadas. Foram 

acompanhadas também 3 visitas de prospecção da AIMMP onde o questionário foi 

aplicado pessoalmente. Dada a pequena quantidade de respostas obtidas através da 

AIMMP optou-se por visitar duas feiras de mobiliário: a Larmóvel em Braga no dia 

17/05/2008 e a Expocasa em Batalha no dia 24/05/2008. A amostra total foi de 30 

indústrias o que corresponde a 1,25% do universo em análise.  
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1.4. Estrutura da Tese 

A estrutura geral da tese é apresentada na Figura 2. 

 
Figura 2: Estrutura geral da tese 

 

No capítulo II, faz-se uma revisão da literatura científica sobre o desenvolvimento 

sustentável, apresentando o seu histórico, o seu conceito e a importância de tornar as 

nações, as empresas e os produtos mais sustentáveis. 

No capítulo III, revela-se os contributos da Gestão e do Design para a sustentabilidade do 

sector industrial. São apresentadas as disciplinas: Gestão Ambiental e Design de Produto 

para posteriormente integrá-las na Gestão Ambiental do Produto ou Ecodesign. As 

principais estratégias, ferramentas e benefícios desta disciplina, que visa o 

desenvolvimento de produtos de menor impacto ambiental, são descritas neste capítulo. 

No capítulo IV, apresenta-se o caso de estudo sobre a indústria portuguesa de mobiliário, as 

suas características, os objectivos e a metodologia da pesquisa, os resultados obtidos e a 

sua discussão. 

As conclusões são apresentadas no capítulo V. 
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CAPÍTULO II 

 

2. O desenvolvimento sustentável 

“A natureza pode responder à necessidade de todos, mas não à avidez de alguns.” 

Mahatma Gandhi 

A evolução histórica da humanidade mostra claramente as mudanças que ocorreram na 

relação entre homem e natureza. O homem sempre modificou o ambiente natural em que 

está inserido para garantir a sua sobrevivência porém, com o passar dos anos, essas 

modificações foram cada vez mais acentuadas.  

Após a Revolução Agrícola, caracterizada pela notável alteração da relação entre homem e 

natureza (o homem passa a domesticar os animais e a dominar as técnicas de plantio), 

emergiram os primeiros grandes impactos ambientais, como por exemplo, a extinção de 

espécies, a destruição das florestas e o desvio de cursos de água. No entanto, as profundas 

alterações que ocorreram no ambiente natural foram posteriores, com a Revolução 

Industrial. Segundo Dias (2006, p.4) “nesse momento, a melhoria da qualidade de vida 

dava-se em detrimento do mundo natural, pois a concepção predominante era de luta do 

homem contra a natureza.”  

Até então “a maior parte das calamidades que afligiam os homens tinham uma origem 

natural. A Revolução Industrial veio alterar a situação na medida em que as ameaças 

passaram sobretudo a surgir no interior das próprias sociedades.” (Beaud, 1995, p.23) 

A Revolução Industrial surgiu em Inglaterra no século XVIII e expandiu-se pelo mundo ao 

longo do século XIX. O seu intuito era promover um crescimento económico e com isso 

uma melhor qualidade de vida para a população. De facto a Revolução Industrial trouxe 

alguns benefícios sociais como o conforto, o aumento da esperança média de vida, a 

evolução dos meios de comunicação, transporte e alimentação. Porém os meios utilizados 

para proporcionar estes benefícios apresentaram consequências devastadoras como o 

consumo excessivo de recursos naturais, a poluição do ar, da água e do solo, além da 

concentração populacional e dos problemas sociais oriundos dela. 



 

14 

“Na segunda metade do século XX foram empregados mais recursos naturais na produção 

de bens que em toda a história anterior da humanidade” Dias (2006, p.7). Como resposta à 

ineficiência deste processo de industrialização e dos desastres oriundos dela a humanidade 

começou a organizar-se de modo a formular uma nova estratégia de desenvolvimento onde 

o meio ambiente era considerado como parte fundamental do processo de evolução da 

sociedade.  

Na Figura 3, apresenta-se uma linha do tempo com os acontecimentos mais importantes 

relacionados com o desenvolvimento sustentável. 
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    Figura 3: Principais acontecimentos relacionados com o desenvolvimento sustentável. 
    Fontes: Dias (2006, p.35), Ecoline (2007), Souza e Vieira  (2007, pp.86-96) 
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Como se pode observar, as questões ambientais começaram a ser pontualmente 

questionadas nos anos 50 e 60, mas foi a partir da década de 70 que a humanidade tomou 

consciência que os recursos naturais eram limitados e a possibilidade de esgotamento de 

alguns destes recursos era real. 

2.1. O conceito de desenvolvimento sustentável 

“A tarefa do homem sensato é entender os grandes ritmos do Universo e mover-se em 

harmonia com eles.” 

Schumacher (1985) 

Como já referido, o desenvolvimento sustentável apresenta três pilares centrais: o 

desenvolvimento económico, a protecção ambiental e a inclusão social (Figura 4)  

 

Como se pode ver na Figura 4, o desenvolvimento sustentável depende do equilíbrio 

dinâmico entre esses três pilares. O desenvolvimento económico refere-se à geração de 

riqueza, a protecção ambiental diz respeito a diminuição dos impactos no sistema natural e 

a inclusão social tenta melhorar os problemas relacionados com a má distribuição de 

rendimento, saúde e oportunidades.  

Maurice Strong em prefácio do livro de Ignacy Sachs (1993) afirma que o conceito de 

desenvolvimento sustentável surgiu a partir do termo ecodesenvolvimento apresentado na 

Figura 4: Pilares do desenvolvimento sustentável 
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Conferência de Estocolmo em 1972.  

Ecodesenvolvimento é um termo usado para descrever um desenvolvimento ecológico 

através da gestão positiva do ambiente para benefício humano e da natureza (Gilpin, 1997, 

p.64). 

Segundo Gilpin (1997, p.206), no Dictionary of Environment and Sustainable 

Development, o desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento que propicia um 

benefício económico, social e ambiental a longo prazo, tendo em conta as necessidades 

actuais e das gerações futuras e exige: 

 Uma maior ênfase na conservação dos recursos naturais e dos sistemas de base 

sobre os quais todo o desenvolvimento depende; 

 Uma maior consideração à equidade social no contexto nacional e internacional, 

com particular atenção nos países mais pobres; 

 Um horizonte de planeamento que ultrapasse as necessidades e aspirações da actual 

geração. 

Para se alcançar o desenvolvimento sustentável é necessário abordar as variáveis que o 

constituem. Para Sachs (1993, p.25-26) o desenvolvimento sustentável possui diferentes 

dimensões que podem ser analisadas individualmente ou colectivamente. Abaixo segue um 

resumo das cinco dimensões defendidas pelo autor: 

 Dimensão social: trata-se de um processo de desenvolvimento baseado na 

distribuição de renda, a fim de reduzir a desigualdade entre os padrões de vida de 

abastados e não-abastados. 

 Dimensão económica: deve ser avaliada mais em termos macro sociais do que 

apenas por meio de critérios pontuais de lucratividade empresarial, com o intuito de 

promover mudanças estruturais que actuem como estimuladores do 

desenvolvimento humano sem comprometer o meio ambiente natural. 

 Dimensão ecológica: propõe um sistema produtivo mais eficiente com soluções 

ecologicamente correctas e economicamente viáveis através do uso de tecnologias 

limpas e fontes de energia alternativa renováveis. 

 Dimensão espacial: sugere um dimensionamento espacial adequado onde haja 
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equilíbrio entre as populações rural e urbana. 

 Dimensão cultural: propõe um novo modelo desenvolvimentista que valorize a 

continuidade das tradições e a pluralidade dos povos. 

Para a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD, 1991, 

p.51), desenvolvimento sustentável é um processo de transformação no qual a exploração 

dos recursos, a direcção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e 

a mudança institucional se harmonizam, a fim de atender às necessidades e aspirações 

humanas sem comprometer as futuras gerações.  

Segundo Almeida (2002, p.24) o termo desenvolvimento sustentável tem como base o 

reconhecimento do insustentável padrão de desenvolvimento das sociedades 

contemporâneas. Para o autor, o termo nasce da compreensão que os recursos naturais são 

finitos e que as injustiças sociais são provocadas pelo modelo de desenvolvimento 

adoptado pela maioria dos países. 

 
  Figura 5: Objectivo do desenvolvimento sustentável 

Fonte: Spangenberg (2001, p.27) 
 

De acordo com Spangenberg (2001, p.26), a sustentabilidade é essencialmente um novo 

modo de ver o mundo, baseado nas relações de justiça e partilha de responsabilidade intra e 

inter-gerações (Figura 5). 

Embora a expressão desenvolvimento sustentável seja muito utilizada não existe um 

conceito único que a defina. Assim, pode dizer-se que o conceito de desenvolvimento 

sustentável inclui a utilização de recursos com o carácter de perpetuação envolvendo 
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crescimento económico, preservação ambiental e bem-estar social.  

2.2. A nação sustentável 

“...caso se integrem as preocupações relativas a meio ambiente e desenvolvimento e a elas 

se dedique mais atenção, será possível satisfazer às necessidades básicas, elevar o nível 

da vida de todos, obter ecossistemas melhor protegidos e gerenciados e construir um 

futuro mais próspero e seguro. São metas que nação alguma pode atingir sozinha; juntos, 

porém, podemos – em uma associação mundial em prol do desenvolvimento sustentável.” 

Agenda 21 (capítulo 1, p.1) 

As primeiras discussões sobre o desenvolvimento sustentável que envolveram as diferentes 

perspectivas entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento ocorreu na Conferência 

de Estocolmo, Suécia em 1972. Os países desenvolvidos queriam limitar o 

desenvolvimento económico dos países em desenvolvimento alertando para a exploração 

excessiva dos recursos naturais, mostrando-se favoráveis a restrições ao modelo que 

utilizavam. Os países em desenvolvimento como resposta, afirmaram que as grandes 

potências queriam conter a expansão do seu parque industrial, destacaram a pobreza como 

a maior poluição e defenderam o desenvolvimento a qualquer custo, sem reconhecer a 

gravidade do problema.  

Os encontros que se sucederam a partir daí foram muito importantes para se entender as 

diferenças e as necessidades que existem entre os países do Norte (desenvolvidos) e do Sul 

(em desenvolvimento) e como cada um pode contribuir para o desenvolvimento 

sustentável. Desta forma constatou-se que os principais problemas dos países em 

desenvolvimento são o grande crescimento populacional e a falta de tecnologia para a 

exploração eficiente dos recursos naturais, enquanto os países desenvolvidos apresentam 

uma população estável e uma boa infra-estrutura social, porém consomem excessivamente 

os recursos naturais, devido ao seu estilo de vida.  

No século XX a população mundial aumentou de 1,6 mil milhões para 6,1 mil milhões. 

Este crescimento ocorreu sobretudo nos países em desenvolvimento e a maior parte dos 

futuros aumentos ocorrerão nas regiões mais pobres do mundo, como se pode ver na 
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Figura 6: 

 

 

A taxa de crescimento populacional mede a velocidade à qual a população dos países 

muda. Na Figura 6 nota-se a diferença entre o crescimento populacional dos países do 

Norte e do Sul. O rápido crescimento populacional pode aumentar os problemas 

económicos, sociais e ambientais, tais como a inacessibilidade aos recursos, a 

generalização da pobreza, o desemprego e a degradação ambiental.  

Para Lentz (2001, p.57) os países em desenvolvimento exercem uma grande influência no 

estabelecimento de uma economia mais sustentável porque: 

 80% da população mundial vive nestes países; 

 Actualmente, eles utilizam apenas 20% dos recursos mundiais; 

 Alguns destes países possuem os principais recursos naturais intocáveis, os quais 

são responsáveis pelo equilíbrio dos ciclos naturais. 

De acordo com a United Nations Development Programme (UNDP, 1998, p.2) 20% da 

população que vive nos países mais ricos são responsáveis por 86% das despesas totais do 

consumo privado, enquanto que os 20% mais pobres são responsáveis por apenas 1,3%. 

Figura 6: Percentagem da média da taxa de crescimento populacional entre 2001 e 2015 
Fonte: World Bank (2003) 
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Para uma melhor clarificação desta discrepância na Tabela 1, abaixo, faz-se uma análise 

comparativa entre os cinco países mais ricos e os cinco mais pobres do mundo: 

Tabela 1: Análise comparativa entre os cinco países mais ricos e os cinco mais pobres do mundo 

Consumo total de: Os cinco países mais ricos do 
mundo 

Os cinco países mais pobres do 
mundo 

Carne e peixe 45% 5% 

Energia 58% 4% 

Linhas de telefone 74% 1,5% 

Papel 84% 1,1% 

Veículos 87% Menos de 1% 
Fonte: United Nations Development Programme (UNDP, 1998, p.2) 

Esta realidade é bem expressa no exemplo de Kazazian (2005, p.26): “em 1990, um 

americano de classe média consumia uma quantidade de energia equivalente ao de 3 

japoneses, 6 mexicanos, 14 chineses, 38 indianos, 168 bengaleses, ou ainda 531 etíopes”. 

Van Weizsäcker em Lewis et al (2001, p.186) confirma o fenómeno ao afirmar que a taxa 

de consumo per capita na Alemanha é quinze vezes superior à da Índia, o que significa que 

80 milhões de alemães consomem mais recursos que 900 milhões de indianos. Este facto 

demonstra que os modelos de consumo e produção, particularmente nos países 

desenvolvidos, são uma das principais causas da degradação do ambiente mundial.  

O Gráfico 1 revela a discrepância entre as despesas relativas ao consumo total dos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento.  
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       Gráfico 1: Despesas do consumo total. 
       Fonte: Adaptado de UNDP (1998) 

 

Apesar da enorme diferença entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento observa-

se no Gráfico 1 um crescimento contínuo do consumo em todos eles. É importante lembrar 

que, com a globalização, o estilo de vida, o comportamento e os modelos de consumo dos 

países desenvolvidos estão a estender-se para os países em desenvolvimento. Imagine 

agora o que aconteceria se os países em desenvolvimento tivessem os mesmos padrões de 

consumo dos países desenvolvidos. Segundo Savitz e Weber (2007, pp.105-106) estima-se 

que em 2050, com a população mundial a aproximar-se dos nove mil milhões, serão 

necessários recursos de cinco planetas como a Terra para que os povos da China, da Índia e 

da África consumam recursos com a mesma intensidade dos americanos de hoje.  

O conceito de “Pegada ecológica” ou Ecological footprint, criado por William Rees e 

Mathis Wackernagel no início da década de 90, mostra claramente esta realidade. A 

“Pegada ecológica” permite calcular a área de terreno produtivo necessária para sustentar o 

nosso estilo de vida. É importante salientar que não só os americanos possuem um estilo de 

vida insustentável. Segundo Garcia (2008, p.5) de acordo com o conceito de “Pegada 

ecológica” cada português precisa de 4,2 hectares de território produtivo para suprir as suas 

necessidades, entretanto Portugal só possui 1,6 hectares por habitante. Portanto, seriam 

necessários 2,7 países como Portugal para sustentar o estilo de vida nacional. 

Neste contexto destaca-se a importância da desmaterialização e da responsabilidade do 

consumidor. Estes conceitos surgem porque além de possuirmos um ritmo de vida que 

consome um enorme quantidade de matéria-prima e energia, produzimos uma quantidade 

de lixo muito maior que a capacidade de regeneração da natureza.  
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A desmaterialização tem por objectivo a redução dos inputs (matérias-primas e energia) 

que alimentam a indústria e através da optimização dos seus processos (fabricação, 

desenvolvimento de produtos) obter outputs (produtos e serviços) com os mesmos 

resultados económicos, ou até superiores, ao da sua abordagem antiga. Para Kazazian 

(2005, p.63) os princípios Factor 4 e Factor 10 dão uma ilustração simples e eficiente da 

desmaterialização. Segundo o autor estes princípios foram elaborados em 1997 por Von 

Wiezsäcker (director do Instituto Wupperthal) e Schmidt-Bleek. O Factor 4 significa 

conceber e produzir nossos objectos quotidianos utilizando quatro vezes menos recursos 

num período de vinte ou trinta anos e o Factor 10 possui o mesmo princípio porém 

utilizando dez vezes menos recursos e num espaço temporal de cinquenta anos. Ainda 

segundo Kazazian (2005, p.63) isso significa que se tivéssemos aplicado antes o Factor 4 

num automóvel mediano de 1,2 toneladas este pesaria hoje 300 quilos.  

Por fim a responsabilidade do consumidor surge porque a sociedade tem um papel 

importante na problemática ambiental. A escolha de produtos que demonstrem a sua 

responsabilidade social e ambiental é um factor importante para motivar as empresas a 

adoptarem uma postura mais sustentável. Antes de efectuar uma compra, o consumidor 

deve estar atento a algumas questões que podem tornar a relação entre produção e consumo 

mais sustentável. Por exemplo:  

 Dê preferência a produtos nacionais ou produzidos localmente; 

 Informe-se sobre a política ambiental das empresas antes de adquirir os seus 

produtos; 

 Procure produtos provenientes de empresas com certificação ambiental; 

 Evite produtos com vários tipos de materiais; 

 Evite produtos que utilizem tintas e vernizes à base de substâncias tóxicas; 

 Dê preferência a produtos com materiais certificados ou provenientes de fontes 

renováveis; 

 Prefira produtos “ecológicos”, duradouros, reciclados ou recicláveis; 

 Reforme os seus produtos (quando possível); 

 Adquira produtos de segunda mão;  
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 Dê preferência a empresas que ofereçam o serviço de manutenção e recolha do 

produto no final da sua vida útil; 

 Evite a compra de bens supérfluos. 

2.3. A empresa sustentável 

“Empresa sustentável é aquela que gera lucro para os accionistas, ao mesmo tempo que 

protege o meio ambiente e melhora a vida das pessoas com quem mantém interacções” 

Savitz e Weber (2007, p.2) 

Após a introdução dos conceitos de desenvolvimento sustentável na política internacional, 

diversos agentes passaram a influenciar a estrutura organizacional das empresas, como 

ONG's, órgãos governamentais, imprensa, comunidade, sindicatos, investidores e 

seguradoras. O aumento da pressão para reduzir os impactos ambientais e reforçar a 

responsabilidade social das empresas leva estas a aplicarem conceitos do desenvolvimento 

sustentável na sua estratégia de negócio já que a ineficiência dos processos industriais, 

além de provocar a escassez dos recursos naturais, gera uma grande quantidade de resíduos 

que contaminam o ar, a água, o solo, e como consequência directa ou indirecta, afectam a 

saúde humana.  

Pesquisas revelam que a incorporação destes conceitos é geralmente motivada por factores 

internos e externos à empresa. 

Tabela 2: Factores Internos e Externos que mais motivam as empresas a incorporarem o 

desenvolvimento sustentável na sua estratégia de negócio 

Factores internos Factores externos 

Redução de custo dos processos industriais Demanda do mercado 

Aumento da qualidade do produto Concorrência 

Melhoria da imagem do produto e da empresa Legislação 

Sensibilização do pessoal interno para as questões 
ambientais 

Pressão dos colaboradores 

Necessidade de inovar  Reivindicação da comunidade ou de ONGs 
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Esses factores não são exclusivos. Por exemplo, o desejo de melhoria da imagem do 

produto e da empresa está intimamente relacionado com o desejo da organização para a 

diferenciação dos seus concorrentes e está ainda relacionado com a demanda do mercado. 

Segundo Townsend (1998) no seu livro Making Things Greener, as organizações podem 

ser classificadas em quatro grupos conforme sua tipologia: 

 Complacentes: são organizações que adoptaram técnicas de produção limpas e/ou 

produzem produtos “verdes” com o intuito de cumprir com as normas, regulações, 

expectativas da comunidade e para evitar penalidades. 

 Oportunistas: organizações que se tornaram “verdes” devido a uma oportunidade de 

conquistar uma vantagem competitiva através da adopção de métodos de produção 

limpa e /ou do desenvolvimento de produtos “verdes”. 

 Pragmáticas: adoptaram métodos de produção limpa e /ou o desenvolvimento de 

produtos “verdes” devido à experiência directa com uma necessidade específica. 

 Ideológicas: adoptaram métodos de produção limpa e /ou o desenvolvimento de 

produtos “verdes” por razões ideológicas. 

Savitz e Weber (2007, p.28-30) fazem uma observação interessante ao colocar a 

sustentabilidade como um território compartilhado pelos interesses da empresa (os dos 

stakeholders financeiros) e pelos interesses do público (os dos stakeholders não-

financeiros). Ele denomina esta área como “ponto doce” da sustentabilidade, ou seja, o 

lugar em que a busca do lucro se mistura de modo inseparável com a busca do bem comum 

(Figura 7).  
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Portanto para uma empresa ser sustentável esta deve apresentar um equilíbrio económico, 

ambiental e social: 

 A sustentabilidade económica: é caracterizada pela vantagem competitiva, pela 

qualidade e baixo custo, pelo foco bem definido, pelas estratégias de negócio, pelo 

conhecimento do mercado e pela busca de resultados positivos. 

 A sustentabilidade ambiental: pressupõe o uso de tecnologias limpas, a utilização 

sustentável de recursos naturais, o cumprimento da legislação, o tratamento de 

efluentes e resíduos, a produção de objectos ecologicamente adequados, a avaliação 

dos seus impactos ambientais e práticas de reciclagem. 

 A sustentabilidade social: trata-se da responsabilidade social, o suporte no 

crescimento da comunidade, o compromisso com o desenvolvimento dos recursos 

humanos e a promoção e participação em projectos de cunho social. 

Para Kazazian (2005, p.10) “as empresas são um dos principais elos da cadeia da mudança 

e poderiam melhorar os seus produtos oferecendo alternativas para aqueles que os 

concebem, financiam, produzem, distribuem e principalmente para aqueles que os 

utilizam”. Cabe às empresas descobrirem e actuarem nestas regiões de interesses mútuos, 

desenvolvendo novas formas de fazer negócio e gerando benefícios a todas as partes 

envolvidas. Isso leva-as a serem economicamente viáveis, produzirem de forma que não 

agrida o meio ambiente e a contribuírem para o desenvolvimento da comunidade local ou 

global, dependendo da sua área de influência. 

Figura 7: O ponto doce da sustentabilidade. 
Fonte: Savitz e Weber (2007, p.30) 
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2.4. O produto sustentável 

“Em menos de um século, o número de objectos que nos cerca mais que decuplicou.”  

Andrea Branzi em Kazazian (2005, p.45) 

A complexidade da relação entre os problemas ambientais e as actividades indústrias 

acontece porque os impactos ambientais gerados pela indústria não se limitam ao seu local 

de produção. Estes impactos estão relacionados com o uso de recursos naturais não 

renováveis, com o método de extracção dos materiais que compõem o produto, com o 

consumo de energia e com as emissões que ocorrem durante o processo de fabricação, 

distribuição e utilização do produto, além da contaminação do solo e dos recursos hídricos 

que podem ocorrer no seu descarte. 

De facto os produtos causam vários tipos de impactos ambientais durante o seu ciclo de 

vida. Alguns destes impactos são directos e óbvios, outros são indirectos e muitas vezes 

inesperados. Eles começam num nível local (barulho, mau cheiro, poluição do ar, da água e 

do solo) e estendem-se num âmbito regional, continental e até global (redução da camada 

de ozono, aquecimento global). A tabela abaixo mostra os principais problemas ambientais 

e como os produtos contribuem para estes. 
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Tabela 3: Como os produtos contribuem para a problemática ambiental 

Problemas 
ambientais 

Descrição Implicações dos produtos 

Poluição do ar Libertação de gases tóxicos ou perigosos 
para o ambiente, como por exemplo 
dióxido de carbono. 

Nas emissões gasosas durante o ciclo 
de vida do produto. 

Poluição da 
Água 

Liberação de substâncias tóxicas ou 
perigosas para as bacias hidrográficas e 
ambientes marinhos, como por exemplo, 
os metais pesados. 
 

No processo de fabricação (resíduos 
industriais), no uso (detergentes 
domésticos) e no descarte 
(infiltração de substâncias tóxicas 
nos lençóis freáticos). 

Aquecimento 
global 

O aquecimento global está a ocorrer 
devido ao aumento do “efeito de estufa” 
(absorção da radiação solar por gases 
como o dióxido de carbono e metano). 
 

Produtos que possuem motores a 
combustão, que contêm materiais 
que exijam muita energia no seu 
processo de fabricação ou que 
funcionem com energia proveniente 
da queima do carvão. 

Redução da 
camada de ozono 

A camada de ozono protege a Terra das 
radiações ultravioletas e a sua destruição 
provém de gases e compostos originados 
da queima de combustíveis fósseis e de 
processos industriais.  

Produtos que utilizam aerossóis no 
seu processo produtivo e que podem 
liberar essas substâncias quando 
descartados. 

Degradação da 
paisagem 

A degradação da paisagem pode assumir 
muitas formas, como por exemplo, o 
desflorestamento, a erosão e o aumento 
dos aterros sanitários. 

Principalmente em duas fases do seu 
ciclo de vida: na extracção da 
matéria-prima e no descarte. 

Resíduos sólidos Ocupam terrenos que poderiam ser 
utilizados de forma mais produtiva, 
contribuem para a poluição visual e 
outros tipos de poluição, como por 
exemplo, a contaminação dos lençóis 
freáticos. 

Resíduos sólidos resultantes de 
materiais e produtos residenciais, 
comerciais e industriais. 
 

Chuva ácida A chuva ácida causa sérios danos nas 
florestas, à vida nos rios e lagos e 
também nas nossas construções. As 
principais emissões ácidas para a 
atmosfera são causadas pela queima de 
combustíveis fósseis. 

Ocorre principalmente na fase de 
distribuição e uso (quando os 
produtos utilizam motores a 
combustão). 
 

Esgotamento dos 
recursos 

A maior parte dos recursos energéticos e 
das matérias-primas em uso são 
provenientes de fontes não renováveis. 

Uso de materiais provenientes de 
recursos naturais escassos, finitos, 
ameaçados ou não-renováveis. 
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Redução da 
biodiversidade 

A biodiversidade é reduzida quando o 
número de espécies vegetais e animais 
diminuem a nível local, regional ou 
global. A utilização de determinado 
recurso biológico pode influenciar outros 
recursos dependentes. 

Produtos que utilizam como matéria-
prima recursos biológicos, como por 
exemplo, madeira ou que geram 
resíduos tóxicos na sua fabricação, 
uso ou descarte. 

Poluição visual Poluição visual ocorre como resultado 
de danos causados ao meio ambiente 
natural. 

Ocorre principalmente no processo 
de extracção da matéria-prima e no 
seu descarte. 

Fonte: Adaptado United Nations Environment Programme/Industry and the Environment, (1996), Draft 

PROMISE Manual on Ecodesign, Appendix 7, p. 3. 

 

Como visto na Tabela 3 aspectos fundamentais como a poluição, a perda da biodiversidade 

e o aquecimento global apresentam uma relação directa com as actividades industriais e os 

produtos oriundos desta.  

Algumas medidas vêm sendo adoptadas para a incorporação de aspectos ambientais nos 

produtos. Pode-se destacar a iniciativa da União Europeia com adopção de um Livro Verde 

(7 de Fevereiro de 2001), sobre a política integrada relativa aos produtos. Trata-se de “uma 

estratégia de reforço e de reorientação das políticas ambientais em matéria de produtos, 

com vista a fomentar o desenvolvimento de um mercado favorável à comercialização de 

produtos mais ecológicos e, por fim, promover um debate público sobre este tema” 

(Comissão da Comunidade Europeia, 2007). 

A Comissão da Comunidade Europeia (2004) destacou também que “a política integrada 

de produtos destinada a reduzir a utilização de recursos e o impacto ambiental de resíduos 

deve ser implementada em cooperação com as empresas” e sublinharam que melhorar as 

condições de mercado dos produtos compatíveis com o ambiente na Europa também 

ajudaria a aumentar a competitividade das suas indústrias1. O documento ainda destacou 

que a necessidade de se incorporar a dimensão do produto na política ambiental se dá 

porque: 

 A quantidade total de produtos está a aumentar; 

                                                 
1 Para mais informações consulte o documento na integra no site da EUR-Lex (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0302:FIN:PT:PDF). 
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 A diversidade de produtos e serviços também estão a aumentar; 

 A inovação gera constantemente novos tipos de produtos; 

 Os produtos são comercializados a nível global; 

 Os produtos estão a tornar-se mais complexos; 

 A concepção do produto pode ser perfeita, mas a utilização e a eliminação 

incorrectas podem causar impactos ambientais significativos; 

 Os produtos envolvem actualmente uma maior diversidade de intervenientes ao 

longo do seu ciclo de vida. 

Outra medida importante que incentiva a incorporação de aspectos ambientais nos 

produtos é o selo ecológico. Os selos ecológicos surgiram como forma de incentivar as 

empresas a considerarem os aspectos ambientais dos seus produtos. Segundo Dias (2006, 

p.106) a certificação e a rotulagem ambiental têm assumido um papel cada vez maior no 

comércio internacional pois muitas empresas ampliam o seu acesso aos mercados mais 

importantes só pelo facto de terem um selo ambiental ou certificação reconhecidos 

internacionalmente.  

Além de facilitar as relações comerciais entre países, já que alguns mercados exigem a 

certificação dos produtos como condição necessária para a sua aceitação, os selos 

ecológicos ajudam as empresas a demonstrarem as suas preocupações ambientais aos 

consumidores.  

Existe uma grande variedade de selos ecológicos em diversos tipos de segmentos (electro-

electrónicos, produtos de limpeza, cosméticos, mobiliário, produtos têxteis, materiais de 

construção, produtos alimentícios, etc) e os requisitos para a obtenção destes selos diferem 

entre si. Segundo Epelbaum (2004, p.64) a certificação de produtos apresenta algumas 

peculiaridades: 

 Podem ser voluntários ou obrigatórios; 

 Podem ser definidos por entidades governamentais, privadas ou pela auto-

declaração da empresa fabricante fundamentada em critérios próprios; 

 Podem considerar um único parâmetro (por exemplo a reciclabilidade) ou em 
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vários parâmetros incluindo o ciclo de vida dos produtos. 

Apesar dos diferentes tipos de selos ecológicos existe uma tendência para a sua 

uniformização. Um exemplo disso é o selo Europeu “Ecolabel” instituído em 1992 com o 

objectivo de estimular as empresas a melhorarem a sua performance ambiental e 

proporcionar aos consumidores uma informação confiável a respeito das características 

ambientais do produto. Na Figura 8 são apresentados exemplos de alguns selos ecológicos. 

No âmbito dos produtos florestais destaca-se o selo Forest Stewardship Council – FSC 

(Figura 9). 

 
Figura 9: Selo FSC 

 

Este selo tem como objectivo “promover uma gestão responsável, salvaguardando as 

Figura 8: Exemplos de selos ecológicos 
Fonte: Brezet e Hemel (1997, p.248) 
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funções económicas, ambientais e sociais das áreas florestais.” As madeiras que 

apresentam este selo são exploradas através de práticas que visam atenuar os impactos 

originados da sua exploração2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
2 Para mais informações consulte o site da FSC Portugal (http://www.fscportugal.org). 
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CAPÍTULO III 

 

3. Contributos da Gestão e do Design para a sustentabilidade do sector 

industrial 

O Design e a Gestão devem ser vistos como instrumentos para a harmonização e 

integração do ser humano com o meio ambiente. 

Do ponto de vista industrial, as primeiras medidas adoptadas para reduzir os impactos 

ambientais foram de carácter curativo e restritas aos processos produtivos, denominadas de 

soluções de “fim-de-linha” (end-of-pipe). A partir destas evoluíram as medidas preventivas, 

focadas ainda no processo produtivo, denominadas Produção mais Limpa (Clean 

Production) e Eco-eficiência (Eco-efficiency). 

As medidas curativas geralmente são mais dispendiosas e menos eficientes, pois uma vez 

recolhida a contaminação, esta deve ser armazenada num local seguro e em recipientes 

adequados, o que requer investimento e como consequência o aumento dos custos de 

produção. Já as medidas preventivas actuam sobre as origens dos problemas e tentam 

reduzir a contaminação ao longo do processo produtivo através do uso mais eficiente da 

energia e dos recursos naturais. 

Actualmente, vários estudos têm demonstrado que somente o melhoramento do processo 

de manufactura não é suficiente para amenizar os problemas ambientais. Estes estudos 

mostram que é preciso actuar na fonte do problema, ou seja, considerar os aspectos 

ambientais dos produtos.  

De acordo com Brezet e Rocha (2001, p.244) o desenvolvimento de produtos com foco 

ambiental provou ser mais efectivo em termos de resultados ambientais porque consegue 

prevenir a poluição ao longo do ciclo de vida do produto e identificar oportunidades de 

melhoria logo na primeira fase, na concepção do produto. Segundo Charter e Tischner 

(2001a, p.120) esta fase determina mais de 80% dos custos económicos e dos impactos 

ambientais e sociais que ocorrem durante todo o ciclo de vida do produto.  
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Apesar de mais eficiente, o desenvolvimento de produtos de menor impacto ambiental é 

também uma tarefa mais complexa. Para Cramer e Schot em Brezet e Rocha (2001, p.249) 

algumas medidas devem ser adoptadas para melhorar a capacidade da empresa de produzir 

produtos com foco ambiental. São elas: 

 Incorporar aspectos ambientais na estratégia de negócio de toda a empresa, 

incluindo os departamentos responsáveis pela inovação (como por exemplo, I&D, 

marketing, etc); 

 Criar condições na empresa para a partilha de informações entre os responsáveis 

pelas funções ambientais e os responsáveis pelas funções relacionadas a formulação 

das estratégias de negócio; 

 Promover a cooperação entre a empresa e os seus colaboradores (fornecedores, 

distribuidores e partes interessadas) através da troca de informações, bem como da 

fixação de padrões de exigências. 

Devido a complexidade que envolve o projecto de produtos de menor impacto ambiental, 

medidas preventivas de Gestão Ambiental são geralmente uma pré-condição para o seu 

desenvolvimento. Um estudo conduzido de 1995 a 1998 pelos centros de inovação da 

Alemanha a 77 empresas de pequeno e médio porte confirma a importância da Gestão 

Ambiental como disciplina base para a produção de produtos de menor impacto ambiental. 

Este estudo demonstra que as empresas que desenvolvem produtos ecológicos já tinham, 

muitas vezes, estabelecido um Sistema de Gestão Ambiental parcial3.  

Desta forma destaca-se a importância da Gestão Ambiental como passo inicial para a 

adopção de práticas ambientais no contexto empresarial e do Design de Produto como 

actividade estratégica para a competitividade. Estes serão posteriormente integrados na 

denominada Gestão Ambiental do Produto com o intuito de incorporar os aspectos 

ambientais no desenvolvimento de produtos sem descurar a competitividade da empresa. 

 

                                                 
3 Para mais informações ver artigo de Hemel (2001), What sustainable solutions do small and medium-sized 

enterprises prefer? 
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3.1. A Gestão Ambiental (GA) 

“As empresas são as principais responsáveis pelo esgotamento e pelas alterações 

ocorridas nos recursos naturais.”  

Dias (2006, p.44) 

No contexto industrial a Gestão Ambiental orienta-se como parte da gestão empresarial 

responsável pela redução dos impactos ambientais. Segundo Gilpin (1997, p.80) a GA, 

num conceito mais amplo, é a gestão eficaz das políticas e normas ambientais.  

De acordo com Dias (2006, p.89) as normas ambientais são estabelecidas pelas instituições 

públicas e determinam os limites aceitáveis de emissão de substâncias poluentes, as 

condições em que serão despojados os resíduos, a quantidade de água que pode ser 

utilizada, o volume de esgoto que pode ser eliminado, a proibição do uso de substâncias 

tóxicas, etc. 

As empresas que pretendem ter uma postura proactiva no que se refere às normas 

ambientais devem estar atentas aos princípios que regem um Sistema de Gestão Ambiental. 

3.1.1. Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 

O Sistema de Gestão Ambiental é o conjunto de directrizes adoptadas para a 

implementação de uma política ambiental numa determinada empresa ou unidade 

produtiva que especifica competências, comportamentos e procedimentos a fim de avaliar 

e controlar os impactos ambientais das suas actividades.  

Para Lentz (2001, p.62) o sucesso de um Sistema de Gestão Ambiental requer: 

 A definição das intenções da empresa; 

 O estabelecimento de objectivos ambientais claros; 

 O planeamento de medidas, métodos e estratégias; 

 A observação do quadro de actores e do comportamento do mercado; 

 A motivação e envolvimento de todos os colaboradores através de um sistema de 
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informação contínuo; 

 A monitorização e o controle das actividades e o estabelecimento contínuo de novas 

metas. 

A norma mais consagrada para a implementação de Sistemas de Gestão Ambiental é a 

Norma ISO 14001. As normas ISO são padrões desenvolvidos pela International 

Organization for Standardization (ISO), uma organização não governamental com sede em 

Genebra, Suíça, que tem como objectivo uniformizar actividades industriais e comerciais 

para facilitar a normalização e promover a cooperação a nível internacional4. Com o intuito 

de estabelecer um conjunto de boas práticas e padrões que possam servir de base para um 

Sistema de Gestão Ambiental, a International Organization for Standardization publicou a 

Norma Internacional ISO 14001. Esta pode ser aplicada a qualquer organização que 

pretenda: 

 Implementar, manter ou melhorar um sistema de gestão ambiental; 

 Assegurar-se da sua conformidade com a política ambiental por si estabelecida; 

 Demonstrar essa conformidade perante terceiros; 

 Obter a certificação/registo do seu Sistema de Gestão Ambiental por um organismo 

externo; 

 Realizar uma auto-avaliação e emitir uma auto-declaração de conformidade com a 

presente Norma. 

3.1.2. A Eco-eficiência e a Produção mais Limpa 

Seguidamente são apresentados dois instrumentos de carácter preventivo de apoio a um 

Sistema de Gestão Ambiental, a Eco-eficiência defendida pelo World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD) e a Produção mais Limpa defendida pela United 

Nations Environment Programme (UNEP). Estas organizações vêm realizando estudos 

nesta área com o intuito de melhorar a eficiência do processo produtivo e 

consequentemente tornar a empresa mais competitiva e menos poluidora. 

                                                 
4 Para mais informações consulte o site oficial da ISO (http://www.iso.org). 
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A Eco-Eficiência, para o WBCSD (2000, p.15), significa dar mais valor à empresa, 

utilizando menos materiais e energia e reduzindo as emissões. Este conceito centra-se em 

três objectivos: 

 Redução do consumo de recursos: minimizar a utilização de energia, materiais e 

água. 

 Redução do impacto na natureza: promover a utilização sustentável de recursos 

renováveis, a eliminação de desperdícios e do uso de substâncias tóxicas, a 

minimização das emissões gasosas e das descargas líquidas. 

 Melhoria do valor do produto ou serviço: fornecer mais benefícios aos clientes, 

através da funcionalidade, flexibilidade e modularidade do produto associando-o a 

um serviço. Isto possibilita a satisfação da necessidade do cliente com menos 

materiais e menor utilização de recursos.  

A Produção mais Limpa (PML), segundo a UNEP (2000, p.1), é definida como a aplicação 

contínua de uma estratégia ambiental preventiva que integra processos, produtos e serviços 

para aumentar a eficiência e reduzir os riscos para os seres humanos e o meio ambiente.  

 O processo produtivo: envolve a conservação de matéria-prima e energia, a 

eliminação do uso de substâncias tóxicas e a redução da quantidade e toxicidade de 

todos os resíduos e emissões. 

 O desenvolvimento de produtos: envolve a redução dos impactos ambientais ao 

longo do ciclo de vida do produto, desde a extracção das matérias-primas até ao seu 

descarte. 

 Os serviços: envolvem a incorporação de considerações ambientais na concepção e 

prestação de serviços. 

Apesar da Eco-eficiência e da Produção mais Limpa considerarem os impactos ambientais 

dos produtos e serviços, estas focam-se no processo produtivo. O desenvolvimento de 

produtos de menor impacto ambiental é um complemento destes processos e será abordado 

com mais detalhes posteriormente. 

Os benefícios de medidas preventivas de Gestão Ambiental, como a Eco-eficiência e a 

Produção mais Limpa, vão desde a diminuição do custo de produção até à melhoria da 
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qualidade do produto. Kinlaw em Dias (2006, p.50) apresenta alguns benefícios financeiros 

que estas medidas podem trazer: 

 Redução dos custos operacionais e de manutenção; 

 Menores gastos com matéria-prima, energia e disposição de resíduos; 

 Redução ou eliminação de custos futuros decorrentes de processos de despoluição; 

 Menores complicações legais no que se refere ao pagamento de multas ambientais;  

 Diminuição dos riscos, actuais e futuros, que envolvem funcionários, comunidade e 

meio ambiente. 

Muitas vezes a redução do impacto ambiental nas empresas que adoptam estas medidas 

preventivas não carecem de investimento. Segundo Dias (2006, p. 51) apenas com a 

melhoria da gestão e das práticas adoptadas ao longo do processo de fabricação as 

empresas, na maioria das vezes, conseguem uma redução da contaminação sem a 

necessidade de investimento. Porém as medidas curativas não podem ser esquecidas. Elas 

também ajudam na redução da poluição e em muitos casos complementam as medidas 

preventivas.  

3.2. Design de Produtos (DP) 

“Por meio dos produtos nos comunicamos com outras pessoas, nos definimos em grupos 

sociais e marcamos cada vez nossa situação social.”  

Obertshausen em Bürdek (2006, p.11). 

O processo de globalização provocou significativas mudanças no comportamento dos 

mercados. As empresas estão expostas a uma grande concorrência resultante da abertura 

comercial, levando-as a um processo contínuo de busca de novas alternativas que 

assegurem a sua competitividade. A manutenção e a conquista de mercados já não depende 

apenas da qualidade e do preço do produto, é preciso acrescentar elementos e 

características que identifiquem e diferenciem a empresa dos seus concorrentes. Desta 

forma, as estratégias empresariais, além da eficiência produtiva, passaram também a incluir 

a inovação do produto através do design como factor diferencial.  
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O termo Design de Produto possui uma grande variedade de conceitos e interpretações e 

está na maioria das vezes associado aos aspectos estéticos dos produtos. De facto o Design 

de Produto tem uma grande preocupação com a representação simbólica dos produtos. 

Porém esta não é a sua única função nem tão pouco a sua principal. O Design de Produto 

considera factores produtivos, ergonómicos, culturais, mercadológicos, ambientais e 

também formais para fazer a interligação entre a indústria, o utilizador e o objecto.  

3.2.1. Evolução do Design 

O Design faz parte das nossas vidas pois está presente em todos os objectos que nos 

cercam seja de forma consciente ou inconsciente. Pode-se dizer que o Design teve a sua 

origem ainda no período pré-histórico quando os nossos ancestrais começaram a 

desenvolver os primeiros vestuários e utensílios para caça, preparo e armazenamento de 

alimentos. Desde então, o Design foi evoluindo e transformando-se na medida em que o 

relacionamento humano com os objectos se foi modificando.  

Antes da Revolução Industrial a concepção, a produção e a comercialização de objectos 

eram feitas pelo mesmo indivíduo, neste caso o artesão. Com a Revolução Industrial houve 

um processo de ruptura e a concepção, a produção e a comercialização passaram a ser 

feitas separadamente. Para Bürdek (2006, p.19) o Design no seu sentido actual começa aí, 

junto à revolução industrial. Desde então, houve a necessidade de um profissional dominar 

a linguagem formal e ao mesmo tempo as técnicas industriais. 

Actualmente, na denominada Era Pós-Industrial, a concepção, a produção e a 

comercialização estão a ser estrategicamente formuladas em conjunto de modo a garantir o 

sucesso do produto e por isso a gestão da actividade do Design torna-se tão importante.  

Segundo Dâmaso (2000, p.134) “a actividade de projecto, ao indicar a necessidade de 

métodos de gestão no processo do design, na realidade está apontando caminhos mais 

completos para o designer interferir no planeamento, nas formas de organização e na 

coordenação do projecto propriamente dito”. 

Para o Centro de Design da Dinamarca (Dansk Design Center) o Design não se limita mais 

à concepção formal e funcional dos objectos. Eles consideram o design como um método 

para solucionar problemas complexos, organizar processos, bem como optimizar as 



 

40 

relações interpessoais (DDC, 2008). 

O processo de desenvolvimento de produtos envolve informações variadas que devem 

convergir para um objectivo comum a fim de solucionar um problema específico. É por 

isso que a gestão eficiente deste processo é fundamental e a sua incorporação na estratégia 

empresarial é tão importante.   

Para a Confederação Nacional da Indústria (2005, p.16) do Brasil, o investimento em 

Design tem-se revelado uma actividade lucrativa e de rápido retorno para as empresas, 

permitindo uma adequação da imagem e das características dos produtos às crescentes 

exigências do mercado consumidor. 

3.2.2. Design e Competitividade 

Segundo a Confederação Nacional da Indústria (1996, p.12) do Brasil, neste contexto de 

progressiva globalização e integração de mercados, de mudanças de padrão de 

competitividade e crescentes requisitos de criatividade, qualidade, flexibilidade e 

selectividade dos mercados, o Design tem adquirido reconhecimento como instrumento 

estratégico de promoção da competitividade industrial.  

O Design permite aprofundar e acelerar a capacidade das empresas de simplificar e 

optimizar processos de produção, agregar qualidade e valor aos produtos, reduzir o tempo 

de lançamento de novos produtos e, portanto, elevar o potencial competitivo da empresa.  

A relação das empresas com o Design é bastante variada. Numa pesquisa realizada em 

2003 pelo DDC a 1.500 empresas na Dinamarca foi possível estabelecer uma escala para 

classificar o envolvimento destas com o design (Figura 10). 
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                               Figura 10: Escada do design  
                               Fonte: Dansk Design Center (2008) 
 

1) Não utiliza o Design: empresas que não conhecem ou não utilizam o Design. 

2) Design como Estilo: empresas associam o Design apenas à estética, assim o Design 

é introduzido num estágio já avançado do projecto como no acabamento ou detalhe 

gráfico. 

3) Design como Processo: empresas que vêem o Design não como resultado mas 

como um método, portanto conhecem e dominam o processo de Design. Estas 

utilizam o design em cooperação com outras disciplinas como: gestão, marketing e 

engenharia. 

4) Design como Estratégia: empresas que usam o Design na elaboração das suas 

estratégias comerciais utilizando-o, por exemplo, como uma ferramenta de fomento 

à inovação no processo de desenvolvimento de novas soluções. 

Para Raulik (2005) no seu artigo “Design degrau por degrau”5 a constatação mais relevante 

da pesquisa realizada pelo DDC foi o facto de que quanto mais alto o envolvimento da 

empresa com o Design (quanto mais alto o degrau da escada), mais alto o retorno 

financeiro do seu investimento. Isso reforça a ideia de que a actividade do Design quando 

bem gerida e utilizada de modo estratégico apresenta um grande potencial para a empresa.  

Segundo Magalhães (1997, p.26), para ser usado de modo estratégico, o Design deve estar 

                                                 
5 Para mais informações consultar o artigo integral no site da Rede Design Brasil 

(http://www.designbrasil.org.br) 
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integrado e participar nas definições estratégicas, a partir do nível decisório mais alto e 

interagindo com todas as áreas relevantes. 

Percebendo a importância do Design como estratégia, alguns países têm desenvolvido 

acções de incentivo e promoção do Design com resultados muito positivos. Apesar da 

especificidade de cada país todos buscam aumentar a sua competitividade, seja através da 

agregação de valor ou da melhoria da imagem e qualidade dos seus produtos e serviços. 

Um estudo encomendado pelo Governo da Nova Zelândia em 2003 comprovou a 

correlação entre o potencial de competitividade de um país e a gestão eficiente do Design. 

Segundo eles a comprovação mais significativa do uso do Design como ferramenta capaz 

de maximizar a competitividade internacional foi fornecida pelo Fórum Económico 

Mundial 2001-02 (Global Competitiveness Report 2001-02). Este relatório mede uma série 

de factores que influenciam a competitividade. Entre eles destaca-se o que compara o 

índice “uso do design” com o índice geral de competitividade dos países (Gráfico 2).  

 
Gráfico 2: Relação entre Design e Competitividade 
Fonte: New Zealand Trade & Enterprise (2008) 
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A área sombreada no gráfico prova que os países mais competitivos são também os que 

mais investem em Design, ou seja, mostra a correlação entre o potencial de 

competitividade de um país e o uso eficiente de Design. É importante observar que não há 

países classificados entre os 25 mais competitivos que também não obtivessem a posição 

entre os 25 melhores em Design6.  

Outras pesquisas também demonstram a relação positiva entre Design e competitividade.  

Kalil (2007, p.132) num artigo da revista Época Negócios revela as três conclusões 

centrais da pesquisa realizada pelo Design Council, Centro Britânico de Estudos, a respeito 

da relação entre Design e retorno económico. Segundo ele: 

 75% das empresas que ignoram o Design precisam de competir nos preços. 

 83% das companhias líderes em Design viram o seu espaço no mercado crescer – 

entre as que abandonam esse tipo de inovação, apenas 46% conseguiram bons 

resultados. 

 80% das campeãs em Design abriram novos mercados num período de três anos – 

entre as que ignoraram o Design apenas 42% o conseguiram fazer. 

Os factos apresentados mostram uma relação positiva entre investimento em Design e 

aumento da competitividade nas empresas. Porém o Design pode contribuir ainda mais. “O 

papel do designer pode ser transversal, integrador e dinâmico entre ecologia e concepção 

de produtos, inovações económicas e tecnologias, necessidades e novos hábitos” 

(Kazazian, 2005, p.27).  

3.3. Gestão Ambiental do Produto (GAP) 

“Se as poluições geradas pela empresa em sítios de produção são geograficamente 

delimitadas, o produto pode ser considerado como um poluidor nómada.” 

 Kazazian (2005, p.34) 

                                                 
6 Para mais informações aceder ao documento Success by Design disponível no site da New Zealand Trade 

& Enterprise (www.nzte.govt.nz/common/files/design-strategy.pdf). 
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Apesar dos produtos estarem a ser continuamente aperfeiçoados, redesenhados e 

reinterpretados, na maioria das vezes as questões ambientais são negligenciadas. O 

problema é que os gestores do ambiente têm pouco contacto com os responsáveis pelo 

desenvolvimento de produtos e estes pouco interesse pelas questões ambientais.  

O primeiro a discutir sobre as obrigações ambientais e sociais que envolviam os 

responsáveis pelo desenvolvimento de produtos foi Victor Papanek no início dos anos 70. 

Segundo ele, no seu livro Design for the Real World, o Design deveria centrar-se no 

homem, na ecologia e na ética. Papanek criticava o sistema industrial e o estilo de vida que 

impunha o capitalismo. 

A partir dos anos 80 outros autores, como Ézio Manzini, apresentaram as suas 

preocupações ambientais porém ao contrário de Papanek eles não se opunham ao modelo 

capitalista e ao sistema industrial em vigor. “É necessário, então, enfrentar a questão 

ambiental de forma proposital e projectual [...] o ambiente (na realidade) é um factor de 

inovação [...] este tem a ver com a dimensão dos processos produtivos, e diz respeito 

também aos produtos e serviços, à organização das indústrias e das instituições” (Manzini 

em Moraes, 2006, p.119). 

A incorporação de aspectos ambientais na concepção de produtos apresenta diversas 

nomenclaturas como por exemplo ecoconcepção, ecodesign, green design, design for 

environment, design sustentável, etc. Aqui vamos considerar o termo Gestão Ambiental do 

Produto (GAP). Este termo tem como base a Gestão Ambiental porém, como o próprio 

nome refere, o seu foco está no produto. Trata-se de uma disciplina que envolve as 

competências da Gestão Ambiental e do Design de Produto. 

Para Fiskel em Dias (2006, p.55) ecodesign é um conjunto específico de práticas de 

projecto, orientadas para a criação de produtos e processos eco-eficientes, respeitando-se 

os objectivos ambientais, de saúde e segurança durante todo o ciclo de vida destes 

produtos.  

Para Kazazian (2005, p.36) considerar as questões ambientais no desenvolvimento de 

produtos consiste em reduzir os seus impactos e ao mesmo tempo conservar a sua 

qualidade de uso (funcionalidade, desempenho) para melhorar a qualidade de vida dos 
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usuários de hoje e de amanhã. 

De forma resumida podemos dizer que GAP é o conjunto de medidas aplicadas ao 

processo de concepção, desenvolvimento e controlo do produto que objectiva a 

minimização dos impactos ambientais ao longo do seu ciclo de vida (da extracção da 

matéria-prima até o fim da sua vida útil) sem descurar o aumento da competitividade da 

empresa assim como a satisfação das necessidades do utilizador.  

Para Charter e Tischner (2001a, p.120) os termos Design de Produto, Ecodesign e Design 

Sustentável são geralmente confundidos e não apresentam uma definição clara. Desta 

forma, os autores apresentaram uma figura que nos ajuda a distinguir as diferenças entre 

cada um deles (Figura 11). 

 
               Figura 11: A diferença entre Design de Produto, 
                Ecodesign e Design Sustentável. 
              Fonte: Adaptado de Charter e Tischner (2001a, p.120) 
 

A GAP ou Ecodesign, além dos requisitos abordados pelo Design de Produto, procura 

integrar os aspectos ambientais durante todo o ciclo de vida do produto.  

Já o design sustentável é mais do que a GAP pois integra, além dos aspectos económicos e 

ambientais, os aspectos éticos e sociais ao longo do ciclo de vida do produto, ou seja, 

envolve todas as dimensões do desenvolvimento sustentável. 

Este trabalho tem como foco o estudo da GAP como forma de contribuir para o 
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desenvolvimento sustentável. Não abordaremos aqui as questões sociais envolvidas no 

desenvolvimento de produtos, porém isso não desmerece a sua importância. A 

complexidade da vertente social merece uma abordagem mais ampla, sendo portanto 

necessário um trabalho de investigação mais aprofundado.  

3.3.1. Método para o desenvolvimento de produtos de menor impacto ambiental 

Algumas empresas possuem um método formalizado de desenvolvimento de produtos 

(geralmente as grandes empresas), outras apresentam um processo informal, mais intuitivo 

baseado nas suas próprias experiências (geralmente as pequenas empresas). O facto é que o 

processo de desenvolvimento de produtos varia de acordo com a tipologia dos produtos e 

das organizações, porém a estrutura geral dos métodos de desenvolvimento de produtos 

são bem similares. 

O mesmo acontece no desenvolvimento de produtos de menor impacto ambiental. Apesar 

de não existir um padrão para incorporar as questões ambientais no desenvolvimento de 

produtos, algumas medidas podem ser estabelecidas para orientar este processo. 

O desenvolvimento de produtos de menor impacto ambiental deve considerar o meio 

ambiente logo na fase de concepção do produto pois a maioria dos impactos ambientais, 

sociais e económicos que ocorrem durante o seu ciclo de vida são determinados nesta fase. 

A escolha do material, do processo produtivo, da logística do transporte ou do tipo de 

estratégia comercial são muito importantes na definição do fluxo do capital, na 

identificação dos impactos ambientais e na promoção do bem-estar social.  

A GAP não é um processo de desenvolvimento de produtos inteiramente novo, apenas uma 

variação do processo tradicional de desenvolvimento de produtos onde as questões 

ambientais apresentam a mesma relevância de aspectos como: lucro, funcionalidade, 

qualidade, estética, ergonomia, etc.  

A dificuldade é que a incorporação de aspectos ambientais no processo de 

desenvolvimento de produtos envolve factores que não faziam parte da realidade da 

empresa, logo a gestão deste processo torna-se mais complexa. Segundo Brezet e Hemel 

(1997, p.42): 
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 Diferentes tipos de informações são necessárias para identificar possíveis 

problemas ambientais, como por exemplo, informações referentes aos impactos 

ambientais dos materiais, dos componentes e processos de produção; 

 Todos os colaboradores devem ser envolvidos e motivados a compartilhar 

informações sobre os aspectos ambientais de seus produtos e processos a fim de 

maximizar os resultados; 

 As decisões devem ser tomadas no âmbito das melhores práticas e das 

consequências que estas podem ter, pois muitas vezes a solução de um problema 

ambiental numa determinada fase pode ter efeitos secundários mais relevantes. 

Por isso, o estabelecimento de metas claras e a sensibilização e formação dos 

colaboradores (internos e externos) quanto à problemática ambiental é fundamental, 

reforçando a importância da Gestão Ambiental como passo inicial para a adopção da GAP. 

Segundo Charter (2001b, p.223) a aplicação da GAP exige a superação de algumas 

barreiras internas da empresa, tais como: 

 Recursos limitados para dar início a novos projectos; 

 Falta de comunicação; 

 A estrutura, a cultura e o sistema organizacional tendem a inibir o processo de 

inovação; 

 Oposição dos colaboradores; 

 Falta de interesse, compreensão e conhecimentos técnicos sobre as questões 

ambientais por parte dos gestores e funcionários; 

 Má percepção dos custos da mudança; 

 Escassez de tempo; 

 Os sistemas de contabilidade não conseguem reflectir o valor ambiental; 

 A equipe responsável pelo desenvolvimento dos produtos teme comprometer a 

qualidade do produto ou a eficiência produtiva.  

Para minimizar a complexidade de aplicação da GAP e evitar que factores internos 
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impossibilitem a sua adopção, Brezet e Hemel (1997, p.49) propõem que as empresas 

comecem por incorporar aspectos ambientais num produto de baixa complexidade. Depois 

de concluído o projecto-piloto e avaliado o seu resultado, as empresas ganharão 

experiência e poderão então implementar estes princípios em outros produtos de maior 

complexidade. É importante salientar que as informações obtidas destas experiências 

devem ser organizadas numa base de dados a fim de apoiar a empresa em projectos 

futuros, estabelecendo assim um processo de melhoria contínua. 

Apresenta-se aqui alguns pontos-chave que devem ser incorporados no processo 

tradicional de desenvolvimento de produto a fim de reduzir os seus impactos ambientais.  

o Avaliar os impactos ambientais dos produtos 

A identificação dos impactos ambientais mais significativos é essencial para determinar as 

estratégias da GAP. Estes impactos podem acontecer de formas distintas e durante todo o 

ciclo de vida do produto. Muitos destes impactos podem ser evitados se forem 

considerados numa fase inicial do projecto. A Figura 12 mostra a relação entre os recursos 

consumidos (inputs) e as emissões geradas (outputs) por um produto durante os diferentes 

estágios do seu ciclo de vida. 
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Figura 12: Impactos ambientais nos diferentes estágios do ciclo de vida. 
Fonte: Adaptado de RMIT (1999) 
 

A ferramenta utilizada para avaliar a relação entre estes inputs e outputs é denominada de 

Avaliação do Ciclo de Vida. 

A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é uma das ferramentas mais importantes na 

identificação e avaliação dos impactos ambientais que ocorrem ao longo do ciclo de vida 

de um produto. Segundo Lewis et al (2001, p.17) a utilização da ACV como ferramenta do 

ecodesign pode contribuir muito para o sucesso ambiental do projecto pois ajuda: 

 A medir a performance ambiental de produtos já existentes e definir metas 

ambientais para novos produtos; 

 A estimar o impacto ambiental de novos produtos identificando previamente 

impactos até então desconhecidos. 

As informações fornecidas pela ACV podem ser muito úteis para identificar e dar 

prioridade aos aspectos ambientais mais relevantes que ocorrem durante o ciclo de vida do 

produto. Segundo Lewis et al (2001, p.43), com base na Série ISO 14040, a ACV pode ser 
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dividida em quatro etapas: 

1) Objectivo: estabelecer o propósito, determinar o raio de acção e definir os 

materiais, os processos e os produtos que serão avaliados. Isso ajuda a identificar os 

impactos ambientais que podem acontecer durante todo o ciclo de vida de um 

produto (da extracção da matéria-prima até o final da sua vida útil). 

2) Inventário: identificar o fluxo de material e energia durante o ciclo de vida do 

produto. Cada etapa do ciclo de vida deve ser analisada individualmente a fim de 

quantificar os recursos consumidos (materiais e energia – inputs) e as emissões 

geradas (outputs).  

3) Avaliação do impacto: classificar as informações fornecidas pelo inventário do 

ciclo de vida em grupos ou categorias de acordo com o tipo de impacto ambiental 

(por exemplo: efeito de estufa, resíduos sólidos, energia consumida, emissões 

tóxicas, etc). Os resultados desta classificação devem ser pontuados e 

normalizados, já que cada categoria influencia o meio ambiente de forma distinta 

(algumas destas categorias apresentam informações fiáveis a respeito do seu 

impacto gerado, por exemplo, o contributo do dióxido de carbono para o efeito de 

estufa é considerado como factor 1, enquanto que o metano contribui com um 

factor 22). Posteriormente, estes valores devem ser comparados com valores de 

referência nacional ou global e finalmente somados para determinar um resultado 

único ou um “eco-indicador”. Isto permite, por exemplo, fazer comparações entre 

produtos. Apesar destes indicadores fornecerem informações úteis a respeito dos 

impactos ambientais, o processo para chegar a eles requer julgamentos muitas 

vezes subjectivos. Algumas categorias não apresentam informações fiáveis a 

respeito dos seus impactos ambientais como é o caso das emissões tóxicas. 

4) Interpretação dos resultados: testar os resultados obtidos nas etapas anteriores a fim 

de validá-los antes de chegar a conclusões definitivas. Muitas vezes os resultados 

são baseados em informações não fiáveis ou em pressupostos não verificados, o 

que exige maiores investigações. A interpretação dos resultados permite visualizar 

oportunidades para reduzir os impactos ambientais ao longo do ciclo de vida do 

produto e desta forma auxilia a empresa na escolha das melhores estratégias para 

concretizar os objectivos propostos. 
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Devido à complexidade e aos custos envolvidos nas ACV, foram desenvolvidos alguns 

métodos que visam simplificar este processo. No contexto da GAP, a simplificação da 

ACV tem como objectivos: identificar os impactos ambientais mais relevantes de um 

produto durante o seu ciclo de vida e determinar as prioridades ambientais que devem ser 

consideradas neste processo.  

Brezet e Hemel (1997, p.72-74) sugerem a matriz MET (Tabela 4) como métodos de 

Avaliação Simplificada do Ciclo de Vida. A matriz MET (Material cycle, Energy use and 

Toxic emissions) apresenta o ciclo de vida do produto na vertical e os principais impactos 

ambientais resultantes deste na horizontal. O ciclo de vida do produto é dividido em cinco 

fases: extracção e produção de materiais, fabricação, distribuição, utilização e fim da vida 

útil. A fase de distribuição aparece apenas uma vez mas representa todas as fases de 

distribuição que ocorrem ao longo do ciclo de vida do produto. Já os impactos ambientais 

são agrupados em três grupos: materiais (entradas e saídas), energia (entradas e saídas), e 

emissões tóxicas (saídas). Vejo o exemplo abaixo: 

Tabela 4: Matriz MET 

 Materiais Energia Emissões 

Extracção e produção de materiais    

Fabricação    

Distribuição    

Utilização 
Operação    

Reparação    

Fim da vida útil 
Reaproveitamento    

Descarte    
Fonte: Adaptado de Brezet e Hemel (1997, p.73) 

Outra forma de Avaliação Simplificada do Ciclo de Vida provém da utilização de 

Softwares. Estes adoptam como referência a quantidade de materiais, energia, meios de 

transporte e processos de fabricação empregados no ciclo de vida do produto e quantificam 

a contribuição do produto para os principais problemas ambientais (aquecimento global, 

chuva ácida, redução da camada de ozono, etc). Existe uma grande variedade de softwares 

para a Analise do Ciclo de Vida que variam de acordo com o grau de complexidade ou com 

o sector de aplicação. Este tipo de ferramenta destaca-se pela rapidez com que os dados são 
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quantificados porém muitas vezes os dados precisam ser verificados através de uma análise 

mais qualitativa. 

o Definir as estratégias para reduzir os impactos ambientais dos produtos 

Várias são as estratégias que podem ser adoptadas ao longo do ciclo de vida dos produtos 

com o objectivo de reduzir os seus impactos ambientais, seja na fase de extracção da 

matéria-prima, na manufactura, na distribuição, na utilização ou no final da sua vida útil.  

Brezet e Hemel (1997) utilizam a Roda Estratégica do Ecodesign (Ecodesign Strategies 

Wheel) para classificar as diferentes estratégias que podem ser utilizadas ao longo do ciclo 

de vida do produto. A Roda Estratégica do Ecodesign é dividida em quatro etapas:  

1) Desenvolvimento de novo conceito 

2) Nível do componente do produto 

Estratégia 1 – selecção de materiais de baixo impacto 

Estratégia 2 – redução do uso de materiais 

3) Nível da estrutura do produto 

Estratégia 3 – optimização das técnicas de produção 

Estratégia 4 – optimização dos sistemas de distribuição 

Estratégia 5 – redução do impacto durante o uso 

4) Nível do sistema produto 

Estratégia 6 – optimização do tempo de vida inicial  

Estratégia 7 – optimização do sistema final do ciclo de vida 

Cada etapa apresenta algumas estratégias e como estas podem ser implementadas. A Roda 

Estratégica do Ecodesign nos dá uma visão geral das possíveis formas de melhorar o perfil 

ambiental do produto através de um processo comparativo. Quando se trata do redesenho 

de um produto o perfil ambiental do produto actual é delineado através de uma escala de 

valores de cinco pontos que servirá de referência. Quando se tratar de um novo produto a 
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referência pode ser um produto concorrente. Assim a equipe responsável pelo 

desenvolvimento do produto pode utilizar um modelo de orientação que facilita a 

identificação dos problemas ambientais e das suas origens. A Figura 13 apresenta a Roda 

Estratégica do Ecodesign. 

 
     Figura 13: Roda Estratégica do Ecodesign.  
     Nota: O símbolo “@” foi colocado devido ao carácter inovador dessa estratégia. 
     Fonte: Adaptado  de Brezet e Hemel (1997, p.139) 

 

As estratégias apresentadas podem variar de acordo com a tipologia de produto e com o 

tipo mercado onde a empresa está inserida pois algumas destas estratégias são 

contraditórias e não podem ser aplicadas simultaneamente.  
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3.3.2. A GAP no sector do mobiliário 

“Produtos verdes precisam de sistemas verdes”. 

Lewis et al (2001, p.157)  

Segundo Lewis et al (2001, p.157) o desenvolvimento de mobiliário de menor impacto 

ambiental deve ser abordado de duas formas. A primeira refere-se às especificações 

técnicas do produto, ou seja, à adopção de estratégias que visam reduzir os impactos 

ambientais do produto em si (por exemplo a escolha dos materiais, do processo produtivo). 

Já a segunda forma é relativa ao sistema produto-serviço e consiste no desenvolvimento e 

implementação de estratégias que dêem suporte ao produto (por exemplo um sistema de 

recolha e reforma do produto). De acordo com o autor estas duas estratégias, em conjunto, 

conseguem maximizar as possibilidades de redução dos impactos ambientais da indústria 

do mobiliário.  

A Figura 14 apresenta um exemplo de uma cadeira para escritório desenvolvida com base 

nestas duas abordagens. 
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Figura 14: Cadeira para escritório Picto 
Fonte: Brezet e Hemel (1997, p.16) 
 

A Picto é um exemplo concreto de que as estratégias adoptadas para reduzir os impactos 

ambientais também podem contribuir para a competitividade da empresa. Para uma melhor 

apreciação de como a GAP pode contribuir para a redução do impacto ambiental na 

indústria de mobiliário, sem descurar a sua competitividade, são apresentadas algumas 

estratégias que podem ser utilizadas ao longo do ciclo de vida do produto adaptadas de 

Lewis et al (2001, p.161-163). 

1) Escolha do material 

Analisar a possibilidade de utilizar materiais alternativos de menor impacto ambiental que 

apresentem as mesmas características técnicas dos materiais em uso ou até mesmo 

melhores. Nesta etapa a escolha de materiais certificados, como por exemplo, as madeiras 

com selo FSC devem ter prioridade. 
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Estratégias possíveis: 

 Escolher como fornecedores aqueles que apresentem os melhores resultados 

ambientais. 

 Dar prioridade a materiais reciclados e/ou recicláveis. 

 Evitar o uso de materiais tóxicos. 

 Dar prioridade a materiais provenientes de fontes renováveis. 

 Reduzir a quantidade e a diversidade de materiais. Grandes quantidades de poucos 

tipos de materiais são melhores que pouca quantidade de diversos tipos de 

materiais. 

2) Processo produtivo 

Esta etapa está estreitamente relacionada com as ferramentas da Gestão Ambiental (por 

exemplo a Eco-eficiência e a Produção mais Limpa). Os impactos ambientais provenientes 

desta etapa podem ser minimizados através da escolha cuidadosa dos materiais e dos 

processos produtivos.  

Estratégias possíveis: 

 Estimular a troca de informações com os colaboradores externos à empresa para 

reunir esforços e envolver toda a cadeia produtiva nas questões ambientais. 

 Desenvolver uma base de dados para assegurar que o conhecimento gerado na 

empresa continue mesmo após a saída de colaboradores chave (guia de boas 

práticas, lista de materiais, casos de insucesso, etc); 

 Reduzir o número de componentes e de montagens. 

 Integrar funções e simplificar montagens. 

 Eliminar e minimizar retalhos, subprodutos e outras perdas de materiais. 

 Utilizar software para optimizar o uso do material, como por exemplo, o cálculo do 

plano de corte da chapa de madeira. 

 Eliminar o uso de adesivos, pinturas e acabamentos à base de solventes. 

 Eliminar o uso de pinturas e acabamentos à base de metais pesados. 
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3) Distribuição 

Aqui as estratégias visam a eficiência do processo de distribuição. Isto inclui o produto, 

sua embalagem e a logística do transporte. 

Estratégias possíveis: 

 Reduzir o peso do produto e da sua embalagem. 

 Dar prioridade a embalagens reutilizáveis pois a redução da quantidade materiais 

contribui para o ambiente e para a economia da empresa. 

 Considerar a modularidade e/ou o empilhamento do produto para reduzir o seu 

volume e maximizar a quantidade a ser transportada (menos CO2 e menos 

combustível, bom para o ambiente e para a economia da empresa). 

 Analisar a eficiência do sistema de transporte. 

4) Utilização 

O uso do mobiliário é geralmente a fase que apresenta o menor impacto ambiental. Os 

aspectos mais relevantes estão relacionados com a durabilidade do produto (a vida útil dos 

objectos de mobiliário está cada dia mais curta) e com as emissões tóxicas em formas de 

gases (composto orgânico volátil (COV), formaldeído, dióxido de nitrogénio) já que 

normalmente as pessoas passam 90% do seu tempo em ambientes fechados em contacto 

com estes gases. Alguns estudos mostram que estes gases são prejudiciais à saúde humana 

e quando se trata de ambientes de trabalho estes gases prejudicam também a produtividade.  

Estratégias possíveis: 

 Evitar o uso de materiais e acabamentos que utilizem substâncias nocivas. 

 Estimular a relação afectiva entre o utilizador e o objecto através de materiais e 

aspectos sensoriais (cores, texturas, formas) a fim de contribuir para a sua 

durabilidade. 

 Procurar aspectos formais que não estejam subordinados à moda. 

 Considerar a modularidade do produto. 

 Considerar a utilização indevida do produto. 
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 Identificar e eliminar potenciais pontos fracos do produto. 

 Considerar a reforma e a manutenção do objecto. 

5) Fim da vida útil 

Esta etapa visa a optimização da vida útil do produto. Vale a pena ressaltar a importância 

de trabalhar com o sistema produto-serviço, ou seja, adoptar estratégias referentes às 

especificações técnicas do produto, assim como as estratégias que dêem suporte ao 

produto.  

Estratégias possíveis: 

 Facilitar a desmontagem do produto evitando colas, grampos metálicos e parafusos 

em favor de sistemas de encaixes simples para que os diversos tipos de materiais e 

componentes possam ser facilmente separados. 

 Utilizar símbolos ou códigos para identificar os diferentes tipos de materiais. 

Quando se trata de resinas plásticas utilizar símbolos de identificação no próprio 

molde (com base na norma ISO 1043).  

 Considerar a re-manufactura do produto, o que envolve um sistema de recolha do 

produto usado, a sua desmontagem, a substituição ou renovação dos componentes 

danificados, a sua montagem e a sua reinserção no mercado. De acordo com Stahel 

(2001, p.162) a re-manufactura de um produto custa em média 40% menos do que 

um produto equivalente novo com a mesma qualidade. 

 Considerar o re-uso do produto garantindo que este seja suficientemente forte para 

resistir a sucessivas recolhas, manuseamentos, lavagens (se necessário), etc. 

Produtos reutilizáveis tendem a exercer um menor impacto ambiental relativamente 

aos produtos de uso único. 

 Considerar a reciclagem do produto. Os materiais que constituem um produto 

podem ter uma utilização secundária no final da sua vida útil. Estes materiais 

podem ser reciclados e reutilizados num mesmo tipo de produto ou num produto 

diferente. 

 Considerar a incineração segura do produto. Quando o re-uso ou a reciclagem do 

produto estão fora de questão a melhor opção é utilizá-lo como fonte de energia 
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através da incineração. 

 Considerar um descarte seguro do produto. Tendo em conta, por exemplo, a sua 

degradação quando este for susceptível de ser eliminado num local com 

possibilidade de compostagem ou num aterro bio-reactor. 

 Informar o utilizador sobre os aspectos ambientais do produto, o seu desempenho e 

como este deve ser descartado. 

Como dito anteriormente algumas destas estratégias são contraditórias e não podem ser 

aplicadas simultaneamente. A escolha de cada uma vai depender do tipo de produto e da 

estrutura da empresa. 

3.3.3. Competitividade e Preservação Ambiental 

“Nenhuma empresa que pretenda permanecer competitiva, aberta a novos mercados e a 

novas oportunidades pode dar-se ao luxo de ignorar as exigências globais de qualidade 

ambiental.” 

Lewis et al (2001, p.28) 

Alguns estudos mostram que ao considerar as questões ambientais no desenvolvimento do 

produto, as empresas acabam por aumentar a qualidade do produto e do seu processo 

produtivo, melhorar a imagem do produto e da empresa e consequentemente conseguir 

bons resultados económicos. 

De acordo com Tischner (2001, p.264) além da protecção do meio ambiente existem outras 

razões para iniciar e praticar o ecodesign. Segundo ele o ecodesign: 

 Reduz o consumo de energia e material bem como a quantidade de resíduos e 

contaminação, ou seja, poupa dinheiro; 

 Melhora a imagem da empresa e dos seus produtos tendo como consequência o 

aumento das vendas; 

 Reforça a conformidade legal e antecipa futuras exigências reguladoras através da 

actuação voluntária e pró-activa; 

 É um investimento no futuro da empresa porque aumenta a sua capacidade 
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inovativa e o sucesso das estratégias de longo prazo. 

Para compreender como a GAP pode contribuir para a preservação ambiental sem descurar 

o aumento da competitividade da empresa utiliza-se os princípios da vantagem competitiva 

segundo Porter. Para Porter (1989, p.10) existem três estratégias genéricas para se alcançar 

uma vantagem competitiva: liderança no custo, diferenciação e enfoque. A estratégia de 

liderança no custo e de diferenciação buscam a vantagem competitiva num amplo 

segmento de mercado enquanto a estratégia de enfoque visa uma vantagem de custo ou 

diferenciação num segmento específico (Figura 15). 

 

 A Liderança no Custo: a empresa centra os seus esforços na busca de eficiência 

produtiva, na ampliação do volume de produção e na minimização de gastos com 

propaganda, assistência técnica, distribuição, pesquisa e desenvolvimento, sendo o 

preço um dos principais atractivos para o consumidor. 

 A Diferenciação: trata-se da diferenciação do produto ou do serviço oferecido pela 

organização, criando algo que seja considerado único no mercado. Neste caso a 

empresa procura investir na qualidade, tecnologia, sistema de logística, recursos 

humanos, I&D e pesquisa de mercado, com a finalidade de criar diferencial para o 

consumidor. 

    Figura 15: Três estratégias genéricas. 
    Fonte: Porter (1989, p.10) 
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 O Enfoque: Identifica-se um alvo restrito, no qual, por meio da diferenciação ou do 

custo, a empresa se especializará atendendo a segmentos ou nichos específicos 

(grupo de clientes, um segmento da linha de produtos ou um mercado geográfico). 

A Gestão Ambiental do Produto, além de contribuir para a preservação ambiental, pode 

colaborar com as empresas independentemente do tipo de estratégia adoptada. Se uma 

empresa adoptar uma estratégia de liderança no custo, por exemplo, a GAP pode satisfazer 

as necessidades primárias de uso, segurança e qualidade e contribuir com a redução do 

custo de produção, a redução do número de componentes e de matérias-primas do produto, 

a optimização do transporte e do armazenamento, etc. Se a empresa adoptar a estratégia de 

diferenciação, por exemplo, a GAP pode satisfazer as necessidades primárias de uso, 

segurança e qualidade e também promover identidade, personalidade e inovação ao 

produto. 

Segundo Charter e Tischner (2001a, p.121) as empresas que consideram aspectos 

ambientais no processo de desenvolvimento de produtos conseguem reduzir custos, 

produzir produtos mais inovadores e atingir um posicionamento mais seguro no mercado 

em relação às empresas menos sensíveis aos problemas ambientais. Isso comprova-se nas 

palavras de Lorraine Bolsinger, vice-presidente da divisão da General Electric (GE), no 

artigo de Ullmann (2007) “Sustentabilidade - um factor competitivo”. Bolsinger afirmou 

que "os produtos e processos sustentáveis são melhores para o ambiente e também mais 

rentáveis para os negócios". Ele se referia à sua linha de produtos ecológicos, a 

Ecoimagination, que rendeu à GE, no ano de 2006, uma facturação de US$ 10 bilhões, 

valor que a corporação prevê dobrar em quatro anos.  

Segundo Lewis et al (2001, p.27) empresas como Xerox, Electrolux, Bosch, BMW, 

Philips, Volvo, AEG e Wilkhahn têm investido alto em novos processos, sistemas, 

tecnologias de produção e métodos de design com o objectivo de reduzir os impactos 

ambientais dos seus produtos porque: 

 Gostariam de posicionar-se no mercado como empresas líderes e inovadoras; 

 Preferem antecipar as mudanças reguladoras e de mercado ao invés de reagir a elas; 

 Reconhecem o surgimento de um terreno mais competitivo e de uma mudança de 

paradigma para os negócios; 
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 Desejam agir de maneira responsável; 

 Desejam influenciar a direcção da regulação e da legislação através de parcerias 

com o governo a fim de garantir os seus investimentos; 

 Desejam reforçar as suas áreas de competência técnica e desenvolver novas; 

 Gostariam de mudar ou melhorar a imagem corporativa da empresa. 

De acordo com Charter e Tischner (2001c, p.18) um produto que apresenta bons conceitos 

ambientais pode não trazer à empresa novos negócios, porém um produto que não possui 

um bom perfil ambiental ou não apresenta informações detalhadas sobre os seus impactos 

durante o seu ciclo de vida terá como resultado a perda de consumidores. Isso porque “se 

torna cada vez mais evidente o interesse dos consumidores pelo histórico dos produtos que 

adquire. Eles querem saber Como, Onde e por Quem o produto foi fabricado” (Klaus 

Töpfer, director executivo da UNEP em Robins e Leeuw, 2001, p.52). 

3.3.4. Situação actual e perspectivas futuras 

De acordo com o Instituto Rathenau em Brezet e Rocha (2001, p.247) os esforços para 

introduzir aspectos ambientais no desenvolvimento de produtos podem ser divididos em 

quatro tipos (Figura 16): 

 Melhoramento do produto: envolve mudanças parciais e melhorias de produtos já 

Figura 16: Quatro tipos de ecodesign. 
Fonte: Adaptado do Instituto Rathenau em Brezet e Rocha 
(2001, p. 248) 
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existentes no mercado. Geralmente o produto em si e as técnicas de produção 

continuam as mesmas. Trata-se de uma mudança a curto prazo que consegue atingir 

um grau de eco-eficiência entre os factores 2 e 3. 

 Re-design do produto: o conceito do produto continua o mesmo porém os seus 

componentes são melhorados de acordo com alguns critérios: utilizar materiais não 

tóxicos, considerar o uso de materiais reciclados e recicláveis, facilitar a 

desmontagem do produto, o re-uso dos componentes, a redução de energia, etc. Os 

benefícios ambientais deste tipo de mudança podem chegar ao factor 5 e pode ser 

atingida em médio prazo. 

 Inovação funcional: não se restringe ao conceito existente e procura novas formas 

de efectuar a função do produto. Geralmente a mudança passa do uso de produtos 

físicos para o uso de serviços desmaterializados. Desta forma, consegue-se 

benefícios ambientais de factor 10 com uma perspectiva de longo prazo. 

 Inovação do sistema: propõe a re-estruturação do sistema tecnológico, incluindo o 

produto, a cadeia produtiva, a infra-estrutura associada e a estrutura institucional. 

Acredita-se que com este tipo de mudança é possível chegar a um factor 20 de eco-

eficiência porém exige um período de tempo maior. 

Actualmente a maioria dos esforços referentes ao ecodesign apresentam soluções que 

recaem nos dois primeiros tipos: o melhoramento do produto e o re-design do produto. 

Neste caso as mudanças (curto e médio prazo) na estratégia do negócio são pequenas, 

porém as empresas têm de se preparar para lidar com outro tipo de informação, o meio 

ambiente. Por outro lado a inovação funcional e a inovação do sistema requerem um 

período de tempo maior e exigem mudanças na política e na estratégia de negócio da 

empresa. Estas mudanças apresentam um contributo significativo para o desenvolvimento 

sustentável, porém a sua complexidade é maior. Neste caso o envolvimento de todos os 

colaboradores e o empenho da gestão de topo é fundamental.  

O sistema produto-serviço é um exemplo de inovação funcional onde conceitos como a 

desmaterialização e a intensificação do uso do produto são aplicados. Para Manzini e 

Vezzoli (2002, p. 19) o sistema produto-serviço é um “conjunto integrado de produto, 

serviço e comunicação com que as empresas se apresentam ao mercado.” Neste sistema o 
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utilizador não adquire somente o produto mas um serviço associado a um produto. O 

consumidor paga um valor anual ou mensal (dependendo do tipo de negócio) e tem o 

direito de usufruir do produto e dos serviços associados (manutenção, actualização) e 

quando o produto chega ao final da sua vida útil, o fabricante fica responsável pela recolha, 

desmontagem e reutilização dos seus componentes e das suas matérias-primas. Desta 

forma o fabricante desenvolve uma relação mais próxima com o cliente e consegue a sua 

fidelidade sem grandes investimentos em campanhas publicitárias.  

O sistema produto-serviço é bastante defendido pelos estudiosos pois sugere a passagem de 

uma sociedade de consumo, baseada em produtos, para uma sociedade de uso cuja 

principal modalidade seria os serviços. A Tabela 5 apresenta as diferenças básicas entre o 

sistema económico actual (economia industrial, baseada na venda de produtos) e um 

sistema económico que tem como base a prestação de serviços (venda de desempenho). 

Tabela 5: Diferença entre a economia de serviço e a economia industrial 

Venda de Desempenho  
(economia de serviço) 

Venda de Produto 
 (economia industrial) 

O objecto de venda é o desempenho, a 
satisfação do consumidor, o resultado. 

O objecto de venda é um produto. 

O vendedor é responsável pela qualidade do 
desempenho (utilidade). 

O vendedor é responsável pela qualidade da 
manufactura (defeitos). 

O pagamento é feito no acto da entrega e de 
acordo com o tipo de desempenho escolhido.

O pagamento consiste na transferência dos direitos 
de propriedade do produto. 

O trabalho tem de ser feito no sítio (serviço), 
não sendo possível a sua troca ou 
armazenagem. 

O trabalho pode ser centralizado ou globalizado 
(produção), os produtos podem ser armazenados, 
revendidos ou trocados. 

Os direitos de propriedade e 
responsabilidade permanecem com o 
fornecedor do serviço. 

Os direitos de propriedade e responsabilidade são 
transferidos para o comprador. 

Vantagens para o utilizador: 
 Flexibilidade na utilização. 
 É necessário pouco conhecimento. 
 O custo é calculado de acordo com 

desempenho. 
 Risco zero. 
 O status simbólico é igual ao de 

comprar um produto. 

Vantagens para o comprador: 
 Direito a um possível aumento no valor do 

produto. 
 O status simbólico é igual ao de comprar 

um desempenho. 
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Desvantagens para o utilizador: 
 Não tem direito a um possível 

aumento no valor do produto. 
 

Desvantagens para o comprador: 
 Não possui flexibilidade de utilização. 
 É necessário conhecimento próprio. 
 Não tem nenhuma garantia de custos. 
 Risco no manuseio e no descarte do 

produto. 

Estratégia de marketing = serviço ao cliente Estratégia de marketing = publicidade, patrocínio. 

Valor central: utilização constante do valor 
(desempenho) durante um longo período 

Valor central: alto valor de troca a curto prazo no 
ponto venda 

Fonte: Stahel (2001, p.155) 

Para Kazazian, (2005, p.45) a duração de uso efectiva dos objectos é muito inferior ao seu 

potencial. Segundo o autor um berbequim apresenta uma vida útil de 10 anos porém só é 

utilizada na média de trinta minutos por ano. Ainda segundo o autor o automóvel fica em 

média 92% do tempo parado. Imagine agora quantos produtos possui que raramente utiliza. 

Isto mostra que mudanças significativas devem ocorrer. Deve-se intensificar o uso dos 

produtos e assim diminuir a sua quantidade. O volume de matérias-primas e energias 

utilizadas para a fabricação de produtos, que na maioria das vezes são mau aproveitados, 

poderiam ser substituídos por sistemas de prestação de serviços que causariam menos 

impactos ao ambiente.  

Para Charter e Tischner (2001c, p.18) o próximo paradigma do ecodesign irá focar em três 

áreas:  

 Na compreensão e comunicação dos benefícios económicos do ecodesign; 

 Numa implementação mais abrangente de ecoprodutos aos sistemas 

organizacionais; 

 Na prorrogação desse pensamento às fronteiras éticas e sociais e às suas 

implicações no desenvolvimento de produtos e serviços mais sustentáveis. 

As palavras de Charter e Tischner revelam que a evolução do ecodesign ocorrerá da sua 

transição para o Design de Produtos Sustentáveis por este considerar para além dos 

aspectos ambientais, aspectos éticos e sociais ao longo do ciclo de vida dos produtos. Neste 

sentido pode-se destacar dois modelos de desenvolvimento de produtos sustentáveis: o 
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princípio cyclic-solar-safe de Edwin Datschefski7 e o princípio da Eco-eficácia (Eco-

effectiveness) também conhecido como Cradle-to-cradle de McDonough e Braungart8. 

Ambos os princípios representam o conceito inovação do sistema, ou seja, propõem a re-

estruturação do sistema tecnológico, incluindo o produto, a cadeia produtiva, a infra-

estrutura associada e a estrutura institucional. 

Estes princípios propõem: 

 O desenvolvimento de produtos feitos a partir de materiais orgânicos compostáveis 

ou de minerais que possam ser continuamente utilizados; 

 A utilização de energias renováveis no processo de fabricação e utilização do 

produto; 

 O fim da liberação de qualquer tipo de resíduo tóxico no ar, no solo ou na água 

durante a sua fabricação, utilização e eliminação; 

 A valorização das potencialidades culturais e materiais do local. 

A essência destes princípios é a substituição do modelo linear de produção (Figura 17) para 

um sistema cíclico (Figura 18). 

 

 

Segundo os autores o sistema linear de produção consiste basicamente em extrair a maior 

quantidade de recursos naturais, transformá-los, distribuí-los, utilizá-los e descartá-los no 

                                                 
7 Para mais informações consulte o site da Biothinking: http://www.biothinking.com/btintro.htm 
8 Para mais informações consulte o site da McDonough Braungart Design Chemistry: 

http://www.mbdc.com/c2c_home.htm 

Figura 17: Sistema linear de produção 
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menor espaço de tempo possível sem se preocupar com a escassez dos recursos naturais, 

com a poluição gerada ou com o descarte seguro dos produtos no final da sua vida útil. Os 

produtos descartados muitas vezes possuem materiais nobres que poderiam ser 

reutilizados, materiais biodegradáveis que poderiam ser melhor aproveitados e materiais 

tóxicos que deveriam ter uma atenção especial. Na verdade o produto final é só a ponta do 

iceberg. Segundo McDonough e Braungart (2002, p.28) “o produto em si contém 

aproximadamente 5% de todo o material utilizado na sua fabricação e distribuição”. 

Para os autores o factor-chave para transformar o actual sistema linear de produção num 

sistema mais sustentável é torná-lo cíclico.  

 

Como disse Lavoisier “na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma". A ideia 

é utilizar os recursos de maneira sustentável e aproveitar ao máximo os subprodutos 

gerados, os resíduos de uma empresa, por exemplo, podem ser a matéria-prima ou o 

combustível de outra. Alguns pólos industriais já estão a ser criados tendo em consideração 

a sinergia de algumas empresas com o intuito de reduzir o volume de resíduos gerados e 

tornar o processo mais económico e eficiente.  

Independentemente do tipo de mudança adoptado pela empresa (melhoramento do produto, 

re-design do produto, inovação funcional ou inovação do sistema) esta deve envolver a 

empresa e os seus colaboradores num processo de melhoria contínua. 

Descobrir soluções positivas para a indústria, a sociedade e o meio ambiente é o novo 

Figura 18: Sistema cíclico de produção 
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desafio da Gestão e do Design. O aspecto económico é fundamental no contexto 

empresarial pois geralmente é o principal factor de motivação, porém as questões 

ambientais e sociais não podem ser esquecidas. Os produtos devem ser ambientalmente 

eficientes, socialmente responsáveis e economicamente viáveis. Um produto eficiente no 

consumo de energia, por exemplo, é bom para o ambiente pois poupa recursos e reduz a 

poluição, bom para a economia pois reduz os custos de sua utilização e bom para a 

sociedade pois preserva os recursos para as próximas gerações. É com esse espírito que o 

desenvolvimento de produtos deve evoluir. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. Caso de estudo 

4.1. Caracterização da indústria de mobiliário 

A Europa e os Estados Unidos são actualmente os maiores produtores mundiais de 

mobiliário. Segundo a Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal 

(AIMMP, 2007, p.43), com base em documentos da EUROSTAT, a indústria de mobiliário 

é uma das indústrias transformadoras mais importantes no conjunto dos Países da 

Comunidade Europeia, associando cerca de 97.000 empresas e representando 2,1% 

(890.000 trabalhadores) do total da sua mão-de-obra industrial. A predominância é de 

pequenas e médias empresas. Em 1994 cerca de 96% das empresas do sector tinham menos 

de 20 colaboradores. As empresas com 100 ou mais pessoas representavam cerca de 0,5% 

do total de empresas e eram responsáveis por cerca de 24% do emprego e 34% do volume 

de vendas do sector.  

Em relação à sua representatividade económica, a União Europeia revela uma tendência 

clara de crescimento do consumo de mobiliário até 2010. Segundo a AIMMP (2007, p.43) 

o consumo da União Europeia juntamente com a Suíça atingirá os 80 biliões de euros em 

2010. 

É importante também destacar o impacto ambiental das indústrias de mobiliário. Um 

objecto de mobiliário provoca vários problemas ambientais durante o seu ciclo de vida. Na 

sua fase de extracção, por exemplo, a destruição das florestas contribui para o aquecimento 

global e causa o empobrecimento do solo e da biodiversidade. Durante o processo de 

fabricação o uso de substâncias tóxicas como pinturas e vernizes contribuem para a 

poluição do ar e prejudicam a saúde humana. Durante a utilização, observou-se que alguns 

móveis de madeira tratada provocam emissões tóxicas nas habitações em forma de gases 

denominados de compostos orgânicos voláteis (COV) causando alergias e enxaquecas. No 

seu fim de vida, estudos mostraram que os objectos de mobiliário descartados nos aterros 

sanitários, para além dos resíduos sólidos, podem provocar a poluição dos lençóis freáticos 

através das substâncias tóxicas presentes na sua superfície que se infiltram no solo com a 



 

70 

ajuda da chuva.  

Portanto, a escolha do sector de mobiliário para este estudo justifica-se pelas suas 

características, tais como: 

 Diversidade: reunião de diversos processos de produção, envolvendo diferentes 

matérias-primas e uma diversidade de produtos finais. 

 Representatividade económica: o sector movimenta uma extensa rede de 

fornecedores, apresenta um grande volume de vendas e um crescente número de 

exportações. 

 Relevância social: o grande número de empregos gerados. 

 Importância ambiental: relevância do impacto ambiental produzido pelas empresas 

de mobiliário ao longo do ciclo de vida dos seus produtos. 

 Inovação e competitividade: a relevância do Design como ferramenta propulsora de 

inovação e competitividade no sector de mobiliário. 

Além disso, a Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal (AIMMP, 

2007, p.36) destaca a falta de informações estatísticas fiáveis do sector de mobiliário 

português, o que também motivou a escolha deste sector. 

4.1.1. Caracterização da indústria de mobiliário de madeira em Portugal 

“De um a trinta materiais podem entrar na fabricação de um móvel, entre os quais dois 

terços são de madeira, um recurso ameaçado, embora renovável”  

Kazazian (2005, p.122) 

 Segundo a AIMMP (2007) a indústria de mobiliário, dentre os sectores tradicionais da 

indústria portuguesa, foi o que mais cresceu nos mercados internacionais nos últimos anos 

e apresentou uma evolução considerável no desenvolvimento de produtos, estratégias de 

marketing e evolução na cadeia de valor. A Tabela 6 mostra a evolução do sector entre 

1998 e 2005. 
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Tabela 6: Caracterização da Indústria de Mobiliário em Portugal 

 1998 2002 2004 2005 

Nº de empresas 3.676 2.900 2.500 2.400 

Nº de trabalhadores 40.950 37.000 35.000 34.000 

Volume de vendas (milhões de €) 1,247 1,200 1,250 1,297 

Importações (milhões de €) 122 146 274 420 

Exportações (milhões de €) 113 144 461 593 
Fonte: INE em AIMMP (2007, p.34) 

A Tabela 6 revela que houve uma redução considerável do número de empresas e 

trabalhadores desde 1998. Já o volume de vendas não apresentou grandes variações. A 

grande diferença ocorreu no número de importações e exportações. Pode-se dizer que 

houve uma evolução tecnológica no sector de mobiliário em Portugal que passou de uma 

indústria de mão-de-obra intensiva para uma indústria mais automatizada. A Tabela 7 

mostra a evolução do sector em termos médios. 

Tabela 7: Evolução do sector em termos médios 

Nº trabalhadores p/ empresa O nº de trabalhadores por empresa passou de 11,1 para 14,2 

Produtividade p/ trabalhador A produtividade por trabalhador passou de 30.452€ para 38.147€ 

Vol. negócios p/ empresa Cada empresa vendia 339.227€ (1998) e em 2007 vendia 540.417€ 

Exportações p/ empresa 
Cada empresa exportava 30.740€ (1998) e em 2005 exportava 
247.083€ 

Fonte: INE em AIMMP (2007, p.38) 

Outra característica do sector de mobiliário em Portugal é que este se divide basicamente 

em empresas industriais propriamente ditas e artesanato industrial. Segundo a AIMMP 

(2007, p.39) as empresas industriais são empresas altamente competitivas, com uma 

estratégia bem definida e que actuam no mercado global. Estas empresas representam 3% 

das empresas, 9% do emprego e 62% das exportações. Por sua vez, o artesanato industrial 

é constituído por empresas de pequeno porte, com uma organização muito informal, que 

actuam no mercado regional. Estas empresas representam 70% das empresas, 32% do 

emprego e 8% das exportações. A Tabela 8 mostra as empresas de mobiliário em Portugal 

por escalão. 
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Tabela 8: Empresas de mobiliário em Portugal por escalão 

Volume negócios (€) Nº Empresas Nº Trabalhadores Exportações (milhões €) 

> 5.000.000 20 2.900 225 

2.500.001-5.000.000 50 4.500 125 

1.250.001-2.500.000 195 7.100 98 

500.001-1.250.000 500 8.500 70 

< 500.000 1735 11.000 45 
Fonte: AIMMP (2007, p.40)                                                                            (valores aproximados em 2005) 

A AIMMP (2007) também destaca as forças e as fraquezas das indústrias de mobiliário e 

madeira de Portugal. As forças assentam-se na qualidade, na forte especialização e no 

baixo custo da mão-de-obra local. Já as fraquezas encontram-se na mão-de-obra pouco 

qualificada, na reduzida profissionalização em termos de Gestão e na ausência de 

mecanismos sistemáticos de inovação nas áreas do Marketing e do Design.  

4.1.2. Tendências  

O surgimento de um público consumidor mais exigente e consciente do ponto de vista 

ecológico e o aumento da influência de organizações ambientalistas transformam-se num 

comportamento universal. Segundo o caderno Referências em Mobiliário 2008 do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (Brasil) - SENAI (2008) a responsabilidade social e a 

preocupação com o meio ambiente começam a fazer parte dos interesses das empresas pois 

actualmente estas questões começam a tornar-se definidores de compra. No que se refere 

às estratégias das empresas, a AIMMP (2007) destaca a importância da produção em mini-

séries, da inovação e da conjugação de mais-valias nos produtos e nos serviços alertando 

para a importância da customização. 

Neste sentido as tendências para o mobiliário, para além dos factores tradicionais de preço 

e qualidade, apontam para uma forte relação entre inovação e conservação da natureza. As 

características naturais dos materiais (cores, texturas), a identificação de procedência (selos 

ecológicos), a multifuncionalidade e a personalização do mobiliário são cada vez mais 

valorizados.  
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4.2. Objectivos e Metodologia 

O presente estudo tem como objectivo analisar o perfil das empresas portuguesas de 

mobiliário e avaliar o seu estado actual quanto à Gestão Ambiental, ao Design de Produto e 

à Gestão Ambiental do Produto.  

Foi definido como universo as indústrias portuguesas de mobiliário e como instrumento de 

recolha de dados um questionário. Foi utilizado o método de amostragem não-

probabilística de conveniência devido à inacessibilidade aos elementos da população e à 

disponibilidade de tempo e de recursos financeiros e humanos.  

O questionário foi colocado numa base de dados virtual com a ajuda da Unidade 

Operacional para o e-Learning (Uoe-L) da Universidade de Aveiro e disponibilizado num 

endereço electrónico. Foi garantido o sigilo das empresas ao questionário com o 

compromisso de não divulgar os dados recolhidos individualmente. 

Esta pesquisa contou com o apoio da AIMMP (Associação das Indústrias de Madeira e 

Mobiliário de Portugal) que enviou o questionário semanalmente durante os meses de Abril 

e Maio, através da sua Newsletter, para aproximadamente 200 empresas associadas. Após o 

preenchimento via internet as respostas foram enviadas directamente para a base de dados 

junto à Uoe-L. Foram acompanhadas também 3 visitas de prospecção da AIMMP onde o 

questionário foi aplicado pessoalmente.  

Apesar dos esforços em divulgar o questionário as repostas via internet foram muito 

poucas, totalizando 4 respostas. No total (visitas pessoais e via internet) foram obtidas 7 

respostas.  

Dada a pequena quantidade de respostas obtidas através da AIMMP optou-se por visitar 

duas feiras de mobiliário: a Larmóvel em Braga no dia 17/05/2008 e a Expocasa em 

Batalha no dia 24/05/2008. Estas feiras foram escolhidas pela sua localização geográfica já 

que as regiões norte e centro são as que melhor representam o sector de mobiliário 

português. Foram respondidos 6 questionários na Larmóvel e 17 na Expocasa. Desta forma 

a amostra total foi de 30 indústrias o que corresponde a 1,25% do universo em análise 

(2400 indústrias). 
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4.2.1. Estrutura do Questionário  

O questionário (ver anexo I) inicia-se com uma ficha de identificação da empresa 

composta pelos seguintes campos: empresa, endereço, site, telefone, responsável pelo 

preenchimento, cargo do responsável e e-mail. 

As questões são compostas por perguntas fechadas e estão divididas em duas partes. A 

primeira faz uma análise e a segunda uma avaliação das empresas portuguesas de 

mobiliário.  

Na primeira parte as perguntas referentes à Análise da Empresa não possuem valores. O 

objectivo aqui é identificar o perfil e as características da empresa. Enquanto na segunda 

parte que se refere à Avaliação da Empresa, cada questão apresenta quatro alternativas de 

resposta ordenadas de forma crescente, com os valores distribuídos da seguinte forma 0, 1, 

3 e 5. A primeira opção de resposta corresponde a uma atitude mais reactiva e a última a 

uma atitude mais proactiva. As empresas foram convidadas a seleccionar, para cada 

questão, a resposta que melhor correspondesse à sua realidade. O questionário é composto 

por 20 perguntas de avaliação, logo a pontuação máxima possível é de 100 valores (100%).  

As questões referentes à Avaliação da Empresa estão distribuídas em três grupos: 

 Gestão Ambiental: quatro perguntas (2.1 a 2.4) que correspondem a 20 pontos (5 

pontos por questão). 

 Design de Produto: quatro perguntas (2.5 a 2.8) que correspondem a 20 pontos (5 

pontos por questão). 

 Gestão Ambiental do Produto: doze perguntas (2.9 a 2.20) que correspondem a 60 

pontos (5 pontos por questão). 

O questionário possui também um glossário onde são apresentados os conceitos de Gestão 

Ambiental, Design de Produto, Gestão Ambiental do Produto, Eco-eficiência, Produção 

mais Limpa e Normas ISO. 

 

 



75 

4.3. Resultados 

Os resultados globais do estudo são apresentados em duas partes: a análise das empresas e 

a avaliação das empresas. A primeira revela o perfil e as características das indústrias de 

mobiliário portuguesas e a segunda avalia as mesmas quanto à Gestão Ambiental, ao 

Design de Produto e à Gestão Ambiental do Produto. Os dados são apresentados e 

simultaneamente os resultados considerados mais pertinentes são discutidos. 

4.3.1. Análise das empresas 

A amostra é constituída por pequenas e médias empresas sendo as últimas predominantes 

(Gráfico 3). Segundo a Comissão da Comunidade Europeia (2006, p.14) as empresas são 

classificadas como pequenas quando empregam menos de 50 colaboradores, têm um 

volume de negócios anual ou um balanço total anual menor ou igual a 10 milhões de euros. 

Ainda de acordo com a Comissão da Comunidade Europeia (2006, p.14) as empresas são 

classificadas como médias quando empregam menos de 250 colaboradores, têm um 

volume de negócios anual menor ou igual a 50 milhões de euros ou um balanço total anual 

menor ou igual a 43 milhões de euros. 

 

 

As empresas que responderam ao inquérito encontram-se maioritariamente na região norte. 

Não houve respostas de empresas com sede na região Sul (Gráfico 4). 

  Gráfico 3: Classificação das indústrias de mobiliário
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Em relação ao mercado de actuação, 33% atendem exclusivamente o mercado nacional e 

60% atendem ao mercado nacional e internacional (Gráfico 5).  

 

 

A maioria das empresas (97%) não apresenta nenhum tipo de certificação (ISO 9000, ISO 

14000 ou equivalentes) (Gráfico 6).  

 

 

Gráfico 4: Localização das indústrias de mobiliário (sede) em Portugal

Gráfico 5: Mercado de actuação das indústrias de mobiliário
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Isso revela que as certificações tanto da qualidade (certificação ISO 9000) quanto do meio 

ambiente (certificação ISO 14000) não representam factores condicionantes à exportação 

já que 67% das empresas inquiridas atendem ao mercado internacional. 

Em relação à tipologia de produtos o sector residencial é o mais explorado representando 

40% da amostra (Gráfico 7). 

 

 

É importante salientar que as empresas não actuam exclusivamente num mesmo sector. 

Como se pode ver no Gráfico 8, 47% das empresas têm um foco bem definido e actuam 

num sector específico já o restante da amostra atende mais de um sector. 

 

 Gráfico 7: Tipologias de produtos 

Gráfico 6: Certificações das indústrias de mobiliário



 

78 

 

 

Os produtos são desenvolvidos semestralmente por 37% das empresas e anualmente por 

27%. Outras empresas (27%) desenvolvem produtos de acordo com a demanda e 10% da 

amostra não soube responder (Gráfico 9). 

 

 

O Gráfico 10 mostra que 37% das empresas verificam um aumento pouco significativo da 

sua facturação quando lançam um novo produto. Deste modo afigura-se um mercado 

competitivo e os esforços das empresas em desenvolver produtos semestralmente não se 

reflectem num aumento significativo da facturação mas numa tentativa de manter as suas 

quotas de mercado. 

 

 

Gráfico 8: Número de sectores atendidos pelas indústrias de mobiliário 

Gráfico 9: Média temporal que as indústrias de mobiliário desenvolvem 
novos produtos 
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Quando questionadas se os produtos com características ambientais atraem mais clientes e 

consequentemente geram mais lucro à empresa, 47% das empresas consideram a situação 

pouco aplicável. Apenas 3% das empresas inquiridas consideram a questão muito aplicável 

(Gráfico 11). 

 

 

Isso revela que a busca por produtos com características ambientais por parte dos 

consumidores ainda é pequena. 

As empresas também foram convidadas a expressar a sua opinião (muito negativa, 

negativa, irrelevante, positiva ou muito positiva) quanto à Gestão Ambiental e a sua 

 

 

Gráfico 10: Relação entre o aumento da facturação e o desenvolvimento de 
novos produtos 

Gráfico 11: Relação entre produtos com características ambientais e 
lucratividade 
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relação com alguns itens. O item Capacidade inovativa da empresa, por exemplo, não 

obteve nenhuma resposta negativa ou muito negativa. Já no item Lucratividade da empresa 

as repostas concentram-se em dois grupos: 43% das empresas consideram positiva a 

relação deste item com a Gestão Ambiental enquanto 40% considera esta relação 

irrelevante (Gráfico 12). 

 

 

Em todos os itens a relação com a Gestão Ambiental é vista maioritariamente como 

positiva. O Gráfico 13 sintetiza esta relação considerando apenas a resposta mais 

representativa. 

 Gráfico 12: Relação da Gestão Ambiental com alguns itens 
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Posteriormente, as empresas foram convidadas a expressar a sua opinião (muito negativa, 

negativa, irrelevante, positiva ou muito positiva) quanto ao Design de Produto e a sua 

relação com os mesmos itens abordados anteriormente. Os itens Qualidade do produto e 

Imagem da empresa e do produto não apresentam resposta negativa ou muito negativa, 

sendo o último considerado muito positivo por 53% das empresas. Outro dado interessante 

é que 60% das empresas consideram o Design de Produto positivo e 27% muito positivo 

para o item Preservação Ambiental (Gráfico 14). 

Gráfico 13: Síntese da relação da Gestão Ambiental com alguns itens 
Nota: considerar: (-2) muito negativo, (-1) negativo, (0) irrelevante, (1) positivo, (2) 
muito positivo 
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O Design de Produto foi considerado muito positivo pela maioria das empresas nos itens 

Qualidade do produto, Imagem da empresa e do produto e Capacidade inovativa da 

empresa sendo o restante classificado como positivo. O Gráfico 15 sintetiza a relação do 

Design de Produto com os itens em questão considerando apenas a resposta mais 

representativa. 

 

 

 

Gráfico 15: Síntese da relação do Design de Produto com alguns itens 
Nota: considerar: (-2) muito negativo, (-1) negativo, (0) irrelevante, (1) positivo, (2) 
muito positivo 

Gráfico 14: Relação do Design de Produto com alguns itens 
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O Gráfico 16 compara os resultados obtidos pelo Design de Produto com os resultados 

obtidos pela Gestão Ambiental. O Design de Produto apresenta resultados mais positivos 

do que a Gestão Ambiental nos itens Qualidade do produto, Imagem da empresa e do 

produto e Capacidade inovativa da empresa. Os outros itens apresentam os mesmos 

resultados. É importante salientar que esta comparação considera a resposta das empresas 

de maior expressão por item. 

 

 

 

4.3.2. Avaliação das empresas 

A avaliação das empresas é composta por vinte questões distribuídas em três grupos: 

Gestão Ambiental (quatro questões), Design de Produto (quatro questões) e Gestão 

Ambiental do Produto (doze questões). 

Lembramos que cada questão apresenta quatro alternativas de resposta ordenadas de forma 

crescente, com os valores distribuídos da seguinte forma 0, 1, 3 e 5. A primeira opção de 

resposta corresponde a uma atitude mais reactiva e a última a uma atitude mais proactiva. 

 Gráfico 16: Análise comparativa entre a Gestão Ambiental e o Design de Produto 
Nota: considerar: (-2) muito negativo, (-1) negativo, (0) irrelevante, (1) positivo, (2) muito 
positivo 
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4.3.2.1. Gestão Ambiental 

A Tabela 9 apresenta as questões referentes à Gestão Ambiental. 

Tabela 9: Questões referentes à Gestão Ambiental 

Gestão Ambiental 

2.1. A empresa tem uma atitude proactiva no que se refere à legislação ambiental? 

2.2. A empresa analisa, juntamente com os seus fornecedores, as suas responsabilidades nos 

impactos ambientais? 

2.3. A empresa informa as partes interessadas (consumidores, comunidade local, ONGs, 

sindicatos, fornecedores, distribuidores, retalhistas, etc) sobre o seu desempenho em relação à 

sua responsabilidade ambiental? 

2.4. A empresa aplica conceitos como a Eco-Eficiência ou Produção mais Limpa nas suas 

actividades? 

 

O Gráfico 17 apresenta o resultado das questões 2.1 a 2.4 que correspondem ao grupo da 

Gestão Ambiental. O gráfico mostra que 57% das empresas afirmam ter uma atitude 

proactiva no que se refere à legislação ambiental (questão 2.1), 43% consideram pouco 

aplicável a análise das suas responsabilidades nos impactos ambientais juntamente com os 

seus fornecedores (questão 2.2), 47% consideram pouco aplicável a comunicação às partes 

interessadas sobre o seu desempenho em relação à sua responsabilidade ambiental (questão 

2.3) e 60% afirmam aplicar conceitos como a Eco-Eficiência ou Produção mais Limpa nas 

suas actividades (questão 2.4).  
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O Gráfico 18 mostra a pontuação média das empresas por questão quanto à Gestão 

Ambiental. Os melhores resultados foram obtidos nas questões 2.1 e 2.4. 

 

 

Quanto à Gestão Ambiental as indústrias de mobiliário apresentam sérias limitações já que 

todas as questões apresentam a pontuação média inferior a 2,5. A maioria das empresas 

(57%) afirmam ter uma atitude proactiva no que se refere à legislação ambiental (questão 

2.1) e 60% dizem aplicar conceitos como a Eco-Eficiência ou Produção mais Limpa nas 

 

 

Gráfico 17: Resultado da Gestão Ambiental 

Gráfico 18: Média por questão quanto à Gestão Ambiental 
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suas actividades (questão 2.4), porém a pontuação média das questões quanto à Gestão 

Ambiental foi de 1,8 em 5 pontos. Destaca-se a falta de comunicação e interacção entre as 

empresas e os seus colaboradores (questão 2.2) e também a falta de comunicação entre as 

empresas e as partes interessadas sobre o seu desempenho em relação à sua 

responsabilidade ambiental (questão 2.3). 

A análise dos impactos ambientais juntamente com os fornecedores é extremamente 

importante. Mesmo que uma empresa tenha uma atitude proactiva em relação à legislação 

ambiental os seus produtos podem causar sérios danos ambientais se os seus fornecedores 

e distribuidores não tiverem a mesma preocupação na extracção das matérias-primas e na 

distribuição dos produtos. Segundo Donaire (1995, p.102) a empresa que pretende 

implementar práticas ambientais na sua estrutura organizacional deve estar ciente que os 

seus colaboradores se podem transformar na maior ameaça ou no maior potencial para 

obtenção de resultados.  

Por outro lado, a empresa que não informa as partes interessadas sobre o seu desempenho 

em relação à sua responsabilidade ambiental perde a oportunidade de expor positivamente 

a marca da empresa e do seu produto.  

4.3.2.2. Design de Produto 

A Tabela 10 apresenta as questões referentes ao Design de Produto. 

Tabela 10: Questões referentes ao Design de Produto 

Design de Produto 

2.5. A empresa investe em Design de Produto? 

2.6. Como se dá o desenvolvimento de novos produtos na sua empresa? 

2.7. Costuma registar patente dos seus produtos? 

2.8. A empresa participa em feiras e concursos do sector? 

 

O Gráfico 19 apresenta o resultado das questões 2.5 a 2.8 que correspondem ao grupo do 

Design de Produto. O gráfico mostra que 50% das empresas investem em Design de 

Produto (questão 2.5), 53% destas possuem um profissional interno com formação em 

design de produto (questão 2.6), 69% não registam patente dos seus produtos (questão 2.7) 
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e 50% participam em feiras e concursos do sector (questão 2.8). 

 

 

O Gráfico 20 mostra a pontuação média das empresas por questão quanto ao Design de 

Produto. A questão 2.7 obteve a menor pontuação média. 

 

 

Os melhores resultados foram obtidos pelo Design de Produto. A pontuação média das 

questões foi de 2,5 pontos. As empresas afirmam investir em Design (questão 2.5) e 

Gráfico 19: Resultado do Design de Produto 

 Gráfico 20: Média por questão quanto ao Design de Produto 
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possuir um profissional interno com formação nesta área (questão 2.6). Além disso, estas 

mantêm-se actualizadas participando em feiras e concursos do sector (questão 2.8).  

A questão que merece mais atenção é a 2.7 referente à patente. São apresentadas três 

hipóteses para explicar a baixa pontuação desta questão: as empresas inquiridas não têm 

produtos inovadores que mereçam ser patenteados, elas não acreditam nas patentes ou 

desconhecem o seu papel. 

4.3.2.3.Gestão Ambiental do Produto 

A Tabela 11 apresenta as questões referentes à Gestão Ambiental do Produto. 

Tabela 11: Questões referentes à Gestão Ambiental do Produto 

Gestão Ambiental do Produto 

2.9. Aspectos ambientais são considerados quando desenvolve um novo produto? 

2.10. Os seus produtos possuem “selo ecológico”? 

2.11. Utiliza materiais reciclados nos seus produtos? 

2.12. Prefere materiais recicláveis quando desenvolve um produto? 

2.13. Evita o uso de materiais tóxicos ou perigosos quando desenvolve um produto? 

2.14. Tenta reduzir o consumo de matérias-primas e embalagens? 

2.15. No projecto de novos produtos considera os aspectos que facilitam o transporte e o 

armazenamento do produto? 

2.16. No projecto considera aspectos que facilitam a desmontagem do produto com o intuito de 

facilitar a sua reciclagem (Design for disassembly)? 

2.17. A empresa presta serviço de manutenção, considerando no projecto re-uso e reforma do 

produto para aumentar a sua vida útil (Design for re-use and refurbishment)? 

2.18. No projecto considera a eliminação segura do produto no final da sua vida útil (Design for 

safe disposal)? 

2.19. Disponibiliza aos clientes informações sobre aspectos ambientais dos seus produtos? 

2.20. Faz a Análise do Ciclo de Vida (ACV) dos seus produtos? 

 

O Gráfico 21 apresenta o resultado das questões 2.9 a 2.20 que correspondem ao grupo da 

Gestão Ambiental do Produto. O gráfico mostra que 43% das empresas consideram os 

aspectos ambientais quando desenvolvem um novo produto (questão 2.9), 93% destas não 
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possuem produtos com “selo ecológico” (questão 2.10), 47% consideram pouco aplicável o 

uso de materiais recicláveis nos seus produtos (questão 2.11), 43% consideram pouco 

aplicável a preferência por materiais recicláveis quando desenvolvem um produto (questão 

2.12), 60% evitam o uso de materiais tóxicos ou perigosos quando desenvolve um produto 

(questão 2.13), 63% tentam reduzir o consumo de matérias-primas e embalagens (questão 

2.14), 57% consideram no projecto de novos produtos aspectos que facilitam o seu 

transporte e o seu armazenamento (questão 2.15), 47% consideram no projecto aspectos 

que facilitam a desmontagem do produto com o intuito de facilitar a sua reciclagem 

(questão 2.16), 50% das empresas prestam serviço de manutenção, considerando no 

projecto o re-uso e a reforma do produto para aumentar a sua vida útil (questão 2.17), 40% 

consideram a eliminação segura do produto no final da sua vida útil (questão 2.18), 47% 

consideram pouco aplicável a disponibilização aos clientes de informações sobre aspectos 

ambientais dos seus produtos (questão 2.19) e 47% não faz a Análise do Ciclo de Vida 

(ACV) dos seus produtos (questão 2.20). 

 

 

O Gráfico 22 mostra a pontuação média das empresas por questão quanto à Gestão 

Ambiental do Produto. A questão 2.10 obteve a menor pontuação média e as questões 2.13, 

2.14 e 2.15 obtiveram os melhores resultados médios. 

 Gráfico 21: Resultado da Gestão Ambiental do Produto 
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Os resultados mostram que as indústrias inquiridas não possuem uma atitude proactiva no 

que se refere à Gestão Ambiental do Produto. A pontuação média das questões foi de 1,8 

pontos o que se confirma na questão 2.9 onde as indústrias foram questionadas se os 

aspectos ambientais são considerados quando desenvolvem um novo produto. A pontuação 

média desta questão foi 1,9 em 5 o que representa 38% dos pontos.  

Apesar da pontuação média das indústrias inquiridas quanto à Gestão Ambiental do 

Produto ter sido baixa, algumas acções merecem destaque, como por exemplo: 

 O uso de materiais tóxicos ou perigosos são evitados; 

 As empresas tentam reduzir o consumo de matérias-primas e embalagens; 

 No projecto de novos produtos aspectos que facilitam o transporte e o 

armazenamento dos mesmos são considerados. 

4.4. Discussão dos resultados 

Os resultados médios apresentados no Gráfico 23, correspondem à percentagem que se 

obtém comparando a pontuação média das empresas por grupo de perguntas com a 

pontuação máxima possível para o respectivo grupo. Lembramos que o grupo da Gestão 

Ambiental possui quatro questões (20 pontos), o grupo do Design de Produto também 

possui quatro questões (20 pontos) e o grupo da Gestão Ambiental do Produto possui doze 

questões (60 pontos). A avaliação referente ao Design de Produto obteve o melhor 

resultado (50%) comparando com os resultados da Gestão Ambiental (37%) e a Gestão 

 Gráfico 22: Média por questão quanto à Gestão Ambiental do Produto 
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Ambiental do Produto (36%). A avaliação geral das empresas obteve apenas 39% da 

pontuação total. 

 

 

O Design de Produto é fundamental para a competitividade das indústrias de mobiliário o 

que explica a sua maior pontuação. Utilizando a “escada do design” para classificar o 

envolvimento das indústrias de mobiliário com o Design pode-se dizer que estas estão na 

transição entre o “design como estilo” e o “design como processo”. Enquanto algumas 

empresas associam o Design apenas à estética, introduzindo-o num estágio já avançado do 

projecto como acabamento ou detalhe gráfico, outras já vêem o Design como um método, 

portanto conhecem e dominam o seu processo. É importante salientar que 26 das 30 

empresas abordadas foram inquiridas pessoalmente o que permite esta classificação. 

Por outro lado a Gestão Ambiental e a Gestão Ambiental do Produto aparecem como novas 

preocupações e por enquanto não apresentam grande influência neste sector. As empresas 

que têm uma postura responsável a nível ambiental no sector do mobiliário podem ser 

classificadas, segundo Townsend (1998), como ideológicas. Estas adoptam métodos de 

produção mais limpa e /ou o desenvolvimento de produtos “verdes” por razões ideológicas 

já que as políticas e normas ambientais para o sector de mobiliário são escassas.  

Quando os aspectos ambientais são introduzidos no desenvolvimento dos produtos, estes 

recaem, segundo a classificação do Instituto Rathenau, no “melhoramento do produto”, ou 

seja, envolve mudanças parciais e melhorias de produtos já existentes no mercado. 

 Gráfico 23: Pontuação média por grupo 
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Pode-se dizer que a falta de interesse por parte das empresas inquiridas pelas questões 

ambientais dá-se fundamentalmente pelos seguintes factores: 

 A falta de interesse dos consumidores por produtos ambientalmente 

responsáveis. De acordo com Garcia (2008, p.5) o último Eurobarómetro sobre 

ambiente constatou que “86% dos portugueses acreditam que cada um pode 

individualmente fazer algo em prol do planeta”. Porém as suas acções não 

correspondem aos factos pois “apenas 18% dos portugueses preocupam em reduzir 

o consumo de bens descartáveis e um em cada nove (11%) afirma ter comprado 

produtos locais no último mês” (Garcia, 2008, p.5). Não adianta uma empresa 

utilizar os recursos naturais de forma eficiente e oferecer um produto com 

características ambientais se as pessoas (que detêm o poder de compra) não 

mudarem o seu comportamento e adoptarem um novo padrão de consumo. 

 A falta de informação disponibilizada pelas indústrias de mobiliário sobre os 

aspectos ambientais dos seus produtos. Das empresas inquiridas 47% consideram 

pouco aplicável a comunicação às partes interessadas sobre o seu desempenho em 

relação à sua responsabilidade ambiental. O consumidor não pode valorizar um 

produto que não conhece. 

 O aumento do custo do produto. Ao considerar aspectos ambientais no 

desenvolvimento dos produtos os custos do produto e do seu processo produtivo 

podem aumentar. A adopção de aspectos ambientais só se justifica quando torna ao 

fabricante mais barato o desenvolvimento de produtos de menor impacto ambiental 

do que o pagamento de sanções reguladoras.  

 A ausência de leis reguladoras. De momento a certificação ambiental para a 

indústria de mobiliário é optativa. Apenas os painéis de madeira devem respeitar a 

Marcação CE, principalmente no que concerne às emissões de formaldeído, base de 

todas as resinas usadas na indústria de painéis. Outra excepção é o mobiliário de 

crianças que tem a obrigação da Marcação CE. A Marcação CE visa preservar 

interesses públicos como a saúde e a segurança dos utilizadores dos produtos9. 

Medidas legislativas, como por exemplo, a Responsabilidade Estendida do 

                                                 
9 Para mais informações consulta o endereço electrónico http://europa.eu/scadplus/leg/pt/lvb/l21013.htm 
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Produtor na indústria do mobiliário possibilitaria um comprometimento de recolha 

e de Gestão Ambiental do Produto por parte dos fabricantes. Segundo o Princípio 

da Responsabilidade Estendida do Produtor (Extended Producer Responsibility – 

EPR) o produtor é o responsável pelos impactos ambientais dos seus produtos 

durante todo o seu ciclo de vida, incluindo os impactos originados da extracção da 

matéria-prima, do processo produtivo, da fase de utilização e do descarte do 

produto. Apesar de não existir nenhuma acção reguladora que garanta a eliminação 

segura do mobiliário no final da sua vida útil, 40% das indústrias inquiridas dizem 

fazê-lo. 

 A falta de incentivos fiscais. Medidas como a redução ou isenção de impostos 

como forma de promoção do investimento no desenvolvimento de produtos de 

menor impacto ambiental só têm a contribuir para o sector do mobiliário. 

 A baixa influência de ONGs no sector de mobiliário. A influência de ONGs em 

alguns sectores é muito forte, porém no sector do mobiliário não existem grandes 

pressões que motivem as empresas a adoptar uma postura mais responsável a nível 

ambiental. 

4.4.1. Considerações sobre os resultados apresentados 

Os estudos desenvolvidos no sector de mobiliário são escassos. Apenas 30 empresas 

responderam ao questionário, o que representa 1,25% das cerca de 2400 indústrias de 

mobiliário de Portugal. Apesar de a amostragem não ser representativa acredita-se que os 

resultados obtidos são convenientes devido à escassez de informação do sector. Os 

resultados podem, por exemplo, ser usados em futuras pesquisas como base informal de 

conhecimento preliminar do sector de mobiliário português. 

O prazo na escolha dos dados e principalmente a falta de cooperação das empresas foram 

os maiores limitadores deste estudo. A AIMMP, parceira do projecto, alertou-nos sobre a 

falta de interesse das empresas portuguesas de mobiliário em colaborar com pesquisas de 

cunho científico uma vez que a própria associação teve dificuldades em realizar um estudo 

estratégico das indústrias de madeira e mobiliário. Outro facto interessante é que apesar de 

garantido o sigilo às empresas quanto ao questionário observou-se uma postura defensiva 

no que se refere às questões ambientais.
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CAPÍTULO V 

 

5. Conclusão 

“A melhor forma de reduzir qualquer impacto ambiental não é reciclando mais, mas 

produzindo e descartando menos.”  

Lilienfeld e Rathje em McDonough e Braungart (2002, p.50) 

Para dar resposta às questões sugeridas neste trabalho foi inicialmente apresentado o 

conceito de desenvolvimento sustentável revelando a importância que as nações, as 

empresas e os seus produtos têm na problemática ambiental e no processo de mudança para 

uma sociedade sustentável. As empresas são as principais responsáveis pela degradação do 

meio ambiente pois utilizam os recursos naturais de forma excessiva e geram uma 

quantidade de resíduos superior à capacidade de absorção da Terra. A degradação do meio 

ambiente através das actividades industriais não se limita assim ao seu local de produção 

uma vez que os impactos ambientais de um produto podem acontecer durante todo o seu 

ciclo de vida. 

Depois foram apresentados os contributos da Gestão e do Design para a sustentabilidade 

do sector industrial. Destacou-se a importância da Gestão Ambiental como passo inicial 

para a adopção de práticas ambientais no contexto empresarial e do Design de Produto 

como actividade estratégica no desenvolvimento de produtos para posteriormente integrá-

las na Gestão Ambiental do Produto. Isolados, a Gestão e o Design têm uma acção limitada 

face à problemática ambiental que envolve o desenvolvimento de produtos, porém em 

conjunto podem revelar questões bastante diversas e até conflituosas ajudando a 

compreensão do problema e do seu entorno. Ao unir as potencialidades da Gestão 

Ambiental e do Design de Produto na denominada Gestão Ambiental do Produto ou 

Ecodesign as empresas conseguem desenvolver produtos de menor impacto ambiental sem 

descurar a sua competitividade.  

Posteriormente realizou-se um caso de estudo para identificar o perfil das indústrias 

portuguesas de mobiliário e avaliar o seu nível de envolvimento com a Gestão Ambiental, 
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o Design de Produto e a Gestão Ambiental do Produto. O perfil das empresas inquiridas é 

de pequenas e médias empresas que se encontram maioritariamente na região norte e 

atendem ao mercado nacional e internacional. As mesmas não apresentam nenhum tipo de 

certificação (ISO 9000, ISO 14000 ou equivalentes) com excepção de um caso onde a 

empresa possui a certificação ISO 9000. Em relação à tipologia de produtos o sector 

residencial é o mais explorado. As empresas têm uma visão positiva quanto à Gestão 

Ambiental e ao Design de Produto, sendo o último mais conceituado. A avaliação realizada 

permitiu concluir que as empresas inquiridas estão mais familiarizadas com o Design de 

Produto do que com a Gestão Ambiental e a Gestão Ambiental do Produto, revelando a 

escassez de práticas ambientais por parte destas. Segundo o sociólogo João Ferreira de 

Almeida do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa em Garcia (2008, p.5) 

“em certos aspectos das mudanças sociais, é normal que os valores antecipem as práticas”. 

A frase de Almeida explica bem o contexto em que se encontra as indústrias portuguesas 

de mobiliário. Apesar das indústrias portuguesas de mobiliário reconhecerem a importância 

das questões ambientais estas estão aquém das melhores práticas descritas na literatura 

científica, confirmando o fosso existente entre a teoria e a prática.  

Actualmente é possível satisfazer os nossos desejos e necessidades através de processos 

industriais mais limpos e de objectos mais duráveis e assimiláveis pelos processos naturais. 

O modelo económico que tenta “...persuadir as pessoas a comprarem coisas que eles não 

precisam, com o dinheiro que eles não têm para impressionar outros que não se 

importam...” (Papanek, 2006, p.IX) começa a entrar em colapso enquanto o consumo 

consciente vem conquistando mais adeptos. Afinal todos nós precisamos de objectos. Seja 

para o transporte, comunicação, trabalho, entretenimento, vestuário, saúde, etc. E todos nós 

precisamos também de um ambiente preservado. Logo, nada melhor que satisfazer as 

nossas necessidades e ao mesmo tempo preservar os nossos recursos naturais. 

Neste contexto pode destacar-se o papel dos gestores, dos designers e das associações na 

sensibilização das indústrias e dos consumidores para a problemática ambiental. Os 

gestores e os designers devem alertar as indústrias para a responsabilidade que envolve o 

desenvolvimento de um produto e demonstrar aos consumidores que as suas escolhas 

podem influenciar a comunidade e o meio ambiente. Já as associações através de palestras 

e workshops podem transmitir aos empresários os benefícios da Gestão Ambiental do 
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Produto ou Ecodesign. As associações podem, por exemplo, trabalhar em conjunto com as 

empresas em projectos-piloto para iniciá-las no desenvolvimento de produtos de menor 

impacto ambiental e desenvolver selos de certificação que garantam a responsabilidade 

ambiental a nível do mobiliário. 

Deste modo cabe às empresas a criatividade e a responsabilidade de desenvolver produtos 

e/ou serviços que melhor satisfaçam as necessidades dos seus clientes considerando os 

impactos gerados ao longo do seu ciclo de vida, e cabe aos consumidores, todos nós, a 

consciência de que o nosso comportamento pode, de facto, mudar o mundo. 

5.1. Sugestões para trabalhos futuros 

A consideração dos aspectos ambientais dos produtos é ainda um assunto pouco explorado 

sendo o sector de mobiliário português um bom exemplo. Os estudos referentes às questões 

ambientais deste sector são escassos. De acordo com o caso de estudo realizado neste 

trabalho as indústrias inquiridas apresentam sérias limitações no que se refere às questões 

ambientais. Sendo assim pretende-se alertar para a problemática ambiental que envolve o 

sector de mobiliário português e despertar o interesse de novos estudos nesta área. 

Recomenda-se em trabalhos futuros o desenvolvimento de um projecto-piloto de 

Ecodesign, em parceria com as indústrias de mobiliário portuguesas, com base nas 

estratégias apresentadas neste estudo.
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Análise e avaliação das empresas portuguesas de mobiliário 

 

Identificação da empresa 

 

Empresa: _______________________________________________________________ 

Endereço:_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Site: ___________________________________________________________________ 

Telefone: _______________________________________________________________ 

Responsável pelo preenchimento:____________________________________________ 

Cargo do responsável:_____________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________ 

 

No final deste documento são apresentados os conceitos de Gestão Ambiental, Design de Produto, 

Gestão Ambiental do Produto, Eco-eficiência, Produção mais Limpa e Normas ISO caso seja 

necessário a familiarização do leitor com estes termos. 

 

1. Análise da empresa 

 

 Características Gerais 
(escolha apenas a opção que mais se adequar) 

 

1.1. Como é classificada a sua empresa 

 Pequena 

 Média 

 Grande 

 

1.2. Onde está localizada a empresa (sede) em Portugal? 

 Norte 

 Centro 

 Sul 
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1.3. Qual o seu mercado de actuação? 

 Local 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 

 Nacional e Internacional 

 

1.4. Por quais das seguintes normas a empresa é certificada? 

 Não é certificada 

 Norma ISO 9000 ou equivalente 

 Norma ISO 14000 ou equivalente 

 Outras. Quais:________________________________________________. 

 

(Se marcou a opção “Série ISO 14000 ou equivalente” nesta pergunta responda à pergunta 1.5, se 

não passe para a pergunta 1.6) 

 

1.5. Quais os motivos externos e internos que levaram a empresa a adoptar a norma ISO 14000 ou 

equivalente? 
(Dê notas de 0 a 3 de acordo com o grau de relevância, considerando: 0-Nulo, 1-Fraco, 2-Moderado, 3-Forte) 

 

Motivos Externos Motivos Internos 

Mercado  Redução de custo dos processos industriais 

Concorrência  Aumento da qualidade do produto 

Legislação  Melhoria da imagem do produto e da empresa 

Pressão de fornecedores  
Sensibilização do pessoal interno as questões 

ambientais 

Reivindicação da comunidade 

ou de ONGs  Necessidade de inovar  

Outro. Qual? 

_____________________  
Outro. Qual? 

_____________________ 
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1.6. No seu catálogo que tipologias de produtos constam? 

(Assinale uma ou mais opções) 

 Escritório 

 Residencial 

 Hotelaria 

 Bares e restaurantes 

 Outros. Quais:________________________________________________. 

 

1.7. Qual a média temporal em que a sua empresa desenvolve novos produtos? 

 Semestralmente 

 Anualmente 

 De 2 em 2 anos 

 Superior a dois anos 

 Aleatório 

 Não sabe 

 

1.8. Constata um aumento da facturação da empresa quando lança um novo produto? 

 Não 

 Sim, um aumento pouco significativo 

 Sim, um aumento significativo 

 Sim, um aumento muito significativo 

 Não sabe 

 

1.9. Acredita que, actualmente, produtos com caracteristicas ambientais atraem mais clientes e 

consequentemente geram mais lucro à empresa? 

 Não 

 Sim, mas pouco aplicável 

 Sim, aplicável 

 Sim, muito aplicável 

 Não sabe 
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1.10. Considerando o universo da indústria de mobiliário, como vê a relação da Gestão Ambiental 

com os itens abaixo? 
(Dê notas de -2 a 2 de acordo com o grau de relevância, considerando: -2 (muito negativo), -1 (negativo),  0 

(irrelevante), 1 (positivo), 2 (muito positivo) 

 
a) Qualidade do produto 
○  ○  ○  ○  ○     
-2    -1     0      1     2 
 
b) Custo do produto 
○  ○  ○  ○  ○     
-2    -1     0      1     2 
 
c) Eficiência do processo produtivo 
○  ○  ○  ○  ○     
-2    -1     0      1     2 
 
 
d) Imagem da empresa e do produto 
○  ○  ○  ○  ○     
-2    -1     0      1     2 
 
e) Capacidade inovativa da empresa  
○  ○  ○  ○  ○     
-2    -1     0      1     2 
 
 
f) Lucratividade da  empresa 
○  ○  ○  ○  ○     
-2    -1     0      1     2 
 
g) Preservação do meio ambiente 
○  ○  ○  ○  ○     
-2    -1     0      1     2 

 

1.11. Considerando ainda o universo da indústria de mobiliário, como vê a relação do Design de 

Produto com os itens abaixo? 
(Dê notas de -2 a 2 de acordo com o grau de relevância, considerando: -2 (muito negativo), -1 (negativo),  0 

(irrelevante), 1 (positivo), 2 (muito positivo). 

 

a) Qualidade do produto 
○  ○  ○  ○  ○     
-2    -1     0      1     2 
 
b) Custo do produto 
○  ○  ○  ○  ○     
-2    -1     0      1     2 
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c) Eficiência do processo produtivo 
○  ○  ○  ○  ○     
-2    -1     0      1     2 
 
d) Imagem da empresa e do produto 
○  ○  ○  ○  ○     
-2    -1     0      1     2 
 
e) Capacidade inovativa da empresa 
○  ○  ○  ○  ○     
-2    -1     0      1     2 
 
 
f) Lucratividade da  empresa 
○  ○  ○  ○  ○     
-2    -1     0      1     2 
 
 
g) Preservação do meio ambiente 
○  ○  ○  ○  ○     
-2    -1     0      1     2 
 
 

2. Avaliação da empresa 

 

 Quanto à Gestão Ambiental 

 

Assinale as respostas que melhor representam a sua empresa. 

 

2.1. A empresa tem uma atitude proactiva no que se refere à legislação ambiental? 

 Não aplicável 

 Pouco aplicável 

 Aplicável 

 Muito aplicável 

 

2.2. A empresa analisa, juntamente com os seus fornecedores, as suas responsabilidades nos 

impactos ambientais? 

 Não aplicável 

 Pouco aplicável 

 Aplicável 

 Muito aplicável 
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2.3. A empresa informa as partes interessadas (consumidores, comunidade local, ONGs, sindicatos, 

fornecedores, distribuidores, retalhistas, etc)  sobre o seu desempenho em relação à sua 

responsabilidade ambiental? 

 Não aplicável 

 Pouco aplicável 

 Aplicável 

 Muito aplicável 

 

2.4. A empresa aplica conceitos como a Eco-Eficiência* ou Produção mais Limpa* nas suas 

actividades? 

 Não aplicável 

 Pouco aplicável 

 Aplicável 

 Muito aplicável 

 

 Quanto ao Design de Produto 

 

2.5. A empresa investe em Design de Produto?  

 Não aplicável 

 Pouco aplicável 

 Aplicável 

 Muito aplicável 

 

2.6. Como se dá o desenvolvimento de novos produtos na sua empresa? 

 A empresa apenas reproduz desenhos clássicos. 

 Os produtos são desenvolvidos pela empresa, por colaboradores que não têm formação 

em design de produto. 

 A empresa possui um profissional interno com formação em design de produto. 

 A empresa contrata externamente o desenvolvimento de novos produtos junto a 

profissionais ou escritórios especializados. 

 

 

                                                 
* Ver explicação destes termos no glossário no final deste questionário. 
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2.7. Costuma registar patente dos seus produtos? 

 Não 

 Raramente 

 Ocasionalmente 

 Sempre 

 

2.8. A empresa participa em feiras e concursos do sector? 

 Não 

 Raramente 

 Ocasionalmente 

 Sempre 

 

 Quanto à Gestão Ambiental do Produto 

 

2.9. Aspectos ambientais são considerados quando desenvolve um novo produto? 

 Não aplicável 

 Pouco aplicável 

 Aplicável 

 Muito aplicável 

 

2.10. Os seus produtos possuem “selo ecológico”? 

 Não aplicável 

 Pouco aplicável 

 Aplicável 

 Muito aplicável 

 

2.11. Utiliza materiais reciclados nos seus produtos? 

 Não aplicável 

 Pouco aplicável 

 Aplicável 

 Muito aplicável 
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2.12. Prefere materiais recicláveis quando desenvolve um produto? 

 Não aplicável 

 Pouco aplicável 

 Aplicável 

 Muito aplicável 

 

2.13. Evita o uso de materiais tóxicos ou perigosos quando desenvolve um produto? 

 Não aplicável 

 Pouco aplicável 

 Aplicável 

 Muito aplicável 

 

2.14. Tenta reduzir o consumo de matérias-primas e embalagens? 

 Não aplicável 

 Pouco aplicável 

 Aplicável 

 Muito aplicável 

 

2.15. No projecto de novos produtos considera os aspectos que facilitam o transporte e o 

armazenamento do produto? 

 Não aplicável 

 Pouco aplicável 

 Aplicável 

 Muito aplicável 

 

2.16. No projecto considera aspectos que facilitam a desmontagem do produto com o intuito de 

facilitar a sua reciclagem (Design for disassembly)? 

 Não aplicável 

 Pouco aplicável 

 Aplicável 

 Muito aplicável 
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2.17. A empresa presta serviço de manutenção, considerando no projecto re-uso e reforma do 

produto para aumentar a sua vida útil (Design for re-use and refurbishment)? 

 Não aplicável 

 Pouco aplicável 

 Aplicável 

 Muito aplicável 

 

2.18. No projecto considera a eliminação segura do produto no final da sua vida útil (Design for 

safe disposal)? 

 Não aplicável 

 Pouco aplicável 

 Aplicável 

 Muito aplicável 

 

2.19. Disponibiliza aos clientes informações sobre aspectos ambientais dos seus produtos? 

 Não aplicável 

 Pouco aplicável 

 Aplicável 

 Muito aplicável 

 

2.20. Faz a Análise do Ciclo de Vida (ACV) dos seus produtos? 

 Não aplicável 

 Pouco aplicável 

 Aplicável 

 Muito aplicável 

 

3. Glossário 

 

Pela grande diversidade de conceitos e interpretações dos termos Gestão Ambiental, Design de 

Produto, Gestão Ambiental do Produto, Eco-eficiência, Produção mais Limpa e Normas ISO 

apresentamos aqui as suas definições. É importante salientar que as definições apresentadas têm o 

intuito de auxiliar o leitor na resposta do questionário, estando portanto na perspectiva do mesmo. 

 

• Gestão Ambiental: instrumento de avaliação e controle da poluição industrial em geral, 

tendo como objectivo a gestão eficaz das normas ambientais. 
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• Design de Produto: processo criativo de desenho que considera as possibilidades técnicas 

e as oportunidades de mercado no desenvolvimento de produtos a fim de satisfazer as 

necessidades do utilizador e do produtor. 

 

• Gestão Ambiental do Produto: conjunto de medidas aplicadas ao processo de concepção, 

desenvolvimento e controlo do produto visando a minimização dos seus impactos 

ambientais directos e indirectos, sem descurar o aumento da competitividade da empresa 

assim como a satisfação das necessidades do utilizador. 

 

• Eco-eficiência: princípios incorporados na gestão da empresa que procuram melhorias 

ambientais e benefícios económicos centrados em três objectivos: reduzir o consumo de 

recursos, reduzir o impacto sobre a natureza e melhorar o valor do produto ou serviço.  

 

• Produção mais Limpa: estratégia ambiental preventiva que integra processos, produtos e 

serviços para aumentar a eficiência operacional e reduzir os riscos para os seres humanos e 

o meio ambiente. 

 

• Normas ISO: A ISO (International Organization for Standardization) é uma 

organização não governamental que tem como objectivo uniformizar actividades 

industriais e comerciais para facilitar a normalização e promover a cooperação a nível 

internacional. Aqui abordamos duas normas ISO: a série ISO 9000 (Gestão da Qualidade) e 

a série ISO 14000 (Gestão Ambiental). Para mais informações consulte o site oficial da 

ISO (www.iso.org). 
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