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O conceito de ciclo de vida e o uso de ferramentas como Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) 

vem sendo amplamente aplicado em países desenvolvidos, contudo não se tem muito conhecimento 

de sua aplicação em nações em desenvolvimento. Com isso, a pesquisa tem por objetivo realizar 

um diagnóstico da gestão do ciclo de vida no setor empresarial brasileiro, o que possibilitará que 

sejam realizadas adequações das metodologias para a realidade nacional, garantindo assim maior 

difusão de seu uso.  

A pesquisa tem como metodologia uma abordagem quantitativa e exploratória sendo 

caracterizada por um levantamento do tipo survey, que consiste da coleta de informações por meio 

de questionários. Inicialmente, realizou-se uma revisão bibliográfica em artigos científicos com o 

objetivo de identificar os gargalos da utilização da ACV em países onde seu uso ainda não é 

convencional, como o Brasil. Após isso, foram elaboradas diversas perguntas, através da técnica 

de brainstorming, de modo a compor o questionário. Além disso, pesquisaram-se por ferramentas 

de questionários online, como meio de viabilizar a aplicação do mesmo, sendo o Google Forms o 

qual se adaptou melhor às necessidades desta investigação, uma vez que não possui limite de 

respondentes e possui uma interface extremamente simples. Com o intuito de sustentar e enriquecer 

o questionário, foram solicitadas sugestões a 27 especialistas na área de ACV no Brasil, após o 

retorno das sugestões, realizaram-se as devidas modificações, obtendo-se uma nova versão do 

questionário. O mesmo foi enviado a 4 empresas, para validação, as quais contribuíram com 

sugestões, que foram incorporadas ao questionário, constituindo assim um modelo final, com a 

seguinte estrutura: resumo sucinto explicando basicamente o conceito de Pensamento do Ciclo de 

Vida (PCV) e ACV; diagnóstico da empresa, que encaminha o respondente para um dos três 

questionários seguintes; empresas que não aplicam o PCV; empresas que não aplicam a ACV, mas 

abordam o PCV; organizações que aplicam a ferramenta ACV. Posteriormente, ocorreu o 

levantamento de empresas que utilizam ou já utilizaram a ACV em seus negócios, bem como às 

indústrias que ainda não utilizaram esta ferramenta em sua gestão. Com isso, iniciou-se a busca 

pelo contato dos respectivos gestores ambientais, por meio da Rede Empresarial Brasileira de 

Avaliação do Ciclo de Vida (REDEACV), redes sociais como o Linkedin e no próprio site das 

empresas através dos campos “Fale conosco” ou “Contato”. Os gestores ambientais levantados na 
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etapa anterior receberam um e-mail no qual continha um informe sobre o objetivo da pesquisa e 

uma breve explicação do conceito de ACV e PCV, juntamente com um link para acesso ao 

questionário. Foram realizadas até 3 tentativas de envio para cada gestor.  

Obteve-se o total de 163 contatos para os quais fora enviado o questionário, destes, 

retornaram um total de 73 respostas, o que resulta em um índice de retorno de 44,8%, sendo este 

um resultado satisfatório. A partir disso, realizou-se a análise descritiva dos resultados, esta análise 

permitiu apontar as principais características das empresas investigadas quanto ao uso de ACV. Na 

sequência, foi empregada a análise multivariada, este tratamento estatístico é útil para estudar a 

interdependência e a dependência entre os dados. No presente estudo foi empregada a Análise de 

Componentes Principais (ACP), pois, objetivou-se estudar a relação entre as variáveis de modo a 

identificar as similaridades e os múltiplos relacionamentos entre as mesmas. A partir dessas 

análises, pode-se perceber que devido a incipiência do Brasil na ACV, a maioria, ou seja, 30 

empresas (41,1%) ainda não apresenta nenhuma ação que demonstre uma preocupação com o ciclo 

de vida de seus produtos. Apesar deste resultado, surpreende que 28 empresas (38,4%) utilizem a 

PCV em suas ações e 15 empresas (20,5%) efetivamente usem a ferramenta ACV em sua gestão. 

Entre as 30 empresas que não utilizam nenhuma abordagem relacionada ao ciclo de vida, metade 

dos respondentes não apresenta interesse em realizar essa avaliação, isso deve-se ao fato da gestão 

ambiental no Brasil apresentar uma abordagem de prevenção focada na ecoeficiência, o que 

possivelmente não cria uma vantagem competitiva. Entre as razões que levariam a utilizar o 

conceito, a maior parte respondeu melhoria da gestão ou legislação ambiental. Com relação as 28 

empresas que utilizam o PCV em sua gestão, o resultado relativo ao uso da ACV no Brasil é que 

60,7% das empresas a consideram para uso futuro em sua gestão ambiental. Estas empresas foram 

também questionadas a respeito das razões para não aplicarem a avaliação até o momento, os 

resultados mais expressivos foram não houve demanda externa e dificuldades na aplicação. Isto 

demonstra que as empresas ainda não estão preocupadas com a pressão externa e, provavelmente 

desconhecem a ferramenta, ou apresentam falta de profissionais ou empresas qualificadas. As 15 

empresas que efetivamente usam a ferramenta ACV em seus produtos declararam, em sua maioria, 

que as principais razões para realizar ACV foram a busca por diminuição de impactos e por um 

diferencial de mercado. Percebe-se como principais dificuldades por estas empresas para realizar 

a ACV, a falta de dados ao longo da cadeia do produto, bem como, a implementação da ferramenta 

na empresa e utilização dos resultados na melhoria ambiental dos produtos. Com relação ao 

impacto da ACV na gestão da empresa, 46,7% declarou ainda não encontrar impactos perceptíveis, 

isso deve-se as práticas ainda serem recentes nas empresas, sendo difícil perceber os resultados. 

Contudo, surpreende que as empresas que puderam perceber impacto na gestão apontaram como 

dificuldade usar os resultados na melhoria ambiental, sendo que 66,7% dos gestores apontaram a 

melhoria da gestão ambiental como um dos maiores benefícios da ACV. Considera-se interessante 

que a empresa realize uma avaliação do retorno do investimento, apesar disso, 60% dos 

respondentes não realiza nenhuma avaliação nesse sentido. Um fato promissor encontrado com a 

aplicação do questionário é que todas as empresas têm interesse em prosseguir utilizando ACV no 

futuro. Assim, recomenda-se com base nestes resultados uma maior difusão de informações sobre 

ACV dentro das indústrias, pois percebe-se como um dos grandes entraves o desconhecimento da 

ferramenta. Além disso, sugere-se que novos estudos sejam realizados nos próximos anos a título 

de comparar os resultados e detectar o nível de evolução no uso de ACV nas empresas brasileiras, 

o que pode estar associado a uma melhoria da gestão ambiental em âmbito nacional. 


