
  



A consciência ambiental do ser humano vem modificando o 

modo de consumo no planeta, exigindo cada vez mais dos 

governos, das organizações e de si mesmo. A ideia de que o 

planeta já não mais possui capacidade de oferecer recursos 

suficientes para manter a sobrevivência das próximas gerações, de 

que para garantir o futuro é necessário agir imediatamente, tem 

forçado os governos e, por conseguinte as organizações ao modelo 

sustentável de desenvolvimento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

• O aumento da população mundial implica em um maior uso das 

reservas do planeta, em razão da produção de bens; 

• Os materiais de informática rapidamente tornam-se obsoletos, e 

tem também múltiplos fatores os tiram do uso  (vírus; compra de 

novos programas; a demanda requer maior potencialidades novos 

recursos; 

• Implantar um programa de gestão de resíduos traz benefício às 

sociedades, assim como à empresa, é uma questão de 

posicionamento, pode ser uma estratégia de marketing, pois 

melhora a imagem da empresa. Assim sendo justifica-se o estudo. 



Qual o modelo de gestão adotado em uma rede de supermercado 

no descarte de materiais de informática? 

Analisar o atual modelo de gestão de descarte do resíduo 

eletrônico e apontar  ações mais adequados a uma empresa do 

ramo supermercadista, ao destino dos resíduos de informática, 

obedecendo aos preceitos legais, sociais e econômicos. 



  

 Pesquisar tipos de resíduos eletrônicos oriundos dos equipamentos 

utilizados no processamento de dados; 

 

 Investigar o destino dos resíduos eletrônicos, bem como a 

aplicação da política de descarte definida pela empresa; 

 

 Analisar quais os meios mais adequados de descarte de resíduos 

eletrônicos, para uma empresa do ramo supermercadista, 

atendendo a legislação ambiental; 

 



 

 

 

 







 O trabalho é caracterizado como um estudo de caso, bibliográfico; 

descritivo-exploratório; quali-quantitativo; 

 Foi realizado no .....................................; 

 Aplicado a gestores de 6 filiais; e aos diretores da empresa 

alcançando 11 pessoas.  

A ferramenta de pesquisa: um questionário com 13 questões 

fechadas. 

Para coleta e tabulação de dados foi utilizado o programa de 

planilhas Excel, representando dados por gráficos. 
 



Quadro 1 – Quadro de relação entre objetivos e questões do questionário. 

QUADRO DE RELAÇÃO ENTRE OBJETIVOS E INSTRUMENTOS DE PESQUISA 



Questão 2: No seu entendimento o que são resíduos eletrônicos? 

Gráfico 1 – o que são resíduos eletrônicos (FONTE PRIMÁRIA; 2012). 



Lei 13.576/2009 

Artigo 2º - Para os efeitos desta lei, consideram-se lixo 

tecnológico os aparelhos eletrodomésticos e os 

equipamentos e componentes eletroeletrônicos de uso 

doméstico, industrial, comercial ou no setor de serviços 

que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, tais 

como: 

I - componentes e periféricos de computadores; 

II - monitores e televisores; 

III - acumuladores de energia (baterias e pilhas); 

IV - produtos magnetizados. 

(BEIRIZ; 2005; SANTOS; 2011). 



Questão 4: Qual o destino final do resíduo eletrônico da sua empresa? 

Gráfico 2 – Destino dos resíduos eletrônicos (FONTE PRIMÁRIA; 2012). 



Todo Eletroeletrônico obsoleto é classificado, segundo a Norma 

Brasileira ABNT NBR 10.004/2004, como Resíduo Classe I – 

Perigoso, por conter em sua composição substâncias físico/químicas 

carcinogênicas e cumulativas no organismo dos seres vivos, tais 

como chumbo, cádmio e mercúrio, além de metais nobres como 

ouro, prata e cobre (PEREIRA; WEIZEL; SANTANA; 2012). 

“[...]o verde para vidro, o amarelo para metal,  o vermelho para 

plástico e azul para papel [...]” (LUCAS; 2010).  



Questão 11: A empresa adota algum modelo de Gestão Ambiental? 

 

Gráfico 3 –Modelo de gestão ambiental  (FONTE PRIMÁRIA; 2012). 



[...] as preocupações ambientais dos  

empresários são influenciadas por três 

grandes conjuntos de forças que se interagem 

reciprocamente: o governo, a sociedade e o 

mercado (BARBIERI; 2007). 

“O Sistema de Gestão ambiental – SGA, trata-se de um 

conjunto inter-relacionado de políticas, práticas e procedimentos 

organizacionais, técnicos e administrativos de uma empresa que 

objetiva obter melhor desempenho ambiental, bem como 

controle e redução dos seus impactos ambientais” (BARBEIRO; 

2005). 



O que se pode observar é que se trata de uma empresa 

socialmente responsável, contudo com postura reativa, ou seja, 

atende a legislação e atende algumas pressões do mercado, ainda 

que pouco eficientes. 

Toma-se por contribuições de estudo a necessidade de  tomadas 

de ação, tais como: Incluir a pauta desenvolvimento sustentável no 

planejamento estratégico da empresa e no caso essa pauta já esteja 

incluída no planejamento estratégico, deve-se melhorar a 

comunicação e ser mais efetivo nas operações. Melhorar a 

comunicação das áreas de marketing e TI; o setor de marketing faz 

uso dos serviços da ECOLOG, já o setor de TI não. A decisão sobre 

os equipamentos de TI, devem ser centralizados com o setor afim. 
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“Suba o primeiro degrau com fé. 

Não é necessário que você veja toda a escada. 

Apenas dê o primeiro passo” 

  

  

Martín Luther King (1919-1968). 


