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PROGRAMA MAHLE MERCOSUL DE PRODUÇÃO MAIS LIMPA (P+L) 

 

1. INTRODUÇÃO 

A implantação de projetos de Produção Mais Limpa (P+L) é uma ação estratégica que 

busca eliminar ou diminuir o consumo de insumos, evitando a geração de resíduos por 

meio do aproveitamento máximo de materiais utilizados e da otimização dos processos 

produtivos, tendo como objetivo o conceito dos 3R’s – Reduzir, Reutilizar e Reciclar.  

 

2. DEFINIÇÃO 

Produção mais Limpa (P+L): É a aplicação contínua de uma estratégia ambiental pre-

ventiva integrada, aplicada a processos, produtos e serviços, para aumentar a eficiência 

global e reduzir riscos para a saúde humana e o meio ambiente. A Produção e Consumo 

Sustentáveis pode ser aplicada a processos usados em qualquer indústria, a produtos em 

si e a vários serviços providos na sociedade. (Tradução livre do site da UNEP- United 

Nations Environmental Programme - www.unep.org/) 

 

3. PROGRAMA MAHLE DE PRODUÇÃO MAIS LIMPA (P+L) 

O grupo MAHLE MERCOSUL mantém um programa contínuo de Produção mais Limpa 

(P+), uma ação estratégica que busca eliminar ou diminuir o consumo de insumos, evi-

tando a geração de resíduos por meio do aproveitamento máximo de materiais utilizados 

e da otimização dos processos produtivos, tendo como objetivo o conceito dos 3R’s – 

Reduzir, Reutilizar e Reciclar.  

 

O princípio básico de produção mais limpa é minimizar ou eliminar a poluição durante o 

processo de produção, visando identificar e quantificar os resíduos e perdas gerados no 

processo produtivo, o que permite identificar oportunidades de P+L, as quais proporcio-

nam benefícios para o meio ambiente e ganhos econômicos para a empresa, contribuin-
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do para a economia de recursos naturais, a melhoria da imagem e o aumento da competitividade 

 

O benefício gerado através da implantação do programa P+L é significativo para o negócio, além de garantir ga-

nhos ambientais, ainda gera um retorno financeiro, pois propõe a redução de desperdícios, uso de materiais reci-

clados o que impacta diretamente no custo final de cada produto.  

 

Proporciona benefícios ambientais e econômicos para a empresa graças ao aumento da eficiência do processo 

ligada a minimização do uso de recursos naturais e da geração de resíduos (desperdícios). 
 

 
Figura 11 – Conceito dos 3R’s aplicados no processo produtivo para identificação de oportunidade de Produção + Limpa. 
 

O Programa P+L do Grupo MAHLE foi concebido com a estratégia de se obter a Redução de Riscos ao Meio Ambi-

ente e aos Colaboradores, tendo como foco das ações os Produtos e Processos utilizados e desenvolvidos em 

nossos parques fabris. Todo este desenvolvimento é realizado de forma Preventiva, Integrada e Contínua, pois a 

meta é estabelecer um Processo de P+L e não somente um Projeto de P+L, pois um projeto tem início, meio e fim, 

enquanto um processo tem início e se mantém contínuo, com isso obtendo de forma permanente o acréscimo de 

valor e integração para os negócios, para a organização e para comunidade. 
 

 
Figura 12 – Estratégia – Programa MAHLE MERCOSUL de Produção + Limpa. 
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Prevenção e não somente Correção é o foco deste Programa, trabalhar na busca de resultados por meio de tecno-

logias do tipo “fim de tubo” traz ganhos modestos para empresa e para sociedade, enquanto a busca de ganhos 

ambientais com foco nas matérias-prima, insumos e processos traz ganhos ambientais e financeiros de maior mon-

ta e duradouros. 

 

 
Figura 13 – Evolução das Tecnologias e Procedimentos do Programa MAHLE MERCOSUL de Produção + Limpa. 
 

A idealização do Programa P+L teve como premissa a utilização de todos os canais de comunicação existentes 

como fontes geradoras de oportunidades (Entradas) de identificação de processos ou de produtos para aplicação 

do P+L, não foi escolhida ou mesmo desenvolvida uma Entrada única de idéias para este programa, mas sim a 

utilização de todas as estradas existentes no Grupo MAHLE, seja de outros programas, seja de caminhos Normati-

vos, como a CIPA por exemplo. O fator motivador desta idealização foi passar uma mensagem de que o Programa 

P+L, não é algo circunscrito a um momento e sim algo que deve ser um Valor para todos e por tanto presente em 

todos os trabalhos de melhoria contínua existentes. 
 

 
Figura 14 – Entradas e Saídas Programa MAHLE MERCOSUL de Produção + Limpa. 
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A busca incessante por processos de Produção + Limpa é um dos princípios utilizados pelo Grupo MAHLE MER-

COSUL para obter o equilíbrio do tripé Planeta, Pessoas e Lucro, uma vez que a manutenção desta equidade fará 

com que o ponto de intersecção “Sustentabilidade” se consolide de forma perene e cada vez mais abrangente.  

RESULTADOS ESPERADOS 

� Redução de custos pela otimização do uso de matéria prima, energia, água e outros recursos, 

� Maior eficiência no uso dos recursos naturais, 

� Minimização dos danos ambientais e conseqüente redução de riscos e responsabilidades derivadas, 

� Redução das infrações aos padrões ambientais previstos na legislação, 

� Melhores condições de segurança e saúde ocupacional, 

� Melhoria da imagem e aumento de confiança das partes interessadas, 

� Melhor relacionamento com clientes potenciais, com os órgãos ambientais, com a comunidade e outros 

públicos. 

� Implantação de no mínimo 1 Projeto de P+L por Mini-Fábrica por ano. 

 

4. CASOS DE SUCESSO   

 

Atualmente o grupo MAHLE Brasil possui 53 projetos de Produção mais Limpa (P+L) implantados em diversos 

sites, sendo eles: 

Unidade BU1 – Mogi Guaçu /SP Brasil   15 projetos com resultados ambientais e econômicos  

Unidade BU2 – Mogi Guaçu /SP Brasil   6 projetos com resultados ambientais e econômicos  

Unidade BU1 – São Bernardo C/SP Brasil  11 projetos com resultados ambientais / econômicos  

Unidade de Itajubá / MG Brasil   7 projetos com resultados ambientais / econômicos  

Unidade de Indaiatuba  /SP Brasil  2 projetos com resultados ambientais / econômicos  

Unidade de Forjas / RJ Brasil    3 projetos com resultados ambientais / econômicos  

Unidade de Limeira /SP Brasil    5 projetos com resultados ambientais / econômicos  

Unidade de Jundiaí / SP Brasil    4 projetos com resultados ambientais / econômicos  

Unidade de Rafaela / Argentina   1 projeto com resultado ambientais / econômicos 

 

 Sendo que 10 foram reconhecidos pela CETESP e publicados em seu site oficial (www.cetesb.sp.gov.br), outros 5 

já foram aprovados pela CETESB e aguardam publicação, além de outros 11 estão em processo de aprovação. 

MAHLE é atualmente a empresa com mais casos de sucesso publicado dentre todas as empresas do estado de 

São Paulo, somando um total de 10 publicações. 
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5. CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS  

 

Os projetos implantados em todo o Grupo MAHLE MERCOSUL trazem ganhos Ambientais efetivos e permanentes, 

a qualidade e o volume dos ganhos pode ser melhor observado na ilustração abaixo. 
 

 
Figura 25 – Resultados Consolidados Programa MAHLE MERCOSUL de Produção + Limpa. 
 
 

6. CONCLUSÕES FINAIS 

 

Atuar na busca de Processos de Produção + Limpa é galgar ganhos coletivos e abrangentes, é trabalhar na essên-

cia e não somente no resultado, é ter por objetivo deixar um Planeta melhor para nossos filhos, é respeitar as Pes-

soas e seus direitos, e por fim é também contribuir para um maior Lucro para organização promovendo assim opor-

tunidades de melhores e maiores investimentos no Processo e nos Produtos. 


