
Política Ambiental da Mercedes-Benz é uma
só em todo o mundo e reflete o compromisso
da corporação com o meio ambiente. Para
a empresa o desenvolvimento sustentável é

sinônimo de sucesso, e neste sentido todos trabalham
continuamente para melhorar seu desempenho nas
questões ambientais.

São desenvolvidos produtos ambientalmente
responsáveis. Os processos de produção são cuida-
dosamente planejados; informações relevantes para
a preservação do meio ambiente são reportadas aos
clientes e há uma grande transparência com os co-
laboradores e com a comunidade.

Visando à sustentabilidade industrial, são desen-
volvidas atividades privilegiando a redução do uso de
recursos naturais tais como o consumo de energia elé-
trica e o consumo de água. A minimização de geração
de resíduos provenientes dos processos industriais, bem
como a destinação adequada dos mesmos, compõem
a preocupação da empresa, que trabalha no estimulo
dos fornecedores quanto ao atendimento à legislação
e utilização de boas práticas ambientais.
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A Mercedes-Benz do Brasil é
a maior fabricante de caminhões
e ônibus da América Latina.
Está presente no pais desde 1956,
quando foi iniciada a produção
na fábrica de São Bernardo do
Campo (SP). Na unidade, onde
trabalham 11.740 colaboradores,
são produzidos caminhões e chas-
sis para ônibus, além de agregados
como motores, eixos e câmbios da
marca Mercedes-Benz. Somando
os negócios das duas outras uni-
dades da empresa no pais, localizadas em Campinas
(SP) e Juiz de Fora (MG), o faturamento em 2007
foi de RS 11,4 bilhões.

PROGRAMA DE PRODUÇÃO MAIS LIMPA

Produção mais Limpa é a aplicação continua
de uma estratégia ambiental integrada e preventiva
a processos, produtos e serviços, com a finalidade
de aumentar a eficiência e reduzir riscos aos seres
humanos e ao meio ambiente (Fonte: Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente).

A área corporativa de Meio Ambiente da empresa,
em parceria com o Centro Senai de Produção mais
Limpa, no segundo semestre de 2005 implantou o
Programa de Produção mais Limpa dentro da uni-
dade de São Bernardo do Campo.

Com uma área de 1.000.000 m2, sendo 470.000m2

de área construída, esta unidade começou a operar em
1956 e possui atualmente cerca de 11 mil colabora-
dores. Nela são produzidos motores, eixos, câmbios,
caminhões e chassis para ônibus que levam a marca
Mercedes-Benz.

O programa é dividido em duas etapas: o treina-
mento para conscientização e capacitação dos cola-
boradores na metodologia de Produção mais Limpa,
onde são iniciados projetos ambientais, e a assessoria
na qual os grupos são acompanhados com objetivo
de viabilizar os projetos.

Em 2007 foram treinados 220 colaboradores e im-
plementados 9 projetos de Produção mais Limpa.

tação do Programa de Produção
mais Limpa aos gestores, buscan-
do o comprometimento na ob-
tenção de resultados consistentes.
Como benefícios podemos citar:
• redução no consumo de recursos
naturais e desperdícios;
• minimização ou eliminação de
matérias-primas e outros insumos
impactantes ao meio ambiente;
• redução na geração de resíduos
e emissões;
• redução dos custos de gerencia-
mento dos resíduos;
• minimização dos passivos am-

bientais;
• melhoria da imagem da empresa;
• aumento de produtividade;
• conscientização ambiental dos funcionários;
• atendimento a conformidade legal.

v

A área de Meio Ambiente da empresa é responsá-
vel pela definição das diretrizes do Programa de acor-
do com as metas, opções estratégicas e melhorias no
sistema (conteúdo, duração, áreas potenciais, quan-
tidade e qualificação de participantes, reuniões de
assessoria, etc.) e pela coordenação do Programa.

O Centro Senai de Produção mais Limpa elabora
o conteúdo do treinamento e assessora nos projetos
em andamento.

Treinamento
São formadas equipes de diferentes áreas da em-

presa (visão holística dos processos), com o objetivo
de serem capacitados pelo Senai e iniciarem proje-
tos dentro da empresa baseados na metodologia do
treinamento. O treinamento é realizado seguindo as
etapas abaixo descritas:

Sensibilização e conscientização das equipes em
relação às questões ambientais e demonstração: das
práticas de P+L (3R's, 5S's, segregação, mudança

•*de materiais, mudança e controle de processos,
reciclagem e reuso interno e externo, produção de
subprodutos a partir de resíduos, modificação de
produtos, etc.), oportunidades de melhoria e projetos
implementados;

Seleção de processos, produtos ou serviços com
maiores potenciais de aplicação da metodologia de
Produção mais Limpa, desenvolvimento de seu flu-
xograma e avaliação qualitativa de todas as entradas
e saídas de massa e energia;
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Análise quantitativa ou balanço
de massa e energia associado aos flu-
xogramas desenvolvidos, avaliação
das causas de geração de resíduos e
desperdícios, obtenção das oportu-
nidades de Produção mais Limpa
(brainstorming) e definição dos prin-
cipais indicadores;

Realização das avaliações prelimi-
nares: técnicas, econômicas, ambien-
tais, organizacionais e legais.

A coordenação seleciona as me-
lhores opções como tema dos projetos que serão
desenvolvidos posteriormente.

Assessoria
São realizadas reuniões e visitas técnicas às áreas,

foco dos projetos envolvendo as equipes, o Senai e a
coordenação do Programa.

Nesta etapa os dados das avaliações preliminares
são refinados (Ex: consultas a diretrizes da empresa
e legislação, estudos técnicos: estatísticas, tratativas
com fornecedores, novas tecnologias, etc.).

Após a viabilização dos projetos são elaboradas
apresentações finais, contendo os dados relevantes de
forma sucinta demonstrando os benefícios técnicos,
ambientais e econômicos.

Apresentação
É feita uma análise do conteúdo c confiabilidade

de dados, modificando-os se necessário, buscando
clareza nas apresentações.

Em seguida, é realizada uma reunião final, quan-
do as equipes demonstram os resultados aos gestores
responsáveis da empresa, objetivando a aprovação
dos projetos.

Implementação
Após aprovação dos projetos, os mesmos são

implementados com objetivo de verificar na prática
os resultados esperados.

Verificação
Os resultados da implementação dos projetos são

verificados e comparados aos valores apresentados
para uma análise de desvios e veracidade de infor-
mações.

Melhoria
É realizado o acompanhamento dos processos e

oportunamente são efetuadas melhorias.

Reuso de óleo para primeiro
abastecimento de motores

Estudado processo para reuso do
óleo lubrificante gerado no teste de
motores montados para exportação,
anteriormente enviados para rerrefi-
no, visando à redução do consumo de
matéria-prima.

O óleo lubrificante utilizado no
teste dos motores, por perder suas características após
o processo, era destinado para rerrefino em atendi-
mento à Legislação Ambiental vigente.

Após o estudo, o óleo passou a receber um novo
tratamento, denominado purificação e aditivação,
que confere ao óleo uma qualidade atestada por labo-
ratórios do próprio fabricante para que ele possa ser
utilizado novamente com as mesmas características
do óleo novo.

Benefícios: redução de 40% no consumo de ma-
téria-prima (óleo novo), a redução em 31% no custo
do óleo e o reuso de 1.433.000 litros.

Economia gerada no processo em 2006:
R$ 3.100.000,00 (Três milhões de reais em 2006).

Reutilização dos paletes recebidos
na importação de peças para
exportação de produtos:

Estudados dois modelos de paletes recebidos na
importação de peças que mais se assemelham a
paletes comprados, com objetivo de reutilização na
exportação de produtos.

Foi estabelecida uma parceria com o fornecedor
atual de paletes, onde o mesmo retira os paletes im-
portados em sistema milk-run, para o saneamento,
alterações técnicas e tratamento fitossanitário de
acordo com a NIMF 15.

Benefícios: redução no consumo de recursos na-
turais com urna média de 9.000 árvores que deixam
de ser cortadas por ano e redução na geração de 700
toneladas de resíduos por ano.

Economia gerada com a reutilização em 2007:
R$ 700.000,00 / ano (Setecentos mil reais por
ano).

Reaproveitamento de embalagens
procedentes da importação de
peças na unidade de Campinas

Estudada a reutilização de embalagens (palete +
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papelão) procedentes da
importação de peças para
armazenamento de peças
obsoletas, permitindo a re-
circulação de embalagens
metálicas e o aumento do ciclo de vida da embalagem
importada.

As peças obsoletas eram armazenadas na unidade
de Campinas em telas metálicas que têm grande im-
portância na produção da unidade de São Bernardo
do Campo.

As embalagens de peças importadas foram en-
viadas para a unidade de Campinas e lá houve o
transbordo das peças obsoletas, liberando assim as
embalagens metálicas para a produção.

Benefícios: reaproveitamento de embalagens que
seriam descartadas, ampliando seu ciclo de vida,
redução do custo com descarte do resíduo, liberação
de 518 embalagens metálicas e a não-destinação de
14 toneladas de madeira.

Economia gerada no projeto em 2006 (única
vez): RS 433.000,00 (Quatrocentos e trinta e três
mil reais).

Redução no consumo de solvente
utilizado para lavagem de botas (EPFs)
na pintura de Cabinas

Estudada uma nova sistemática para limpe/a
das botas (EPFs) utilizadas pelos colaboradores na
pintura de cabinas, visando à redução no consumo
de solvente.

As botas utilizadas ficavam impregnadas de tinta,
e os mesmos utilizam solvente para sua limpeza.

Está sendo verificada a possibilidade de as botas
serem enviadas para lavagem pela mesma empresa
que efetua a lavagem dos uniformes da produção,

Benefícios: redução no consumo de solvente
(71.300 litros / ano), redução na geração de 22 to-
neladas de resíduos por ano e a redução de risco de
acidente.

Economia estimada do projeto: RS 212.000,00 /
ano (Duzentos e doze mil reais por ano).

Correção da destinacão final dos
resíduos da fisioterapia (ambulatório)

Estudado o ciclo de vida do lençol hospitalar des-
cartável, utilizado nas maças do setor de fisioterapia,
visando à redução no consumo.

Foi elaborado o fluxograma do processo de uso do
lençol hospitalar (papel), na fisioterapia, com obje-
tivo de levantar as causas do consumo, no entanto,

foi evidenciada a sua destinacão
incorreta em coletores de resídu-
os infectantes.

Como é pré-requisito na
fisioterapia o paciente não ter lesões de pele não

i cicatrizadas, foi definido que este lençol utilizado
deveria ser jogado em coletores de lixo comum se-
gundo a NR 32.

Benefícios: sensibilização dos físioterapeutas e pa-
cientes quanto ao uso racional dos recursos naturais
(lençol hospitalar) e destinacão do resíduo gerado em
aterro classe II.

Economia gerada com a destinacão correta:
RS 6.000,00 / ano (Seis mil reais por ano).

Redução no consumo de combustível com
a melhoria das rotas internas (mük-ruri)

Estudada a otimização de l (uma) das 22 (vinte
e duas) rotas internas milk-run visando à redução
no consumo de combustível.

Antes a rota interna era dimensionada com 22
pontos de coleta e entrega de peças para a produção,
sendo que em 3 desses pontos o veículo passava
dentro dos prédios causando aumento de risco de
acidentes e também as prateleiras de peças eram
dês padronizada s.

Após a otimização da rota, deixaram de existir 2
pontos de coleta e entrega. 3 pontos inseguros foram
transferidos para fora dos prédios e 9 prateleiras

: foram padronizadas, reutilizando prateleiras de um
almoxarifado que havia sido desativado.

Benefícios: redução no consumo de 2.000 litros
de combustível por ano, redução de risco de acidente
na rota e aumento da vida útil do veículo.

Economia de combustível gerada: RS 3.400,00 /
• ano (Três mil e quatrocentos reais por ano).

Redução na geração de resíduos de
embalagens do óleo lubrificante
utilizado na oficina mecânica de

manutencão de veículos industriais
Estudada alteração no fornecimento de óleo lu-

brificante em embalagens de l litro, na oficina de
manutenção de veículos industriais, para tambores de
200 litros, visando à redução na geração de resíduos
contaminados.

O óleo lubrificante era fornecido em embalagens
plásticas de l litro, causando uma grande geração de
resíduos contaminados por óleo. Foi adquirido um
sistema móvel de lubrificação a granel para tambores
de 200 litros, com bomba dosadora pneumática e

UM EXEMPLO DE SUSTENTABILIDADE INDUSTRIAL.
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medidor eletrônico digital.
Benefícios: redução de custos com a aquisição do

produto, redução na geração de 0,45 toneladas de re-
síduos contaminados por ano, redução de custos com
a disposição desses resíduos e melhoria no controle
do consumo de recursos naturais.

Economia gerada com a nova sistemática:
R$ 17.500,00 / ano (Dezessete mil e quinhentos
reais por ano).

Reutilização de componentes telefônicos
visando à redução na geração de resíduos

Estudado o ciclo da manutenção da central de
telefonia, visando ao reaproveitamento de compo-
nentes de aparelhos danificados.

Os aparelhos telefônicos quebrados eram des-
tinados como sucata e substituídos por aparelhos
novos.

Atualmente os aparelhos danificados são des-
montados e seus componentes em bom estado são
reutilizados para montagem de outros em condições
de uso, assim são recuperados 33% deles,

Benefícios: recuperação de 140 aparelhos danifi-
cados por ano, redução na geração de 70 quilos de
resíduos eletrônicos por ano, criação de procedimento
para reutilização dos componentes eletrônicos, cria-
ção de estoque para componentes reutilizando-se ma-

terial já existente e custo zero de implementação.
Economia com a recuperação dos aparelhos

danificados: R$ 22.000,00 / ano (Vinte e dois mil
reais por ano).

Reaproveitamento de
paletes de madeira descartados

Reutilização de paletes de madeira procedentes
da importação de peças, para substituição de paletes
plásticos utilizados pelos almoxarifados internos.

Os paletes plásticos são de grande importância
para o processo de produção e estavam sendo utili-
zados para o armazenamento de peças.

Foi feito o transbordo das peças armazenadas para
os paletes de madeira, permitindo a recirculação de
paletes plásticos no processo produtivo e melhoran-
do o fluxo externo (otimização da carga) e interno
(movimentação e paletização de caixas vazias).

Benefícios: reaproveitamento de 4 toneladas de
paletes que seriam descartados, ampliando seu ciclo
de vida, liberação de 200 paletes plásticos para a
produção e redução de custos na área responsável
pelo milk-run.

Economia com a reutilização em 2007 (única
vez): R$ 89.000,00 (oitenta e nove mil reais).

Economia total: R$ 4.582.900,00 (Quatro milhões,
quinhentos e oitenta e dois mil e novecentos reais).

Alessandra Costa é supervisora da Qualidade Ambiental da área de
Meio Ambiente e Sistemas de Gestão da Mercedes-Benz do Brasil.
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Text Box
Fonte: Case Studies, a. 12, n. 68, p. 66-70, maio/jun. 2008.




