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SALVADOR CAETANO 

DESENVOLVIMENTO DOS INDICADORES DE ECO-EFICIÊNCIA: 
APLICAÇÃO À INDUSTRIA METALOMECÂNICA. 

 

Resumo 

A contribuição do sector privado para o desenvolvimento sustentável, passa também pelo 

uso racional e eco-eficiente dos recursos naturais e meio ambiente ao produzir produtos e 

serviços que satisfaçam as necessidades das gerações actuais sem comprometer as das 

gerações futuras. 

 

Segundo o WBCSD (World Business Council for Sustainable Development, 1999) para que 

seja possível conciliar o crescimento económico com o ambiente, as relações entre a 

actividade das empresas industriais e os factores ambientais devem assentar no conceito 

de eco-eficiência, tal como definido por este organismo internacional em 1993. 

 

Este trabalho prático apresentado em Dezembro de 2001, teve como objectivo geral o 

desenvolvimento dos indicadores de eco-eficiência numa indústria metalomecânica (ramo 

automóvel), segundo a metodologia desenvolvida pelo World Bussiness Council for 

Sustainable Development (WBCSD) e cumpriu os objectivos que a seguir se descrevem, 

constando desta comunicação: 

I – Desenvolvimento dos indicadores de eco-eficiência, segundo as ISO 14031:1999, e de 

acordo com o proposto pelo WBCDS; 

II – Aplicação a um Caso de Estudo numa indústria metalomecânica: 

    II.1 - Levantamento processual e ambiental, com quantificação de fluxos; 

    II.2 – Determinação dos indicadores de eco-eficiência a aplicar neste caso de estudo e 

discussão dos resultados. 
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1. Introdução 

 

A industrialização, o crescimento demográfico extraordinário e rápido desenvolvimento 

tecnológico tem vindo a gerar fortes impactos ambientais, num contexto em que o 

ambiente tem sido explorado para lá do que, a prazo, se pode considerar sustentável. 

A relação entre o sector industrial e o ambiente nem sempre tem sido fácil. Com efeito, a 

actividade industrial encontra-se inevitavelmente associada a uma certa degradação da 

qualidade do ambiente, uma vez que não existem processos de fabrico que sejam 

totalmente limpos. Os impactos ambientais decorrentes das emissões industriais variam 

com o tipo de indústria, matérias-primas utilizadas, produtos fabricados, substâncias 

produzidas e com os próprios processos de fabrico (Direcção Geral do Ambiente, 1999). 

 

Existem diferentes pressões ambientais que contribuem para aumentar a 

consciencialização ambiental da indústria e para estimular a sua reacção, por exemplo, 

por parte dos consumidores, dos investidores, da comunidade local, de legisladores, e 

também pelos custos associados ao controlo da poluição, eliminação de resíduos e 

eliminação de efluentes. Mais recentemente tem ainda havido pressões por parte de 

bancos, companhias de seguros, investidores e accionistas. 

Se as empresas só actuam quando são pressionadas, além de todas as desvantagens já 

mencionadas, poderão também estar a perder óptimas oportunidades de mercado. Por 

exemplo, empresas que introduzem tecnologias mais eficientes e mais limpas antes de 

qualquer imposição legal estão a antecipar uma situação, que futuramente, lhes causaria 

um custo mais elevado. Da mesma forma, empresas que se esforçam por reduzir o 

consumo de recursos naturais através de mudanças no processo e/ou inovação do 

produto, vão também atingir aumentos de produtividade e redução do seu impacto 

ambiental. O desafio, agora, é o de passar do conceptual ao operacional, isto é traduzir o 

desenvolvimento sustentável em acções. 

 

Na sua essência a eco-eficiência, é uma filosofia de gestão empresarial, que encoraja as 

empresas a tornarem-se mais competitivas, mais inovadoras e mais responsáveis 

ambientalmente. A eco-eficiência promove a ligação entre os objectivos de excelência 
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empresarial com os objectivos de excelência ambiental ao criar uma metodologia em que 

o desempenho de uma organização é concordante com o desenvolvimento sustentável. 

 

2. Caracterização da empresa industrial alvo 

 

A Salvador Caetano IMVT, S.A. (adiante também designada por Salvador Caetano ou 

Empresa) iniciou a sua actividade em 1946, no fabrico de carroçarias, com a designação 

de Martins Caetano e Irmão, em Vila Nova de Gaia, passando a sociedade anónima de 

responsabilidade limitada em 1966, com a designação de Salvador Caetano – Indústrias 

Metalúrgicas de Veículos de Transporte, S.A.R.L. As divisões industriais da empresa, 

quando da realização deste trabalho eram: Divisão Fabril de Gaia, Divisão Fabril de Ovar e 

a Divisão do Carregado. 

De modo a desenvolver os indicadores de eco-eficiência, inicialmente definiu-se uma 

fronteira para aplicação deste caso de estudo, esta foi a Divisão Fabril de Gaia 

(actualmente designada por CAETANOBUS, S. A.) – e a um dos seus produtos – autocarro 

modelo COBUS. A CAETANOBUS, está certificada segundo a ISO 9001 e ISO 14001 e tem 

como actividade principal a montagem de autocarros, incorporando sobre chassis de 

marcas diversas, componentes fabricados principalmente por subcontratação nacional e 

equipamentos adquiridos maioritariamente no mercado europeu. 

 

A Empresa considerou que a realização deste trabalho traria uma nova abordagem ao 

processo produtivo do autocarro COBUS na óptica da eco-eficiência, com as vantagens da 

possibilidade de monitorização e quantificação das melhorias a implementar, obtenção de 

bons conhecimentos base para o estabelecimento de metas, auxílio na determinação de 

prioridades, obtenção de informações úteis para comunicação com stakeholders e 

shareholders. 

 

3. Metodologia 

 

A metodologia utilizada neste trabalho prático, para o desenvolvimento dos indicadores de 

eco-eficiência numa indústria do sector metalomecânico, baseou-se no que o WBCSD 

definiu para este tipo de análise. 
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Optou-se por restringir a análise dos indicadores de eco-eficiência da empresa Salvador 

Caetano I.M.V.T., S.A. à CAETANOBUS, por razões de facilidade de localização 

geográfica, âmbito e disponibilidade de dados. 

 

Devido à diversidade de modelos de autocarro desenvolvidos e fabricados pela 

CAETANOBUS, optou-se também por definir uma fronteira por tipo de produto. Sendo o 

produto seleccionado, o autocarro para aeroporto, designado comercialmente por COBUS 

3000 (adiante também designado por COBUS). 

 

A selecção deste tipo de produto teve em consideração os seguintes critérios: 

- produto de interesse estratégico para a Empresa; 

- autocarro com estrutura de produto com poucas variantes; 

- não estão previstas alterações estruturais na cadeia de fabrico deste autocarro; 

- tem uma linha de montagem própria. 

 

Para analisar o processo produtivo do ponto de vista da sua eco-eficiência, realizou-se um 

Inventário Específico a todas as entradas e saídas (também designado por inputs e 

outputs) associadas ao fabrico do autocarro COBUS. 

 

Para realização do inventário específico, o processo produtivo foi dividido em operações 

unitárias, entendendo-se por operação unitária qualquer fase do processo onde se 

verifique consumo de água, materiais e energia ou ocorra uma função ou transformação 

com produção de materiais e ou energia. 

 

A análise das operações unitárias contemplou a determinação dos fluxos que lhe estão 

associados, incluindo matérias-primas e componentes, materiais auxiliares, água, 

resíduos, energia, produtos intermédios e produtos acabados. 

 

O levantamento das incidências ambientais, foi efectuado mediante análises e medições 

específicas aos impactos resultantes da actividade industrial e em alguns casos 

recorrendo a indicadores ambientais credíveis e a estimativas. 
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Além do processo e sub-processos destinados ao fabrico do produto, foram também 

consideradas actividades auxiliares de limpeza, das quais resultavam impactos 

ambientais. 

 

Tabela 1 - Totais de Entradas e Saídas na produção do autocarro COBUS 3000. 

 

ENTRADAS SAÍDAS 

MPC MA A E R AR EA PI 

FASES DO PROCESSO 

(kg) (kg) (m3) (MJ) (kg) (m3)) (kgCO (kg) 
1. Alfândega 6 523 __ __ __ __ __ __ __ 

2. Armazém 11 

887 

332 0,6 814 70 0,5 __ __ 

3. Subconjuntos Estruturas 1 321 9 0,7 81 19 0,6 __ 1305 

4. Preparação  Chassis 6 073 14 1 913 21 0,9 __ 6 054 

5. Estrutura e Chapeamento 2 761 6 0,9 624 32 0,7 __ 8 786 

6. Pintura 335 261 3 13 

153 

290 2 5 9 086 

7. Acabamentos 2 603 14 2,5 458 221 2 1,5 11 

472 

8. Preparação Entrega 45 28 1 93 16 0,9 __ 11 

507 

TOTAL 11 

817 

332 9,7 16 

136 

669 7,6 6,5  

Nota: todas as células listadas não foram consideradas no total. 

 

LEGENDA DA TABELA: 

MPC – Matérias-primas e componentes 

MA – Materiais auxiliares 

A – Água 

E - Energia 

R - Resíduos 

AR – Águas residuais 

EA – Emissões atmosféricas 

PI – Produto intermédio 
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Realizou-se também um Inventário Global à CAETANOBUS, que incluiu quantificação e 

qualificação do total de produções, consumos de materiais, água, energia e emissão de 

efluentes líquidos, gasosos e resíduos. 

 

Com auxílio da metodologia de decisão multiatributo, designada por Prova de 

Comparação Emparelhada efectuou-se uma análise critica aos dados obtidos no 

inventário específico e no inventário global. 

 

Esta análise de dados teve como principal objectivo fundamentar os dados obtidos, para 

com base nestes, se proceder à selecção dos indicadores globais e específicos necessários 

para representarem o perfil e eco-eficiência da Empresa. 

 

Com base nos dados obtidos, nos indicadores de eco-eficiência definidos pelo WBCSD, na 

norma ISO 14031:1999 e exemplos da indústria metalomecânica (ramo automóvel), 

seleccionaram-se os indicadores aplicáveis na generalidade e indicadores específicos para 

este caso de estudo. Estes foram: 

 

1) Segundo WBCSD 

 

Indicadores Aplicáveis na Generalidade: 

 

→ Valor 

Quantidade produto (n.º viaturas) 

Vendas líquidas (€) 

 

→ Influência Ambiental 

Consumo de Energia (MJ) 

Consumo de água (m3) 

 

Indicadores Específicos: 

 

→ Influência Ambiental 
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Emissão de resíduos (kg) 

Emissão de águas residuais (m3) 

Emissão de poluentes atmosféricos (COVs) 

 

2) Segundo a ISO 14031:1999 

 

Consumo de matérias-primas (kg/veículo) 

Consumo de materiais auxiliares (kg/veículo) 

Consumo de água (m3/veículo) 

Consumo de energia (MJ/veículo) 

Emissão de resíduos (kg/veículo) 

Emissão de águas residuais (m3/veículo) 

Emissão de COVs (kg/veículo) 

 

Realizou-se o cálculo dos indicadores e rácios de eco-eficiência da CAETANOBUS e do 

produto autocarro COBUS, tendo-se apresentado o seu perfil de eco-eficiência. Os 

resultados obtidos apresentam-se nas tabelas 2 e 3: 

 

Tabela 2 – Indicadores de eco-eficiência (WBCSD). 

 COBUS* CAETANOBUS* 
Indicadores Aplicáveis na Generalidade 
Total Produto 

(unidades 

124 

viaturas 
428 viaturas 

Vendas líquidas 

(€) 

12 717 

141 

44 659 341 

Consumo de 

energia (MJ) 

2 000 864 5 194 119 

Consumo de 

água (m3) 
1 203 46 633 

Indicadores Específicos 
Emissão de 

resíduos (kg) 

82 956 302 326 

Emissão de 

águas residuais 
942 8 733 

Emissão 

poluentes 
806 15 385 

*Total referente ao ano 2000. 
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Tabela 3 - Indicadores de Desempenho Operacional (ISO 14031). 

INDICADORES DE DESEMPENHO 

OPERACIONAL 

TOTAL* 

I1 – Consumo de matérias-primas 

(kg/veículo). 

11 817 

I2 – Consumo de matérias auxiliares 

(kg/veículo). 

332 

I3 - Consumo de água (m3/veículo). 9,7 

I4 – Consumo de Energia (MJ/veículo). 16 136 

I5 – Emissão de Resíduos (kg/veículo). 669 

I6 – Emissão de Águas residuais 

(m3/veículo). 

7,6 

I7 – Emissão de COVs (kg/veículo). 6,5 

*Total referente ao ano 2000 

 

Como não existe uma definição universal quanto ao numerador e denominador a utilizar 

no cálculo de rácios de eco-eficiência, seleccionou-se para o caso em estudo o numerador 

e denominador considerados mais adequados. Os rácios de eco-eficiência apresentados na 

tabela 4, foram calculados de acordo com o exemplo abaixo descrito: 

 

)(

)(

kJ

Euro

EnergéticoConsumo

LíquidasVendas
eficiênciaecodeRácio ==−        (1) 

 

 

autocarro

kJ

1

autocarro

)Euro(
eficiênciaecodeRácio ×=−             (2) 

 

 

 

 

 

 

Indicador 

Económico Indicador ISO 

14031 
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Os rácios apresentados na tabela 4 foram os primeiros a ser calculados para a empresa e 

produto em estudo, pelo que não é possível dispor de referenciais de comparação ou 

detectar tendências no desempenho ao longo do tempo. No entanto, com base nestes 

rácios de eco-eficiência será mais fácil definir objectivos de desempenho e, além disso, 

estes rácios serão também utilizados na apresentação do perfil de eco-eficiência da 

empresa. 

 

Seguidamente, apresenta-se a tabela 4 com os rácios de eco-eficiência obtidos: 

 

Tabela 4 – Rácios de eco-eficiência (2000). 

       RÁCIOS DE ECO-EFICIÊNCIA
         COBUS CAETANOBUS 
CONSUMOS 
Matérias- 8,68 € / kg ____ 

Materiais 309 € / kg ____ 

Água 10 573 € / m3 958 € / m3 

Energia 6,36 € / MJ 8,6 € / MJ 

EMISSÕES 
Resíduos 153 € / kg 148 € / kg 

Águas 13 494 € / m3 5114 € / m3 

COVs 15 778 € / 

kgCOV 

2 903 € / 

kgCOV  

Efectuou-se também a análise de sensibilidade dos indicadores de eco-eficiência. Esta 

teve como objectivo, tornar mais evidentes as variações dos indicadores, através da 

determinação de indicadores modificados, utilizando-se a seguinte fórmula (C. Costa, 

2001): 

 

                         Ii   =    IRi - IAi                            (3) 

  Mij x IRi 

em que:   

Ii é o indicador i 

 IR é o valor de referência ou inicial 

 IA é o valor actual ou final 



 

BCSD PORTUGAL 10 

Mij é a meta a atingir para o indicador i no subsector, conjunto de operações ou 

operação j 

 

4. Conclusões 

 

O desenvolvimento dos indicadores de eco-eficiência para o caso em estudo, segundo a 

metodologia recomendada pelo WBCSD, permitiu verificar que: 

 

� A recolha de dados na fase de levantamento processual e ambiental é de extrema 

importância, pois a informação obtida tem que ter qualidade e precisão suficientes para 

ser utilizada no desenvolvimento dos indicadores de eco-eficiência; 

 

� Durante a fase de desenvolvimento foram encontradas várias dificuldades na obtenção 

dos dados necessários, principalmente porque estes não se encontravam descriminados 

ao nível exigido e por haver falta de um histórico de dados ambientais da empresa. Por 

vezes foi necessário recorrer a estimativas, devido à dificuldade em realizar 

determinadas medições e análises; 

 

� Relativamente à análise crítica de dados efectuada, verificou-se que quanto à coerência 

dos dados do inventário específico e do inventário global para o autocarro COBUS, estes 

encontravam-se na mesma ordem de grandeza; 

 

� Quanto à precisão/exactidão dos dados do inventário específico, utilizou-se a técnica de 

decisão multiatributo designada por Prova de Comparação Emparelhada. Na análise da 

fiabilidade dos dados obtidos, concluiu-se que os dados relativos às matérias-primas e 

componentes eram os mais fiáveis; 

 

� Analisou-se também a fiabilidade dos dados obtidos no inventário global, concluindo-se 

que os mais fiáveis eram os dados relativos aos consumos energéticos e emissão de 

poluentes para a atmosfera; 

 

� Também se utilizou a Prova de Comparação Emparelhada para fundamentar a 

ocorrência e significância das incidências ambientais, por fase do processo produtivo. 
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Tendo-se concluído que a ocorrência de incidências ambientais mais significativa foi na 

pintura, seguindo-se a fase de acabamentos; 

 

� Com base nos dados obtidos no inventário específico e no inventário global e, segundo 

a metodologia recomendada pelo WBCSD e ISO 14031, seleccionaram-se os 

indicadores de eco-eficiência para o caso em estudo, e efectuou-se o seu cálculo; 

 

� Realizou-se também o cálculo dos rácios de eco-eficiência. Devido a serem os primeiros 

rácios de eco-eficiência obtidos para a empresa e o produto em causa, não foi possível 

detectar tendências no seu desempenho nos últimos anos; 

 

� Pela análise de sensibilidade efectuada aos indicadores do autocarro COBUS, concluiu-

se que para obter melhorias ambientais no seu processo produtivo é necessário actuar 

principalmente na fase de pintura; 

 

� Recomenda-se a aplicação de tecnologias mais limpas na fase de pintura, 

nomeadamente a utilização de tintas de base aquosa e de solventes com menor teor de 

compostos orgânicos voláteis. 

 

PROPOSTAS DE TRABALHO FUTURO: 

 

� Aplicação desta metodologia a empresas do mesmo sector de actividade, de forma a 

obter indicadores de eco-eficiência comparáveis em estudos de benchmarking 

ambiental, para promover e identificar mais oportunidades de melhoria. 
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