
specialmente no 
mês em que se 
comemora o dia 
do meio ambiente, 
5 de junho, vale a 
pergunta: o que é 

feito com o lixo produzido pela 
empresa em que você trabalha? 
Você já pensou na possibilidade 
de reutilizá-lo por meio da im
plementação de um sistema de 
gestão de resíduos e pós-consu-
mo? Veja o que diz o especialista 
e empresário que já transforma o 
lixo produzido em produtos pos
tos à venda - prática que faz bem 
para o meio ambiente e para o 
bolso da sua empresa. Acompa
nhe e mãos à obra! 

O que podemos entender sobre gestão de resíduos 
e pós-consumo? 
Em primeiro lugar, para ser completa, a gestão de resíduos 
precisa incluir a etapa do pós-consumo, antecipa o pes
quisador da Rede de Informação e Pesquisa em Resíduos, 
Antônio Oscar Vieira. E, citando um trecho do livro Os 
resíduos sólidos e a responsabilidade ambiental pós-consumo, 
dos autores Jeferson Aparecido Dias e Ataliba Monteiro, 
responde à nossa pergunta: "Pela responsabilidade pós-
consumo, fabricantes, comerciantes e importadores devem 
ser responsabilizados pelo ciclo total de suas mercadorias, 
do 'nascimento' à sua 'morte', procedendo a destinação 
final ambientalmente correta, mesmo após o uso pelo 
consumidor final, já que a disposição inadequada de seus 
produtos constitui uma grande fonte de poluição para o 
meio ambiente e um grande ônus para o Poder Público". 

A responsabilidade 
De acordo com Antônio Vieira, embora existam estudos 
que mostrem que em algum momento o aumento da pro
dução de resíduos terá de ser contido, pois, do contrário, 
não haverá recursos naturais para manter o nível atual 
de consumo, ainda assim serão produzidos resíduos. 
Por esse motivo, é preciso garantir que a destinação seja 
adequada, constata. Para 
ele, das alternativas exis
tentes - aterro sanitário, 
geração de energia e coleta 
seletiva, esta úl t ima é a 
melhor para a sociedade, 
pois atende aos aspectos 
ambientais , sociais e 
econômicos, explica. "A 
reciclagem de resíduos é 
importante pelo fato de a 
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geração de resíduos ser um grave problema ambiental, 
considerando que vivemos numa sociedade de consumo. 
Além disso, como envolve o gerador (pessoas física e 
jurídica), promove a conscientização de que todos so
mos responsáveis e precisamos dar nossa contribuição 
para solucionar o problema. Num país como o Brasil, 
em que é gritante a desigualdade social, é explicável a 
existência dos catadores, que prestam um importante 
serviço à sociedade. Embora algumas empresas vendam 
seus resíduos buscando uma fonte adicional de receita, 
e tenham esse direito, é importante entender que a do
ação dos resíduos para as organizações de catadores é, 
também, uma boa oportunidade que têm de contribuir 
para uma sociedade menos desigual", defende. 

A c o n t r i b u i ç ã o 
Quando a empresa decide contribuir com práticas como 
essa, a primeira coisa a fazer é uma avaliação do processo de 
produção dos resíduos, a fim de evitar gastos desnecessários 
com matérias-primas, energia, água, combustível e embala
gens, observa Antônio. "A análise das etapas de produção já 

evitará desperdícios; com isso, haverá redução de resíduos. 
Outra medida complementar é colocar em prática o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos, em que serão identificados os 
resíduos e definidos como e onde serão armazenados. Nessa 
etapa, é importante seguir à regra a sua separação na fonte 
geradora, identificando os recipientes adequados para cada 
tipo de resíduo, a fim de evitar a sua 'contaminação'", atenta. 
Ainda de acordo com o pesquisador, também faz parte do 
plano de gerenciamento a produção de planilhas, pois serão 
elas que possibilitarão gerar informações sobre onde, quais 
e quanto de resíduo a empresa está produzindo. "Com tudo 
isso organizado internamente, é importante que a empresa 
tenha a garantia de que os resíduos terão uma destinação 
correta. A Lei da Responsabilidade Pós-consumo inclui o 
recolhimento dos seus produtos descartados pelos consumi
dores e/ou de suas embalagens", orienta. Nessa etapa, Antônio 
propõe que, para atender a essa exigência, as empresas devem 
pensar numa logística reversa feita através de parcerias. "As 
companhias poderiam, por exemplo, fazer um contrato de 
prestação de serviço com cooperativas de catadores, para que 
recolham o que seria de sua responsabilidade. Dessa forma, 
estariam agindo de maneira responsável ambientalmente 

e contribuindo para que as cooperativas se estruturassem 
para prestar um serviço de qualidade", incentiva. 

A g e s t ã o de r e s í d u o s e seus resultados 
Cada vez mais, as empresas precisam entender que o lucro 
não pode ser seu único compromisso, persiste o pesquisa
dor. Segundo ele, as organizações têm responsabilidades 
ambientais e sociais e, para alcançar os resultados espera
dos, a implementação da gestão de resíduos deve resultar 
de uma política da empresa, devendo ficar claro que tem o 
respaldo da direção. Tomada a decisão, o próximo passo é 
identificar quem na empresa tem conhecimento na área de 
meio ambiente e qualidade, que atuem especificamente com 
gerenciamento de resíduos e outros que tenham interesse 
em aprender, criando uma comissão encarregada de apre
sentar um estudo sobre o tema. "Para ajudar no processo, é 
interessante fazer pesquisas em empresas que já tenham um 
plano de gerenciamento de resíduos e também trazer algum 
profissional de fora, com experiência, para acompanhar as 
ações do grupo interno", indica. Mas alerta que só isso não 
basta: "A construção do plano de gerenciamento precisa in

cluir também ações educativas 
para todos os colaboradores da 
empresa e em especial aqueles 
cujas atividades abranjam a 
manutenção, conservação e 
limpeza da organização. Ela
borado o plano, que inclui a 
produção de informações, são 
realizadas avaliações periódicas 
para identificar o que precisa 
ser corrigido ou melhorado". 
Ele enfatiza ainda que todas 

essas ações são fundamentais para que a gestão de resíduos 
e pós-consumo traga resultados rápidos e expressivos. "Parte 
dos resultados são imediatos na medida em que a análise do 
processo produtivo e o diagnóstico dos resíduos produzidos 
pela empresa possam indicar mudanças que reduzam gastos 
desnecessários. Soma-se a isso o fato de a empresa respeitar 
o que é obrigada por lei - isso não apenas evita que venha a 
ser penalizada financeiramente como também pavimenta 
o caminho das conformidades necessárias para que obte
nha certificações do tipo ISO. Como resultado da gestão 
de resíduos, fica claramente perceptível que os resíduos 
também podem se tornar uma fonte adicional de receita 
para a empresa, embora não se deva esquecer que destinar 
os recursos para organizações de catadores seja uma ação de 
responsabilidade social. Sem falar que poderá, honestamente, 
afirmar que é uma organização ambientalmente responsável. 
Em suma: se todas as etapas tiverem tido apoio da direção 
da empresa - recrutamento, capacitação, planejamento, 
estruturação e monitoramento, certamente a empresa terá 
otimizado seu processo de produção, evitado penalizações e 
fortalecido sua imagem para o público interno, consumidores 
e a sociedade", assegura. 



Com a palavra, os que contribuem na prática 

Lixo x tecnologia 
"Entendemos como lixo tecnológico toda e qualquer peça 
ou dispositivo eletroeletrônico defeituoso ou não mais 
desejado-pilhas, computadores, TVs, bateria, aparelho 
celular, etc. -, seja de uso industrial, doméstico, comercial 
e de serviços. Esse lixo pode sertransformado em diversos 
materiais, dependendo de qual resíduo se trata. Na maioria 
dos casos, os componentes são separados e posteriormente 
reciclados, por exemplo: um material composto de plástico 
e metais terá seus componentes segregados. O plástico 
será reciclado e poderá ser utilizado como matéria-prima 
na fabricação de um novo plástico e o mesmo ocorrerá com 
o metal. Outro exemplo é o caso das baterias, que têm o 
chumbo separado e reciclado. Esse é o nosso trabalho. 

Algumas empresas não sabem que destino dar ao seu lixo eletrônico, por isso atuamos na área 
de gerenciamento de resíduos gerados pela produção de nossos clientes. De acordo com dados 
da ONU, os resíduos tecnológicos estão entre as categorias de detritos com o maior crescimento 
no mundo e, hoje, atinge a marca de cerca de 50 milhões de toneladas anuais. Esses resíduos 
são compostos de metais valiosos, metais pesados e outros componentes tóxicos que os tornam 
perigosos, além de não biodegradáveis. A disposição final inadequada desses resíduos pode 
causar danos significativos ao solo, ar e água e riscos à saúde da população." 
Marcos Rangel, diretor do Grupo Venativ 

Lixo x móveis 
"Comecei a fazer pranchas de surfe em 1985, só alguns 
anos depois as produzi com resina Epóxi - resina com a 
qual são laminadas as pranchas. No entanto, com o passar 
do tempo, percebi o quanto poluente é o surfe e, desde 
então, uma coisa não saiu da minha cabeça: enquanto 
eu soubesse que meu produto traria danos ao meio 
ambiente, não o produziria. Aperfeiçoei-me em todos 
os sentidos - qualidade do produto, funcionamento na 
água e material ecológico. Penso que temos que tentar 
mudar o destino do nosso planeta, fazendo o possível 
para reduzira poluição gerada por nós. A partir de então, 
tudofoi pensado para produzir o mínimo de lixo possível, 
bem como reciclar a maioria dele. Foi assim que consegui 

dar um novo destino aos resíduos deixados pela fabricação das pranchas - blocos de pó, resina, 
restos de lixa, tecido, papel, plástico, metal, estopa, papelão, entre outros. Após identificar o que 
pode ser reciclado, separo e os transformo em móveis que uso em minha casa". 
Mario Ferminio, p r o p r i e t á r i o da MF Pranchas E p ó x i 

Text Box
Fonte: Liderança: gestão, pessoas e atitudes, Curitiba, ano 7, n. 79, p. 17-19, jun. 2011. 




