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1. RESUMO 

A frota brasileira conta com mais de 40 milhões de veículos em circulação, além de 

existirem mais de 30 plantas industriais e mais de 4580 concessionárias de diversas 

marcas espalhadas pelo país. Dentro deste crescente segmento, os cuidados com o 

meio ambiente deixam de ser uma fonte de gastos para se tornarem um diferencial 

em um mercado muito competitivo, já que estas concessionárias são geradoras de 

importantes resíduos que tem grande potencial para degradar o meio ambiente, 

principalmente nos processos de funilaria e pintura. Mesmo com esta necessidade 

evidente, identificou-se que não existem padrões a serem seguidos para o descarte 

adequado nas concessionárias visitadas, e muitas delas o faziam de forma 

equivocada. Para sanar esta demanda, realizou-se um trabalho de pesquisa das 

legislações vigentes e das melhores práticas do mercado para construir algumas 

ferramentas para a gestão destes resíduos por parte destas empresas e, assim, 

influir nos processos atuais de algumas concessionárias piloto. 

2. INTRODUÇÃO 

A indústria automobilística instalou – se no Brasil em 1956 e desde então não parou 

de crescer, sendo que, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 

Automotores (2012), a produção no país chegou a mais de três milhões de carros 

em 2012. 

Com a entrada de novas marcas no mercado, a competitividade tende a aumentar 

no mercado brasileiro. Neste cenário, o serviço de pós-venda é um meio que vem 

ganhando destaque para agregar valor ao produto e, através de um serviço de 

qualidade, tem um alto potencial para fazer com que a marca possa se destacar e 

fazer a diferença no momento da compra do consumidor. 

Neste contexto, pode-se notar que as concessionárias podem ser o contrapeso no 

momento da compra e, visando este mercado, é muito importante que estes serviços 

estejam voltados a agradar o consumidor final e tenham um serviço de primeira 

linha, pois o nome da marca estará atrelado aos mesmos.  

Os processos de funilaria e pintura são os maiores geradores de resíduos em uma 

concessionária e são tratados como uma necessidade e não como um diferencial 

competitivo. Nestes processos pode-se encontrar um alto índice de desperdícios e 

riscos de autuações por manejo inadequado de resíduos. O cuidado com os 

descartes de resíduos é fator importante na preservação do meio ambiente, além de 
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proteger as empresas contra futuras legislações que possam surgir. Portanto, o 

trabalho torna-se importante estrategicamente, tanto pelo aspecto financeiro, quanto 

pelo aspecto ambiental. 

Os processos de funilaria e pintura, em grande parte das redes de concessionárias, 

não possuem padronização de seus procedimentos para o descarte adequado e 

cuidados com os resíduos gerados neste processo. Desta forma, o estudo e 

aplicação de conceitos de melhores práticas são de extrema importância, reduzindo 

os custos inerentes ao processo e principalmente para diminuir a agressão ao meio 

ambiente causado pelo descarte incorreto de recursos utilizados neste processo. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo primário deste trabalho visa à elaboração de procedimentos padronizados 

para o descarte adequado dos resíduos gerados nos processos de funilaria e pintura 

para a rede de concessionárias da Volkswagen do Brasil. 

Entre os objetivos secundários podemos destacar a melhora na imagem da marca 

na visão do cliente e a diminuição dos resíduos gerados e dos desperdícios. 

4. METODOLOGIA 

O tipo de pesquisa utilizado neste trabalho acadêmico é classificado como pesquisa-

ação, visto que para identificação e resolução do problema foi feita uma busca por 

conhecimentos e métodos, visando atuar na solução com a colaboração dos 

participantes representativos de forma a cooperar no sentido de resolver os 

problemas identificados, procurando unir a pesquisa à ação ou prática.  

Para que o trabalho fosse realizado, foram feitas diversas visitas em concessionárias 

modelos no tema descarte de materiais e meio ambiente localizadas na grande São 

Paulo. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Com as informações obtidas em campo pode-se perceber que as concessionarias 

estudadas não contavam com procedimentos padronizados para os descartes e, 

além disso, descartavam grande parte de seus resíduos de maneira inadequada, 

prejudicando o meio ambiente, degradando a marca na visão do cliente e sofrendo 

penalizações pelas legislações vigentes. 

A partir dos dados e das visitas, foi feito um modelo de check-list, baseado em 

algumas das melhores praticas do mercado para que a própria marca de veículos, 
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no caso a Volkswagen, possa auditar se o seu vendedor autorizado, está de acordo 

com os padrões da marca. Este questionário, um check-list, conta com perguntas, 

onde as respostas são simplesmente sim ou não e, para as respostas com não, há 

um plano de ação específico, com prazo e responsável para cada ação. 

Para isso foram estudadas as boas práticas do mercado, bem como as legislações 

vigentes no Brasil, para dessa forma identificar os resíduos gerados nestas 

concessionárias, classifica-los e elaborar procedimentos com áreas adequadas para 

o descarte e destinação correta para cada tipo de resíduo. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram construídos dois modelos para auxiliar o projeto. O primeiro se trata de uma 

tabela completa com todos os materiais a serem segregados e a sua correta 

destinação. Com essa lista atualizada, foi possível mapear todo o processo de 

geração de resíduos dentro da concessionária e montar procedimentos que possam 

trazer um padrão para a rede de concessionárias. 

O segundo modelo se trata de um questionário em forma de check-list, para que a 

marca possa auditar a sua revendedora de veículos e ponderar quais ações devem 

ser tomadas dentro daquela empresa num determinado período de tempo, para 

melhorar o serviço e, consequentemente, a imagem da marca frente ao consumidor. 

Atualmente o trabalho está em fase de validação do modelo de check-list, para que 

este possa ser testado em algumas concessionarias piloto, implantando as ações 

que forem necessárias. 
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