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INTRODUÇÃO

•Preocupação com a 
sustentabilidade dentro 
das práticas de 
negócios.

A crescente 

•De que para manter a 
sobrevivência nos 
mercados globais as 
empresas não devem 
ignorar as questões 

ambientais. 

Traz a 
perspectiva • Inovação e sustentabilidade 

ambiental são importantes 
elementos que devem ser 
incorporados as atividades 
empresariais.

Deste modo,

BÜYÜKÖZKAN; ÇIFÇI, 2012;TOUBOULIC; CHICKSAND,WALKER; 2014; BOSSLE et al., 2016



INTRODUÇÃO

Produto, serviço, processo produtivo ou método de gestão

que é uma novidade, radical ou incremental para a organização, que

quando comparada as alternativas preexistentes, apresenta melhores

resultados de redução do risco ambiental, da poluição e dos

impactos negativos atrelados ao uso dos recursos envolvidos.

KEMP; PEARSON,2007; HERMOSILLA;RÍO; KÖNNÖLÄ, 2010; ROSCOE;COUSINS; LAMING, 2016; DIMAKIS;ARAMPATZIS;ASSIMACOPOULOS,2016

Ecoinovação, pode ser entendida como:



INTRODUÇÃO
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INTRODUÇÃO

Do ponto de vista prático o estudo é justificável

Pois, pode ser aplicável aos fabricantes de cerâmica de revestimentos 

Que faceiam diversos impactos ambientais ao longo da cadeia produtiva

Como por exemplo,

Elevado consumo de energia

Emissão de poluentes atmosféricos

Assoreamento e erosão das 

margens dos riosFormação de áreas  degradadas

Ruído

Vibração

Uso de materiais com substâncias tóxicas

Geração de resíduos sólidos
Disposição inadequada de embalagens

Turbidez na água superficial

Emissão de líquidos contaminantes

CETESB, 2006; CPRH, 2010; CHRISTOFOLETTI et al. ,2012; ANFACER, 2016



INTRODUÇÃO

Pergunta de pesquisa

Como a ecoinovação é implantada nos fabricantes de 

revestimentos cerâmicos?

Objetivo principal

Analisar a implantação da ecoinovação em fabricantes 

de revestimentos cerâmicos pertencentes aos clusters 

cerâmicos de Santa Gertrudes e Criciúma que são 

responsáveis por aproximadamente 80% da produção 

nacional.



INTRODUÇÃO

Pergunta de pesquisa

Como a ecoinovação é implantada nos fabricantes de 

revestimentos cerâmicos?

Objetivos secundários

a) Verificar quais práticas ambientais implantadas nas empresas;

b) Identificar os indicadores de performance ambiental atrelados às

práticas de ecoinovação identificadas;

c) Propor um modelo teórico para a análise da implantação da

ecoinovação.



METODOLOGIA

14 produtores visitados, sendo 11 do cluster de Santa Gertrudes e 3 do cluster de Criciúma, nos quais 22 

especialistas foram entrevistados.

Foram consultados 8 especialistas de organizações relacionadas ao setor cerâmico: UFScar (2); CCB (1); 

ASPACER (2); CETESB (2); e, fornecedor de esmaltes (1).

Informações adicionais: website das empresas, documentos, observações diretas e 

participação em eventos e feiras do setor.



Produto

Mapeamento das práticas e métricas de ecoinovação implantadas

1. Ecoeficiência*

1.1. ISO 14045 **

1.2. Mudança em Subsistema***

2. Produção mais Limpa *

2.1. Tecnologias mais Limpas ***

2.1.1. Mudança de Sistema ***

3. Tecnologias Fim de Tubo ***

3.1. Adição de Componente ***

4. 6R’s (reduzir, recuperar, reuso, reciclar, remanufaturar e redesign)

*

Processo

1.Eco-Design *

1.1. ISO 14006 **

1.2. Embalagem Ecológica *

2.Avaliação do Ciclo de Vida *

2.1. ISO 14040 **

3.Gestão Sustentável de Materiais ***

4.Programa de Rotulagem Ecológica ***

4.1 ISO 14020 **

Organizacional

1.Desenvolvimento de Treinamentos Ambientais ***

2.Programa de Compras com Fornecedores Locais ***

3. Implantação de Estruturas Organizacionais com foco

Ambiental ***

4.Sistema de Gestão Ambiental *

4.1. ISO 14001 **

4.2. EMAS **

Métricas de Ecoeficiência Métricas de Avaliação do Ciclo de Vida

Indicadores de Desempenho Ambiental por

etapa do Ciclo de Vida de um produto: extração

de matéria prima; produção de material;

manufatura do produto; uso do produto; fim de

vida; e, transporte.

Métricas do Sistema de Gestão Ambiental

Indicadores de Desempenho Gerencial

Indicadores de Desempenho Operacional

Indicadores de Ecoeficiência focados na 

Produtividade

Indicadores de Ecoeficiência focados na 

Intensidade de Carga Ambiental

Análise da categoria de mudança gerada por ecoinovação implantada

Ecoinovação Incremental 

Ecoinovação Radical

Reativa Antecipatória Diferenciação

MODELO TEÓRICO DE PESQUISA



Produto

Mapeamento das práticas e métricas de ecoinovação implantadas

Práticas

1. Ecoeficiência*

1.1. ISO 14045 **

• Não evidenciado

1.2. Mudança em Subsistema***

• Energia térmica residual emitida no forno monoqueima é reaproveitada no secador ou no

atomizador

2. Produção mais Limpa *

2.1. Tecnologias mais Limpas ***

2.1.1. Mudança de Sistema ***

•Estação de tratamento dos efluentes líquidos industriais

•Efluentes tratados são reaproveitados na etapa de moagem ou na limpeza de pisos e

equipamentos da produção

• Instalação de novos equipamentos para impressão das embalagens

• Instalação de impressora de alta definição

3. Tecnologias Fim de Tubo ***

3.1. Adição de Componente***

•Lavador de gases (fluoreto ou material particulado)

•Filtro manga com aplicação de cal (fluoreto)

• Sistema de exaustão (material particulado)

• Filtro manga (material particulado)

4. 6R’s (reduzir, recuperar, reuso, reciclar, remanufaturar e redesign)*

•Reaproveitamento de resíduos sólidos na etapa de moagem

•Caco queimado é reaproveitado na produção de pastilhas e rodapés

• Estação de trabalho para restauração de pallets

• Sistema de filtragem para separação do resíduo de esmalte do efluente líquido industrial

Práticas

1.Eco-Design *

• Incorporação de resíduos sólidos na formulação de materiais da massa cerâmica

• Incorporação de aditivo (resina) na composição da massa cerâmica  para redução da geração 

de caco queimado e caco não queimado

•Redução da espessura da placa cerâmica

•Fachada ventilada para resfriamento de edificações

•Placa cerâmica equipada com circuito integrado de células fotovoltaicas

•Sistema de assentamento junta seca

•Piso elevado para áreas externas

1.1. ISO 14006 **

• Não evidenciado

1.2. Embalagem Ecológica * 

• Embalagem fechada nas laterais e com abertura no centro das faces frontal e traseira

• Substituição da tinta utilizada na impressão das embalagens

2. Avaliação do Ciclo de Vida *

• Implantação parcial

2.1. ISO 14040 **

• Não evidenciado

3. Gestão Sustentável de Materiais ***

•Remoção do chumbo da composição dos insumos de decoração 

4. Programa de Rotulagem Ecológica *** 

• Rótulo BRTÜV

• Rótulo Floor Score

• Indoor Advantage Gold

4.1 ISO 14020 **

• Não evidenciado

Organizacional

Práticas

1. Desenvolvimento de Treinamentos Ambientais ***

• Programa institucional de treinamentos ambientais

• Aplicação esporádica de tópicos ambientais

2. Programa de Compras com Fornecedores Locais ***

• Não evidenciado

3. Implantação de Estruturas Organizacionais com foco Ambiental ***

• Comitê ambiental interdepartamental

4. Implantação parcial de SGA baseado na ISO 14001 *

• Política ambiental, auditoria ambiental e profissional responsável por questões ambientais

4.1. ISO 14001 **

• Não evidenciado

4.2. EMAS **

• Não evidenciado

5. Decisões relacionadas a gestão do programa de logística reversa***

• Parceria com empresas externas para o reaproveitamento dos resíduos sólidos

• Parceria com fornecedor para o retorno de embalagens com resíduos de pigmentos

• Contratação de empresa para destinação final ambientalmente adequada dos resíduos da manufatura

• Programas de retorno de produtos acabados

6. Decisões relacionadas ao programa de redução de consumo de eletricidade***

• Instalação de placas solares

• Uso de iluminação natural na manufatura

• Instalação de lâmpadas do tipo LED

7. Decisões relacionadas à gestão do programa de redução de emissões de material particulado***

• Instalação de galpão fechado para o armazenamento da argila

• Cobertura da estrutura de carga dos caminhões de transporte de argila

• Umidificação das vias de transporte de argila

• Aplicação de cobertura asfáltica nas vias da empresa

Métricas de Ecoeficiência Métricas de Avaliação do Ciclo de Vida

Indicadores de Desempenho Ambiental por etapa do Ciclo de Vida de um produto:

• Manufatura do produto

• Uso do produto

Métricas do Sistema de Gestão Ambiental

Indicadores de Desempenho Gerencial

Indicadores de Desempenho Operacional

Processo

Indicadores de Ecoeficiência focados na Intensidade de Carga Ambiental

Ecoinovação radical Ecoinovação incremental de diferenciação

APLICAÇÃO DO MODELO TEÓRICO



RESULTADOS

Identificação de:

•20 práticas de ecoinovação de processo; 

•11 práticas de ecoinovação de produto;

•8 práticas de ecoinovação organizacional. 



RESULTADOS

Práticas de ecoinovação Tipo de 

ecoinovação

Resultados ou impactos

Energia térmica residual emitida no forno monoqueima é reaproveitada no secador 

ou no atomizador

Processo Redução no consumo de gás natural e 

emissão de fluoreto

Estação de tratamento dos efluentes líquidos industriais Processo Prevenção do descarte inadequado de 

efluentes líquidos industriais não

tratados

Efluentes  tratados são reaproveitados na etapa de moagem ou na limpeza de pisos e 

equipamentos da  produção 

Processo Redução no consumo de água de 

poço artesiano ou fornecimento

externoPiso elevado para áreas externas (para coletar e armazerar água proveniente de 

chuva)

Produto

Instalação de novos equipamentos para impressão das embalagens Processo Redução no consumo de tinta

utilizada na impressão da embalagensSubstituição da tinta utilizada na impressão das embalagens Produto

Instalação de impressora de alta definição Processo Redução no consumo de pigmentos e 

matéria-prima

Lavador de gases Processo Redução na emissão de material 

particulado ou de fluoreto

Filtro manga com aplicação de cal Processo Mitigação da emissão de fluoreto



RESULTADOS

Sistema de exaustão Processo Redução da emissão de material particulado

Filtro manga Processo

Instalação de galpão fechado para o armazenamento da argila Organizacional

Cobertura da estrutura de carga dos caminhões de transporte de argila Organizacional

Umidificação das vias de transporte de argila Organizacional

Aplicação de cobertura asfáltica nas vias da empresa Organizacional

Reaproveitamento de resíduos sólidos na etapa de moagem

(cal florada, lodo, caco queimado e material particulado)

Processo Reutilização adequada de resíduos sólidos

Caco queimado é  reaproveitado na produção de pastilhas e rodapés Processo Redução no desperdício de matéria- prima

Incorporação de cacos não queimados na massa cerâmica Processo

Estação de trabalho para restauração de pallets Processo Redução do consumo e do desperdícios de pallets

Sistema de filtragem para separação do resíduo de esmalte do efluente líquido 

industrial 

Processo Redução do consumo e do despedício de esmaltes

Programas de treinamento ambiental (formais e informais) Organizacional Conscientização da equipe de colaboradores

Comitê ambiental interdepartamental Organizacional Gestão da performance ambiental

Política ambiental, auditoria ambiental e profissional responsável por questões 

ambientais

Organizacional

Parceria com empresas externas para o reaproveitamento dos resíduos sólidos Organizacional Reuso de resíduos sólidos por organizações parceiras

Contratação de empresa para destinação final ambientalmente adequada dos 

resíduos da manufatura (embalagens, substâncias oleósas, pallets, cacos queimado e 

não queimado)

Organizacional Prevenção de impactos ambientais com a disposição

adequada dos resíduos

Práticas de ecoinovação Tipo de 

ecoinovação

Resultados ou impactos



RESULTADOS

Programas de retorno de produtos acabados (varejistas e construtores) Organizacional Reutilização dos resíduos e prevenção de 

descarte inadequado

Instalação de placas solares Organizacional Redução no consumo de energia elétrica

Uso de iluminação natural nas unidades de fabricação Organizacional

Atulalização dos sistemas de iluminação (LED) Organizacional

Placa cerâmica equipada com circuito integrado de células fotovoltaicas Produto

Incorporação de resíduos sólidos na formulação de materiais da massa cerâmica Produto Reuso de resíduos sólidos

Incorporação de aditivo na composição da massa cerâmica  para redução da geração de caco queimado e 

caco não queimado

Produto Redução na geração de resíduos sólidos

Redução da espessura da placa cerâmica Produto Redução no consumo de matéria-prima, água e 

energias

Fachada ventilada para resfriamento de edificações Produto Redução da energia demandada para o 

resfriamento artificial de edificações (30% a 50%)

Sistema de assentamento junta seca Produto Eliminação da necessidade do consumo de 

recursos naturais para a produção do material 

rejunte.

Embalagem fechada nas laterais e com abertura no centro das faces frontal e traseira Produto Redução no consumo de papelão

Remoção do chumbo da composição dos insumos de decoração Produto Eliminação de substâncias tóxicas do produto

acabado

Programa de Rotulagem Ecológica Produto Comunicação dos atributos ambientais do 

produto acabado

Nanotecnolia nas placas cerâmicas Produto Redução na concentração de NOx (óxido de 

nitrogênio)

Práticas de ecoinovação Tipo de ecoinovação Resultados ou impactos



RESULTADOS

Constatações

1
• A maioria das práticas de ecoinovação identificadas são incrementais.

2

Significativa parte é implantada: 

• Reação ou antecipação a legislações ambientais (evitar incidência de multas) 

• Reação ou antecipação a demandas do mercado;

• Busca da diminuição de custos operacionais.

3

Uma exceção:

• O rótulo ecológico que pode ser um fator de diferenciação para consumidores que consideram a responsabilidade 
ambiental como critério para a decisão de compra.

4
• Percebeu-se a incidência de poucas ecoinovações radicais.



CONCLUSÃO

Apesar de viabilizar conclusões qualitativas que contribuem 
para o amadurecimento da teoria sobre ecoinovação, a 
aplicação do estudo de caso gera resultados de difícil 
generalização. 

Lacuna de acesso às informações quantitativas.

Limitantes

da

pesquisa

1

2
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