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RESUMO
O presente artigo busca mostrar como a Ambientuus Tecnologia Ambiental que tem como
atividade fim o tratamento térmico por incineração de resíduos de serviços de saúde, aplica
em meio as suas estratégias as questões ambientais, éticas e de responsabilidade social. Neste
intuito, foram coletados e analisados dados referentes a essas três vertentes a fim de
identificar como essas estão relacionadas com os processos da organização detalhados neste
estudo de caso. O trabalho busca também verificar os impactos e a importância dos serviços
realizados na empresa estudada tanto para a sociedade quanto para o meio ambiente e ainda
analisar as operações no que tange as responsabilidades solicitadas pelos órgãos
fiscalizadores. Foi realizada uma entrevista com a diretora da empresa de modo a detalhar os
processos da empresa bem como a percepção da mesma quanto aos objetivos específicos
deste estudo. Apesar do ramo de atividade da organização estudada ser totalmente voltado
para a temática ambiental, nota-se uma grande preocupação da empresa quanto à questão ética
envolvida e aplicada neste segmento que demanda processos rigorosamente aportados a
legislação. No âmbito social e ambiental destaca-se a importância das operações da empresa
devido ao alto grau de contaminação que os resíduos causariam se fossem descartados
indevidamente. Nota-se que a empresa, para manter-se ativa no mercado investe intensamente
no treinamento de seus funcionários, na manutenção e tecnologia de seus equipamentos.
Descobriu-se ainda que a empresa, apesar de realizar e incentivar algumas ações de
responsabilidade social se esbarra em processos burocráticos.
Palavras-chave: Gestão Ambiental; Ética; Responsabilidade Social; Resíduos de Saúde;
Incineração.

ABSTRACT
This article seeks to show how Ambientuus Environmental Technology whose main activity
heat treatment by incineration of health care services, applying their strategies amid
environmental, ethical and social responsibility issues. In this order, were collected and
analyzed data on these three aspects in order to identify how these are related to the
organization's processes detailed in this case study. The work also aims to verify the impact
and the importance of services performed in the studied company for society and for the
environment and both still analyzing the operations regarding the responsibilities requested by
the inspectors. An interview with the director of the company was held to detail the
company's processes and the perception of it as the specific objectives of this study. Although
the field of activity of the organization being studied fully focused on environmental issues,
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we note a large company concern regarding the ethics involved and applied in this segment
demand processes rigorously contributed legislation. Social and environmental context
highlights the importance of company operations due to the high degree of contamination that
waste would cause if they were improperly discarded. We note that the company, to remain
active in the market invests heavily in employee training, maintenance and technology of its
equipment. It turned out also that the company, despite some encouraging conduct and social
responsibility is hampered by bureaucratic processes.
Keywords: Environmental Management; ethics; Social Responsibility; Waste Health;
Incineration.
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1 INTRODUÇÃO

As questões ambientais, éticas e de responsabilidade social, ocupam cada vez mais
lugar de destaque em meio às organizações no cenário empresarial. Organizações essas que
visam atingir os resultados objetivados em suas estratégias, e se deparam com essas questões
nas suas relações com tudo e todos que as cercam. De acordo com Tachizawa (2011, p. 6) “As
organizações que tomarem decisões estratégicas integradas à questão ambiental e ecológica
conseguirão significativas vantagens competitivas.” Diante dessa situação, empresas tendem a
se adequar a essas novas visões de mercado, ora importantes, ora primordiais para o
crescimento das mesmas. Sobre essa nova visão do mercado, ou seja, de como tais questões
estão sendo vistas pelas organizações e pelas pessoas, Donaire (1999, p. 16) cita que “Essa
visão é o resultado de uma mudança de enfoque que está ocorrendo no pensamento da
sociedade e mudando sua ênfase do econômico para o social.” De certa forma, essa nova
visão acaba sendo um amadurecimento natural das organizações, pois essas questões, mesmo
que às vezes pareçam ocultas, estão enraizadas junto à estratégia organizacional.
Sanches (2000, p. 86) salienta que “os planos ambientais estabelecem a política
estratégica da empresa diante dos imperativos ambientais, determinando as metas a serem
atingidas, assim como as medidas utilizadas para implementar a estratégia, avaliar seu
resultado e estabelecer novos planos.” Devido a diversos problemas ambientais que estão se
agravando e outros que estão surgindo, as empresas estão buscando se adequar à legislação
ambiental, pois, com isso, as empresas que optam pelas práticas sustentáveis ganham destaque
no meio empresarial (LAZZARI, 2014, p. 58). Essa visão de estratégia ambiental se torna
importante, pois acabam melhorando significativamente imagem das organizações perante a
sociedade. Devido à importância dessas questões em meio às estratégias das organizações, o
presente estudo visa evidenciar como a empresa Ambientuus Tecnologia Ambiental aborda
essas questões em suas atividades e, como suas atividades, ora mais voltada para a temática
ambiental se relacionam com os ambientes que a cercam, sejam as pessoas, as empresas e
principalmente o meio ambiente.
O problema de pesquisa que norteou este trabalho foi: Em um mercado cada vez mais
focado em resultados, de que maneira as questões ambientais, éticas e de responsabilidade
social estão sendo vistas e tratadas nas organizações?
Deste modo, nesse trabalho, teve-se como objetivo geral identificar os processos
ambientais, éticos e de responsabilidade social realizados na empresa Ambientuus Tecnologia
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Ambiental e, como objetivos específicos os seguintes: Conhecer os processos realizados na
organização; verificar como as questões ético-ambientais são administradas na empresa;
verificar os impactos dos serviços realizados na empresa estudada tanto para a sociedade
quanto para o meio ambiente e; analisar as operações no que tange as responsabilidades
solicitadas pelos órgãos fiscalizadores.
A empresa estudada está estrategicamente situada no Distrito Industrial de
Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, o que facilita suas operações
logísticas, pois grande parte dos clientes pertence a essa região. A atividade fim da empresa
em questão consiste na coleta, no transporte, no tratamento e na disposição final de resíduos
de serviços de saúde (RSS). Para exercer tais atividades a empresa deve estar devidamente
licenciada pelo órgão fiscalizador competente, neste caso a Fundação Estadual de Proteção
Ambiental (FEPAM). Para tanto, a Ambientuus possui uma licença para operar no tratamento
dos resíduos e outra licença para transportar os resíduos desde o gerador até a sua sede. Para o
tratamento desses resíduos, a operação utilizada é a incineração que consiste na queima do
material infectado a temperaturas elevadas. Para o transporte, além do treinamento do pessoal
e da utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), os veículos devem conter as
placas de resíduos infectantes e o kit de cargas perigosas que são exigidos para tal atividade.
A escolha do tema justifica-se devido à importância da atividade fim da empresa
estudada, visto que os resíduos de serviços de saúde que são tratados mediante tratamento
térmico (incineração) são de alto risco biológico (infectantes e tóxicos) e, causariam danos
irreparáveis ao meio ambiente e a saúde humana se descartados indevidamente. Também se
justifica pelo fato de não haver em quantidade abrangente estudos de caso sobre empresas
enquadradas neste ramo de atividade.
Quanto à metodologia de pesquisa utilizada neste estudo destaca-se o método de
pesquisa qualitativo, devido à relevância de situações específicas da atividade fim e pelo
estudo em profundidade das operações da empresa estudada. Essa pesquisa também pode ser
abordada em dois aspectos: Quanto aos meios e quanto aos fins. Quanto aos meios ela pode
classificada como bibliográfica e estudo de caso: Bibliográfica pela sua fundamentação
teórica com os autores pertinentes aos temas abordados; já o estudo de caso pelo estudo se
caracteriza pelo levantamento detalhado das operações realizadas na empresa, bem como a
sua ligação com os conceitos levantados na pesquisa bibliográfica. Quanto aos fins, a pesquisa
foi descritiva, pois visou descrever como são os processos da empresa relacionando-os com as
questões ambientais, éticas e sociais.
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Para o cumprimento do objetivo, este artigo está estruturado da seguinte forma: A
segunda seção apresenta o referencial teórico, ou seja, a revisão da literatura onde são
apresentadas as questões ambientais, éticas e de responsabilidade social, na terceira seção é
apresentada à metodologia utilizada para a elaboração da pesquisa. Já na quarta seção estão os
resultados da pesquisa bem como a análise dos resultados, a quinta seção contempla a
conclusão e por fim, na sexta seção encontram-se as referências bibliográficas utilizadas na
elaboração do presente estudo.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

As organizações atuais, dispostas nos mais diversos ramos de atividade, para
permanecerem competitivas e bem vistas no mercado, tendem a inserir em suas estratégias,
atividades relativas às questões ambientais, éticas e sociais, questões essas que estão em
evidência, dadas à importância que ambas exercem e influenciam na relação das organizações
para com a sociedade e com o meio ambiente. De acordo com o Código Estadual do Meio
Ambiente:

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Estado, aos
municípios, à coletividade e aos cidadãos o dever de defendê-lo, preservá-lo e
conservá-lo para as gerações presentes e futuras, garantindo-se a proteção dos
ecossistemas e o uso racional dos recursos ambientais, de acordo com a presente Lei.
(CÓDIGO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, 2000, p. 11)

Deste modo, para que o meio ambiente seja preservado, é de extrema importância que
as organizações bem como a sociedade passem a olhá-lo e tratá-lo de uma maneira em que
ambas as partes mantenham certo equilíbrio conduzindo suas atividades ambientalmente e
eticamente corretas para não afetarem negativamente as gerações futuras. No âmbito
empresarial, cabe às organizações incluírem em meio as suas gestões, estratégias ligadas às
questões ambientais, éticas e de responsabilidade social.

2.1 A GESTÃO AMBIENTAL NO CONTEXTO EMPRESARIAL

Na contemporaneidade, nota-se uma preocupação de grande parte da população e das
organizações sobre a preservação do meio ambiente. No caso das organizações, aumentar o
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processo de produção sem impactar os seres vivos e o meio ambiente, conservando os
recursos naturais passou a ser de extrema importância, mas, esse pensamento que ganhou
força nos últimos anos já era evidenciado nas gerações anteriores. Segundo Tachizawa (2011,
p. 24, grifo do autor) “por volta dos anos 50 e 60, as organizações começaram a ter
consciência das implicações que suas atividades produtivas sobre o meio ambiente
(conservação dos recursos naturais, qualidade do ar, do solo e das águas).” As empresas que
têm a intenção de melhorar ou manter uma imagem ambiental, devem se preocupar em
implementar medidas efetivas que preservem o meio ambiente através de programas que
envolvam todos os setores (DOINARE, 1999, p. 102). Diante dessa nova situação, cada vez
mais as empresas estão incorporando em suas estratégias de gestão, políticas e projetos
voltados à temática ambiental.
Essas estratégias de gestão ambiental não devem somente ser vistas internamente nas
organizações, elas precisam ser compartilhadas externamente, a fim de que os benefícios
trazidos por elas sejam usufruídos pelas partes envolvidas. Tachizawa (2011, p. 7) salienta
que, “As organizações no novo contexto necessitam partilhar do entendimento de que deve
existir um projeto em comum, e não um conflito, entre desenvolvimento econômico e
proteção ambiental, tanto para o momento como para as gerações futuras.” Com o intuito de
ajudar as empresas ao redor do mundo a melhorarem seu desempenho ambiental, Donaire
(1999), cita os 16 princípios da gestão ambiental que foram estabelecidos pela Câmara de
Comércio Internacional (CCI):

PRINCÍPIOS DE GESTÃO AMBIENTAL
1.


2.


3.


4.

5.

PRIORIDADE ORGANIZACIONAL
Reconhecer que a questão ambiental está entre as principais prioridades da
empresa e que ela é uma questão-chave para o Desenvolvimento Sustentado.
Estabelecer políticas, programas e práticas no desenvolvimento das operações
que sejam adequadas ao meio ambiente.
GESTÃO INTEGRADA
Integrar as políticas, programas e práticas ambientais intensamente em todos os
negócios como elementos indispensáveis de administração em todas as suas
funções.
PROCESSO DE MELHORIA
Continuar melhorando as políticas corporativas, os programas e a performance
ambiental tanto no mercado interno quanto externo, levando em conta o
desenvolvimento tecnológico, o conhecimento científico, as necessidades dos
consumidores e os anseios da comunidade, tendo como ponto de partida as
regulamentações ambientais.
EDUCAÇÃO DO PESSOAL
Educar, treinar e motivar o pessoal, no sentido de que possam desempenhar suas
tarefas de forma responsável em relação ao meio ambiente.
PRIORIDADE DE ENFOQUE

Gestão Contemporânea: Revista de Negócios da Cesuca. P. 83-97.

6

7



6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.

14.


15.


16.


Considerar as repercussões ambientais antes de iniciar nova atividade ou projeto
e antes de construir novos equipamentos e instalações adicionais ou de
abandonar alguma atividade produtiva.
PRODUTOS E SERVIÇOS
Desenvolver e fabricar produtos e serviços que não sejam agressivos ao
ambiente e que sejam seguros em sua utilização e consumo, que sejam
eficientes no consumo de energia e de recursos naturais e que possam ser
reciclados, reutilizados ou armazenados de forma segura.
ORIENTAÇÃO AO CONSUMIDOR
Orientar e, se necessário, educar consumidores, distribuidores e o público em
geral sobre o correto e seguro uso, transporte, armazenagem e descarte dos
produtos produzidos.
EQUIPAMENTOS E OPERACIONALIZAÇÃO
Desenvolver, desenhar e operar as máquinas e equipamentos levando em conta
o eficiente uso da água, energia e matérias-primas, o uso sustentável dos
recursos renováveis, a minimização dos impactos negativos ao ambiente e a
geração de poluição e o uso responsável e seguro dos resíduos existentes.
PESQUISA
Conduzir ou apoiar projetos de pesquisas que estudem os impactos ambientais
das matérias-primas, produtos, processos, emissões e resíduos associados ao
processo produtivo da empresa, visando a minimização de seus efeitos.
ENFOQUE PREVENTIVO
Modificar a manufatura e o uso de produtos ou serviços e mesmo os processos
produtivos, de forma consistente com os mais modernos conhecimentos
técnicos e científicos, no sentido de prevenir as sérias e irreversíveis
degradações do meio ambiente.
FORNECEDORES E SUBCONTRATADOS
Promover a adoção dos princípios ambientais da empresa junto dos
subcontratados e fornecedores encorajando e assegurando, sempre que possível,
melhoramentos em suas atividades, de modo que elas sejam uma extensão das
normas utilizadas pela empresa.
PLANOS DE EMERGÊNCIA
Desenvolver e manter, nas áreas de risco potencial, planos de emergência
idealizados em conjunto entre os setores da empresa envolvidos, os órgãos
governamentais e a comunidade local, reconhecendo a repercussão de eventuais
acidentes.
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
Contribuir na disseminação e transferência das tecnologias e métodos de gestão
que sejam amigáveis ao meio ambiente junto aos setores privado e público.
CONTRIBUIÇÃO AO ESFORÇO COMUM
Contribuir no desenvolvimento de políticas públicas e privadas, de programas
governamentais e iniciativas educacionais que visem à preservação do meio
ambiente.
TRANSPARÊNCIA DE ATITUDE
Propiciar transparência e diálogo com a comunidade interna e externa,
antecipando e respondendo as suas preocupações em relação aos riscos
potenciais e impactos das operações, produtos e resíduos.
ATENDIMENTO E DIVULGAÇÃO
Medir a performance ambiental. Conduzir auditorias ambientais regulares e
averiguar se os padrões estabelecidos na legislação. Prover periodicamente
informações apropriadas para a Alta Administração, acionistas, empregados,
autoridades e o público em geral. (DOINARE, 1999, p. 60-63)

A discussão destes princípios de gestão ambiental, aliada as estratégias de mercado da
empresa, permitirá a elaboração e o estabelecimento de um plano em que a questão ambiental
na organização se entenderá a todos os outros setores e, num curto prazo, esse planejamento
estará inserido na gestão da empresa, e terão a mesma atenção dos outros resultados, tais
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como: econômicos e financeiros (DOINARE, 1999, p. 65). Porém, de nada adianta inserir
estratégias de gestão ambiental nas empresas se os seus colaboradores não estiverem
envolvidos no processo, assim tornam-se necessários que treinamentos pertinentes à área
sejam aplicados. Nesse sentido, Doinare enfatiza que,

Um aspecto fundamental da área de Recursos Humanos está ligado ao treinamento
para a gestão ambiental, desenvolvendo habilidades para lidar com essa questão.
Nesse sentido, além da necessidade de prover informações de caráter específico
relativas ao conhecimento da área ambiental, das ações tomadas e de seus reflexos
na preservação do meio ambiente, reveste-se de maior importância a ênfase no
treinamento que possibilite mudança de atitude por parte dos gerentes e
subordinados, a fim de que eles possam, em consonância, desenvolver adequado
comportamento ambiental em sua atividade diária. (DOINARE, 1999, p. 103)

Todas essas medidas, que inclui o treinamento de todos os envolvidos, fazem parte de
um planejamento que pode ser alcançado ou ampliado com essas inovações tecnológicas que
são ajustadas as necessidades de cada empresa, de acordo com o seu ramo de atividade
(SEGATTO-MENDES; LEMOS, 2007, p. 185). Neste sentido, cabe a cada organização,
avaliar todas as possíveis ferramentas de Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) pertinentes a
sua área de atuação e definir qual é o modelo ideal pata aplicá-lo (PORTO; SCHÜTZ, 2012,
p. 1450). Juntamente com os quesitos ambientais trabalhados nas organizações, destaca-se
também a questão ética, que por sua vez aparece como uma motivação e/ou imposição para
que as estratégias de administração sejam as mais corretas possíveis. Essa conexão entre as
questões ambientais e éticas, também foi mencionada por Tachizawa conforme segue:

Esse novo estilo de administração induz à gestão ambiental associada à ideia de
resolver os problemas ecológicos e ambientais da empresa. Ela demanda uma
dimensão ética, cujas principais motivações são a observância das leis e a melhoria
da imagem da organização. A gestão ambiental é motivada por uma ética ecológica
e por uma preocupação com o bem-estar das futuras gerações. (TACHIZAWA,
2011, p. 10)

Neste sentido, assim como a questão ambiental, a ética é outra vertente que está em
evidência nas estratégias de gestão das organizações. Para Serpa (2006, p. 646) “No que tange
a dimensão ética, as empresas devem perseguir um comportamento considerado íntegro, certo
e justo pela sociedade, além de ser exigido por lei.” Sobre essa dimensão ética, a próxima
seção resume um pouco de como essa está inserida em meio às organizações.

2.2 A ÉTICA NAS ORGANIZAÇÕES
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A ética tem sido nos últimos anos, um dos temas mais comentados no meio
empresarial. Sobre a ética nas organizações, Veloso (Ashley coord. 2005, p. 3) menciona que
“A preocupação com princípios éticos, valores morais e um conceito abrangente de cultura é
necessária para que se estabeleçam critérios e parâmetros adequados para atividades
empresariais socialmente responsáveis.” Nos últimos tempos, muito se tem falado em ética,
principalmente em meio às organizações, mas antes de tudo, precisamos entender o que é
realmente a ética. Para Nalini (2009, p. 19) “Ética é a ciência do comportamento dos homens
na sociedade. É uma ciência, pois tem objetivo próprio, leis próprias e método próprio, na
singela identificação do caráter científico de um determinado ramo do conhecimento.” E
porque se fala tanto em ética? Uma resposta cabível poderia ser o quanto ela afeta no
comportamento das pessoas. Essa plausível resposta nos direciona a buscar qual seria o
objetivo da ética que, segundo o mesmo autor (2009, p. 19) “O objetivo da Ética é a moral. A
moral é um dos aspectos do comportamento humano. A expressão moral deriva da palavra
romana mores, com o sentido de costumes, conjunto de normas adquiridas pelo hábito
reiterado de sua prática.” Em relação aos conceitos, comumente as pessoas encontram
dificuldades para distinguirem a ética da moral, por se tratarem de palavras com contextos
muito parecidos, diante dessa dúvida Nalini afirma que,
Sob essa vertente, “moral” e “ética” significam algo muito semelhante. Por isso a
aparente sinonímia das expressões “valor moral” e “valor ético”, “normas morais” e
“normas éticas”. Todavia, a conceituação de ética ora adotada autoriza distingui-la
da moral, pese embora aparente identidade etimológica de significado. Ethos, em
grego, e mos, em latim, querem dizer costume. Nesse sentido, a ética seria uma
teoria de costumes. Ou melhor, a ética é a ciência dos costumes. Já a moral não é
ciência, senão objeto da ciência. Como ciência, a ética procura extrair dos fatos
morais os princípios gerais a eles aplicáveis. (NALINI, 2009, p. 19)

Os valores éticos e morais estão cada vez mais inseridos na conduta dos colaboradores
em suas relações cotidianas nas organizações, visto que, esses indivíduos sempre estarão
sendo influenciados pela cultura social de onde estão inseridos (ALMEIDA, 2007, p. 109).
Ao mesmo tempo em que sofrem essas influências, esses indivíduos devem se orientar, junto
as suas organizações, a fim de que suas mudanças não afetem os outros indivíduos e a
sociedade que estão direta ou indiretamente envolvidos nos efeitos de suas ações. Almeida
ainda enfatiza que,

No ambiente organizacional e na gestão de empresas em particular, a ética estuda os
códigos morais que orientam as decisões empresariais, na medida em que estas
afetem as pessoas e a comunidade envolvente, partindo de um conjunto socialmente
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aceito de direitos e obrigações individuais e coletivos. As empresas consideradas
éticas são geralmente aquelas cuja conduta é socialmente valorizada e cujas políticas
se reconhecem sintonizadas com a moral vigente, subordinando as suas atividades e
estratégias a uma reflexão ética prévia e agindo posteriormente de forma
socialmente responsável. (ALMEIDA, 2007, p. 106)

No sentido de propagar a ética em meio as suas estratégias, muitas das organizações
atuais aderem ao chamado código de ética, também conhecido como código de conduta. Em
relação a este tema, Zylbersztajn (2002, p. 136) evidencia que “esses códigos vêm sendo
utilizados como indicadores da preocupação ética das organizações.” A criação desses
códigos de ética são certificados de forma independente nas organizações na maioria das
vezes para essas se precaverem sobre possíveis riscos voltados para aspectos ambientais e
sociais (ZYLBERSZTAJN, 2002, P. 138). A inserção da ética nas organizações vem nos
mostrar como as pessoas devem se comportar em todos os aspectos de suas relações, e até que
ponto essa relações podem chegar sem ferir qualquer princípio de uma das partes envolvidas,
seja ela qual for. Nascimento reforça que,

Não há nada mais estratégico do que a manifestação da ética dentro das relações
organizacionais! E o que devemos considerar nessa discussão é a análise do “quero
+ devo + posso”. A ética é o conjunto de princípios e valores que utilizamos para
responder a essas três perguntas. E isso não é novo! Para os que não sabem, isso é
até bíblico: o apóstolo Paulo, em uma de suas epístolas, escreve “tudo me é lícito
(...) mas nem tudo me convém”. Ou seja, posso fazer qualquer coisa, mas não devo
fazer qualquer coisa. O interessante é que nunca se falou tanto sobre o tema como na
última década. E esse “falatório” todo culminou na formalização do tema.
(NASCIMENTO, 2014, p. 38)

Assim como se falou tanto sobre a ética nas últimas décadas, os aspectos sociais
também estão sendo utilizados de forma intensa nas organizações, visto que, para que as
organizações sejam bem vistas e se mantenham competitivas no mercado da região onde estão
inseridas, devem adotar em suas estratégias princípios, ações ou projetos de responsabilidade
social, ligados às comunidades presentes em sua área de atuação. Diante dessa questão, na
próxima seção, o tema responsabilidade social é evidenciado no cenário empresarial.

2.3 A RESPONSABILIDADE SOCIAL NAS EMPRESAS

As organizações atuais tendem a lidar com as novas mudanças de mercado, visto que
para manterem-se competitivas, além de sempre buscar atingir seus resultados, devem sempre
buscar obedecer às leis, manter uma postura ética e se envolverem em alguma forma
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responsabilidade social na comunidade em que estão inseridas (ASHLEY. coord. 2005, p. 6).
Neste contexto, percebe-se que as questões relacionadas com a ética e a responsabilidade
social estão interligadas, além disso, há também a ligação entre a responsabilidade social com
a questão ambiental. Tachizawa (2011, p. 55, grifo do autor) cita que “A responsabilidade
social e ambiental pode ser resumida no conceito de “efetividade” como o alcance de
objetivos do desenvolvimento econômico-social. Portanto, uma organização é efetiva quando
mantém uma postura socialmente responsável.” O autor ainda enfatiza que essa efetividade
deve estar relacionada à satisfação da sociedade, ao atendimento de seus requisitos sociais,
econômicos e sociais. Além da responsabilidade social, Serpa salienta que as empresas,
Devem preocupar-se ainda com a conservação do meio ambiente, através de
intervenções não predatórias e de medidas que evitem conseqüências externas
negativas da atividade da empresa. Além disso, precisam investir no
desenvolvimento profissional dos trabalhadores e também em melhores condições
de trabalho e em benefícios sociais. (SERPA, 2006, p. 645)

Contudo, não somente as empresas devem empenhar-se em questões ambientais e
sociais sozinhas, ou seja, é importante o envolvimento de órgãos públicos para que tais
medidas não fiquem somente no papel. Teixeira e Azevedo (2013, p. 153) destacam que “No
Brasil, a Instrução Normativa N01/2010 pressupõe o envolvimento do Governo Federal como
motivador de ações e certificações de sustentabilidade e responsabilidade social tanto na
esfera pública quanto na privada.” Assim, as organizações têm onde se nortear ao
implantarem seus projetos de responsabilidade social.
Essas práticas de responsabilidade social nas organizações, de certa forma
contribuíram apara a abordagem do desenvolvimento sustentável nas mesmas que, por sua
vez, cria um valor sustentável que agrega valor a empresa quando adotado de forma sistêmica
(NOBRE E RIBEIRO, 2013, p. 503). Veloso (Ashley coord. 2005, p. 8) destaca que “a
preocupação da responsabilidade social tornou-se um diferencial fundamental para tornar as
organizações mais produtivas e garantir o respeito do público e, enfim, sua própria
viabilidade.” A preservação do meio ambiente, as doações para algumas instituições de
caridade, investimentos em educação e cultura, e o emprego de recursos financeiros e
humanos com o intuito de melhorar a qualidade de vida da sociedade, principalmente das
comunidades mais necessitadas são algumas das demandas sociais que as empresas dispostas
a investirem neste campo podem fazer (SERPA; FOURNEAU, 2007, p. 88). Tais medidas de
responsabilidade social adotadas pelas organizações garantem, estrategicamente, que essas
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estão dando um importante passo para o seu progresso, possibilitando o crescimento social em
da região onde estão inseridas.

3 MÉTODO

Para a realização do presente artigo, a abordagem metodológica utilizada foi a
descritiva. Já tipo de pesquisa se deu através do estudo de caso, que visou conhecer
detalhadamente através de vários métodos, os procedimentos realizados na referida
organização em estudo. Segundo Gil (2008, p. 57) “O estudo de caso é caracterizado pelo
estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira a permitir o seu
conhecimento amplo e detalhado.” Deste modo, conhecer os processos específicos realizados
na organização estudada, se encaixa perfeitamente com esse tipo de pesquisa. Ainda sobre os
estudos de caso, Bell menciona que,

Todas as organizações e indivíduos têm suas características comuns e específicas.
Os pesquisadores de estudos de caso visam identificar estas características,
identificar ou tentar identificar os vários processos interativos em ação e mostrar
como eles afetam a implementação de sistemas e influenciam a maneira como a
organização funciona. Estes processos podem permanecer ocultos em um
levantamento em larga escala, mas eles podem ser fundamentais para o sucesso ou
fracasso de sistemas ou organizações. (BELL 2008, p. 18)

Gil (2008, p. 58) completa que, “O estudo de caso pode, pois, ser utilizado tanto em
pesquisas exploratórias quanto descritivas e explicativas.” Neste estudo de caso, foi abordada
a pesquisa descritiva, pois foram descritos os processos da empresa estudada, bem como as
suas relações com as temáticas ambientais, éticas e sociais. Como ocorrem na maioria dos
estudos de caso, no que se refere ao levantamento de seu referencial teórico, é indispensável à
utilização da pesquisa bibliográfica que foi realizada basicamente a partir da consulta de
livros e artigos científicos que fundamentam o assunto pesquisado de forma a comprovar sua
veracidade. Sobre pesquisa bibliográfica, Gil afirma que,

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído
principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os estudos
seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas desenvolvidas
exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. (GIL 2008, p. 50)

A pesquisa bibliográfica, de fato, possui uma grande importância para os estudos
acadêmicos, pois, além de darem fundamentação ao trabalho, possibilitam ao pesquisador o
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conhecimento e o melhor entendimento de todos os processos interligados no contexto de seu
problema de pesquisa. O presente estudo foi desenvolvido em uma única organização
denominada Ambientuus Tecnologia Ambiental, assim, adotou-se o estudo de caso por
entender que este é o que melhor aborda os resultados, por ser pioneiro nesta organização e,
também por considerar a importância das atividades realizadas na mesma.
Para o levantamento de dados, foi realizada uma entrevista com a direção da empresa.
Por se tratar de uma empresa de pequeno porte, optou-se pela aplicação da entrevista com o
intuito de se buscar algo mais do que o levantamento e o detalhamento das operações da
empresa estudada, como por exemplo, a percepção dos gestores sobre a importância e o
impacto dessas operações perante a sociedade. Bell abordou a coleta de dados através da
entrevista como vantajosa, conforme segue:

Uma das principais vantagens da entrevista é sua adaptabilidade. Uma entrevista
hábil pode acompanhar idéias, aprofundar respostas e investigar motivos e
sentimentos – coisas que o questionário nunca pode fazer. A maneira como uma
resposta é dada (o tom de voz, a expressão facial, a hesitação, etc.) pode
proporcionar informações que uma resposta escrita talvez dissimulasse. As respostas
dos questionários têm de ser tomadas ao pé da letra, mas, nas entrevistas, elas
podem ser desenvolvidas e esclarecidas. (BELL, 2008, p. 136)

A entrevista foi realizada na primeira quinzena de setembro do corrente ano, e contou
com a presença da diretora da empresa Dulce Grippa. A entrevista foi aplicada em uma única
seção onde as perguntas foram aplicadas de acordo com a ordem cronológica conforme o
Apêndice I ao final deste artigo. De modo aprofundar em campo maiores detalhes sobre a
organização, além da entrevista, outro instrumento de coleta de dados a ser utilizado foi à
observação. Gil (2008, p. 100) define que “a observação nada mais é que o uso dos sentidos
com vistas a adquirir os conhecimentos necessários para o cotidiano.” Neste sentido, através
das observações, se buscou verificar se as operações levantadas na entrevista realmente
estarão sendo realizadas de tal e qual forma, de modo que essas venham a auxiliar, testar ou
complementar a pesquisa. Além disso, foi realizada uma pesquisa documental na empresa,
consultando basicamente arquivos relacionados com as operações da mesma em busca por
maiores detalhes sobre esses processos e também a utilização de imagens (fotografias) das
instalações e equipamentos de modo a facilitar a assimilação do assunto. De acordo com Gil,
A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A única
diferença entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica
se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre
determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam
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ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com
os objetivos da pesquisa. (GIL 2008, p. 51)

Após o levantamento desses dados, ou seja, das operações realizadas na Ambientuus,
os mesmos foram ordenados de acordo com a sua realização das operações de modo a facilitar
o seu entendimento. Estes também foram analisados no que se refere a sua ligação com as
temáticas ambientais, éticas e sociais.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Através do estudo de caso na empresa em questão, foram levantados e discriminados
todos os processos e/ou operações voltados (as) as temáticas ambientais, éticas e de
responsabilidade social, bem como uma breve apresentação da empresa e os aspectos
inerentes ao seu ramo de atividade.

4.1 A EMPRESA EM ESTUDO: CONHECENDO A AMBIENTUUS

Situada no distrito industrial do município de Cachoeirinha, a Ambientuus Tecnologia
Ambiental atua no gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, realizando um
importante papel na sociedade, ao tratar de forma ambientalmente correta, resíduos
infectantes oriundos os mais variados tipos de serviços de saúde. A empresa conta com
aproximadamente cinquenta funcionários que atuam direta e indiretamente na coleta,
transporte, tratamento e destinação final de resíduos infectantes.
Para a realização deste tipo de serviço é necessário que a empresa esteja licenciada
pelo órgão ambiental competente, neste caso a FEPAM/RS, criada pela Lei Estadual n.º
9.077, de 04/06/90. Conforme a Licença de Operação (LO) N.º 00322/2011-DL, a FEPAM
licencia a empresa Ambientuus,

A PROMOVER A OPERAÇÃO RELATIVA À ATIVIDADE DE: SISTEMA DE
TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (GRUPO A E
GRUPO E, RISCO BIOLÓGICO) ATRAVÉS DE UNIDADE DE
ESTERELIZAÇÃO POR AUTOCLAVAGEM, TRATAMENTO TÉRMICO
(INCINERAÇÃO) DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (GRUPO A,
RISCO
BIOLÓGICO
E
GRUPO
E,
PERFUROCORTANTES)
E
ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS DE SAÚDE (CLASSE I,
GRUPO B – RISCO QUÍMICO). (FEPAM, 2011, p. 1)
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Além de ser autorizada a operar conforme a licença citada acima se faz necessário que
toda a frota (veículos) da empresa também esteja licenciada, nesse caso, pelo mesmo órgão, a
FEPAM, através da Licença de Operação (LO) N.º 03465/2014-DL (2014, p. 1) autoriza a
empresa “A PROMOVER A OPERAÇÃO RELATIVA À ATIVIDADE DE: FONTES
MÓVEIS DE POLUIÇÃO, com 15 veículos, no Estado do Rio Grande do Sul, com CERCAP
nº 30.1896.” Após serem coletados e transportados até a sede da empresa, os resíduos abaixo
classificados são tratados por tratamento térmico, mais conhecido como incineração.
De acordo com a Lei Estadual n.º 10,099, de 07 de fevereiro de 1994, os resíduos
sólidos oriundos dos serviços de saúde são classificados conforme abaixo relacionado:
GRUPO A: resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio
ambiente devido à presença de agentes biológicos.
Enquadram-se neste grupo, dentre outros: sangue e hemoderivados; animais usados
em experimentação, bem como os materiais que tenham entrado em contato com os
mesmos; excreções e líquidos orgânicos; meios de cultura; tecidos, órgãos, fetos e
peças anatômicas; filtros de gases aspirados de área contaminada; resíduos advindos
de área de isolamento; restos alimentares de unidade de isolamento; resíduos de
laboratórios de análises clínicas; resíduos de unidades de atendimento ambulatorial;
resíduos de sanitários de unidade de internação e de enfermaria e animais mortos.
Neste grupo incluem-se, dentre outros, os objetos perfurantes ou cortantes, capazes
de causar punctura ou corte, tais como lâminas de barbear, bisturi, agulhas, escalpes,
vidros quebrados, etc., provenientes de estabelecimentos prestadores de serviços de
saúde.
GRUPO B: resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio
ambiente devido as suas características químicas.
Enquadram-se neste grupo, dentre outros:
a)
drogas quimioterápicas e produtos por ela contaminados;
b)
resíduos farmacêuticos (medicamentos vencidos, contaminados, interditados
ou não utilizados); e
c)
demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR
10004 da ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos). (LEI ESTADUAL N.º
10,099, de 07 de fevereiro de 1994)

Os resíduos contidos no Grupo A classificados como objetos perfurantes ou cortantes
também são conhecidos como Grupo E, só estão alocados no Grupo A por poderem ser
transportados no mesmo recipiente, desde que esteja em um recipiente rígido.
Quanto ao tratamento térmico por incineração, o Art. 1º da Resolução do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 316 regulamenta sobre os resíduos em questão,
Disciplinar os processos de tratamento térmico de resíduos e cadáveres,
estabelecendo procedimentos operacionais, limites de emissão e critérios de
desempenho, controle, tratamento e disposição final de efluentes, de modo a
minimizar os impactos ao meio ambiente e à saúde pública, resultantes dessas
atividades. (CONAMA, Art. 1º, Resolução nº 316 de 2002)
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Já o Inciso III do Art. 2º dessa mesma Resolução do CONAMA citada acima, no que
se referem à incineração, nos traz que, “delimita sobre o Tratamento Térmico: para os fins
dessa regulamentação é todo e qualquer processo cuja operação seja realizada acima da
temperatura mínima de oitocentos graus Celsius.” Consequentemente, os equipamentos de
incineração utilizados na empresa devem operar dentro das regras estabelecidas.
Tais medidas de gerenciamento de resíduos, dentro das normas estabelecidas pelos
órgãos competentes fazem da Ambientuus uma empresa com um importante papel para a
sociedade e principalmente para o meio ambiente, por causa da questão ambiental envolvida
em sua atividade fim.

4.2 OS PROCESSOS DA EMPRESA

Na empresa estudada, a atividade fim que consiste na gestão total dos resíduos de
serviços de saúde, além de demandar mão de obra especializada que exigem treinamentos
constantes, também demanda de tecnologias de equipamentos (incineradores) utilizados pela
empresa para realizar de forma segura e eficaz sua principal operação.
O tratamento térmico de resíduos de serviços saúde, por se tratar de uma operação que
envolve a destruição de materiais infectantes que possuem um grande risco biológico de
contaminação para a saúde da população e do meio ambiente, faz da empresa estudada uma
importante instituição na região onde atua, e consequentemente, estes aspectos ambientais
fortemente ligados à estratégia da empresa indica essa nova postura das organizações
conforme observado por Sanches e Doinare na introdução deste trabalho.
De acordo com a entrevista realizada na empresa estudada, foram levantados e
apurados os dados ora ordenados abaixo, conforme a cronologia das questões que se
encontram no Apêndice I e que foram aplicadas na entrevista. De modo a facilitar o
entendimento das operações realizadas na empresa, optou-se pela utilização de figuras que
estão apresentadas no Anexo I, tal como ao questionário no final deste artigo.
A Ambientuus Tecnologia Ambiental foi fundada em cinco de maio de 1997. Na
época, ainda não se falava em tratamento de resíduos de saúde e, surgiu da necessidade de
uma solução para o tratamento e a destinação de resíduos de saúde que, até então eram
destinados aos aterros sanitários juntamente com os outros resíduos comuns. Segundo a
diretora da empresa, na época ainda não havia lei estadual que determinava e/ou orientava
sobre o tratamento desses resíduos hoje considerados perigosos. A partir dessa situação,

Gestão Contemporânea: Revista de Negócios da Cesuca. P. 83-97.

16

17

surgiu a oportunidade de negócio até então inovador e, se buscou junto aos órgãos públicos e
responsáveis por essa área, uma solução, no caso, a criação das normas de tratamento destes
resíduos. Desse modo, a Ambientuus foi uma das pioneiras no Estado do Rio Grande do Sul a
operar no segmento de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos: Classe I
(perigosos), Classe II A (não inertes) e II B (inertes).
Segundo a NBR 10004/2004 da ABNT, resíduos sólidos “são aqueles que se
apresentam nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de origem industrial,
doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição”. Quanto à classificação
esses resíduos dividem-se em: Classe I, que são resíduos perigosos e, Classe II, que são não
perigosos. Os resíduos Classe I são aqueles que em função de suas características físicoquímicas ou biológicas apresentam característica de: inflamabilidade, corrosividade,
reatividade, toxicidade ou patogenicidade. Os resíduos Classe II dividem-se em: Grupo A que
são não inertes e; Grupo B que são chamados de inertes (ABNT, NBR 10004/2004).
Atualmente, a empresa possui sua sede administrativa junto à sede operacional, na Av.
Frederico Augusto Ritter, nº 4000, em Cachoeirinha/RS, o que facilita o controle de suas
operações. Até dezembro de 2009, a sede administrativa da empresa, localizava-se no
município de Porto Alegre.
A Ambientuus conta com um quadro de funcionários capacitados e treinados
periodicamente para a prestação dos serviços ao qual são vinculados de acordo com as suas
funções, conforme evidenciado pelos autores Doinare, Segatto-Mendes, Lemos, Porto e
Schutz na página 8, que enfatizam o treinamento adequado para cada funcionário de acordo
com a sua área. Dispõe ainda a seus clientes, equipe técnica composta de engenheiros das
áreas afins para constante acompanhamento técnico na execução dos serviços, possibilitando
aos clientes tranquilidade, confiança na prestação dos serviços e ainda, acompanhamento nos
processos de obtenção de licenças, eventuais fiscalizações e assessorias técnicas, bem como
uma grande preocupação com o futuro socioambiental do planeta.
A sede operacional denominada Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR), conta
com a mais moderna tecnologia de tratamento térmico disponível no Brasil, capacitando a
Ambientuus a ser a única empresa na região sul do país a possuir duas formas de tratamento
térmico: por incineração em reatores térmicos e por esterilização em autoclave de grande
porte. Logo, possibilita total eficiência de tratamento dos resíduos conforme cada
característica física e química do material. A Ambientuus conta também com parcerias para
destinação final de resíduos em aterros sanitários industriais, porém, somente após um
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criterioso estudo técnico avaliando a possibilidade de reaproveitamento e/ou reciclagem dos
resíduos.
Os serviços são prestados conforme Licença de Operação nº 00322/2011 – DL para
incineração e autoclavagem de resíduos do A e E, e armazenamento temporário de resíduos
do grupo B; Licença de Operação nº 03465/2014 – DL para transporte de resíduos perigosos,
emitidas pela FEPAM e encontram-se disponíveis no site da mesma. Os tópicos a seguir
apresentam detalhadamente os processos da Ambientuus no que se refere ao tratamento dos
resíduos de serviços de saúde desde a sua coleta até a sua disposição final. Todavia, a Licença
de Operação nº 00322/2011 – DL também se encontra no Anexo III ao final deste artigo.

4.2.1 Clientes

A empresa conta com mais de 3200 pontos de coleta divididos conforme abaixo:

a)

divisão por resíduos de saúde: hospitais; postos de saúde; universidades;

clínicas médicas; consultórios odontológicos; farmácias; casas geriátricas e clínicas
veterinárias;

b)

divisão por resíduos especiais: shopping centers; condomínios residenciais e

comerciais; indústrias; lojas; restaurantes e hotéis.

4.2.2 Tipos de Resíduos Coletados

Abaixo relacionados, seguem os tipos de resíduos coletados pela empresa, bem como
o seu tipo de destinação:

a)

resíduo sólido de serviços de saúde: grupo A: resíduos com possível presença

de agentes biológicos; grupo B: resíduos contendo sustâncias químicas; grupo C:
resíduos contendo radionuclídeos, após inerte; grupo D: resíduos que podem ser
equiparados aos resíduos domiciliares e; grupo E: perfuro cortantes: coleta, transporte,
tratamento através do sistema de incineração e esterilização e destino final;
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b)

baterias e pilhas alcalinas, baterias ácidas automotivas: coleta, transporte e

destinação a aterro industrial;

c)

lâmpadas fluorescentes: coleta e transporte para reciclagem em Santa Catarina;

d)

animais domésticos de pequeno porte: coleta, transporte, tratamento por

incineração e destinação final;

e)

resíduo sólido domiciliar e resíduo comercial: coleta, transporte e destinação

final;

f)

resíduo sólido reciclável: coleta, transporte e tratamento em unidades de

triagem;

g)

resíduo sólido industrial: coleta, transporte e destinação final em aterro de

resíduos industriais (ARIP).

4.2.3 Serviços Prestados:

Além de realizar as coletas dos resíduos citados acima, a empresa também
disponibiliza aos seus clientes outros serviços, tais como: destruição física por trituração e
descaracterização; sistemas de gestão integrados de resíduos; comércio e fabricação de
equipamentos; plano de gerenciamento de resíduos e consultoria ambiental.

4.2.4 Tipo de Acondicionamento para os Resíduos de Saúde

Conforme a legislação, os resíduos do Grupo A devem ser acondicionados em sacos
plásticos branco-leitosos; do Grupo B preferencialmente na embalagem de origem do produto;
já no Grupo D os resíduos comuns em sacos plásticos pretos e os resíduos recicláveis em
sacos plásticos nas cores verde e azul, preferencialmente translúcidos e; no Grupo E são
acondicionados em recipientes de paredes rígidas, estanques, identificados com o símbolo
internacional de risco biológico, estampado ou etiquetado.
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4.2.5 Coleta

O sistema de coleta da empresa Ambientuus é efetuado através de rotas préestabelecidas. O dia da coleta é definido pelo setor de logística, de acordo o endereço do
gerador e da periodicidade contratada. A empresa fornece os recipientes (bombonas)
conforme Figura 1, onde o gerador acondiciona os sacos brancos leitosos contendo os
resíduos. Na periodicidade contratada, é substituída a bombona por outra devidamente
higienizada. Atualmente a empresa trabalha como recipientes com tamanhos de 20 (vinte), 50
(cinquenta), 100 (cem) e 200 (duzentos) litros que são fornecidos aos clientes de acordo com
o estipulado em contrato.

4.2.6 Transporte

O transporte dos resíduos é feito em veículos conforme a Figura 2, devidamente
licenciados através da Licença de Operação nº 03465/2014 – DL. A Ambientuus possui
licença de operação para a atividade de “Transporte de Produtos Classe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
conforme a Resolução nº 420/2004 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e
Resíduos Classe I, conforme a NBR 10.004 e NBR 13.221 da ABNT”.

4.2.7 Carregamento e Descarregamento

Os recipientes higienizados são acondicionados nos veículos coletores, em
quantidades de acordo com rota do dia. Depois de cumprida a rota, os recipientes são
descarregados na Unidade de Tratamento conforme a Figura 3.

4.2.8 Armazenamento Temporário dos Recipientes

Os recipientes ficam armazenados temporariamente na área de descarregamento
conforme a Figura 4, até o seu transporte para o incinerador onde se inicia o tratamento dos
resíduos.
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4.2.9 Transporte Interno

Em seguida, os recipientes são transportados para o elevador de acesso conforme a
Figura 5, de onde seguirão até a câmara de alimentação do incinerador.

4.2.10 Incineração

Processo de destruição térmica sob alta temperatura – 800 a 1250ºC com tempo de
residência controlada. É utilizada para o tratamento de resíduos biológicos que necessitam de
destruição completa e segura, essa operação é realizada conforme a resolução do CONAMA
nº 316, brevemente citada na página 16. A Figura 6 apresenta o incinerador. Atualmente, a
empresa possui três incineradores, nos quais são realizadas manutenções rigorosas e
periódicas.

4.2.11 Câmara de Alimentação

A câmara de alimentação, conforme a Figura 7 é onde o operador do incinerador
coloca o resíduo que foi retirado das bombonas coletadas nos clientes. A câmara de
carregamento do incinerador conta com duas portas, uma externa localizada na parte superior
do incinerador (na Figura 7 pode-se observar a porta externa aberta) e outra interna localizada
na parte inferior dos resíduos depositados conforme a Figura 7. Após carregamento da câmara
de alimentação, a porta externa é fechada, e na sequência, a porta interna é aberta até que o
resíduo caia até o forno, em seguida a porta interna é fechada novamente até o momento em
que a câmara de alimentação seja carregada novamente. O processo de abrir e fechar tanto a
porta externa quanto a porta interna da câmara de alimentação é realizado com total segurança
através do manuseio de alavancas pelos operadores que são treinados e capacitados
especificamente para tal operação. Também nessa operação, não há contado direto do
operador com o resíduo, uma vez que o resíduo coletado vem dentro de sacos branco-leitosos
conforme determina a legislação. Além disso, o operador obrigatoriamente deverá estar
utilizando os equipamentos de proteção individuais, indispensáveis para este tipo de operação.
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4.2.12 Características da Incineração

Neste processo ocorre à decomposição térmica via oxidação à alta temperatura da
matéria orgânica dos resíduos, transformando-a em uma fase gasosa e outra sólida. Há uma
redução em torno de 97% do volume, do peso e eliminação das características biológicas dos
resíduos. Na Figura 8 é possível visualizar as temperaturas internas do incinerador e as
chamas no processo de incineração através do visor.

4.2.13 Vantagens

Dentre as principais vantagens destacam-se a grande redução no volume de resíduos e
a eliminação do total de agentes biológicos (inativação). Na Figura 9 observa-se a
transformação do resíduo em cinzas após a incineração. A redução do volume é em torno de
97% do volume, ou seja, cerca de 3% do volume inicial dos resíduos são transformados em
cinza após incineração. As cinzas geradas a partir da incineração são então encaminhadas para
os aterros sanitários industriais, que possuem contrato de prestação de serviços para com a
Ambientuus e também estão devidamente licenciados pela FEPAM. Outra vantagem é o
aproveitamento de energia térmica que ainda não é utilizado pela empresa, mas, está sendo
analisada pela mesma, visto que, transformando a energia térmica de seus incineradores em
energia elétrica, além de ser autossuficiente para realizar as suas operações eliminando de seu
custo fixo a energia elétrica, também poderá, dependendo da quantidade de energia elétrica
produzida, beneficiar a vizinhança, tanto pessoas jurídicas quanto físicas. A Figura 10
apresenta o esquema de como o aproveitamento da energia térmica aconteceria na
Ambientuus. Conforme já mencionado anteriormente este projeto encontra-se em análise na
empresa, pois demandaria de altos investimentos para ser implantado.

4.2.14 Lavagem e Secagem dos Recipientes

Os recipientes são lavados em área apropriada com detergente alcalino clorado e
hipoclorito de sódio. Posteriormente são secados e estocados para a reutilização, conforme
demonstrado na Figura 11.
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4.2.15 Controle de Poluição Atmosférica

Lavador de gases: o sistema de lavagem de gases tem por objetivo a retirada de
materiais particulados e a retenção de gases tóxicos, como NOx, CO, SOx e substâncias
orgânicas, adequando as emissões gasosas a legislação vigente. A Figura 12 mostra o lavador
de gases que proporcionam o tratamento destes para que, ao serem lançados na atmosfera,
estão com um nível de poluição bem abaixo do determinado pela legislação. Nota-se também
nessa figura, que fumaça emitida pela chaminé é de cor branca, ou seja, tratada.

4.2.16 Tratamento de Efluentes

A água de lavagem é tratada continuamente para manutenção do pH alcalino. A
retirada do material particulado suspenso é realizada em tanques decantadores, os sais
dissolvidos são retirados em evaporadores que concentram a água de lavagem até a formação
da lama, a qual é descartada em aterro de Resíduos Classe I. A Figura 13 representa o
diagrama do tratamento de efluentes.

4.2.17 Autoclavagem

Sistema de tratamento por esterilização dos resíduos para posterior encaminhamento a
Aterro de Resíduos Industriais. A autoclavagem se diferencia da incineração por manter o
volume de resíduo exatamente igual ao inicial, enquanto que a incineração reduz o volume do
resíduo em aproximadamente 3% do volume inicial. Apesar de possuir equipamentos e poder
operar nos dois sistemas, atualmente a empresa utiliza o sistema de incineração em
praticamente quase 100% do volume de resíduos que coleta.

4.2.18 Resíduos Químicos e Industriais

Na empresa estudada, os resíduos químicos e industriais são classificados conforme
segue:
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a)

pilhas e baterias: as pilhas e baterias têm como princípio básico converter

energia em energia elétrica utilizando um metal como combustível. Podem conter um
ou mais dos seguintes metais: chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), níquel (Ni),
prata (Ag), lítio (Li), zinco (Zn), manganês (Mn). As substâncias das pilhas que
contêm esses metais possuem características de corrosividade, reatividade e
toxicidade, e são classificadas como “Resíduos Perigosos – Classe I”;

b)

lâmpadas fluorescentes: o pó que se torna luminoso encontrado no interior das

lâmpadas fluorescentes contém mercúrio. Isso não está restrito apenas às lâmpadas
fluorescentes comuns de forma tubular, mas encontra-se também nas lâmpadas
fluorescentes compactas. As lâmpadas fluorescentes liberam mercúrio quando são
quebradas, queimadas ou enterradas em aterros sanitários, o que as transforma em
Resíduos Perigosos Classe I, uma vez que o mercúrio é tóxico para o sistema nervoso
humano e, quando inalado ou ingerido, pode causar uma enorme variedade de
problemas fisiológicos;

c)

medicamentos vencidos: neste grupo enquadram-se a matéria prima de

farmácias de manipulação, o estoque de distribuidoras de medicamentos e os
medicamentos controlados;

d)

equipamento de proteção individual (EPI): materiais e equipamentos de

proteção individual que tenham contato com produtos químicos.

4.2.19 Armazenamento e Destinação Final

A empresa possui local adequado de armazenamento temporário para posterior
encaminhamento para Aterros de Resíduos Industriais Perigosos. Também são enviadas aos
aterros as cinzas, provenientes da incineração dos resíduos de serviço de saúde. Quando são
destinadas as cinzas para os aterros industriais, se encerra a operação do tratamento e
disposição final dos resíduos.
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4.3 AS QUESTÕES AMBIENTAIS, ÉTICAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL
RELACIONADAS COM AS OPERAÇÕES DA EMPRESA

Observa-se que todos esses processos de tratamento dos resíduos são realizados da
forma mais ambientalmente correta de acordo com a legislação. Além do cunho ambiental
empregado nessas operações, a empresa necessariamente, ao optar por um segmento de
trabalho bem específico que é a incineração, deve atentar para as questões éticas, logo, a
empresa emprega em sua estratégia que tudo deve ser feito da maneira mais correta possível,
sempre buscando o aperfeiçoamento em suas operações. A abordagem e a inserção dessas
temáticas na estratégia da empresa aportam-se com o que foi mencionado por Tachizawa na
página 3 deste artigo.
Segundo a diretora da empresa, no momento em que você se insere num mercado que
é absolutamente novo, onde não existia lei estadual para o tratamento de resíduos de saúde, ou
seja, não se tinha muito conhecimento sobre esses resíduos e sobre a sua implicação para com
a saúde pública e para o meio ambiente como se tem hoje, sabia-se que, naturalmente este já é
um resíduo perigoso, com alto poder de contaminação, infecção, enfim, toxicológico. Logo,
não se pode trabalhar neste segmento de forma irresponsável e, já que se vai entrar nesse
segmento, devem-se fazer as coisas da maneira mais correta possível, atendendo de forma
eficaz a legislação, até porque os órgãos ambientais estão sempre fiscalizando, seja a FEPAM,
a ANVISA e até mesmo a própria sociedade que já não aceita mais uma empresa que não seja
correta, que não acredita no que faz e que não desempenha de forma sustentável o seu papel.
Na verdade, deve haver um equilíbrio entre as três partes: a empresa, os órgãos ambientais e a
sociedade. Se uma das partes passar a se sentir desfavorecida em função da outra, deverá se
manifestar e cobrar melhorias, por exemplo, há 17 anos quando a empresa se instalou em
Cachoeirinha, a mesma se preocupou até mesmo com a sua localização, por isso, se instalou
no distrito industrial, no entanto, atualmente nas proximidades da empresa o que se vê foi o
aumento da população em função do surgimento de grandes condomínios residenciais, logo, a
empresa ficou submetida à intimação, por exemplo, de intoxicação dos moradores do
condomínio pela fumaça expelida pelo processo de incineração da empresa.
Para a empresa, essa situação implicou em ser mais exigente consigo mesma na
realização de suas operações, ou seja, a empresa tendeu-se a se cercar cada vez mais de ações
e/ou cuidados com o licenciamento de suas atividades de modo a segui-las cada vez mais de
acordo com a legislação. A diretora ainda salientou que a empresa não toma essas medidas de
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melhoria somente para que a FEPAM não venha a fechar a empresa por conta de alguma
irregularidade ou simplesmente para agradar a vizinhança, a empresa faz isso corretamente
porque essa é a única maneira que existe. Quando se fala em única maneira, a mesma referese na incineração, pois não se tem mais espaços nos aterros e, 100% dos resíduos coletados
pela empresa são tratados. Por isso que a empresa cada vez mais se promove a melhoria,
investindo em tecnologia, no estímulo e no treinamento dos colaboradores.
O comprometimento sócio ambiental não deve ocorrer somente do portão pra fora,
também deve ocorrer no ambiente interno, pois os colaboradores se sentem seguros para
realizarem suas operações porque acreditam que a empresa faz o seu melhor para manter-se
de portas abertas. Essa visão de estratégia ambiental com práticas de desenvolvimento
sustentável e preservação do meio ambiente solidifica a imagem da empresa, tornando-a bem
vista pela sociedade, e se aportam com as indicações de Lazzari, Tachizawa e Doinare na
literatura do referencial.
Dessa forma, a empresa é sim favorável à adoção de códigos de ética por parte das
empresas, visto que, como a maioria das organizações é avaliada pela percepção de sua
posição no mercado principalmente pelo seu desempenho coletivo, todos os seus
colaboradores devem agir da forma mais correta possível de acordo com as suas convicções
aliadas ao objetivo da empresa de modo a merecer a confiança e o respeito de seus clientes e
da sociedade. Essa conduta ética, conforme os autores Nalini, Zylbersztajn, Almeida e
Nascimento nas páginas 9 e 10, faz com que a empresa e principalmente os seus funcionários
tenham um norte baseado em normas de conduta pré-estabelecidas com objetivos, seriedade e
transparência. Consequentemente, ao longo dos anos, a organização como um todo vai
adquirindo perante o seu público interno e externo uma avaliação de empresa idônea,
preocupada com o futuro da sociedade através de condutas éticas relacionadas com cada ramo
de atividade. Tachizawa na página 8 defende esse novo estilo de gestão que induz à gestão
ambiental à ideia de resolver problemas ecológicos e ambientais, e que isso demanda uma
dimensão ética e esse estilo de gestão está bem estruturado na empresa.
Para tanto é necessário e de extrema importância, primeiramente que a empresa
informe e capacite através de treinamentos os seus funcionários para que esses desempenhem
suas funções de acordo com as normas de conduta objetivadas nas estratégias da empresa,
garantindo assim, que estes continuem sempre buscando atingir resultados positivos
almejados, sejam esses de cunho profissional e pessoal.
Além da importância do treinamento dos colaboradores quanto aos códigos de
conduta, também é importante manter um comportamento eticamente correto por parte da
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empresa, o que faz com que, ao longo do tempo, essa vá adquirindo solidez. É importante
então a empresa manter-se no mercado portando-se de condutas corretas perante os órgãos
ambientais e a sociedade, garantindo certa segurança para manter-se ativa, pois assim estará
cada vez mais gerando essa confiança perante o seu cliente externo e interno. Nessas
operações estão envolvidos os princípios éticos e os valores morais conforme Veloso cita na
página 9 sobre a relação destes com as atividades empresariais.
De modo geral, o serviço realizado na Ambientuus, apesar de não ser conhecido por
grande parte da população, é visto pelos envolvidos no setor como muito importante, pois faz
com que o meio ambiente não receba diariamente o descarte incorreto de toneladas de
diversos tipos de resíduos infectantes que acarretariam a contaminação de rios, de solos e
outros, fazendo com que a fauna e a flora sejam negativamente afetadas. Ao mesmo tempo faz
com que a população, de certa forma, também fique livre de possíveis focos de contaminação,
o que afetaria diretamente na qualidade de vida da mesma. Ou seja, ambientalmente o serviço
realizado pela empresa possui sim, uma grande importância apara a sociedade e para o meio
ambiente, pois o impacto com certeza seria bem negativo caso os resíduos de saúde, tratados e
destinados de forma correta pela empresa, fossem descartados de forma indevida.
Caso a Ambientuus encerre suas operações, grandes impactos ocorreriam na sociedade
e no meio ambiente, devido à importância e necessidade de eliminar do planeta esses resíduos
infectantes. O impacto inicial seria nos geradores, principalmente os geradores em potencial
que são os hospitais, por exemplo, que normalmente têm espaços de armazenamento não
muito grandes. O problema principal para esses geradores seria a destinação, pois os aterros
sanitários não podem mais, devido à legislação receber esses resíduos sem o devido
tratamento. Por outro lado, as empresas que fazem a autoclavagem de resíduos de saúde não
conseguiriam atender a essa demanda, pois não suportariam tanto volume de resíduos para
serem tratados e ficariam superlotados. Mesmo se existissem mais empresas de autoclavagem
que atendessem a demanda de todos os hospitais, por exemplo, provavelmente num curto
espaço de tempo abarrotariam os aterros sanitários, uma vez que este tipo de tratamento
dessas empresas não diminuiria o volume do resíduo, diferente da incineração que reduz esse
volume em torno de 97%. Por isso a importância da Ambientuus em realizar a incineração de
resíduos, pois além de eliminar do meio ambiente uma enorme quantidade de resíduos
infectantes com um grande poder de contaminação acaba, ao mesmo tempo, isentando a
população de uma possível catástrofe na área da saúde pública. Consequentemente, uma série
de reclamações juntos aos órgãos competentes aconteceria, pois estes não teriam, a princípio,
para onde destinar os seus resíduos ao mesmo custo.
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Para a empresa se manter ativa e regulamentada junto aos órgãos fiscalizadores, ela
precisa prestar um serviço de qualidade e manter uma estrutura física adequada à legislação,
além de dar condições propícias de trabalho aos seus funcionários. No entanto, para manter
certo padrão de qualidade nos serviços prestados e na estrutura da empresa, são necessários
constantes investimentos na qualificação do capital humano. Um dos grandes desafios da
empresa hoje é buscar no mercado mão de obra qualificada. Como a empresa trabalha num
ramo de atividade muito específico que é a incineração, a mesma tem tido dificuldade de
encontrar profissionais já aptos no mercado. Logo, ao admitir um novo funcionário, este
primeiramente passa por uma série de treinamentos, até mesmo para conhecer o ambiente e
todas as situações específicas em que irá trabalhar devido ao risco biológico no local, por
exemplo. Segundo a diretora, a Ambientuus prospera devido à valorização do cliente interno
que é o seu cartão de visita, por isso a importância de se ter um bom coletor, um bom
motorista, com uma abordagem educada, profissional, sempre com o uso de EPI’s,
demonstrando para o cliente segurança, garantindo que ele pode entregar o seu resíduo e que
este será destinado corretamente.
O comprometimento junto ao cliente só é concretizado devido ao treinamento dos
funcionários. O sucesso da empresa começa na escolha do material humano, no treinamento
dessas pessoas, e na manutenção dessa qualidade através de reuniões, vários treinamentos que
a empresa oportuniza não só no trabalho da porta pra dentro, mas também da porta pra fora,
através de parcerias com o SESI e o SESC, por exemplo, onde essa parceria também se
estende aos dependentes destes funcionários que gozam de inúmeros benefícios que ajudam a
melhorar a qualidade de vida. O objetivo dessas parcerias é também para manter o funcionário
na empresa, porque não é viável investir em um funcionário que não ficará na mesma, então
se torna necessário que a empresa esteja focada em um crescimento mútuo junto aos seus
funcionários e não objetivando somente o lucro. Em contrapartida, o empenho dos
funcionários em cada uma de suas tarefas é imprescindível para o crescimento da empresa.
Além do serviço prestado e sua contribuição positiva para a qualidade de vida da
sociedade e do treinamento constante de seus funcionários, a empresa pratica uma série de
ações de responsabilidade social. Um bom exemplo é a realização a coleta de resíduos em
inúmeros estabelecimentos de saúde como: asilos, farmácias públicas, entre outros, e não
cobrar por este serviço. Além disso, a empresa também realiza a doação de alimentos e de
fraldas descartáveis para algumas instituições de caridade. A empresa entende que, o que ela
faz, mesmo sendo pouco, atinge um grande número de pessoas que passam por inúmeras
necessidades. Essa conduta de ajuda a próximo não é peculiar da empresa, ela se mistura com
Gestão Contemporânea: Revista de Negócios da Cesuca. P. 83-97.

28

29

a postura pessoal de seus donos que também estão preocupadas com a situação
socioeconômica da região. Outro exemplo interessante citado pela diretora da empresa está
descrito a seguir: “há alguns anos, um hospital em que a empresa prestava serviços deixaria
de ter os recursos do SUS e, consequentemente fecharia as portas por não ter como manter
suas atividades. A Ambientuus realizou então, a coleta gratuita dos resíduos até o hospital
conseguir se reerguer, e essa situação se estendeu durante mais de dois anos. Além da
empresa, outros parceiros do hospital como fornecedores, por exemplo, também abraçaram
essa causa e após esse período o hospital se reergueu e continua até hoje de portas abertas”.
Essas ações se encaixam perfeitamente com a situação em que a responsabilidade social e
ambiental pode ser resumida no conceito de “efetividade” como o alcance de objetivos do
desenvolvimento econômico-social, conforme citado na página 11 por Tachizawa.
Outro aspecto social ao qual a empresa recentemente adotou, foi dar a oportunidade de
trabalho a jovens que cresceram e ainda vivem em lares de crianças abandonadas e que, ao
atingirem a maioridade, fossem encaminhados para a empresa, que tem interesse em contratar
esses jovens para dar o devido treinamento, mas, esbarra em questões burocráticas. Outro
exemplo plausível nessa área, já que além de resíduos infectantes, a empresa também recebe
resíduos comerciais e recicláveis, houve um contato com uma prefeitura onde a empresa se
colocou a disposição com o fornecimento da matéria prima e sugeriu a criação de um galpão
para desenvolvimento social, este seria um espaço para moradores de baixa renda, e,
funcionaria como um laboratório de arte, com artesanatos, etc. Além do aproveitamento dos
materiais, garantiria uma condição de vida melhor para as pessoas envolvidas neste projeto,
porém, a empresa ainda não obteve o retorno esperado. Essas medidas de responsabilidade
social, mesmo que em pouca quantidade, conforme Nobre e Ribeiro assim como Serpa e
Fourneau na página 11, indicam que a empresa se envolve junto à sociedade na busca de um
futuro mais justo, assim como a preocupação com o social faz com que a instituição se torne
mais responsável estabelecendo o respeito e a ética na relação de suas atividades para com a
sociedade e o meio ambiente. Serpa, também na página 11, ainda enfatiza que além de ações
relativas a atividades de responsabilidade social, as empresas também devem se atentar para
as práticas de conservação do meio ambiente e, essas práticas, conforme apresentado nas
operações da empresa estudada, são intensamente aplicadas.
Quanto ao seu engajamento e/ou envolvimento em ações ou projetos de
responsabilidade social e ecologia perante a sociedade, a empresa se avalia que faz pouco, e
que tem potencial para fazer muito mais, porém, acaba se esbarrando em questões legais ou de
morosidade pública. Outra situação levantada pela diretora se refere ao atual modelo
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trabalhista, onde o mesmo engessa muito as empresas que acabam se esbarrando em questões
burocráticas. Ao final da entrevista a diretora da empresa afirma que: “apesar da empresa
desempenhar algumas atividades relativas à responsabilidade social, ainda é um grão de areia
perto do que poderia fazer”. Assim como o citado por Serpa na página 8 deste artigo, é sabido
por parte da empresa que para a mesma crescer ainda mais deverá se aportar em
comportamentos éticos considerados íntegros, certos e justos pela sociedade.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em um mercado cada vez mais focado em resultados e com o aumento acirrado da
competitividade entre as empresas, somados a uma cobrança cada vez maior pelos clientes
por uma maior qualidade nos produtos e serviços e também pela pressão da sociedade pela
preservação do meio ambiente por parte das empresas, cada vez mais essas estão
incorporando em meio as suas estratégias questões ligadas as temáticas ambientais, éticas e de
responsabilidade social, a fim de gerar vantagem competitiva, agregar valor e
consequentemente fortalecer a sua marca e/ou imagem no mercado.
Como proposto na argumentação teórica, o presente artigo evidenciou através deste
estudo de caso, as operações realizadas na empresa Ambientuus Tecnologia Ambiental, que
tem como atividade fim a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final de resíduos de
serviços de saúde e que para realizar tais operações a empresa deve estar devidamente
licenciada pelos órgãos fiscalizadores e verificou-se a aplicação das questões ambientais,
éticas e de responsabilidade social em meio a sua estratégia. Já através da entrevista, pode-se
levantar e analisar a percepção da gestora quanto às temáticas apresentadas neste estudo em
relação às atividades da empresa.
Destaca-se a grande importância da existência da empresa estudada, pois sua operação
atinge diretamente a população e principalmente o meio ambiente, devido a fato de que os
impactos acarretados no planeta caso os resíduos de saúde tratados pela mesma fossem
descartados de forma indevida alcançariam proporções muito graves na saúde da população, e
principalmente no meio ambiente. Atendendo aos objetivos verificou-se que, de fato, a
empresa agrega em suas operações questões de temáticas ambientais, éticas e de
responsabilidade social. Apesar de a empresa realizar e incentivar algumas ações de cunho
social, a mesma reconhece que ainda faz pouco, no entanto possui alguns projetos e
disposição a fazer muito mais pelo social, porém se esbarra em questões de morosidade
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pública. Em contrapartida, a mesma desempenha um importante papel ambiental perante a
sociedade e ao meio ambiente eliminando do planeta diariamente, toneladas de resíduos que
causariam danos negativos irreparáveis.
Entretanto, é sabido por parte da empresa que, para manter-se ativa do mercado, temse a preocupação do investimento em tecnologias e no treinamento de seus funcionários que
são realmente a máquina que move a empresa. Nota-se também uma preocupação em
desenvolver suas atividades de forma ética, para atender as partes legais na qual é submetida.
O estudo de caso foi realizado em uma única instituição que, por sua vez, não se
limitou em transmitir informações e/ou documentos necessários e importantes para a
conclusão deste trabalho, estando sempre disponível durante todo o período da pesquisa. Para
futuros estudos nessa área de resíduos de saúde, sugere-se um estudo mais amplo que também
possa atingir outras empresas do setor, bem como o tratamento e destinação de outros tipos de
resíduos que venham a afetar o meio ambiente, a saúde e o bem estar da população.
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ANEXOS
Os Anexos I, II e III estão dispostos com o objetivo de facilitar o entendimento o
processo de tratamento térmico e disposição final dos resíduos de serviços de saúde na
empresa estudada, bem como o Apêndice I ao final deste artigo que norteou o
desenvolvimento das ideias iniciais contidas nos objetivos deste trabalho.
ANEXO I: LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Bombonas de 20, 50, 100 e 200 litros, respectivamente
Fonte: Arquivos da empresa, extraída em 12/09/2014

Figura 2: Veículos de coleta
Fonte: Arquivos da empresa, extraída em 12/09/2014
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Figura 3: Carregamento e descarregamento dos veículos
Fonte: Arquivos da empresa, extraída em 12/09/2014

Figura 4: Área de armazenamento temporário dos recipientes
Fonte: Arquivos da empresa, extraída em 12/09/2014
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Figura 5: Elevador de acesso à câmara de alimentação do incinerador
Fonte: Arquivos da empresa, extraída em 12/09/2014

Figura 6: Incineradores
Fonte: Arquivos da empresa, extraída em 15/09/2014
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Figura 7: Câmara de alimentação do incinerador
Fonte: Arquivos da empresa, extraída em 15/09/2014

Figura 8: Medidor de temperatura e visor das chamas no processo de incineração
Fonte: Arquivos da empresa, extraída em 15/09/2014

Figura 9: Redução dos resíduos em torno de 97%, transformando-os em cinzas
Fonte: Arquivos da empresa, extraída em 15/09/2014
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Figura 10: Transformação da energia térmica em energia elétrica (projeto em avaliação)
Fonte: Arquivos da empresa, extraída em 15/09/2014

Figura 11: Local e lavagem das bombonas
Fonte: Arquivos da empresa, extraída em 15/09/2014
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Figura 12: Controle de poluição atmosférica
Fonte: Arquivos da empresa, extraída em 16/09/2014

Figura 13: Diagrama de tratamento de efluentes
Fonte: Arquivos da empresa, extraída em 16/09/2014
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ANEXO II: FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE INCINERAÇÃO

Fonte: Arquivos da empresa, extraído em 22/09/2014

Gestão Contemporânea: Revista de Negócios da Cesuca. P. 83-97.

90

ANEXO III: LICENÇA DE OPERAÇÃO 00322/2011- DL (p. 1/6)

Fonte: Arquivos da empresa, extraído em 22/09/2014. Também disponível em
http://www.fepam.rs.gov.br/Licenciamento/area2/listapaginada.asp?cpfcnpj=01844768000104
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LICENÇA DE OPERAÇÃO 00322/2011- DL (p. 2/6)

Fonte: Arquivos da empresa, extraído em 22/09/2014. Também disponível em
http://www.fepam.rs.gov.br/Licenciamento/area2/listapaginada.asp?cpfcnpj=01844768000104
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LICENÇA DE OPERAÇÃO 00322/2011- DL (p. 3/6)

Fonte: Arquivos da empresa, extraído em 22/09/2014. Também disponível em
http://www.fepam.rs.gov.br/Licenciamento/area2/listapaginada.asp?cpfcnpj=01844768000104
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LICENÇA DE OPERAÇÃO 00322/2011- DL (p. 4/6)

Fonte: Arquivos da empresa, extraído em 22/09/2014. Também disponível em
http://www.fepam.rs.gov.br/Licenciamento/area2/listapaginada.asp?cpfcnpj=01844768000104
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LICENÇA DE OPERAÇÃO 00322/2011- DL (p. 5/6)

Fonte: Arquivos da empresa, extraído em 22/09/2014. Também disponível em
http://www.fepam.rs.gov.br/Licenciamento/area2/listapaginada.asp?cpfcnpj=01844768000104
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LICENÇA DE OPERAÇÃO 00322/2011- DL (p. 6/6)

Fonte: Arquivos da empresa, extraído em 22/09/2014. Também disponível em
http://www.fepam.rs.gov.br/Licenciamento/area2/listapaginada.asp?cpfcnpj=01844768000104
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APÊNDICE I: QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA

O questionário elaborado pelo autor deste artigo e aplicado na entrevista, ora
relacionado abaixo, foi estruturado de acordo com as abordagens mencionadas nos objetivos
específicos dessa pesquisa, de modo a levantar dados das operações da empresa e as suas
relações com as questões éticas, ambientais e de responsabilidade social:

1)

Quando e como surgiu a Ambientuus?

2)

Como se dá o processo de tratamento dos resíduos de saúde na empresa, desde

o seu recolhimento até a sua destinação final?
3)

Sabendo-se que a atividade fim da empresa é totalmente voltada para a

temática ambiental, como está sendo tratada a questão ética na estratégia da
organização?
4)

Como gestores, vocês são favoráveis à adoção de códigos de ética por parte

das empresas? Qual a importância de informar e capacitar os colaboradores da
empresa?
5)

Qual a importância de um comportamento ético da parte da empresa?

6)

Quais suas percepções sobre a importância das operações da Ambientuus para

a sociedade e para o meio ambiente?
7)

Quais os impactos que acarretariam na sociedade e no meio ambiente, caso a

Ambientuus encerrasse suas operações?
8)

Quais cuidados a empresa deve ter para manter-se ativa no mercado, bem

como manter-se regulamentada perante os órgãos fiscalizadores?
9)

No quesito responsabilidade social, tanto para os clientes internos quanto para

os clientes externos, quais atividades são desempenhadas pela empresa?
10)

Como a empresa se avalia quanto ao seu engajamento e/ou envolvimento em

ações ou projetos de responsabilidade social e ecologia perante a sociedade?
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