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O EcoDesign contribui para um desenvolvimento sustentável através 
da busca de soluções mais efetivas no projeto e desenvolvimento de 
produtos, considerando-se aspectos ambientais e econômicos  
presentes em todo ciclo de vida de um produto.  Na bibliografia 
pesquisada há relatos de implementação em grandes empresas, 
salientando-se a dificuldade das pequenas e médias compreenderem os 
possíveis retornos de médio e longo prazo que o EcoDesign pode 
proporcionar. As diretrizes do EcoDesign são genéricas e ainda são 
desconhecidas muitas das soluções técnicas mais apropriadas sob o 
ponto de vista de impacto ambiental. Esse trabalho tem por finalidade 
investigar, por meio de um estudo de caso, os fatores que motivaram 
uma empresa de médio porte, do setor eletrônico automotivo, a adotar 
o EcoDesign no desenvolvimento de produtos. Além disso, analisa o 
processo de implementação do mesmo, identificando resultados e 
dificuldades. Espera-se contribuir para o estabelecimento de um 
método de implementação do EcoDesign aplicável a pequenas e 
médias empresas. 
 
Palavras-chaves: Ecodesign, desenvolvimento sustentável, projeto de 
produto, análise de ciclo de vida 
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1. Introdução 

Iniciativas governamentais, acadêmicas e empresariais têm tentado reverter o quadro de 
degradação dos recursos naturais observado em algumas áreas do planeta. Tal cenário tem 
sido agravado por diversos fatores, dentre os quais se destacam: (i) o estilo de vida de 
algumas sociedades consumistas; (ii) o crescimento dos países emergentes; (iii) o 
envelhecimento da população dos países desenvolvidos; (iv) as desigualdades entre regiões do 
planeta (o consumo de água de um norte americano é vinte vezes superior ao de um africano); 
e (v) o ciclo de vida dos produtos cada vez menor (KAZAZIAN, 2005). Para Maxwell, Sheate 
e Vorst (2006), os fatores mencionados podem ser resumidos em uma causa essencial e que 
mais contribui para a degradação ambiental: a produção de bens e serviços e seus respectivos 
consumos. 

No tocante às iniciativas governamentais, Teixeira (2006) menciona a exigência de laudos de 
impacto ambiental e legislação rigorosa; com essa ação procura-se manter os danos 
ambientais dentro dos limites estabelecidos pela legislação. No campo internacional, pode-se 
citar o Protocolo de Kyoto, assinado em 1992, que limita a emissão de CO2 causadora do 
efeito estufa. Frente aos danos já acumulados, estas iniciativas ainda são tênues. No mercado 
europeu, onde o lixo eletro-eletrônico anual é de quatro quilos por habitante, as Diretivas 
WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment (Boks e Stevels, 2003) e ROHS - 
Restriction On the use of Harzardous Substances (Donnelly et al., 2006) promovem, 
respectivamente, o recondicionamento de bens após o uso, assim como a restrição ao uso de 
substâncias nocivas. Tais iniciativas diminuem o impacto ambiental caso partes de produtos 
venham a ser descartadas em aterros ou incineradas. 

Com relação ao meio empresarial, Giannetti, Biagio e Almeida (2006) relatam as experiências 
de arranjos produtivos locais nos quais empresa utiliza como matéria prima os resíduos de 
suas vizinhas. 

No meio acadêmico, conceitos como EcoDesign, Produção mais Limpa, design for (the) 
enviroiment, projetos para reciclagem e desenvolvimento de produtos sustentáveis promovem 
uma releitura nas técnicas de concepção, projeto e produção industrial de bens (BYGGETH, 
BROMAN e ROBÈRT, 2007). Para Venzke (2002), EcoDesign é uma técnica de projeto de 
produto cuja as considerações tradicionais, tais como desempenho, custo da manufatura e 
confiabilidade são utilizadas juntamente com objetivos ambientais, entre os quais citam-se: 
redução do uso de recursos naturais, aumento da eficiência energética e da reciclagem, além 
do melhor gerenciamento de riscos associados aos danos ambientais. Para Vercalsteren 
(2001), as grandes empresas consideram a implementação do EcoDesign como um meio para 
preservar, não apenas o ambiente, mas também a competitividade e a imagem das 
organizações. Por outro lado, segundo o autor, pequenas e médias empresas ainda precisarão 
ser convencidas das vantagens e possibilidades do EcoDesign. 

Quanto ao embasamento teórico para a aplicabilidade, observa-se que as diretivas do 
EcoDesign são genéricas, podendo ser de difícil enquadramento a processos de projeto de 
produto e processos industriais de uma determinada empresa.  

Considerando o exposto, o presente estudo apresenta os resultados de um estudo de caso 
exploratório realizado em uma indústria eletrônica automotiva de médio porte. Essa 
investigação objetiva analisar o processo de implantação do EcoDesign bem como buscar 
informações sobre os argumentos que justificaram a motivação para do emprego desta técnica 
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na organização em estudo.  

Na seqüência apresentam-se os fundamentos teóricos sobre EcoDesign e Análise do Ciclo de 
Vida dos produtos,  apresentam-se os achados obtidos com o estudo de caso e discutem-se os 
resultados observados. 

2. Referencial teór ico 

2.1 O Conceito de Sustentabilidade 

O conceito de sustentabilidade ambiental apresenta diversas interpretações, dentre as quais se 
citem: (i) a visão de Kazazian (2005), no qual o desenvolvimento sustentável é o que concilia 
crescimento econômico, preservação do meio ambiente e melhora das condições sociais; (ii) a 
de Manzini e Vezzoli (2005), que conceituam a sustentabilidade ambiental como as condições 
sistêmicas segundo as quais, em nível regional e planetário, as atividades humanas não devem 
interferir nos ciclos naturais em que se baseia tudo o que a resiliência do planeta permite e, ao 
mesmo tempo, não devem empobrecer seu capital natural, que será transmitido às gerações 
futuras. Conforme visto, os dois conceitos possuem focos diferentes na abordagem: o 
primeiro foca o desenvolvimento e o segundo os reflexos deste nos fluxos naturais. 

Destes conceitos de sustentabilidade emerge um primeiro ponto fundamental: a 
sustentabilidade é um objetivo a ser atingido e não uma direção a ser seguida. Esta colocação 
é importante, pois salienta que nem tudo que apresentar algumas melhorias em temas 
ambientais pode ser considerado realmente sustentável. Segundo Manzili e Vezzoli (2005), 
para ser sustentável e coerente, uma nova proposta deve: 

− basear-se fundamentalmente em recursos renováveis, com garantias de tempo para 
renovação; 

− otimizar o emprego dos recursos não-renováveis, compreendidos como o ar, água, energia 
e território; 

− não acumular resíduos que o ecossistema não seja capaz de “ re-naturalizar” , ou seja: fazer 
retornar às substâncias minerais originais e nas concentrações originais; e 

− agir de modo com que cada indivíduo, e cada comunidade das sociedades “ ricas” , 
permaneça nos limites de seu espaço ambiental e, que cada indivíduo e sociedades 
“pobres”  possa efetivamente gozar do espaço ambiental ao qual potencialmente tem 
direito. 

2.2 EcoDesign 

Projetistas e designers assumem uma importância fundamental no tocante a sua posição única 
capaz de influenciar estratégias ambientais (BORSBOOM, 1991 apud BOKS, 2006). Essa 
influência pode ser efetuada pela mudança de enfoque, dando ao ambiente um lugar de 
destaque durante a definição dos parâmetros do produto.  

Segundo Finksel (1996) apud Venzke (2002), a idéia do EcoDesign surgiu na década de 90, 
quando a indústria eletrônica dos EUA procurava uma técnica de minimizar o impacto no 
meio ambiente decorrente de sua atividade. Desde então, o nível de interesse pelo assunto tem 
crescido rapidamente e os termos “EcoDesign”  ou “Design for Environment”  têm se tornado 
comum e seguidamente relacionados com programas de gestão ambiental. 

Para Karlsson e Luttropp (2006), o EcoDesign é um conceito que inclui as prioridades 
relativas a sustentabilidade humana no atual cenário dos negócios. O principal objetivo na 
melhoria do método de desenvolvimento de produtos é a redução do impacto ambiental. O 
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EcoDesign amplia as possibilidades do uso da criatividade para gerar produtos e processos 
mais eficientes sob o ponto de vista da sustentabilidade, buscar soluções efetivas para os 
sistemas produtivos e ter produtos com design mais atrativo. O mapa lingüístico da palavra 
EcoDesign, indicado na Figura 1, demonstra que a mesma combina a orientação geral dos 
negócios em termos econômicos com os aspectos ambientais.  

 

Figura 1 – Mapa lingüístico do EcoDesign 
Fonte: Karlsson e Luttropp (2006) 

Finksel (1996) apud Venzke (2002) apresentam práticas de aplicação dos conceitos de 
EcoDesign na indústria. Dentre as mesmas, destacam-se: (i) escolha de materiais de baixo 
impacto ambiental; (ii) projetos voltados à simplicidade e modularidade; (iii) redução do uso 
de energia na produção, na distribuição e durante o uso dos produtos; (iv) uso de formas de 
energia renováveis; (v) produtos multifuncionais; (vi) produtos com maior durabilidade; (vii) 
recuperação de embalagens; e, (viii) não utilização de substâncias perigosas. As práticas 
apresentadas não são únicas e, segundo os autores, a área está em dinâmico desenvolvimento, 
adquirindo aprendizado e acompanhando a evolução tecnológica. 

Como fatores que influenciam a implementação do EcoDesign, Boks (2006) cita: (i) pressão 
externa e requisitos legais; (ii) influências econômicas originárias dos interesses dos parceiros 
da cadeia de valor; (iii) percepção e valorização do consumidor pelos aspectos relativos ao 
impacto ambiental de um produto; e, (iv) desenvolvimento de novas tecnologias. 

A eco-concepção, conforme Kazazian (2005), é a aplicação dos conceitos do EcoDesign. 
Segundo esta abordagem, o meio ambiente é tão importante quanto à exeqüibilidade técnica, o 
controle de custos e a demanda do mercado. Tal abordagem, segundo o autor, pode levar a 
três níveis de intervenção possíveis na concepção de um produto: otimização para diminuição 
dos impactos no meio ambiente; evolução maior, modificando o produto para um uso 
semelhante; e, estratégia radical, como substituir produtos por serviços. 

Tingström e Karlsson (2006) salientam a multidisciplinaridade do EcoDesign, considerando 
que o desenvolvimento de um novo produto não é um processo linear e repetitivo, pois deve-
se provar ou medir o efeito do produto sobre o ambiente por modelos matemáticos ou 
representações das ciências naturais.  

Autores como Cabezas et al. (2005), Svensson et al. (2006) e Daub (2007) vêm trabalhando 
no desenvolvimento de indicadores de desempenho associados ao EcoDesign. Destacam, 
entretanto, que não há consenso quanto a esse tópico. 

Na seqüência apresenta-se o referencial sobre Análise do Ciclo de Vida dos produtos. 

2.4 Análise do ciclo de vida 

Para Chehebe (2002), a Análise do Ciclo de Vida (ACV) é uma técnica de avaliação dos 
aspectos ambientais e dos impactos potenciais associados a um produto. Segundo Ljungberg 
(2005), a ACV compreende etapas que vão desde a retirada no meio ambiente das matérias 

ECO (nomia) 

ECO (logia) 

DESIGN  =  EcoDesign 
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primas elementares, que entram no sistema produtivo (berço), à disposição do produto final 
(túmulo).   

Os impactos ambientais de um produto são determinados pelas entradas e saídas durante o seu 
ciclo de vida, no qual se pode obter uma série de efeitos ambientais quantificados, tais como: 
(i) entradas de matérias primas ou energia; e, (ii) saídas relativas à emissão total de gases, 
lançamento total dos efluentes, geração total de resíduos e contaminação total do solo, além 
de outras liberações como ruído, vibrações, radiações e calor. 

Para Aurich, Fuchs e Wagenknecht (2006), a análise do ciclo de vida, efetuada no projeto de 
bens e serviços, pode ter duas perspectivas:  

− considera o ponto de vista do produtor. O ciclo de vida do produto começa com o projeto 
do produto, seguido pela análise da manufatura do produto, dos serviços associados e da 
remanufatura, partindo da premissa de que, para os clientes de produtos industriais, a 
preocupação com os produtos foca-se em aquisição, uso e disposição final. Busca-se um 
balanço entre tempo de produção, custos e qualidade. Como conseqüência, o projeto do 
ciclo de vida de um produto freqüentemente é orientado com base no paradigma da 
customização em massa; e, 

− considera o ponto de vista do consumidor. Neste caso, os autores consideram que, para 
serviços técnicos, existe interação significativa entre produtor e consumidor nas fases de 
aquisição, uso e disposição final. O produto passa a ser definido em função de 
características específicas demandadas pelo consumidor, o que requer soluções 
individualizadas. Nesta perspectiva o ciclo de vida é orientado ao serviço e definido 
conforme o pacote de bens e serviços e respectivos usos, individualmente para cada 
consumidor. 

Giannetti, Biagio e Almeida (2006) destacam as seguintes vantagens na aplicação da ACV na 
indústria: (i) identificar os processos, materiais e sistemas que mais contribuem para o 
impacto ambiental; (ii) comparar as diversas opções, em processo particular, para minimizar o 
impacto ambiental; e, (iii) fornecer um guia que permita traçar uma estratégica de longo prazo 
que leve em conta o projeto e utilização de materiais de um produto. 

Quanto às dificuldades relativas ao uso da ACV, para Giannetti, Biagio e Almeida (2006) e 
Chehebe (2002), a maior limitação da técnica refere-se à abrangência com a qual deve ser 
efetuada a análise de todo o fluxo de material e energia. Dentre as fontes de incertezas do 
método destaca-se a exclusão de uma ou mais etapas do processo considerada(s) 
incorretamente de pouca importância;  tal exclusão pode conduzir a erros; a base de dados 
deve ser coerente e atualizada. Deve-se considerar que a matriz energética de cada região é 
diferenciada no tocante a emissão de CO2 (hidroelétrica, termoelétrica, nuclear, etc.) e a 
abrangência escolhida para delimitar o escopo de uma análise deve ser coerente com as 
demais alternativas para possibilitar a comparação. 

A ACV, apesar de ser uma ferramenta complexa, pode ser adequada para implementar as 
práticas do EcoDesign, visto que permite o levantamento de informações relevantes ao 
impacto ambiental tanto na fase de projeto do produto, no projeto do processo e na disposição 
final, após o uso.  

3. Estudo de caso 

A empresa estudada fornece diretamente para montadoras de caminhões e ônibus. Atua em 
eletrônica embarcada desenvolvida sob especificação de clientes. Os principais tópicos da 
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política de Gestão Ambiental da empresa em estudo contemplam: (i) consumo de energia; (ii) 
consumo de material; e, (iii) tratamento dos resíduos. A implementação do EcoDesign não 
está totalmente concluída. A empresa ainda não dispõe de resultados mensuráveis acerca do 
mesmo.  

3.1 Práticas na indústr ia automotiva 

Como fornecedora da montadora automotiva a empresa deve registrar seus produtos na IMDS 
– International Material Data System, um banco de dados com registros de todas as partes de 
itens automotivos e suas composições químicas. O registro é comparado com as listas negras 
e cinzas, indicando desvios. Os produtos desenvolvidos pela empresa em estudo, para as 
montadoras de caminhões, são submetidos a restrições de materiais perigosos e cadastrados 
no IMDS. 

No que se refere à reciclagem, retorno e reaproveitamento dos materiais, os produtos 
fornecidos pela empresa possuem características especiais de segurança. Neste caso, não é 
permitido o reaproveitamento de partes usadas, sob pena de comprometimento da 
confiabilidade funcional. No entanto, matérias-primas, tais como plásticos, metais e outras, 
podem ser recicladas, desde que encaminhadas ao fornecedor primário para submissão ao 
processo integral de fabricação. Devido ao elevado número de itens que participam do 
processo de montagem de um produto automotivo e a necessidade de padronização para 
organização da linha de montagem, a empresa adota embalagens padronizadas retornáveis, 
apesar dos custos de administração e transporte. Um exemplo, descrito em Adlmaier e Sellitto 
(sd), foi desenvolvido pela MWM International, que passou a utilizar embalagens plásticas 
retornáveis, em substituição às de madeira, na exportação de cabeçotes de motores a diesel.  

Quanto a itens de segurança, estes são considerados descartáveis em caso de falha (pelas 
normas das montadoras não podem ser reparados e re-introduzidos no mercado). Podem, 
entretanto, serem desmontados e terem suas partes seguramente recicladas. Esta orientação 
converge com o conceito do EcoDesign; no entanto, é importante considerar valores de 
utilização do produto que devem ser salvaguardados.    

3.2 Processo de implantação do EcoDesgin: diretr izes e métr icas 

Como implantação, entende-se a fixação dos conceitos do EcoDesign nos processos 
formalizados pela empresa, de forma a garantir a execução sistematizada dos mesmos, com 
controle de resultados e melhorias contínuas. 

Consultados a respeito da motivação para o EcoDesign, os entrevistados afirmaram que a 
principal motivação que levou a empresa incluir a adoção da técnica de EcoDesign no 
planejamento estratégico, a partir do ano de 2006, trata da redução de custos.  

Os clientes da área automotiva, no processo de qualificação de fornecedores, avaliam itens 
como pontualidade na entrega e facilidades na negociação de preços. Os requisitos ambientais 
obrigatórios, como atendimento às restrições do uso de substâncias são compulsórios. 
Implementar técnicas que venham unicamente a atender requisitos superiores aos estipulados 
à proteção ambiental, não se constitui fator preferencial para privilegiar um determinado 
fornecedor. A redução de custos, e conseqüente aumento de margem e flexibilidade 
comercial, pelo ponto de vista da empresa, é viabilizado justamente pelo menor custo de 
matéria prima e menor custo no tratamento de resíduos. 

A abrangência da técnica do EcoDesign justificou a formação de um grupo multidisciplinar 
para estudo, planejamento e implantação. Desta forma, foi organizado pela alta gestão da 
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empresa um grupo de trabalho composto por colaboradores das áreas: comercial, 
desenvolvimento, qualidade, logística e industrialização. O foco no Projeto EcoDesign foi 
estabelecido nas atividades de desenvolvimento de produto e processo, englobando as etapas 
descritas a seguir. 

− Estudo: compreendeu a leitura da bibliografia disponível e contato empresas que já 
tenham implementado o método. Posteriormente, procedeu-se a elaboração de treinamento 
dos princípios básicos do EcoDesign para toda a empresa e coleta de sugestões. Foram 
analisadas as necessidades exigidas pelos clientes e as exigências de normas como 
ISO9001, ISO/TS16949 e ISO14001.  

− Planejamento: o projeto foi enquadrado na metodologia Gestão de Projetos da empresa, 
recebendo um cronograma físico-financeiro e sendo acompanhado por reuniões periódicas 
de análises críticas e de riscos. 

− Formulação das diretr izes pr imár ias: o PGI – Procedimento de Gestão Integrada foi 
elaborado para comportar as práticas do EcoDesign e com orientações para a prática no 
desenvolvimento de produtos e processos industriais.  

− Formulação das diretr izes secundár ias: os procedimentos operacionais de aplicação do 
EcoDesign são desdobrados em procedimentos secundários denominados de Especificação 
de Engenharia. Estes constam de procedimentos com maior grau de detalhamento,  
incluindo: eficiência energética; partes em plástico; partes metálicas; placas de circuito 
impresso; cabos e conexões; embalagens e outras.  

− Procedimento de qualificação de fornecedores: os fornecedores serão instruídos e 
estimulados para adoção de atitudes proativas no tocante ao impacto da fabricação no 
fornecimento de insumos para a empresa.  

− Métr icas de controle: conforme estabelecido nos procedimentos do sistema de gestão da 
empresa, todos os processos principais devem possuir indicadores para controle e 
implementação de melhorias. No caso das técnicas de EcoDesign, foram definidas métricas 
relativas a volume de resíduos recicláveis e não recicláveis, impacto nos custos dos 
produtos, abrangência da técnica do EcoDesign em outros processos da empresa e número 
total de itens nos checklists. 

− Treinamento: consiste na divulgação, para todos os níveis da empresa, dos procedimentos 
operacionais da aplicação da técnica.   

− Execução: marca o início da aplicação dos procedimentos adotados em projetos novos e 
em andamento, bem como em atividades de melhorias nos produtos existentes. 

− Melhor ias contínuas: conforme estabelece em procedimento, os checklists serão 
permanentemente atualizados no tocante ao recebimento de informações. Todas as novas 
experiências decorrentes do exercício da técnica serão incorporadas ao mecanismo de 
análise crítica. 

− Aplicação da ACV: após estudar softwares comerciais para o desenvolvimento da ACV, o 
grupo de trabalho decidiu não adotar a técnica. Considerou-se que os resultados da ACV 
somente são considerados eficazes quando a base de dados for compatível com a realidade 
do local de aplicação. Disponibilidade de matérias primas, custo de transporte e matriz de 
geração de energia devem ser coerentes com a realidade brasileira. Enquanto uma base de 
dados confiáveis não estiver disponível, a empresa não considerará esta abordagem. 

Como dificuldade na implantação do EcoDesign, os entrevistados declararam que, nas 
primeiras práticas efetuadas para avaliar a fixação dos conceitos e a aplicação dos checklists, 
observou-se a escassez de informações técnicas para embasamento das alternativas de 
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implementação de um produto, a respeito do impacto ambiental. Cita-se como exemplo o caso 
em que o grupo de projeto de produto ficou na dúvida entre alternativas para tratamento 
superficial de metais, pois não havia disponibilidade de informações sobre qual representa o 
menor impacto ambiental. 

3.3 Resultados decorrentes da implantação do EcoDesgin 

Produtos desenvolvidos inteiramente sob a sistemática do EcoDesign ainda estão em fase de 
homologação pelas montadoras. Desta forma, a empresa ainda não dispõe de valores 
numéricos relativos aos indicadores que possam evidenciar melhorias no processo. No 
entanto, percebeu-se uma mudança positiva no grau de envolvimento das equipes de P&D e 
projeto de produtos com questões relativas a novos materiais, novas tecnologias e aspectos 
ambientais em geral. A empresa espera, após a plena consolidação do uso do EcoDesign: 

− redução do custo do produto decorrente da técnica de desmaterialização (médio prazo); 
− redução do número de produtos oferecido pela empresa, devido ao aspecto da 

multifuncionalidade (longo prazo); 
− melhoria na gestão do conhecimento, pela sistemática de registro nos checklists de 

desenvolvimento das práticas aprendidas (curto prazo); 
− diminuição dos itens de matéria prima em estoque (médio prazo); 
− diminuição do número de jigas de testes e dispositivos de montagem no processo industrial 

pela racionalização do ciclo de vida destes (longo prazo); 
− redução da necessidade de investimentos no processo industrial, motivado pela menor 

diversificação na necessidade de dispositivos (longo prazo); 
− diminuição de custos na atividade de Gestão Ambiental de resíduos (médio prazo); e 
− diminuição de custos de transportes de matéria-prima e produtos semi-prontos (curto 

prazo). 

Como o processo de EcoDesign está inserido no Sistema de Gestão da empresa, os 
entrevistados estão otimistas com relação aos resultados no longo prazo. Esperam poder 
disseminar suas experiências para seus fornecedores, ampliando o leque de empresas de 
pequeno e médio porte que adotam o EcoDesign como diretriz no desenvolvimento de 
produtos.  

4. Considerações finais 

O objetivo principal deste artigo foi analisar o processo de implantação do EcoDesign em 
uma empresa pertencente à indústria eletrônica automotiva, bem como buscar informações 
sobre os argumentos que justificaram a motivação para do emprego desta técnica. O estudo é 
exploratório e não permite generalizações sobre o processo de implementação do EcoDesign 
na indústria eletrônica automotiva. 

O referencial teórico abordou o conceito de sustentabilidade, reforçando a importância do uso 
de recursos renováveis. O EcoDesign visa a concepção de produtos comprometidos com a 
redução do impacto da extração da matéria prima, consumo de energia e geração de resíduos, 
fazendo que produtos tenham uma vida útil maior e que no descarte seja promovida a re-
introdução das partes ou da matéria prima no ciclo industrial. 

Dentre os elementos capazes de sustentar a implementação do EcoDesign na empresa 
estudada, destaca-se a perspectiva de redução de custos, visto que a técnica é baseada no 
menor custo de materiais e na diminuição de resíduos e seu conseqüente tratamento. 
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A introdução da prática no processo da empresa foi garantida pela adoção de rotinas já 
existentes de gerenciamento de projetos. Foi constituída uma equipe multifuncional, com 
coordenador, onde o escopo, cronograma e análise de riscos foram acompanhados pela alta 
gestão, da mesma forma que outros desenvolvimentos de produtos e processos da empresa. 

 Outro elemento essencial para garantir a implementação do EcoDesign na empresa estudada 
é o comprometimento da alta direção com o mesmo. Indicadores de desempenho relativos ao 
EcoDesign foram inseridos no sistema de gestão da empresa. Destaca-se também o processo 
de capacitação em EcoDesign para todos os funcionários da empresa. 

Os pressupostos do EcoDesign foram implementados na empresa por meio de checklists nos 
procedimentos de desenvolvimento de produto e processo. A cada novo evento ou experiência 
de um aspecto do EcoDesign a informação deve ser agregada ao checklist correspondente.  

Verificou-se, ainda, que a indústria de eletrônica automotiva possui peculiaridades que devem 
ser adaptadas na adoção da técnica. Problemas de ordem técnica foram abordados na 
implantação, como a falta de uma base de dados coerente com a realidade local na Análise do 
Ciclo de Vida de produtos. Da mesma forma, a falta de informações sobre o impacto 
ambiental nas alternativas disponíveis na concepção de um produto. Sugere-se frentes para o 
desenvolvimento de futuros trabalhos na área. 

Como continuidade dessa pesquisa propõe-se analisar, no médio e longo prazo, os parâmetros 
acerca de desenvolvimento de produtos afetados pelo EcoDesign e seu respectivo impacto nos 
indicadores da organização. Da mesma forma, sugere-se estender esse estudo para outras 
organizações, de diversos portes e segmentos, a fim de determinar um método de implantação 
do EcoDesign adaptável a diversas realidades organizacionais.  
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