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              GESTÃO AMBIENTAL E A RECICLAGEM DE RESÍDUOS 

 

1. RESUMO 

 O presente trabalho busca gerar conhecimentos para a aplicação prática, visa 

também solucionar problemas específicos, no caso quais os resultados e benefícios 

para a organização e meio ambiente quando o tratamento dos resíduos industriais 

é realizado de forma adequada Objetivo: verificar como um novo possesso para 

reciclagem reduzirá o envio dos resíduos dos rótulos para o aterro; no ramo de 

embalagens. Método: O trabalho foi realizado por meio de estudo de caso, 

entrevistas, de natureza qualitativa e exploratória, sendo a coleta de dados 

realizada através de um questionário destinado aos colaboradores. Resultados: 

com o desenvolvimento de um novo processo de reciclagem dos resíduos dos 

rótulos eliminou-se o envio destes resíduos para o aterro Conclusão: Reciclando-se 

os resíduos dos rótulos com um processo natural a organização reduziu-se os 

custos com aterros e impactos ambientais gerados ao meio ambiente.  

Palavras chave: Gestão ambiental; reciclagem; resíduos; rótulos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Diversos autores Junior (2008); Valle (1995) vem analisando o tema, 

conforme apontado na revisão de literatura, em seus diferentes níveis de 

entendimento e aplicação ao contexto organizacional. Pode-se encontrar na 

literatura definições para Gestão Ambiental nas Organizações e Reciclagem de 

Resíduos, o que demanda a construção de um modelo teórico gerencial que 

explicite como esses diferentes conceitos se articula e pode contribuir para o 

entendimento de propostas do desenvolvimento organizacional.    

Na literatura acadêmica sobre Gestão Ambiental nas Organizações e 

Reciclagem de Resíduos relacionados com o setor de Embalagens existem poucos 

estudos sobre o tema (BURGESS et al, 2005). Os trabalhos identificados na 

literatura do Brasil foram, Leite (1997), Junior (2008) que mais vezes apareceram na 

literatura. 

          

          3. OBJETIVOS 

Como o envio de resíduos proveniente do processo produtivo para aterros 



industriais  gera custos para a organização e prejudica o meio ambiente? Por que é 

importante para a organização que os resíduos industriais sejam tratados de forma 

adequada? Quais os resultados e benefícios para a organização e meio ambiente 

quando o a detinação dos resíduos industriais é adequada ?  

Identificar como a reciclagem de resíduos proveniente do processo produtivo 

pode reduzir custos para organização evitando o envio para aterros industriais e 

reduzindo o impacto no meio ambiente; descrever como o envio dos resíduos 

provenientes do processo  operacional para aterros vem gerando custos adicionais 

para a organização e como o descarte e destinação destes resíduos  impacta no 

meio ambiente; verificar  como o desenvolvimento de um novo possesso para 

reciclagem reduzirá o envio dos resíduos para o aterro; identificar quais são as 

opiniões dos funcionários/colaboradores; elaborar ações baseadas nas percepções 

das situações vivenciadas pelos funcionários/colaboradores para produção de ações 

que possibilitem atingir estes objetivos. 

O presente estudo visa a contribuir para a elucidação de questões 

relacionadas aos dois temas: Sistema de Gestão Ambiental nas Organizações e a 

Reciclagem de Resíduos nas organizações; descobrir como o Envio inadequado dos 

resíduos para aterros industriais gera custos adicionais para a organização e 

desenvolver com os stakeholderes um processo de reciclagem adequado para um 

resíduo específico da organização.  

Almeja-se preencher a lacuna empírica/gerencial identificada na relação entre 

Sistema de Gestão Ambiental nas Organizações e Reciclagem de Resíduos O 

presente estudo constitui uma contribuição para compreender os fatores 

competitivos do ramo de embalagens.   

 

4. METODOLOGIA 

As entrevistas para esse trabalho foram realizadas individualmente no local 

de trabalho, com funcionários de diferentes níveis hierárquicos. Estas foram 

realizadas entre os dias 04/04 e 22/04 do ano de 2016. Para se atingir os propósitos 

desse estudo buscou-se formular um roteiro de entrevista embasado na teoria 

descrita. Os dados foram levantados por meio de pesquisa bibliográfica e/ou 

documental, pesquisa de campo e entrevistas em profundidade, com questões não 

estruturadas com 25 entrevistados de nível técnico e gerencial, funcionários da 



empresa XPTO (nome fictício), atuantes na cidade de São Paulo, ligados à área de 

embalagens. 

Para que estes objetivos fossem atingidos, planejou-se uma pesquisa 

baseada na aplicação de um questionário qualitativo a partir de entrevistas, sendo 

este composto por perguntas básicas sobre o respondente e sua empresa. As 

perguntas foram elaboradas, levando-se em consideração aspectos que poderiam 

de certa forma, influenciar o funcionamento da empresa XPTO (nome fictício), tendo 

o estudo como principal alicerce autores como os citados na revisão de literatura.  

Apesar da amostra não ser representativa, ela é conveniente em função da 

disposição dos respondentes em participar da pesquisa e responder ao questionário 

de forma bastante detalhada. Foram entrevistadas 25 pessoas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Segundo Junior (1998) define-se gestão ambiental como a forma que a 

organização administra sua relação entre as atividades e o meio ambiente; assim 

então está deve procurar manter o equilíbrio e econômico e social sem umas das 

partes venha a ser prejudicada; manter o empoderamento entre os custos e os 

impactos gerados ao meio ambiente torna-se de fundamental importância para a 

organização; mesmo que para manter o equilíbrio seja necessário absorver um custo 

que seja o mínimo possível. 

Para Valle (1995) reciclagem é a transformação em matéria prima de matérias 

que são de difícil degradação permitindo a estes manter as suas características 

básicas; ainda que estas matérias sofram um reprocessamento para se tornarem 

utilizáveis; contudo deve-se procurar realizar esse reprocessamento da forma mais 

natural possível evitando uso de processos químicos; para a organização é 

importante que essa reciclagem seja realizada corretamente sem produtos químicos 

evitando impactos a meio ambiente e custos desnecessários.   

          Segundo Leite (1997), fazer uso do processo de incineração como reciclagem 

proporciona à diminuição do volume de resíduos gerando ganhos a recuperação de 

energia contida nos resíduos, pois o mesmo age como combustível; à medida que 

também proporciona uma redução no impacto ambiental já que os resíduos não 

serão destinados a aterros; Sendo a incineração uma forma de reutilizar o resíduo, 

pois passa a não ser mais um gerador de custos; logo a organização utilize esse 



método fornecendo o resíduo para outra organização passa a obter redução de 

custos e eliminar o descarte do resíduo. 

      Observou-se que as semelhanças encontradas foram os métodos 

interativos que convergem para a reciclagem dos resíduos dos rótulos e coverleaf os 

quais permitam todo o seu aproveitamento proporcionando que ele seja misturando 

a outro tipo de material sendo inserido novamente na cadeia produtiva 

transformando-se em um novo produto agregando valor por tornar-se 

ecologicamente correto além de proporcionar benefícios para a organização com a 

redução custos e a redução dos impactos ao meio ambiente.  

Em relação às diferenças encontradas são as maneiras e processos com que 

se deve realizar esta reciclagem, processos estes que vão desde a utilização deste 

resíduo como combustível através da queima em fornos como também através da 

realização de parceria com stakeholders que tenham ou desenvolvam um processo 

que permita a transformação dos resíduos dos rótulos e coverleaf em novos 

materiais havendo a possibilidade de aproveitamento total do resíduo se deixar 

sobras tendo assim a obtenção de benefícios econômicos e ambientais. 

 

6 . RESULTADOS  

Os resultados descritos a seguir foram baseados nas informações colhidas 

nas entrevistas, também foram colhidas informações nos sites da organização. Estas 

contribuíram para complementar o estudo. Os resultados visaram responder, sobre 

processos que permitam a reciclagem dos resíduos dos rótulos e coverleaf. As 

discussões apresentadas buscam traduzir a interpretação do pesquisador, 

construída a partir da análise das respostas obtidas pelas entrevistas realizadas, 

bem como, os dados obtidos a partir da observação in loco. As informações foram 

trabalhadas de forma a apresentar as percepções dos funcionários com a finalidade 

de elaborar ações que venham a contribuir para reciclagem de resíduos dos rótulos 

e coverleaf. 

Quadro 1 – Percepções acerca do processo de destinação dos resíduos dos 

rótulos e coverleaf e como recicla-los. 

 

 Supervisores (4) 

Na percepção dos supervisores faz parte do sistema ambiental 

da organização através do departamento responsável procurar 

alternativas através de parcerias que desenvolvam um 



 

 

 

processo que realize a separação e aproveitamento dos 

materiais que fazem parte da composição dos resíduos dos 

rótulos e coverleaf como alumínio o verniz, plástico permitindo 

a sua reciclagem de cada material em separado. 

Sem os custos do aterro industrial a organização pode usar o 

valor economizado pode ser utilizado para realizar novos 

projetos ambientais e socioambientais ou revertidos para os 

funcionários através de bonificação. 

 

Gerentes (2) 
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Os entrevistados tem a visão que  os resíduos dos rótulos por 

serem de difícil reciclagem  são enviados para o aterro e que 

dessa operação gera custos para a organização e impactos 

para o meio ambiente, sendo assim sugeriram que  fosse 

procurado stakerolders que pudesse transformar  os resíduos 

dos rótulos e coverleaf em bloquetes  utilizando-os  na 

incineração como  como combustível para fornos  reduzindo 

ou eliminando  o envio para o aterro industrial, tornando-se 

economicamente viável e reduzindo impactos ao meio 

ambiente. 

 

Funcionários (18) 

 

 

 

 

 

 

 

A entrevista com funcionários de linha de produção verificou-

se que em sua grande maioria citou que a organização deve 

procurar realizar parecerias com stakeholders que façam a 

reciclagem do resíduo dos rótulos e coverleaf sem a 

separação dos componentes, foram sugeridas algumas 

aplicações, entre elas triturar e incorporar a outros tipos de 

materiais como papel que possam ser transformados em 

capas de caderno, embalagens para flores entre outros, 

percebeu-se também a preocupação com o meio ambiente já 

que esse resíduo está sendo enviado na totalidade para o 

aterro, a organização pode vir a ser beneficiada com este tipo 

de reciclagem pois pode dividir qualquer custo com o 

stakeholder. 

Fonte: Dados da pesquisa  

              Através das entrevistas pode-se verificar a importância da destinação 



adequada dos resíduos e a influencia gerada sobre a organização e o ambiente 

tanto interno quanto externo onde a busca pelo equilíbrio financeiro e ambiental são 

essenciais, as respostas apontam que a gestão ambiental deve proporcionar o 

envolvimento e participação de todos os funcionários da organização, pois eles 

podem contribuir com a sugestões e ideias para a melhorias dos processos de 

descarte dos resíduos, através das quais é possível  obter  ganhos econômicos e 

demonstrar para os stakerolders  o comprometimento da organização com a 

preservação do meio ambiente .     

Observou-se que a semelhança entre os grupos se dá pelo fato de todos 

demostrarem  preocupação em relação ao custo gerado para a organização com o 

envio do resíduo dos rótulos e coverleaf  para o aterro sendo  um custo 

desnecessário e que não deveria existir, observou-se também a preocupação com o 

processo de descarte por ser  prejudicial ao meio ambiente e que a organização 

deve procurar desenvolver uma forma de reduzir a quantidade de sobras do 

processo produtivo e desenvolver processos ou métodos junto com stakeholders 

para reciclar o material,  

A diferença observada entre os grupos foi a falta de conhecimento mais 

aprofundado do processo de descarte ficando evidente por parte de alguns 

funcionários do nível operacional, já no nível gerencial este conhecimento é mais 

apurado, apesar das diferenças quando  o assunto é abordado percebe-se  o 

interesse em se obter mais conhecimento, pois quando estão envolvidos  o meio 

ambiente  e a organização todos os entrevistados  querem contribuir de alguma 

forma para  a solução do problema visto que é  importante para a imagem da 

organização diante dos seus stakerolders.    

O que se descobriu de novo com a pesquisa é que para os entrevistados a 

organização deve procurar criar parcerias com stakerolders que possam desenvolver 

em um processo ou maneira que permita reciclar os resíduos dos rótulos e coverleaf, 

o que permitirá a redução de custos com aterros consequentemente gerando menos 

impactos no meio ambiente além realizar um trabalho de divulgação para os 

funcionários demonstrando como é realizado o processo de armazenamento e 

destinação dos resíduos.  

O departamento responsável pela gestão do sistema ambiental deve procurar 

alternativas através de parcerias que desenvolvam um processo que realize a 



separação e aproveitamento dos materiais que fazem parte da composição dos 

resíduos dos rótulos e coverleaf como alumínio o verniz, plástico permitindo a sua 

reciclagem de forma separada. 

Segundo Junior (1998) define-se gestão ambiental como a forma que a 

organização administra sua relação entre as atividades e o meio ambiente; assim 

então esta deve procurar manter o equilíbrio e econômico e social sem umas das 

partes venha a ser prejudicada; manter  o emponderamento entre os custos e os 

impactos gerados ao meio ambiente torna-se de fundamental importância para a 

organização; mesmo que para manter o equilíbrio seja necessário absorver um custo 

sendo esse  o mínimo possível. 

De acordo com o ponto de vista do autor cabe aos gestores do sistema de 

gestão ambiental procurar formas ou processos que possam permitir que seja 

realizada a separação de materiais para permitir a reciclagem dos resíduos e que 

venha trazer benefícios tanto para a organização quanto para o meio ambiente. 

Segundo Leite (1997), fazer uso do processo de incineração como reciclagem 

proporciona à diminuição do volume de resíduos gerando ganhos a recuperação de 

energia contida nos resíduos, pois o mesmo age como combustível; à medida que 

também proporciona uma redução no impacto ambiental já que os resíduos não 

serão destinados a aterros; sendo a incineração uma forma de reutilizar o resíduo, 

pois passa a não ser mais um gerador de custos; logo a organização utilize esse 

método fornecendo o resíduo para outra organização ndo a obter redução de custos 

e eliminar o descarte do resíduo.  

A utilização como combustível através da incineração segundo o autor é 

vantajoso, pois esse processo além de proporcionar a diminuição do volume de 

resíduos, pode ser realizado independentemente das condições climáticas, gerando 

ganhos a recuperação de energia contida nos resíduos proporcionando também 

uma redução no impacto ambiental já que os resíduos não serão destinados á 

aterros.  

Para Valle (1995) reciclagem é a transformação em matéria prima de matérias 

que são de difícil degradação permitindo a estes manter as suas características 

básicas; ainda que estas matérias sofram um reprocessamento para se tornarem 

utilizáveis; contudo deve-se procurar realizar esse reprocessamento da forma mais 

natural possível evitando uso de processos químicos; para a organização é 



importante que essa reciclagem seja realizada corretamente sem produtos químicos 

evitando impactos a meio ambiente e custos maiores por parte do stakeholder. 

Diante dos resultados encontrados e de acordo com o ponto de vista dos 

autores  utilizados para o desenvolvimento da pesquisa em busca  de uma solução 

para o problema, chega-se a conclusão  que o ideal para a organização é realização 

de parcerias com stakerolders que desenvolvam o processo de reciclagem dos 

rótulos e coverleaf de forma natural e se  possível que não haja a necessidade de 

separação dos componentes  e que esse processo não seja através da utilização de 

produtos químicos para não de provocar um custo a mais e a necessidade de um 

local especifico para tal..        

Cabe à organização desenvolver um novo processo para separar os tipos de 

materiais permitindo a reciclagem com o intuito de reduzir os custos com aterros e o 

impacto no meio ambiente este processo será realizado nas instalações de uma 

outar fabrica, o processo será iniciado assim que o stakerholder sinalizar a liberação 

para envio do material, o qual armazenará o material em um local segregado para 

realizar o processo de reciclagem, a principio a redução no custo será progressiva 

uma vez que inicialmente este pode ser com partilhado entre o  stakerholder  e a 

empresa na proporções iguais. 

Ao se reduzir a quantidade de resíduo enviado para o aterro com objetivo de 

eliminar os gastos com esta operação e impactos ambientais, diminuindo também a 

quantidade de materiais que ficam armazenados na unidade fabril, ficando a cargo 

do departamento de sustentabilidade que enviará o material através da sua logística 

para o stakeholder, os resíduos enfardados serão carregados em caminhões que 

realizarão o transporte a um custo menor se comparado com o custo do envio para o 

aterro. 

Serão criados novos procedimentos para a disposição e descarte dos 

resíduos dos rótulos, esta ação tem como objetivo evitar que os resíduos sejam 

enviados para o aterro ficando a cargo do departamento de sustentabilidade analisar 

a eficácia do método e compartilhar esses procedimentos com as outras unidades 

que tenham resíduos semelhantes proporcionando também a redução de custos nas 

demais unidades do grupo, por se tratarem de procedimentos internos a organização 

não terá custos. 

Um dos motivos pelo qual os resíduos são enviados para o aterro industrial é 



a sua composição, a qual contém papel, alumínio, verniz, plástico gerando um 

resíduo não atrativo economicamente para se reciclar, pois a principio é necessário 

separar cada componente por serem de diferentes composições demandando um 

investimento por parte dos recicladores os quais não demonstram interesse em 

realiza-los. 

O processo desenvolvido que permite a reciclagem do resíduo ocorre da seguinte 

forma: O stakeholder recebe o resíduo da organização e o armazena-o em um pátio, 

onde é transportado por esteiras até o pulper (batedor), sendo batido por 

aproximadamente 40 minutos, o material já processado transformando-se uma pasta 

sendo transportado para os equipamentos, onde é prensado se transformando em 

uma placa de papel cartão onde é cortada e enviada para as fabricas onde é 

utilizado como capa de caderno. 

Fonte: Stakeholder. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os objetivos desse trabalho foram Identificar como a reciclagem de resíduos 

proveniente do processo produtivo pode reduzir custos para organização evitando o 

envio para aterros industriais e reduzindo o impacto no meio ambiente , descrever 

como o envio dos resíduos para aterros vem gerando custos adicionais para a 

organização e como o descarte e destinação inadequada para aterros industriais dos 

resíduos provenientes das operações industriais  Impacta no meio ambiente, para tal 

foi realizado um estudo de caso, com abordagem qualitativa por meio de entrevistas, 

na empresa XPTO (nome fictício) no setor de embalagens. A revisão de literatura 

sugere que existe uma relação entre Gestão Ambiental e Reciclagem de Resíduos.  

Os principais resultados mostraram que os objetivos foram alcançados 

através realização da parceria com stakerolders que desenvolveu um processo de 

reciclagem natural através de tecnologia incorporada ao um pulper (batedor) que 

realiza a mistura dos resíduos dos rótulos e coverleaf permitindo a completa 

reciclagem do resíduo sem sobras da borra do alumínio posteriormente sendo 

utilizado na confecção de capas de caderno, esta parceira permitiu eliminar o envio 

do resíduo para aterro industrial consequentemente reduzindo os custos para a 

organização e impactos ambientais. 



A princípio, tinha-se receio de que o questionamento sobre os temas desta 

pesquisa não fosse bem compreendido pelos colaboradores durante a entrevista, 

porém foi surpreendente o entendimento deles quanto aos assuntos tratados, 

acreditando-se que isso se deve pela própria rede de informações que faz parte de 

seu cotidiano. 

A despeito das limitações da pesquisa, a primeira delas está relacionada à 

amostra analisada e seu caráter não probabilístico que impedem que os resultados 

gerados por essa pesquisa sejam generalizados para todo o segmento ou para 

todas as empresas e, a segunda, por se tratar de um caso único, não possibilita a 

comparação com outras empresas, a fim de identificar as semelhanças e diferenças 

existentes.  
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