
Projetando a gestão
ambiental para a
sustentabilidade
Já existem diversas ferramentas para avaliar o real interesse de

consumidores e produtores na etapa inicial de desenvolvimento de produtos,

processos e serviços, indo de encontro com a concepção de um produto

sustentável

O
desenvolvimento sustentável na sua definição em

geral tem por objetivo "satisfazer necessidades

atuais sem comprometer necessidades das

gerações futuras". Pode-se avaliar isto de

diferentes maneiras, como mostra muito bem nos seus diferentes

textos. Na sua avaliação "tecnologias limpas", trata de cobrir o

melhor possível o ciclo de vida total do produto e propor em

todos os níveis de soluções aceitáveis, técnica e socialmente.

Em particular, trata-se de ser fundamentalmente dinâmico, ou

seja, prever, prevenir ao lugar de uma investigação reativa, agindo

unicamente sobre as últimas etapas do ciclo de vida! A reciclagem

deve por conseqüência ser levada em consideração a partir da

concepção e não como um mal necessário a posteriori. A

investigação da "Concepção Limpa" (ou concepção sustentável,

concepção para a reciclagem) caracteriza a nossa maneira de

apreender o processo de vida de um produto a partir do início,

mas com o propósito das suas fases finais. O objetivo visado é o

"da reciclagem nobre", ou seja, a capacidade de permitir reutilizar

"no estado" os produtos, componentes tendo em conta a sua

duração de vida adequada e a reciclagem, incineração e disposição

final do produto.

No entanto, a investigação da concepção para "a reciclagem

nobre", que tem por objetivo aperfeiçoar a reciclagem de

produtos, de componentes ou de peças, deve situar-se num







De um ponto de vista ambiental, é necessário distinguir o

produto como tal, do seu modo de consumo. O modo de

consumo abrange duas realidades diferentes. Por um lado, a taxa

de consumo dos produtos e por outro lado, o modo de utilização

destes produtos pelos consumidores.

O produto como tal, possui uma carga ambiental intrínseca

que corresponde aos fluxos de matérias e energia necessárias

para a sua fabricação e a sua eliminação no fim de vida. Esta carga

ambiental intrínseca é constante (para um determinado produto)

e independente do modo consumo do produto. O modo de

consumo, e em especial o modo de utilização do produto, traz

uma carga ambiental suplementar, cujo valor é o mesmo em

função do modo de consumo.

Visão dos consumidores
Um produto ambiental ou um produto ecológico é visto pelo

consumidor de uma maneira relativa, traduzindo a voz do

consumidor, seria como dizer que um produto pode ser mais ou

menos ecológico se este com as mesmas funções, mais ou menos

impactarem o ambiente ao longo do seu ciclo de vida, ou que um

produto ecológico é um produto cujo método de fabricação

requer pouca necessidade de recursos naturais raros, energia,

água e substâncias perigosas. Deve ser reciclável, gastar pouca

energia, durável e não apresentar perigo. A qualidade do produto

e um método proveniente de importantes sistemas e ferramentas

da qualidade, e que particularmente o produto não deve requerer

freqüentes manutenções. Deve ter certa compatibilidade dos

materiais e apresentar um cenário bom para seu fim de vida.

O consumo verde nasceu nos anos 80 a partir de

movimentos de ecologistas acusando e denunciando a

irresponsabilidade dos produtores e dos

consumidores. Hoje o consumo ambiental

não se limita a certos setores da indústria.

Atualmente já existem diversas ferramentas

para avaliar o real interesse de

consumidores e produtores na etapa inicial

de desenvolvimento de produtos, processos

e serviços e que vai de encontro com a

concepção de um produto sustentável.

O fato descrito acima revela a urgência

ambiental provocada pela sociedade de

consumo em que se encontram os

produtos. A conclusão lógica que se impõe

é que qualquer solução de remediação

eficaz e portadora de melhorias deve

necessariamente levar em consideração os

processos, produtos e serviços de um SGA.

Assim, esta parte mostrará que o

gerenciamento e o planejamento

constituem em um instrumento potente que

permite ao mesmo tempo, solucionar os

problemas ambientais destacados, e de

manter o dinamismo industrial trazendo oportunidades de

inovação. O gerenciamento e o planejamento descrevem

plenamente desta forma o campo do desenvolvimento

sustentável. Situando-se na conversão de dois dos três pilares o

desenvolvimento sustentável, da economia e o ambiental para o
benefício social.

Na prática, os insights da concepção ambiental impõem em

fazer escolhas de concepção relativas às funcionalidades do

produto, e que terão reflexos sobre o conjunto do seu ciclo de

vida. Esta abordagem global analisa, por conseguinte, limitar os

riscos inerentes a qualquer tomada de decisão, ter conhecimento

de numerosos sistemas, tanto o mundo técnico e industrial como

da esfera empresarial.

Assim, a consideração das cinco fases do ciclo de vida que um

produto requer conhecimento sobre os materiais, os métodos de

fabricação, os métodos energéticos, os meios de transporte, os

métodos de tratamento dos resíduos, mas também os

conhecimentos dos dados estatísticos (desperdícios, logística,

energia e etc.), bem como dados sobre os modos de consumo e

utilização do produto por consumidores. Uma dificuldade

suplementar reside no fato destes conhecimentos adquiridos não

estarem nivelados com a esfera técnica ou com a da esfera

empresarial, variam geralmente em função dos níveis de

desenvolvimento técnicos e as culturas dos diferentes países, e

deve por conseqüência ser discriminado para cada caso
específico. Q
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Fonte: Banas Qualidade, ano 16, n. 180, p. 68-72 , maio. 2007.




