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RESUMO

Em meio às constantes mudanças climáticas e a escassez de recursos naturais, as organizações buscam soluções para minimizar os problemas ambientais através de

ferramentas que auxiliem os gestores a agirem de forma sustentável. O presente trabalho tem como objetivo validar uma proposta metodológica de implantação da Produção

Mais Limpa (PML) em uma indústria de confecção. A PML é a aplicação contínua de uma estratégia ambiental preventiva, nos processos produtivos, nos produtos e nos serviços,

para reduzir os riscos aos seres humanos e ao meio ambiente. O trabalho está sendo executado em uma industria de confecção, localizada no município de Passos/MG. A

metodologia de implantação da PML que está sendo implementada pode ser dividida em quatro etapas: Sensibilização, Capacitação, Implantação e Manutenção. A primeira

etapa, de sensibilização já está concluída, onde todos os colaboradores da indústria já estão conscientes sobre a importância da PML. As etapas de capacitação, implantação e

manutenção estão em andamento, mediante cada foco de geração de resíduo encontrado. Inicialmente foi elaborado o fluxograma da produção, e feito a avaliação de entradas e

saídas, originando assim um balanço de material, que possibilitou uma avaliação de causas e a identificação de alguns pontos de geração de resíduos, a saber: o corte, pois os

moldes não se encaixam; a falta de controle de estoque, que gera perdas de tecido e compras de matéria prima desnecessária; a produção de itens sem controle da quantidade

de tecido e aviamentos necessários, fazendo com que a empresa venda seus produtos sem saber o custo real com a matéria-prima. Nesta etapa estão sendo realizadas as

atividades: analise das oportunidades de implantação de cortes com menos desperdícios, buscando o encaixe dos moldes; elaboração de planilhas de controle de estoques;

criação de fichas técnicas com os materiais utilizados em cada item. Após implantação da PML será realizado o monitoramento e avaliação dos resultados.
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